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bgl akiflD dlCbokifdo hołdu dla l'Iarll. Pil50dskifdo 
KR 1(6\v, 6 sierpnia. (PA1j. 

Dziś o godz. 3.45 do Kra krn,,; 
przybył pociągiem na U'r~zy' 

stośd legjonowe z Warszawy 
p. oremjer Sławek i CzłOO1kowie 
rządu. 

O godz. 7-e.i rano 8ft. pet'on 
dworca zajechał pociąg, z kt6re 
go przy dźwiękach hyD1!llu na
rodowego wysiadł generalny in
spektor sił zbrojnych gen. Rydz 
Śmigły. w towarzystwie ppłk. 
Albrechtr<, ppłk. Miedzińskiego 

; adjutallta rtm. Vacqueret. 

Przy Al. S-go maja naprze
ciwko po"tumootu z popiersiem 
~arszałka Piłsudskiego ustawio 
no specjalną trybunę, z której 
p. prem.ier Sławek oraz gen. 
Hydz - Śmigły przyjęli defiladę 
legjonistów. Na czele' defilady 
szły prezydja rady naczelnej' i 
zacz du głównego zwillzk 1e· 
gjonistów polskich oraz kół pul 
kowych, a następnie delegacja 
z wieńcem z drutu kol~tego, 
przepasanego szarfą o barwach 
Krzyża Niepodległości. Następ· 

nie defilowali legjoniści w ko
leJności pułków z pocztami 
utandar<>wemi i urnami z ,ie-

mią z pobojowisk legjonowych. 
Defiladę prowadził gen. Nor
wid ~ Neugebauer. Po defila
dzie legjoniści udali się pocho
dem przez miasto na Wawel. 

III "'awI" 
o godz. 8 czoło pochodu, li

czącego około 10.000 legjonis
tów, dotarło do Wawelu, gdzie 
legjoniści u<stawili się na · dzie
dzińcu wawelskim i zajęli przy
ległe krużganki. 

O godz. 9 rano kS. bi!lku~ 
Rospond w asyście duchowień

stwa odprawił mszę świętą. -
Podniosłe okolicznościowe kaza 
nie wygłosił kapelan legjonowy 
ksiądz Antosz. 

Po skończonem 

c 
członkowie rządu, rada naczel
na i zaTz.ąd glóWlJly związ ItU le~ 

jonistów, b. ma'rszałek S~jlT'll 

Świtaiski, wojewodowie ,~ep.c 
: lllicja oraz przedstaw~ .; itt(~ 

władz miejscowych uda'li 5ię 

"zdłuż szpaleru pocztów ~7,tan 

~:ł<tQwych do krypty św. LI!o, 

na SO"ińcu narda, gdzie w skupieniu i f.!ł~- nik M. Spr. Wojsk. gen. Ka
l'ckiej ciszy oddali hołd ~r N- sprzycki, wiceminister gen. Sla· 

IW dalszym ciągu odbyła się 
~~E:mn Marszałkowi P ()lski ś . V woj - Składkowski, podsekretarz uroczystość na kopcu Józefa Pił 
Jm:,efowi Piłsudskiemu. stanu Piestrzyński, b. marszałek sudskiego. 

fe złożeBi1! ... RyDeil' .. i(·~:·- sejmu ŚwitaIski i inn. O godzinie 15.30 legjoniści 
ta z 'druta _kGtesast. "d 13 przybyli na Sowi[liec, ustawia-
.z--.ł.o l---ist6w. ,,.ma~ 110 a - jąc się według przynależności 
~- ~ .'1 pułkowych. 
MSłnałka zebrały się p(,(!zty: z premiera Sławka I Przed rozpoczęciem lU'OCZy!>to 
historycznymi sztandarami pał . ści przybył na Sowiniec p. pre· 
kC:1ł legjOllowych oll"a't delcga- P~zes płk. S.ła:ve~ wygłos~ł mjer Sławek, gen. Rydz _ Śmigły 
cjf. z lO-ma urnami z ziemil\ z dłuzsze przemowIeme, w kto- członkowie rządu, generalicja, 
pobojowisk legjonowyell. - rem poruszył aktualne zagadnie- przedstawiciele władz. 
W chwili składania hołdu po- nia przebudowy ustroju. pań- Do legjonistów wygłosił nast\,. 
ehyliły się trzykrotnie sztanda- stwa według zasad nowej kO~- pujące przemówienie gen. Hydz
ry nad trumną Wodr.a Narodu. stytucjl. Jako naczelne zadame Śmiąły. 

Następnie złożyli hołd swemu p. premjer postawił wpajanie głę W chwili, gdy gen. R 'dz-Śmi-
Komendantowi wszyscy przybyli boko w społeczeństwo zrozumie- gły zbliżał się do mikrofonu Pol 
na zjazd żołnierze legjonowi. Dla, fe państwo jest zorganho- skiego Radja, które łransmitowH 

O godz. 11.30 .... gmaehu rału- .... anll zbiorowością, która wi.1l!a lo jego przemówienie na całą 
sza rozpoczęło ię posiedzenie się troslJczye zar6wno o naji t· ) Rzplitę, z piersi tysięcy zebra
rady naczelnej zwi,ązku legjoni- su formy ustrojowe, j~k i o war "ych legjonistów zerwał 'ię o
stów pobskieh pod przewodnie- tośe zbiorowego, ,:spolnego do- krzyk gorący i serdeczny "Ni ch 
t em prezesa premjera Sławka, rObka, o. ar; te zblłz~nie obywate żyje" 'Po nim rozległ sif! .. raz 

Uótem wzięli udz-' członko I de ańst a za po rednict em drugI, szeroko podjęty, gromki 
wie zarządu głównego ora2': pre- ludzi, o!"'arzonyeh zaufanie,? okrzyk: "Niech żyje pułkownik 
zesi i delegaci okręgów legjono- społeczenstwa, da lepsze wyniki, Sławek". 
wych_ niż to dawały nadbud6wki par- Następnie gen. Rydz - Śmigły 

Na posiedzenie przybyli: gen. tyjne. Rola tych partyjnych nad- i premjer Sławek oraz generało
inspektor sił zbrojnych gen. bud6wek przypomina rolę niesu wie wysypali ziemię z 10 1Iftl, za
Rydz - Śmigły, minister spraw miennyc~adwokał6w, którzy na wierających ziemię z 40 pobojo
zagranicznych Beck, minister pobudzaniu pieniactwa opierają wisk legjonowych do masyWll 

rolnictwa Poniatowski, kierow- swój byt. kopca. 

,.Nie wllciagam" reki 1)0 cudze. a e nie pozwolimy ruszyć swego Ił 
"Koledzy, tak się złożyło, że 

ja tylko jeden będę do was mó
wił. Obecny tutaj szef rządu, pul 
kownik Sławek, przemawiał już 
z tego miejsca przy il1Jlej okazji. 
Głęboko świadom jestem tego, 

że w tej chwm trudno głosowi 

ludzkiemu tak w waszą pierś u
derzye, by trafić w rytm wasze
go serca. Byliście bowiem w 
krypcie wawelskiej ... 

Tak ... nie zj~wi się między na

waliśmy głosami "Wojeuko, wo- r pełnionego żoblierskiego obo
jenko, cóżeś ty za pani .... ". Nie wiązku i stwierdzają, że miłość 

potrzeba było Jego śmierci, by iołnierska silniejsza jest od 
nas przekonać o Jego wielkości śmlel'cł. Non omnis moriar, bo 
i nie trzeba było widoku dus~y I istuieje wielkość Polski, wy
całego narodu, leżąeej u Jego dźwignięta olbrzymim trudem 
trumny, by nas przekonać o wy- Komendanta, bo istnieją całe 

jątkowych prawach tego czło- kategorje wartości i sił, kt6re 
wieka. Wszak myśmy już tak- przed Nim w Polsce nie istniały. 
dawno złożyli w Jego ręce pra- Pierwszą z tych wartości jest 
wo stanowienia o' naszem życiu żołnierz, jako nieodzowny ele
i o naszej śmierci. ment bytu państwa, nietylko w 

mi, jak dawniej, Komendant i Wiem:,- dobrze, że co . w na
nie szarpnie naszem sumieniem, szych duszach jest najlepszego 
- sumieniem narodu, ani nie i najsilniejszego - to Jego po
pogłaszcze serdecznem, wzrusza siew, a co jest dobrego i silnego 
jącem słowem, wskrzeszając u- w Polsce, to Jego dzieło. Po
roki naszej żołnierskiej młodo- większył On duszę narodu o co
ści i ciesząc się naszą wierną, żoł łą wielkość Wolnej Ojczyzny. -
nierską luiłością... Uczył nas za nią walczyć i dla 
Czyż mam mówić do was o niej pracować • . 

telU, kim {)u był dla Polski'? Z okresu walki przynieśliście 
Nie dziś douiero, nie dzisiaj na ten kopiec z szerokich pol

gdy spoczął między królami po ski eh p61, lasów i gór garście zic 
trudach, nie dzisia.t dopiero po- mi, zawierającej obok krwi daw 
jęliśmy i zJ'ozumieli, kogo w nim nych pokoleń uaszego pokolenia 
Polska miała. Z.'ozumie1iśmy to krew. Te garstki popiołów tu 
przed dwoma dziesiątkam~ lat, przynie::.Zone, głoszą swą głęboką 
'#Ied1, gdy mloddeóese.j śple- ąmbolikę. DieśmierielDeśei 9lJ 

sensie fizycznego istnienia pew
nego . typu żołnierza, ale w sen
sie samej idei państwa. Komen
dant wbudował tę nową wartość 
jako najważniejszy element w 
konstrukcji pańsl\ . i nauczył 
naród rozumie~, że- jeśli ten ele 
ment zaczyna murszeć, lub gnić, 
to cała konstrnkeja grozi zawale-
niem. 

WARSZA W A, 6 sierpnia. -
(PAT.) - Dziś, o godz. 22.55 po
wrócili do Warszawy ze zjazdu 
legjonistów w Krakowie pp. pre 
zes rady ministrów płk. Walery 
Sławek, generalny inspektor sił 
zbrojnych gen. dyw. Rydz- Śmi
gły Ol'aZ członkowie rzadu. 

Pilnujmy tego nowego nabyt-!Ione przez Komendanta w sum1e 
ku serea i l'OZUlUll polskiego. - niu i świadomości narodowej.
Trzeba, aby każde polskie dziec-l Jest to kategorja pojęć o pań
ko, ucząc się pierwszych sł6w stwie i obowiązków w stosunku 
pacierza, równocześnie uczyło do niego. 
się kochać ideę żołnierstwa. Nie- Należy strzec i umaeniać te P" 
chaj każda polska małka parnię- zycje, ale r6wnocześnie trzeba 
ta o tem, myśląc o szczęściu i ho I budzić i ożywiać pracę umysłu 
norze swego syna. Bo Rzeczpo- ludzkiego, jego tw6rczość i 
spolita nasza jest 1'0zhvol'Zysta, przedsiębiorczość, trzeba Iwo
jak to powiedział jeden z kancIe rzyć potężne motory aktywności 
rzy polskich w 17 wieku, i cóż W stosunku do trudnośei ł za
postawimy dla obrony jej otwar gadnień trzeba mieć poitawę 
tych granie, .jeśli nie pierś żol- czynną. . ., nlerza .... 

I trzeba umieć patrzeć i pra
cować w sprawach },aństwa na 
dalszą metę. Nie można być do
jutraszkiem, ży.iącym z dnia na 
dzień. 

Koledzy, uie można utyski
wae, trzeha lUyśleć i dołożyć ra
mienia, aby było dobrze. Jest 
nal,ewno w narodzie i myśl i do 
bra wola, trzeba tę myśl pobu
dzić i pomóc dobrej woli, niemi
łosiernłe tępiąc chwast i złą wo
lę·-

- Mamy pewne pozycje usta-

I jeszcze jedno muszę powie
dzieć, to, co jest w waszej myśli 
i w waszem sercu: Jeśli ktoś w 
kraju liczy na jakieś chwile sła
bości, to .jeszcze raz llieudoh.ie 
się przeliczył, a jeśli ktoś z ze
wnątrz na taką okazję kalkulu
je, to niech wie, że my, po cudze' 
rąk nie wyciągamy, alc swego 
nie damy. 

Nietylko uie damy całej sukni, 
ale nawet guzika od nicj. I niech 
wIe, że to jest decyzja całego na
rodu. 
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WSzJ1stkie dr gi hitlerows"; g senatu "row dza do AnlchluIIIJ 
(Od specjalnego wy6łannika .Głosu Porannego") 

GDAŃSK, w sierpniu. denów, należnych wolnemu mia- I zacz~ła się ł1'agedjH gdańska. portowanych przez Gdańsk to- wo opracowanc pozycje i rubry 
Statt!k gdański. szaleńczą rę- stu za produkty rolnicze. Ale se- Długi trzeba płacić. Rzesza 0- warów, wedle normalnych sta- ki dostosowane do nowego stam 

ką kierowany, wpłyn::jł w cieśni- nat gdański się nie "poddał". puściła Gdań. k, który lak szpet wek. Gulden nabyty był taniej, rze~zy. 
nę, z której nie widać wyjścia. Znalazł wyjście: zaczął żyć na nie zblamował hitlerFIl1. Nastę l ale oficjalnie liczono go "al pa- Do ezego dąży Gdańsk? 
Załoga stara się wyminąć niebez kredyt, byle tylko "nakręcanie" puje drugi moment tragedji: de ri" ze złotym). Z jednej strony zamier7a 011 

pieczne skały, lecz im dalej szło dalej, byle tylko nie stracić wnJllacja guldena - dług gdań- Ten nienormalny stan rzeczy odzyskać w formie towaru, za 
okręt płynie, tem silniejsze są popularności - tembardziej, że sU staje się przez to mniejszy. u uwa skarb pol . ki przez prze- mrożone w Rzeszy kapitały. l 
uderzenia fal, nadwątlające i zbliżały się wybory do "Volksta- Ale GdaJlsk to nie Anglja - suni~cic grauicy celnej dla Rze· drugiej strony nasuwa się jnn~ 
tak już nadgniły kadłub okrętu. gu". ceny idą w górę, ludność otwiera czypospolitej poza obszar Gdań- koncepcja: czy Gdańsk nie PI'Ó 

tle posterowano Gdańskiem. Od listopada 19340 roku do 7 oczy, senat bitlerowski traci ska. Ruch w porcie ustaje zupeI- buje urzeczywistnić modnej ~ 
Hitlerowcy chwycili rządy w kwietnia b. r. t. zn. do chwili wy grunt I)od nogami, traci zwolell- nic. Setki urzędników celnych Jataelt 1921 - 1923 myśli o por· 

swe ręce. Zaczęła się dzika go- borów, nie wolno było spuścić ników. Zaezyna się ucieezka od traci pracę, a tysiące robotni- cie wolnocłowym? 
spodarka, ale bez tej gospodarki z tonu, trzeba było urządzać guldena, a z nią dalszy jego spa ków gdańskich - chleb. Z takim stanem rzeczy ' grani. 
hitleryzm nie utrzymałby się obchody, pochody, dawać pracę. dek, - grozi inflacja. Tak, panie Greiser, kij ma czy już inna kwest ja_ Ewenłual
dziś, a 'lanowie u żłobu nie na- zjednywać sobie zwolenników.', GdaIJsk ratuje gu1dena - dwa końce. ne wyłączenie Gdańska z poJsldć 
pchaliby łak solidnie grubych To kosztowało dużo. "Bank W!}l'owadza ogl'aniczenia dcwi- I oto staje się coś, co wyłamu go obszaru gospodarczego bylI) . 
brzuchów. (Vide von Wnuck, von Danzig" wysławił "Polskh'.i zowc, zamraża należności pol- je się z bądź co bądź logicznej by ułatwieniem i przygotowa
Forster i in.). Kasie Rządowej w Góa(tsku we- :kic, narzl\ca umowy. Ruch por ciągłości rozwoju wypadków. niem gruntu do "Anschlu8SU··. 

Z chwilą nastania błogosławio ksle - zbierało się tego coraz lowy, dewizowy ustaje. Senat ra Senat obdarza kompetencjami Tu nasuwa się dotąd tak Uęsl·) 
nych rządów swasty~i zaczęło więcej. "To nic, byle przetrzy- I uje port - zno. i ograniczenia dyktatorskiemi prez. Greisera, fi negatywnie traktowana kwest ja : 
się w Gdańsku dobrze dziać ... mać do wyborów, byle odnieść dewizowe, ale wzamian za to re- teu ogłasza stan wyjątkowy i 0- czy Rzeszy zależy wogóle na 
Zmalało bezrobocie, zatrudnio- wspaniałe zwycięstwo, to Hi- glamenłujc import towarów z fwiera gdańską granic~ celną, Gdańsku! 

no tysiąc .. ne rzesze pracami mel tIer nas wynagrodzi i spłaeimy Polski i w ten sposób chce się :.bo lego wymaga ratunek, ska- Tym razem odpowiedź mu. j 
.ioracy,jnemi, budowano szosy, długi" - myśleli panowie u żło- uchronić przed odpływem de- zanych na śmierć głodową oby- być twierdząca. 

mosty, teatry, zaprzągnif~to set- bu. wiz. Znowu naruszenie 1rakta- waleli gdańskich" ... (?I) Gd~ńsk jest dla l'1I~łi1l łałłle

ki urzędnik6w do pracy w no- Ale zwycięstwo nie stało <;ię I i.Ów. Któź to głodzi gdańszczan? rowskłego blamażem. Fiasco 'wy 
wycb, przeznaczonych do "wal- udziałem panów z pod znaku la- 1\a. kulek disagia guldena w Czy Polska odmówiła przywozu borcze, kolosalny pnyrost opo
ki" {wedle określenia narod.-so- manego krzyża. Nie pomogły wy okości 15 proc., traci skarb produktów spożywczych? zycji, klęska urządzeń narodo
cjalistó":}" instytucjach. Goebbelsy, Goeringi, treichery, polski przy pobieraniu opłaŁ cel Sprawa ta szyta jest zbyt gru- wo - socjalistycznych. korupcj<t 

Tak utworzono "Landespoli- Hessowie, wypluwający tonny nych w Gdaiisku. (Guldena ku- bemi nićmi. Została ona zgóry władz naczelnych - składaj:! 
zei" - rodzaj wojska pod pła- śliny na wiecach wyborczych w pić można było w Polsce o 5 do ukartowana, czekano tylko na się na jeden wielki wrz~ Da Ol' 

szczykiem policyjnym, "Landes- Gdańsku. 15 proc. taniej, niż w Gd3Jlsku, odpowiedni moment, aby wyjść ganiźmie swastyki. Przez WłąC7~ 
Kultur Kammer" - izbę dla '1 kwietnia 1935 roku słal sł( a potem opłacać nim cło od im- w odpowiednią kartę. nie Gda6ska do Rzeszy. motntl -
spraw kultury, .,Geschiiftstelle dnłem klęski hłt1eryzmu gdań- Dowodzi tego wiele mówiący by wypróbowanemi metodami 
fiir Leibe:," -_mgen" - izbę dla skiego. "Nazi" nie osiągnęli ani \ JAPOłł~t "ROtUIt fakt, że zaledwie 'fil parę godzin zdusić opozycyjne ruchy i poka 
"sportCw", obok innych niezli- 95, ani 80 proc., ani nawc~ kwa- KAma ZABIJA po otwarciu granicy celnej, u- zać światu i niemcom (raeze] 
czonych, nowych placówek hi- lifikowanej większości, potrzeb- kazały się w obiegu gotowe już, tym ostatnim) po krótkim ua-
lIerowskich, a lo wszystko w nej do ewentualnej zmiany kon AluM'~C!I!!!. • OWADY dawno drukowane formularze i sie, że Gdańsk jest "prawdziwie" 
imię dostarczenlcl pracy. stytucji gdańskiej. OSAKA .ROBACTWO blankiety, zawierające szczegóło hitlerowski. 

,;Arheitsbeschaffung" -stwo- Pan "gauleiter" Forster, na-
rzenie .,możliwości pracy". I mo miestnik Hitlera w Gdańsku. 

żliwość znaleziono. Tylko, że to O znaka h d ' rzekł niedawno: "Not bricht 
kosztuje. Roczne wydatki wzro- OII'J' mor er,ow Eisen" - potrzena. kruszy tela-
sły do 80 miljonów "doln'ych" .. , zo ... to też Gdańsk. idzie ~a ea-
(przeddewaluacyjnych) gulde- lego" - nie ma on nie o mace-
nów - dochody wyniosły 50 mil Opozycja w Niemczech coraz jawniej podnosi głowę nla i wszystkiego można si-: po 

.'onów. 30 mil jonów dawł':_\ Ilze n'T. BadenJ'I' m,'ałv nll·eJ·sce ,,,' . t kl' P"t ., 'l' d ., nim spodziewać • .J ,vv. _ ,.,. rzen maszyms y -o eJ owego, 10 pl atu wogo e me o wazy SIę ru 
sza na szopkę propagandową, ja tych dniach dwa wypadki, któ- tra Bambergera z Offenburga, a szyć. Nie dorósł do tego. Spoj- Oczekuje się tu załagodzenia sy 
ką miał być Gdańsk dla hitIeryz re przytaczane są przez hitlerow więc urzędnika państwowego, rzyjcie na Prusy: tam maszeru- tuacji przez komisarza ligi na
mu. ców, jako materjał propagando- który oświadczył swym towarzy je Stahlhelm i naj dalej za. dwa rodów p. Lestera. Ale i to jest 

Apal'at urz~dniezy lilłpuciego wy przeciwko katolicyzmowi, a- szom pracy: lata rząd będzie wykończony. t r N .• 
le które w gruncie rzeczy mają _ Bruening jest winien, że B mb . wą p lwe. awet Jeśli uda się 

(~daJ'lSka przerósł liczebnie apa- . l ." a ergera umIeszczono w p. Lestero,vI' pI·zeprowadzI·ć .,-a __ " o WIe e wazmeJsze, symptomaiy. Zagłębie Saary jest wolne, bo Hi- But 

rat ul'z~dniczy SzwecjI! "Nakrę- czne znaczenie. tler nigdyby tego nie dokonał. _ "areszcie ochronnym". tus quo", pod którym to warun 
·r.cnie gospodarki" - tak to na- ~V jednym z tych dwuch W)- Ja jestem centrowcem, a wy na- Warto jeszcze wspomnieć o kiem godzi się Polska na pertra 
zv .. \',-ano. W myśl teJ'że dewizy pnukó,;.' newien piekarz z ":n/- rodowi socjaliści stoicie o sto drobnym wypadku, jaki miał kt . • . miejsce w Królewcu. W. jednym aCJe, to w naJbhższej przyszło 
~pnlwił .. ,rząd adański" dla każ- heim1.1 pod Buehl, nazwiJk.-('!'O procent niżej, niż komuniści. - ś • d ·d ł ó d 
" v W . z domów mieszczą się tam w są- CI OJ Z e zn w o napr~żenia 
delto senatora pierwszorzędne sa Józef .Walter, którego Oj.!l')~ je- ielkI kapilał już dawno prze- . d t . d kI ż d k' t k" . 

" szcze do 1933 roku mIał być go- rósł Hitlera. Hitler wielkiego ka SIe z WIe wa sepy: . y ows 'J s osun ow l co za tern idzie -
mochody. rącym zwolennikiem centrum, ••••• O ••• *.~ •••• ~H-H i chrześcijański. Właściciele żY- do jeszcze śmielszych posunic:(o 

- Jakto - replikował kiedyś powiedział do uczestnika wOJ!n,", ją w zupełnej zgodzie i są od lat senatu gdy' , 'dl t' . 
J W [- ~ ~ WI f ~ n I A zaprzyjaźnieni. Gdy przed kilku ,z zro o wys ąplcn prez. Greiser na zarzut op ozy- noszącego w butonierce wstą- y In[l!l O dniami jakiś gorliwy hitlerowiec Gdańska nie leży uazewnątrz , 

cji-wszak to, że senat ma samo- żeczkę honorowego krzyża fren · ~ U stanął przed domem i usiłował lecz tkwi w organiźmie hitlerow 
h d t .. . k k towego: 95 zł f f c o y, o mc mnego, Ja "na rę • s oto gra ować klijenta, który ski ego rządu wolnego miasta_ . 

i k . kt " . . 'd . - To jest oznaka masowy. ('h p rtv J d C b h d '1 kI . d k' can e -onJun ury, WIęcej l Złe aszpo .. u go we o zec 0- wyc o ZI ze 5 epu zy ows le- Okręt !!dański wpłynął na wo -
f morderców I slo-ac" A t" JugosłaWl'!', go, właścI'cI'elka sklepu chrześcI'-henzyny, więcej szo er ów za- "]1. US 1']1. dy z kt 'rych n' 'ś • 

Pozatem powiedział on, że or- Estonji i Finlandji. Wycieczki jańskiego rzuciła się na fotogra- ' o lema WYJ cIa. 
trudnionych... dery, które noszą policjanci mia morskie. fa, mając w ręku pęk kluczy i Statek się rozbije, ale brunatni 

Dobrze się tu działo, dopóki sta Baden - Baden, muszą wśród Zapis, i informacje: .ORBIS·. Piotr- butelkę od piwa, i pobiła go do sternicy się wyratują - - na 11] · 

Rlesza subsydjowała gdańską kuracjuszy obudzić wspomnie- kow.ka 18 i 6.5. Tel. 249-33 i 10-101 utraty przytomności, dając przy dxje oczekuje ich mił" dOTnr].; .. 
placówkę. Ale i reklama może nia mordu masowego w latach u ••••••• ~ ••••••••••••• , tern wyra~ s~em? obu~z~niu na zbudowany za .,uciuła~e" w po-
. k ać z droC1ą lub z..,-'ta 1914 - 1918. Te uwagi ,Waltera Kopiec metodv slama ruenawlśCI raso- d 6' • . d 

Slę o az a l)' o\n· ł ' ódł . . d .. - 'I d . B d r zy pIemą ze. . ł t 'R' tr ł mla y swe zr o w Jego meza o weJ l przes a owama ogu u- . _ 
llIepop .a ną· zesza WS zyma a woleniu do obozu koncentracyj- Józefa PiłsudskIego cha winnych obywateli tylko SternICy kOllczą 
subsydJunt, a W dodatku "zamro I nego w KisIau. l dlatego, że W odmienny sposób reszłld wspaniałej 
ziła" Gdańskowi 23 miljony gol Drugi wypadek dotyczy wynu- Konto w P.K.O. 444. chwalą Boga. 

z apf'łyłf'l1\ 

uczty. 
St. Le ... ------------------------------a-_____ -__________________________ ~~··l 

Grand-Kina 
DZiś . DOraZ oslalDi! 

SZAMPAŃSKA 
KOMEDJA p. t. WYBUCHOWI\ BLOnOynKI\ 

Niebywała obsada: JEAN 
Nadprogr&m: Aktualności P. A. T. 

HARLOW, FRANCHOT TONE, LEE TRACY 
POCL o gods. 6-oi 
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or(zgw~ p eloski O od olaniu pr~zgd~ ia fi -§f ił 
Cen" żJ1~lności VI Wo'nen~ Mieście ' ~zros'JI o 100 procent 

W ARSZA W A, 6 sierpnia. -
( PAT). W odpowiedzi na pismo 
smo sen!łhl gdańskicgo z dnia 
3 sierpnia, komisarz generalny 
Hzpli!ej) w Gdallsku przesłał 

dziś odpowiedź, w której o
świadcza, że NIE MOŻE PRZY
.JĄĆ TŁUMACZENIA SENATlT 
eo do konieezności wy(lania za
I'zł!dzeń o zwolnieniu od da 
pcwnych towarów. 

(Tel, 

pal'tji nal'odowo - socjalistycz-, wrócenia dO"~'OZll żywllOŚci l 

ne,i w Niemczech, gdzie istnie , Polski • 
. ią gl'Upy nic godzące się z jcgo : 
taktyką, uważają 011C bOwirm. Zwrot \V opinii 
ż~ Greisel' pod.iął akcję, którt'j II nrem[edden 
Gdm'i.sk nie możc wygl'ać. ,BERLIN, ,6 sierpnia. (PATI, 

Coraz hardziej utrwala się 

przeświadczenie, że wskutek 
nieroztropnych rozgrywek z 
Polską Greisel' uic utl'zyma si~ 

na swojem stanowisku i będzie 
odwołany do Niemiec. 

Od dwuch dni daje się zauwa· 
żyć znamienny zwrot w trakto
waniu przez prasę niemiecką 

zagadnien ia gchlllskiego. Niektó 
re ol'gana prasy niemieckiej 
zmieniły front, traktując to za

Tymczasem kupiectwo gdall-
'\'~) Sytllacl'a ,,, C ',,<fll dlll'a 1!adnicnie w s)}Q!sób bru'dziej ob· 
, 1 . • - . ' leoo skie widzi, że Greiser nara'2.ił je ~ 

GDAŃSK, 6 sierpnia. 

dzisieJszego w Gda(lsku nie u- na duże straty, a robolnicy ma- jcktywny. \'17 kołach parlji na
lcgla żadnym zmianom. l'udOwo - socjalistycznej dają 

nifesLują swe niezadowoleJ1le 
T t . sic. sh.·szeć głnsy kl'ytyki i nie-

ymczasem sy uaCJa wewn~- wskutek znacznej zwyżki cen 
Gd . zadnwolcllia z ostatnich l~osu" 

trzna w ansku pogarsza się artykułów pierwszej potrzeby, 
. k . , t nif'.ć senatu. na me orzysc sena u. ccny howicm żywności podnio-

"Der deutsche Vilkswirt", po 

gdaIlski artykuł, w którym I noś>ć z Polski, za którą otrzymy 
stwierdza, że gdańskie dekreły wali guldeny. Guldenów tych 
walutowe, ldóre stały si~ począł jednak bank gdallsld zmienili 
kicm zatru'gu, były wydane nie- nie chciał, twierdząc, iż złotych 

słusznie. 

Zarządzenia te, zdaniem pi
sma, nie wytrzymują rzeczowej 

krytyki. 

nie posiada, wobec czego oskar 
żeni guldeny te zmieniali lla zło 
te u osób prywatnych, lub też 

starali się wywieić do Polski 
drobne sumy w guldenach. 
Sąd skazał ich na grzywn~ w 

ogólnej sumie około 5.000 gId .. 
Skazanie 1 obJwaleli 

polskich 
z zamianą w razie niemożności 

GDAŃSK, 6 sierpnia. (PAT) . zapłacenia na wysokie kary wic: 
Sąd gdalIski rozpatrywał dziś w zienia. 
tryhie przyśpieszonym spraw G 

7 handlarzy i handlarek, oby-
Pozatem sąd wydal nakaz l1a 

tychmiastowego aresztQwania 
wa leli polskich z Pomorza, 0- oskarżonych, którzy poprzed
skarżonych o pl'zekroczenie po- . 

lUO zostali tylko zatrzyman , 
stanowiClł gdalłskich ogl'ani- przez policję na granicy. Są,; 
czelł dewizowych. 

Na Greisel'a -laciskają niełyl- sly się blisko o 100 proc., tak, 
ko ugrupowania opozycyjnc, I że ludność domaga się zakos1-
ale h'ad on opaI'cie w sumej czenia sporu z Polską i przy-

ważne niemieckie pismo gOSpo-\ Handlarze ci przywozili na 
darcze, zamieszcza na lemat gc1allskie targi Lygodniowe żyw 

zarządził równocześnie kOl1: 

katę 600 guldenów, będącycli " 
posiadaniu osl<arżonych. 

os fVHnisłer Beck 
przyjęŁy będzie przez ... wczoraj \\" gU<.h.iw .. clt popolw1' 

podczas przekraczania granicy J'ugosłowiańskieJ' . l l t . t' ,. . prezydenta Finlandii lll('''''ye 1 oc 10Ul.CZ~ J..I0g'.l ,O'l'n " ratun 
BL'I.ŁOGR6D, 6 sierpnia (Pat) ogma, od klOt'ego padło zabItych , kowe z Zakopaivlg'l zostai::t zawiado 

Agencja Avala donosi: Grupa, 6 mężezyzn i 2 kobiety. Komisja 1 WARSZAWA, 6 siel'lmia, (Tel. lnion:' . że !U1, G,iewL'lwic spadł jnki~ 
7.łnżona z 14 mężczyzn uz.brojo- złożona z oficera jugosłowiaIl- wł.) _ ~Iinislet' Beck podczas turysta. Naty\' hn1iast wyruszyło po· 
nych, prowadzących za sobą 2 skiego ~o,:ódcy o~cinka i o[iee- swe"o pobytu w Finlandji, hę- gotowie pod kicl'Ilukicf!l p. Oppcn 
dziewczvllv, usiłowała dzi.ś w no- ra albansklego, ktorv .... rzybył na • to • f ł t Iil'ima, i z:t wskazówkami turystów 

l ,,· ć Alb" . . dZlc przYJe "lu'zCZ pl'ez"( en a . ('y pru {roczy , z anJI g.'amcę miejsce zajścia, nic mogła usla-. ':.' J ' • J. udało si~ do zleIJu K1rhwa, guzie 
.l,,~oslaw.fi. Żandarmi jugosło- lić personalji osób zabi1ych, - Fmlalld.JI. Do Helslllck wY.ladą 'I.nal('/10no żyw(',!j(l i przytoD1ncg'1I 
wim'iscy, znajdujący się na wzgó Zdaje się, .. żc byli to z~,iegow!e z także pl'zNlstawicielc PI'OI'ZądO-1 turyst<:, jetl:11k z':) z'raman1 ~ogą· Tu 
rZll . zażądali od nich, by za trzy- JugosławJI, lub AłbanJI, ktorzy wcj pl'asy stołeczncj. lJ sta, StallI"!..,,, Bnu'hc \\'dkl (.ldpadł 
Illali się. \Vobec tego, że tego roz wykradli dziewczyny z Ałbanji, l (lll ~kaly z wy:okn~ci 12 mdl'owcj, 
kazu nic usłuchano, po zwykłem chcąc je potajemnie przeprowa-\ W' k d 'k- \Vybmł się '.l11 na wycIeczkę sam i 
uprzedzeniu żandal'ffi4'rja dała dzić do J ugosławji. iW rzyn a a 3m, c ł (lo},it'r, w Dolillie 8trą:tyskiej przy, 

LU i I I'· adany bAdzie ł.ąc'lyl .~i~ (1 1
), i.l'.neg',) turysty. ~tall 

Dl Z OS ił Z O Z O ng . n "'C. • Jego nIe budzI obaw. PrzeWIezIono 
.,.;,. , , 11 Itstopada blez. roku go do Doliny Strążyskioj n. stamtąd 

ale bandyci nie uwolnili Jonesa 'VARSZAu1A 6' '(T I I ck szpitala. 
n , sierpnia, (' . 7(' Zl t' r:' r d nr 'l, 

SZANGHAJ, 6 sierpnia. (PAT} ziony został do DŻeholu. . . I "'-- o_e.! _, fAI pu vvlOC <1-
Japoński pułkownik Matsui w Kał Suma 8 tys. dolarów, przesłana wl,) - Pierwsze odz.nacze~la l'· iem nadehoc1zą dul"ze szczegóły 
ganie oświad~.Jył przed:;;tawiciclowi do Paoczonhu tytułem wykupu za wawf'zynem al{ademicklm, us a- o prz':bit,g'u kataatrof,v w kopalni 
niemieckiego hiura informacyj- JOllesa, nie została dotychczas przez llowionym przez Akademj~ Lite- bazaltu, O~t:ltllilJ lIrlaL :3i<: wydohyć 
nego, Mllellerowi, ze uprowadzony handytów podjęta. Jutt'o upływa I'ahtry będą nadalle 11 listopada ~lal~zc 3 (lf~'llT," kt?rych tyl!w 
wraz z nim na początku uhieg:ego wyznaczony ;>rzez 'Jandytów 1ermhl b. roku. J;'(lną zdol :lI1v tltl'!.~·lllne przy ŻyCI\i, 
tygodnia przE-Z balldyt6w chińskich wypłacenia (}kupu za Jonesa. Of!'óln~r b;,hn;: katastrofy wynosI 
dziennikarz angielski Jones, wywie. Bd HI t Ił ., lI'i<:l". 7 zabit.yeh Ol':IZ 16 ciężko ran· n wOna S res~ony I y<;l!. Jak ustalono, kat..'1.strofę spo 

• ze. lIf a 
\\'odoll"ala f'k~l"/Jzja "t.lI'ego 7,ił" 
umianego nabojl: dynalllitO\\I'c'( 
ktery zapalony zOtital nieostr'lżll' 

pl'~ez jcdnf\go z rvbotników. 
Siła wybuchu była tak wiC'll,n, ' 

t'l1a(1ai'!ce odhlll)' ::;kaly o ogól II' : 

l;ojemIlo~t:i ok. 18 tys. m. 1'1.«' 

jll'zerwaly sll)reg p0kb,d~w dolny,'li 
~ztoll1i . gdzie znajdowało sir )1,1.1, 

wi~cei zD,truul\tonycn robotlI il~ów, 
f o też akrja, l':lt'lllkowa. była. n i/'
'.llIieruie utn!l1niona. 

.. okolo 100 kOl11l1,l' ,;t(, w wla r.!:!'n~, 
ł) wczoraj w Paryi'q d,) salt. w Ul)· 

rej zgroma,lZ.ił~ się gr'lp:l CZ.lO~lkó\\' 
młodzież.y patrjotyczn!)j. Doszło rl " 
Mjki i strzelaniny, w nustęp tw'" 
której dwie o30hy p!'7.:.'wie7.lono tlll 
"zpitala a 10 odniosło lżejsze )'an~: 
Policjl, kUra 7 trudem rozdzieli!:; 
walrZijflyt:h :1resztowałn ;30 osób. 

... w mieś'Jie Kwrtta ([nd.i:!), 1.11;. 

,z"zonem przez tl'z'~sieni(' Z;";" 

przed 9·ma tygodnbmi, w nil"I'~' 
i poniedzial,>k daly Sil: olll'Zll/' , 
wstrząsy ziem!. • 

'I I Ludu·· skonfiskowan, 
przez zdemaskowanego prowokatora 

z listy palestry 
WARSZA W A, 6 siel'lJl1ia. (Teł. 

wł.) - Minister sprawiedliwości 
Jłliljono,,~ 

spowodował pożar w Wilnie 
WAR SZA W A, 6 sierpnia. (Tel. g?ł,. że Bl'eitenf~ld b~dzie l,lrze-I slU'eślił z listy }lalest. ry wskutek 

wł.) - Na śląskiem pograniczu ~lesJOny n.a wyzsz,e . ~tanowlsko, I wYJ'oku sądu dyscyplillal'llC(IO w WILNO, 6 sierpnia. (PAT.) -
p:Jłsko - niemieckiem zaszedł cie do pt'ezydJum POhC.ll w Gliwi- to W 'Wilnie wybuchł w komplek-
kawy incydent. PosteI'unek cel- cach. Katowicach adw. Pioh'a I{rystka sie budynków, przy ul. Pióro-

ny ~iemiecki skonfiskował cały =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

mont 6 groźny pożar. 
W zabudowaniach Łych mir · 

SCl SIę wielki tartak parowy, 
młyn - olejarnia oraz fabryka 
aparatów radjowych "ElektriŁ'·. 
Z nieustałonej dotąd przyczyny. 
ogień powstał w budynku fabry
ki aparatów radjowych i stam
tąd rozprzesLrzenił się na dalsze 
zabudowania. 

nakład polskiego tygodllika _ tS -
"Głos I"udu", organ centralnego 
związku zawodowego polskiego 
w l iemczech, a drukowanego w 
Katowicach. Powyższy numer 
był przywożony do siedziby 
związku w Zabrzu, po stronie Dwa miasta, które 
niemieckiej. \V ostafnim nume-
rze tygodnika opisany był pro- Cudny, roztańczony Wiedell. 
c~s <l~iał~cz~. połski~go na. ślą-I Błękitno-szal'Y Dunaj, pl'zepięk
s dl lllcmlecI~llll, Trąbalsluego, Ile melodyjnc walce (Irga' y 
który był oskarżony o działal- .•• ,Jąc, 
no~ć antypmlstwową i zwolnio- zyclem l swawolą Prater, zaCt-
ny z tego zarzutu przez sąd nie- szne kawial'enki, stwol'zone jak 
miccki. by dla zakochanych, wspaniałe 

Celnik niemiecki oświadczył, l gmachy, muzea, teah'y. 
że konfiskuje z polecenia za- I 

s' ępcy naczelnika policji niemiec 
kie,; w Zabrzu EhrisŁa, którego 
przełożonym jesL komisarz poli
cji Rreitenfeld. 

Ów Breitenfeld był koronnym 
świadkiem oskarżenia przeciw-

Budal)eszt, malOWllic.7JO roz· 
rzucony po obu brzegach Duna
ju, kttóry tu traei już swój hłę
kitny kolor, przechodząc w bar 
dzid zmysłowy granat. 

ko Tn,halskiemu i rozprawa zde Budapeszt ... Cygruiskie kape-
maskowała go jako prowoku to-
I'H. _ Ic, zdolne do łez wzrU8zyć siu-

Rreitenfeld skonfiskował pol- ehacza, hy potem szarpnął! mu 
skic pismo, dem:łslwjące Jego net'wy ognistym czardaszem ... 
rolę. Pikantny jrsL także szcze-' Budapcszt, miasto zabaw, upoJ-

-
zostawiają po sobie 

nych nocy, pieniące się jak 
szampan w kielichu, miasto naj 
pi~kniejszych kobiet, najlep· 
szych win i najczru'owniejszych 
melodji ••• 
Każdego musi olśnić lo min, 

sto, gdy wieezm'em spojl'zy ~ 

góry św. GelJerta na zalane po· 
tokami światła oba brzegi Du
naju, na miljardy lamp 11a mo
stach łącząeych z sobą dwa mia 
sta stanowiące jednak jedną ca 

IOŚć. 

A ileż niewypowiedzianego u
roku posiada podróż Dnnajem 
z Wiednia do Budapeszht? 
Tydzień spędzony w Wiedniu 

i Bndap"" zostawić musi • 

ap~ zd 
. . 

niezatarte WraZenle 
Do godziny 2 płonęła już jed

zatul'fc wrażenic na cale. życic, I n~piętrowa olejarnia, budyne~ 
musi być po wielu latach wspo mieszkalny oraz .zacz~ły płonąc 

. '.. składy desek. Pozar wybuchł 0-
JlllUany .Iako pu~kna fanta\5tyez' kolo godziny 1.10. 
na haśll •.• 

Te u właśllie kier'owała s',> 'Wezwano wszystkie oddziały 
I . I" straży ogniowej miejskiej, stra'ż 

l'edakc.la "Głosu Poranncgo" pożarną pierwszej brygady lrgjo 
IJrzy wyhorze h'asy wycieczki, nów, kompanję saperów, jak 
chciała bowiem dać uczestni , również dwie kompanje 6 p. p, 

kom nie Jakieś przemijające. 

przelotne wrażenie, ale właśnie 
takie, któreby na długo utrwali 
In si~ w pamięci. 

Zapisy na tę uroczą wycjeczk~ 
przyjmuje Administracja "Glo· 
su Porannego" Piotrkowska 70 
oraz Biuro Polróży W agon Lits 
Cook (Piotrkowska 64). 

legj. 

Podczas akcji ratunkowej je· 
den ze strażaków odniósł tak 
ciężkie poparzenia, j;); musiano 
wezwać pogotowie ralunkowe, 
Na miejsce '\vypadkll przybyli 
przedstawiciele wlnrlz hczpi p 

czeńsLwa. 'Vedług doty<,lH'zasn 
wych, prowizorycznych obliczc{l 
straty wyrażać się będą. w miljo. 
nach. 
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Ile są warle 
. nieruchomości zakła

dów żyrardowskich 
Krwawe demonslra,je Ule Fran,ji 

WAllSZA w A, 6 sierpnia. (Tel. 
wl). -~Specjalna komisja ma 0-

sżacować nieruchomości zakła
dów żyrardowskich. Dotychczas 
b~wiem budynki te były oszaco
wane na 17 miljonów, tak, źe 

Strejku;acJI robotnicy "ortowi w Bteście ; rulonie 
zdemolowali kilka kawiarń j kinoteatrów 

Kllkadziesi._ osób odniosło rang podczas u.arczek ulit:zng(b 
~kł~dy płaciły s~mego podatku PARYŻ, 6 sierpnia. (PAT.) - ny Bartolini, który wygłosił do Bilans zajść przedstawia się, 
od Dleruchomoścl 86.000 złotych Manifestacje robotnicze w Tulo- manifestantów przemówienie. -- jak następuJ'e: splądrowano 5 
rocznie. Obecny zarząd Żyrardo- .. . . 
wa uznał łaką ocenę za wygóro- me, Jak donosI prasa praWIcowa Ze względu na coraz groźniejszą kawiarń, 2 kinoteatry oraz biuro 
waną i prosił o ponowne oszaco-I zamieniły się w poważne rozru- sytuację, władze wezwały żan-I towarzystwa ubezpieczeń. -
~~",,~. . chy. W ciągu około 3 godzin ma- darmerję. Wśród publiczności, znajdują-

nifestujący robotniey byli pana- _ 

lIowy wicekról mi centrum miasta, nie napoty-

LONDYN, 6 sierpnia. (PAT) _ kając na żaden sprzeciw władz 
Marklz Linligthow został mianowa. bezpieczeństwa. Ofiara barbarzgńsfwa 
ny wicekrólem Indji na miejsce Jak wiadomo, początkiem ma 
lo~da Witlingdona., którego termin nifestacji była akcja protestacyj 
~~żbCY uPbływa wdkwitetniu. Wkicebra na przeciwko obniżce zarobków. 

popełniła samobójstwo w więzieniu 

11-1a ran ourne epu owany onser W " , . , 
waty'sta' został mianowany podsekre połudme wsrod robotmkow 
tarzem stanu do spraw parlamen-l arsenału morskiego, rzucono ha
tarnych w Foreign Office, jako po· sło: "Po wypłacie zarobków or
nlocntk min. Eden~. Dnlghn P?dse- ganizować manifestacje uliczne". 
krelJarzent stan:! Jest t:godnte z Wkrótce uformował się pochód 
nową ustawą Stanhope. l' k ł 2000 l d . ' , !Czący o o o U ZI. 

BERLIN,6 sierpnia. (PAT) _ 
W areszcie ochron..1.ym w Gladbach 
k. M~nachjum popełnił samobójstwo 
skacząc z 3 piętra na bJ:Uk żyd Fren
keI, który przed p~lru dniami aresz
towany został za utrzymywanie sto 
sunków z kob;etą aryjskiego poeho
dzenla. 

Jak donoszą, w Wałbrzychu, re
gencji wrocławskiej aresztowano 6 
żydów i 7 dziewcząt niemieckich, w 
Goaticht zaś 4 żydów i 4 dziewczę
ta aryjskiego pochodzenia, oskarżo
nych o utrzymywanie bliskich sto
sunków. 

RozruchY \V Ind)-ach I Manifestanci zdołali wyd.osta~ 
czerwone sztandary orgamzacJI 

na tle religijnem zawodowych, przechowywane na 
Zabójsiwo dguniiarza 

BOMBAJ, 6 sierpnia. (P AT) . giełdzie pracy. Tłum przybierał 
Społeczeństwo sowieckie przechodzi do walki 

O ostatnich rozruchach w pro. coraz bardziej groźną postawę. MOSKW A, 6 sierpnia. (Tel. 
wincji Bihar-Orissa w okręgu W pewnym mome~eie zaatako- wI.) - Onegdaj w mieście prze 
Champaran donoszą, że policja wano kawiarnię, w której zbie- mysłowem Nowo-Gorłowowo kil 
zmuszona była do rozproszenia rają się oficerowie marynarki. koma strzałami zamordowany 
tłumu Oficerów obrzucono wymysła został jeden z wybitnych komu-
użye broni przeciwko 3000 in- mi. Następnie manifestanci znisz nistów, przewodniczący sowietu 
dUBÓW, którzy usiłowali zająć 
miejseeświęte dla muzułmanów czyli i rozgromili kill,a kinotea- miejscowego, Swirydow. 
Ofiarą strzałów padło 5 zabi- trów. Tłum wdarł się do biura Swirydow, jako wybitny ad
ty~h i 7 ranionych. towarzystwa ubezpieczeń "Sa- ministrator, oraz nieprzejedna

cour", tak, że pel'soneł mnsiał ny wróg bezpartyjnych. cieszył 

. Prezes sądu schronie się do podziemi. się opinją złego człowieka. 

Zabójstwo Swirydowa wyw~ła 
lo wielkie wrażenie w kołach 
rządowych, gdyż zamach na ży
cie wybitnego członka partji, 
świadczy o tem, że ' społeczeń

stwo sowieckie przechodzi do 
czynnej walki przeciwko osobi
stościom, zajmującym wybitne 
stanowiska w aparacie pailstwo
wym . 

sprzeniewierzył 

100,000 kc. 

,W manifestacji wziął czynny 

udział deputowany komunistyczl Sukces, polskiej wyprawy 
Znów uprowadzenie 

Dwaj czesi porwani 
do Niemiec 

Nasi alpiniści sforsowali dwa szczyty 
MOSKWA, 6 sierpnia. (PAT). W drodze powil'otnej człon., 

kowie drugiej grupy naskutek 
pęknięcia zabezpieczającegQ 

czekana ob.sunęli się stromym 
zrębem śnieżnym ze znacznej 
wysokości. Szczęśliwie uniknęli 

oni poważniejszych obrażeń. 

cej się w kawiarniach, które by
ły przedmiotem napaści, lluliczo 
no 20 osób rannych. 6 żandar
mów zostało pobitych. 

PARYŻ, 6 sierpnia. (P A T.) 
W. Tułonie władze zlikwidował~' 
całkowicie zamieszki. Zapano
wał tam już zupełny spokój . ::\a

tomiast w Breście dziś po polu
dniu zamieszki przybrały nieo
czekiwanie bardzo powa~ "ly cha 
rakter. W godzinach popołudnio 
wych manifestujący robotnicy 
arsenału morskiego i warsztatów 
okrętowych obrz-= :.~ ~ ~ :=:1ienia· 
mi autobus, zapełniony podróż· 
nymi. Szereg osób odniosło ra
ny. Raniono również szefa Sure· 
te. O godz. 15.30 w chwili, gd. 
pociąg pośpieszny przygotowy
wał się do odjazdu do Paryża, 
tłumy manifestantów wypełniły 
dworzec. Maszynista był zmuszo
ny do zatrzymania pociągu i od
czepienia parowozu. 

Równocześnie uruchomiono 
sygnały alarmowe. Inna grupa 
znalazła się pod grr..::chem pre
fektury. Manifestanci zerwali 
trójkolorowy sztandar, wisząey 
pod gmachem i zastąpili go płacb' 

tą z czerwonej materji. 

Podprefekt poCI gradem kamie 
ni wyszedł naprzeciw manife
stantów, wspiął się na mur, skąd 
mógł dosie~nąe zawieszony 
przez manifestantów czerwony 
sztandar i zerwał go. 

~ szystkie magazyny w mie
ści.e naskutek manifestacji, zo
stały zamknięte. 

~ wyniku dzisiejszycli za'Jś~ 
5 osób zostało ranny cli. 

. BRA TYSLA W A, 6 sierpnia.
(~A1j. Gdy przed kilku dniami 
wyjec11ał na urlop prezes Sąd\l 
w, Dunajskiej Strewie, zapom' 
niał on dać swemu zastępcy ak 
la spraw depozytowych i egze· 
kucyjnych.' Nagła rewizja korni 
~-ji : sądowej w Bratysławie 
stwierdziła, że prezes sądu 
"przeniewierzył ponad 100.000 
ko,(on i zniknął bez śladu. Za 
'l.biegłym wysłano listy gończe. 

PRAGA, 6 sierpnia. (PAT.) -
Zostali porwani z granicy, :lIpro
wadzeni do Niemiec i osadzeni w 
więzieniu w Aunaberg, dwa.i 
członkowic organizacji sporto
wej partji narodowo - socjali
stycznej czeskiej. 

Polska wyprawa alpinistyczna 
na Kaukaz donosi z obozu nad 
lodowcem Karaguom: Pomię

dzy 16 a 23 lipca, korzystając 
ze wspaniałej pogody dokona 
no dwuch ciekawych wejść 

szczytowych w masywie Ada 
Choch. 

iiii-iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -
:', Drderom~nia 

w Sowietach Powódź W '\lgan~Jt iinle Wisla-lJjpfsii 1:1 (1:1) Grupa pierwsza podczas 6 -
dniowej wypra wy osiągn~a 

. . 
MOSKWA, 6 sierpnia. (PAT) 

(:ep.tral.ny komitet wykonawczy 
ZSRR postanowił Ilalhć ordery CZet 
wonej gwiazdy studentkom instytu
'u ~lIltury fizycznej w Moskwie -
Sziszniarewej i Piaseckiej, które do, 
kenały ·s\i.oku ze spadochronem z 
wysokości 7923 n.ltr. nie posługując 
się aPllratem tlenowym. 

PozatellI odznaczono orderami Le 
t,ina, ' Czerwo;lej Gwiazdy i Czerwo· 
nego Sztandaru 56 pracowników ku 
lejowych za ich owocną praeę 'W 

IJ,ziedzinie uporządkowania trans· 
p~rt.(hv kolejowych i prowadzoną 
pr'ztz nłch enei'gicMą walkę z kata 
.. trofami i wypadkami na kolejacłu-

" , . Surowe wyroki 
. . \V , Z.S.S.R. 

.. MOSKW A, 6 sierpnut. (PAT) ~ 

Rzeka Indus wylewa szczyt Rurezula (4357 metrów). KRAKÓW, 6 sierpnht. (pAT) -
Druga grupa podczas cztero- We wtorek odl.vl ~;je w Krakowie 

SIMMLA, 7 sterpuia. (PAT) - ' . ' , '. międzynarJd.lwY mee;' ptłkar;;ki po-
Fle:me deszcze sJlowodowały w O-I o.lllO~ eJ '7y.p raw y weszła na 0- między c201ową drui:ynq, wflgierską 
Iwhcach pasma gor Kunar w AJga- statm, Dlezdobyty dotychczas Ujpesti a ''''isłą. 
~list"nie gwałtowny przybór wód i I szczyt Sauz Kaya (około 4100! Krakowska drui'yna zyskała du
Ich ~ylewy. I metrów, w grupie Adaj Choch. iy sukces w postaci wyniku remiso-
Według dotychczasowych donie- _ "' . WCl!O 1:1 (1.1). 

f :P.il ofiarami powodzi padł.) 1 ~ OSÓb WeJscIa dokonano z lodowca Gra bardzo żY'.v:1 i interesująca, 
W okolicach Kanegram SZ<llała Karaguom, po przez stromą, przyczem atak Wisły zaprzepaścH 

hurza niesłychanej gwałtowności. bardzo trudną północno-zachod ~zereg dogodaych pozycji podbram
\\.'!ele. domów uległo zniszczeniu: nią OTRI1. Czterokrotnie biwak o kowych. Prowadzeni3 uzyskał dla 
zas ulice zawalone są połamanem! " 1"> _ ' • węgrów vtncze w 16-ej minucie, wy 
i wymancnli z korzeniami drzew"- i\'ano na W)SOkOSCl od 2900 do równał w 37-ej illlnuore Habowski 
mi. 1 4000 metrów. z podania Kopecia. 
Donoszą również, 7..e w okolicach ... · ..... 0 •••••••••••• ~+$ P0 pEzerwt3 zaz ,1aczyła się prze. 

Sukkuru rzelia łndus wystąpiła z l N- -I - waga węgrów. 
brzegów zalewając tamtejsze lasy,! le Dl eRe _ W 37-ej minucie Kope(~ zostaje 
z których dziIile zwierzęta, zwła- I surowel wOd, sfaulowany P.n. polu ka,rnen,t, za. co 
szcza niedźw~cdzie, .. ChiOlli~c się nie pijcie mleka nie prze sędzila dyktuje rzut karny. \'~ęgrzy 
przed powodZią zbltzyły SIę do protestują, wobec czego sędZIa od-
miasta. gotowanego! gw'l.zilllje zawody i opuszcza boisko. 

ig~iE1~rtt~łE'f:;~: Mobiliz8,ja 6 dywizii wloski,h 
. W 'Tomsku sąd skazał na roz·1 

s1iz~la1\ie 3 kolejarzy, oskarżonych ma bgt odpowiedzia nil zbroienia abilgóskle 
o : masowe oactnante gumowy en .. 

ezęści 'od hamulców automatycz. 
nyib dla sprzedaiy ich na wolnym 
rynku. 
........................ 

Kopiec 
Józela Piłsudskiego 
Konto w P.K.O. 444. 

RZYM, 6 ste,·pnia. (PA T) _ Ogło- Równocześnie utworzono dywi-
szono następujący :>.Omuilikat: zję "Cosseria 2", a na miejsce dy-

W następstwie daleko posullię- wizli "Assietta" powołana zostanie 
tych przygotowań mobilizacyjnych do życia dywizja. "Trento", która 
sił abisyńskich, Mussolini jako mi- . będzie całkowicie zmotoryzowana. 
nister spraw wojslto.vycb zarządził W toku organizacji znajduje się 
ulObilizacJę (lywizji "Assietta" z szósta dywizja czarnych koszul, zło. 
Asti oraz dywizji "Cosseria" z lm- żona z ochotników - włochów, mie
perła pod dowóQ~hyem generałów szkających zagranicą, oraz bataljon 
Riccardi i Pinłor. kadrowych ochotników t uczestni-

ków wielkiej wojny. Dywizja zwać 
się będzie "Tevere" i na jej czele 
stanie gen. Boscardi. 

Ochotnicy studenci b;dą prze
szkoleni na speCjahlych kursach ce
lem szybkitlgo wcielenia !lo szere
gów. 

Wszystkie operacje mobilizacyjne 
odbywają sie w zupełnym.,POrzą.dku. 

Po 10 minutowyt'h targach między 
graczami t kierownictwem obu dru
żyn, sędzia powraca na bO'isk'o. Rrut 
karny utrzymany przez sędziego 
strzela Obtułowicz, umyślnie w aut. 

EKS-mistrzem Polski 
w waterpolo 

We wtorek odbył się w W a.r~ 
wie decydują.cy mecz o mtstrzostwG 
Polski w waterpolo pomifęd.zy EKS 
a warszawskim AZS. . 

EKS odniósł spodziewa.ne, Me 
nie w tak wysokim stosunku zwy,
cięstwo 7:0 (4:0). . 

Mecz ten miał decydające Ula;ez& 
nie dla dntżyny ślą.skiaj, ktĆra. ,.. 
ten sposób zdobyła już definitywn:i'e 
tytuł mistrza Polski w waterpolo. 

Hebda I Tarłowski 
w ćwierćfinale 

mistrzostw Niemiec 
HAMBURG, \) sierpnia. (PAT) _ 

Dzień wtorkowy na DJ.iędzyn.arodo
wych mistrzostwach tennisowycli 
Niemiec w Hamb'l.fgu, poślWięcony 
był grom podw{.Jnyro. 

Do ćwierćfinałć,w .:loszły następu

jące pary: 
HenkeI -- Denker (Niemcy), de 

Borman _ Geelwand (Belgja), PUD
cec - Pallada (Jugosławja), Ram
burgor - Schmidt (Rumunja), Heb
da _ Tarlowskl (Polska), Bano -
Szigetti (Węgry) t BllS3 _ Kukl11je· 
vic {Jugo!:'ławj3,). 



.. t!fr. łtł 

Plotki 
1935 

. , .. 
Blask ; upadek . t,agicznie zmarłego szwagra 

Pol; Negri. syna adiutanta. cara M';kolaia 

Znany brytyjski tallcerz ~nton 
Dołi~ przebywający na wilegjatu
rze '" Cap d' An~ibes, wystąpił z 
wieczorem tanecznym w· Juan les 
Pins, interpretując przed wyborową 
publiczncścią bolero Ravela. Zapy
tany przez jednego z dziennikarzy, 
co myśli o francuskim tancerzu Ser-
gjuszu Lifarze, angielski mistrz Donosiliśmy o tragicznej z księciem Aleksym Mdivani 11>.1 przyczem ' rasowe k~ni~ przed· trwała już tylko 10 min,uL 
sztuki choreooraficznej odpowie- śmierci księcia Mdivani, szwa leżał do najsensacyjniejszych stawiały olbrzymią ' wartość. - Stwierdzono wprawdzie, Ż'o ksią 
dział: gra Poli Negri, który zginął \V wydauC'll Paryża, gdyż tam ''łub odbył się w Paryżu, w XVI żę jest najlepszym .i najporząd· 

"Podziwia~l1 go, to jest Ant>Oll Hiszpanji w katastrofie autorno właśnie odbył się ten obrzęd. _. obwQdzie, gdzie mieści się cer· niejszym człowiekiem pod słOI! 
Dolin Francji~~" • bilowej. TO'warzyszka jego, Wi';,' Wśród pod~runków ślubnych, ki ew prawosławna. Z tej O'kazji cem - jednak oboje siG nie zgu 

Na 10 drugi dzienllilcarz rzekł: ! gierka, baronowa Maud Thy~ złożonych młodej parze przez państwo Mdivani bezpoś·rednia dzają i to jest .;uż dostatecz.nyn/ 
"A czy w,e pan, ile Setgjusz Lifarl odniosła szereg ciężkich kontu- wybitne osobistości , znajdO'wa- pO' ślubie obdarzyli ubogich tej powodem dla lldzielenia rozwo · 

mówi o panu, źe jest pan Sergju- zji. Książę chcąc przyjechać nił ły się klejnoty, które wartością dzielnicy pokaŹlJlą kWQtą. Po duo Zapytana o istotne przyczy· 
szem Lifarem Anglji". czas do Madlyi~u, aby zdążyć d ', ' oor6\V'llywały kosztO'wnościom ślubie obie druhny panny mlo ny rozłąki Barbara HuUon o· 

Najciekawsze, iż ani Antoll Dolin, pociągu pospIesznego, wpacH maharadży. Barbara HuUon słA dej O'trzyJ;IJ.ały od niej w prezen l świadczyła pTasie: ~ 
a~i też SergJusz Lifer nie poczuli autem na przydrożnego drzewo, .ląc na śluhnym kobiercu nosila cie dwie kolje brylantO'we, a dla "Mój mąż zawśze O'biecywr!! 
Się dotkntęc!. PO'wodując okrO'pną katastrofę. sznur z czarnychperel, pocho · przyjaciół swych uTządziła księ mi z-w,rócić wolnO'ść, kiedy tyl-* Tragicznie zmarły książę Alek · dzących z Dalekiego W 'schodu, żna .Mąivani wspaniały baI po- kO' sama·· tego zażądam. 'Roze-

Znanej tancerce Joan Warner wy_ sy Mdivani był już raz żO'naty, a na głowie diadem z pereł. -'-o żegnalny, który odbył się w jed . f>zliŚ:.lny się wprawdzie, ale zo· 
toczył prezes ligi dbającej o przy- a JegO' żOna z domu Bal'bar:ł Ha.rbara . ul'Ządziła swemu mę· ' nym . z naJhardziej luksusowo. ' stajemy najlepszymipizyj'aciół· 
rost ludności, pan Boverat proces o HuHon .lesł spadk.obicl'czyniq żowi wygodnc życ,ie., dyspono· urządzonych pałaców paryskich :nii lIla świecie". 
obrazę moralności publicznej z po- olbrzymiej fortuny. Spadek ten wała Qowielll gotówką, jaką Ten jeden tylko bal kosztO'wał ': Sam rozwód również był kosz 
wodu tanecznych występów nago. przypaść ma tej kobiecie w pa, czerpać 1l1opła dO'woli z przed· około pół miljOlIla franków. ':-.:: townym krokiem. Załatwienie 
Otóż tancerka ta, pochodząca z pU- staci lwlosalnych przed~ię siębiorsł\v dziadka Vloolwortha W zab:awie uczestniczyło PO'nad spl'awprawniczych kO'szto.wało 
rytjśa~skiej r~ziily filadelfi

b
jskiej

t 
ma biorstw londy~kiego ,VoolwO'r prosperujących świetnie w Eu· 2000 Osób (I!). Podróż pO'ślubna 50.000 dolarów gdyż RenO' nie 

wy e zamąz za pewnego oga ego h R ] d' . d . ( ł b lu' . . d l d . plantatora francuskiego i oznajmiła, t a.. omans !yc 1 .w.oJ.ga lu Z1 ropie i Ameryce. Domy towaro trwa a ardzo d gO', Jej trasa Jest po tym wzg ę em tanie..-
.i:i marzeniem jej jest mieć dl1ŻO' ~alezy do naJbard.zleJ mteresu· we 'IV oolwortha znane są z jed bowiem prowadziła dokoła vVedle ullllOwy ksiąię Mdivani 
·dzieel. Gdy ktoś jej zadał pytanie, Jących afe~ ostatmch lat. Spra: n O'litych, niskich cen i doboro· świata. :v czasie miO'dowych otrzymał zapis lIlotarjalny w 
co myśli ona o panu Boverat, który wa ta pasJonowała . przez długI wych towarów). W prezencie mIeSIęcy bogata księżna ' kupiła kwocie 2 miljonów dolarów 
proces przegrał, tancerka odpowie-- czas ehtę towal'Zyską LO'l1dynu, śluDnym od .swej żony otrzymał w Wenecji wspaniały, pałacyk, rocznie! . 
działa.: Barbara Hutlon wyszła za· Mdivani staJnię wyścigową, - który urządziła z wyszukanym Aby uchronić się przed wszę· 

"Na jego miejscu ' wolałbym tati.- mąż w dniu uzyskania pełno· .6 .......... ~ wykwintem. Pewnego razu w dobylskimi fotografaroi księżmI 
ezyć nago, aniżeli ośmieszyć się, jak lemości, a zarazem spadku. - Znalln Só! Morszyńska jest także liście dO' swej lTzyjaciólki pięk wynajęła na przeciąg/ 6 tygOdlli 
on to uczynił, wszczynaJą e proces Słusznie nazywana była najza w f.przed;l,:!;y w paczkadl na j <" 11nora na księżna pisała: willę na kr.::,,'l!'u mIasteczka Re· 
llrzeeiwk'o mnie". . możniejszą nal'Zeczoną na świe zm<;e przeczY:lz:'zcnie. Cem), 20 gro. , .Wiesz, droga, nie wiedzia· nO'. \V tym przymusowym arc ~. z * cle. Ślub "księżniczki dolarów i szl'. Ż~ld;l. ic b3 w a.plek'1,ch i składach łam, że tyle jest szczęścia na cie domowym przesiedziała do 

W Cannes, podczas nak'ręcania ,runtów" panny Barbary HuUon r..ptecznyc11. . świecie ... " dnia rozwodu - pełnych sześć 

pewnego filmu, aktorka Juny iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiBa;;iiiiiimiiiiiiiimi Zdawało się wi~c, że wi ęk. tygodni. Rozwód udzielony zoo 
Astor czekała, gdy nastąpi jej k!)lel szej idylli już być nie może. _ stał dopiero przed kilkoma Ulic 

wystąpienia przed objektywem. Zna A t 'r t Dwoje młodych, przystojnych siącamJ 
.,y na LaZ1ll'owem WybtUŻu dziwak resz ~ y d bł' M' l" Księżna w krótki czas polem ł. ..... lu zi po ra o Się. le l plenią· 
amerykański Mt. HorsUln nagle do. dze, zdrO'wie, wspólne szczęś. poślubiła hl'abiego Haugwitz-
!'zedł do niej, mówiąc: Humanitarny wyrok sądowy . Reventlova. Romam pięknej, h:j 

P i JA t ,. a" te 'dl __ eie ..• ;;. jednak ... 
"an .... s ~aln ,a a--e0 gatej Barbary zaczął się sIm",,· 

nie ma panł prawdziwvch " włosów Sądy amerykańskie wydają. nie· zil:) przymusow,~go bezrobocia,~: Małżeństwo "'anlStwa Mdivani' . . d . ł l 
"J • fJ mI: "nIC WH~ Zła ain, że Iy II 

oczu". Nie jest to SZC?Jere, muszę raz oryginalne wyroki, w kt0rych dzta posta·noW'tł ro~łoiyć bJ'ę Wl ':"wało zaledwłe dwa lata. Dla- . ... Jest szczęścia na świecie" i za· 
nrz~TUN'óefć .. !> .. i n-ałuralno§e'. surowość łączy ~ię z humanita~- raty. Dia.s mll. odsiadywać trzy ra,- czego się rozbiłO' - PO'zosłaJ'e ta k' .~ . ł . 
" .1'" y-"' ~ , • • d . ł kod' onczył. S1ę s owanu wypo" ie-

Z temi słowy, dziwak rzucił się, mem. Nieczęsto się to zdarza. aJe zy w tygo<+1J:t'U, pODle Zła ~ ,~r ę l Jemnicą, Do dzisl' eJ··szeao dnia d . .. . k P t ł d . t l' . ~ zIanemi prze,'; ni !:i na lotmsl, u hv wyrwać piękne rzęsy aktorce. zdarza SIę· Rohotntk zatrudniony w pląte. O:l:08 ,a e Ol ygO! nta moza ~p .. nw. wiaddmo też dokładnie 
'00' b k N J h' 'f b N'OO . l" ~~ po wyl~do\\anil1 w Reno: Na szczęście oryginałowi przeszKo· J neJ 7. fa ry ' w ew Haven, o n. WięC pracowac w a ryce. I zte a dl hn'ł ód P ,. ~ 

dzono w tym brttt1alnym akełe. Dias, człowiek zonały i d~ietny, pozostaje do jego dyspozycji pod aczegO' nas""'ł.ł'l rozw 011 "Za pieniądze mOżna kupi ': 

* mhł słabOŚć d·) kieliszka. nekroc w3J'unlci~m jednak, ie Dias ' nte },,"'. ·Negri % bratem ks. Aleksego, wszystko - tylko nic szcz~śch~" 
"" Piotrem Mdivani. Faktem jest, T' . . 1 . Opinja publiczna, zwłaszcza an. Dias się wstawił, wszczynał klćt- dzte w dniu tym wstępował do szyn rzeJ synClWJc rosYJ s \.lego :~(' . 

gielska, wciąz odnosi się z niedo- ni~ b awantury, które ~ reguły ku, gdyby zaś tak by10, niedzielę że pd dwuletniem wspóln~m po nerała księcia Mdivani słynui 
wierza.niem do władmośct o śmłer- kończyły się zatargiem z pcltcją; będzie musi'lJ rćWDJiaż spęd,za.~ w życiu Barbara biętna Md.ivanj są na cał.Ym świecie z łeb afcr 
ci pułkownika Lawrence'a. Otóż kilkudniowym aresztem. Jedna z ta· wtęzie,Diu. Na.let'y doda.ć, te a.dmini- udała się do "raja rozwodów", rozwQdowych. Jak z jednej stro 
(\statnio powstał w Londynie komł- kich awantur zaprowadziła. Dtasa straeja fa.bryki, w której pracuje t. j. amerykańskiej miejscowoś ny mają powod .. enie u na:jpiql, 
ret, mający za. zadanie postawienie de sądu. Sęd~ia wydał wyrok, opie· Dias, zgodziła się ll..:'1, ta1cl układ, co ci Reno, aby tam miesZKać niejszych i na 'zamożniejszych 
Lawrence'owi pomnika i ufundowa. wll.jący na trzy mies:ącf- więzienia./ również nie jest zwykłym wypad- przez obowiązkowy termin sze§ .lobiet - tak l drugiej rychlo 
uie kilku stypendjów jego Imienia. Ale ze wzgl~du na to, że rodzina k'tem w stosunkach amerykańskich. eiu tygodni. Po tym terminie z · swemi ' wybraneini stają na 
Honorowym prezesem komitetu Jest Dia8& c'terptala glM t nędzę w ra· ' .. - , - . - fO'rmalnO'ść uzy,skania rO'zwO'du rO'zstajnych drLgach życia. -
król angielski. Fakt ~ wreszcie Stary gener3.ł książę Mdivani 
położy Imls słuchom o tem~ iż pul- • był osobistym adjutantem cal'a 
I;:ownik' Lawrence żyje. Mikołaja. Najstarszy brat obe~· 

* C"cesz zw,-edz,·c· nie zabitego: k~ięcia - po roz-
Biskup z Monastyru knliaJtrotnie " wO'dzie z Polą Negri ożenił się z 

występował ostJ:o przeciwko Alfre- zamożną";~)iewuczką Mary Mac 
liowi Rosenbergowi za jęgo gwalttow Cormick. Średni brat Daniel ks. 
ną propagandę przeciwchrześeijań_ Mdivani oienił się ze słynną z 
ską, utrzymując, iż główne dzieło Ro urody gwiazdą filmową Mac 
senberga "Mit xX stulecia" jest pla Murra'y (znamy ją z filmów 
gjatem. Na groźby narodowych so- przed.dźwięk<:wych). Jak się O'. 
cjalistów, biskup odpowiedział z ain hecr.i.: Qkam;e tragicznie zmul' 
bcny, że nie było jeszcze wypadku, -.. - Ił ty książę Aleksy Mdivalli był 
aby biskup Monasł,.,...u dał si .. za- ZApll':Z ':11., na wgll'lll) .. z ., 

VJ< 'I: .. ii(Jr ".I!I~ .,~... 'III[ już poprzed"ic żomdy. Przed 
straszyć groźbami, gdy pełni swe 
cbowiązki. Pasterz przypomniał, iż II' łf' ",- f ~ I I Barbarą Hułton jego żoną byh 
Jeden z jego poprzedników stawił rzez \L. U córka miljol1e1'a Luiza v. AUell. 
~oło Napoleonowi, a inny podczas Pl'zed dwoma mie~lącami jest. 
bismarkowskiego "kulturkampfu" Informacje i zapisy WAGONSaLlTS II COOK, Piotrka. wska 64. czeBarbara-Mr1ivani·hr. RCVCll! 
'f.olał póJść do więzienia, aniżeli u- : lą,w b:l\viła z ówciesnyl11 SWYIll 

stąpić żelaznemu kanclerzowi. narzeczonym. na kuracji.' w * · Kal'lsbadzie, wzbudzając . lam 
Na wzór sowiecki, w Niemczecli Dziś DOral ostatni ~ Nowy, ciekawy' temat l wspa- swą osobą powszechne zainle· 

ma być wprowadzona "stała" po- . al d al d' fil resO'wauie. Za~[!aczyG należy, że 
i;yc<;ka wewnętrzlla. Wedle projektu m a gra zje n y powo zeme mu Bajhara 'HL'ft(}n obf'cJlcgo m~ża 
w ciągu roku karAły obywatel nie- 8 G D Z I N D R M O Ił G A " pc>znała pL/ypad'~ow{, w KurIs 
miecki ma oddać państwu od 4 do Dziś pocz. O 6-ej _.. baizie w czasie I' <, ~zło[,(,cz i \ :?j 
5 proc. swyc~ dochodów. Regule Ceny od 1.09 w roli główn. (hester Morris kuracji . 
tej mają podlegać rówl1ież spadki \Viadoll1ość o . lra gicznym zgry 
(;raz rezerwy bankowe. Dr. Goeb. uje swego byłego malżonka ,Ba ~' 

hels wystąp-ił z kontrprojektem, ią- FI"lm O IIto'rum mO-wl Całn s-wl-all bara v. Reventlow _ przyj~ła J. 
d<l!ąc by ustawa ') pozyczce rozróż. , n J. wielkiem ,wzru!'zeąiell1. Na7a. 
Biala członMw part.ii, elementy neu. 
t\ alnc ()raz "obywateli toler/).,va. .1 i/f jutrz udzieliła wywiadl! praso· 

nych" Pierwsza grupa mill.łaby pono O 6 E l P O W R O wego, w kt6rym przedslawiła 
sić minimalne ciężary, natomiast' ks. Mdivaniego, jako WZól'dż('n 

telmena i człowieka owielkici' ostatnia Jrategorja, t. j. nieary,iczy 
ey oraz spółki akcyjne, w skład kt:.5- zaletach ducha. 
ryl!h wchodzą niearyjczycy, musiały. MA'ł Na tern kOll.CZą si~ romantvcz 
by subskrybować pożyczkę do 501 FRAN(15 Napięcie! D.e dzi.eje iedr,ego z trzech b-ru . 
prl)C. d/)chodów. Podobno dr. w ..... '" Koncert gry. ~tors]dej I E 'I I CI Mdlvamch. 
Sc~a.c1tt 'zltaJ~zł~ iż l)r~;le~.t ąoebbe.l-I "OU/ElL . . mocla. I Jaki będzie los pozo . tałyc 1 t 
sa Jest tak "smteszny , IZ n.te mMfl r " .UJkrólCe W kinie tURO PA" hraci? Tych ludzi bez ł'q.c11u -. 
nawet hyć poddany dyskusji,. ~ ,~ l.. . ' . I ludzi szcześcia i nieszcześ~ia? ... 



NOCNE DY1;URY APTEK.
DziE' dyiurują. nast~pnjące apteki: ' 
Sukc. Kasperk~ewieza (Zgierska 
54); Suke. Sitkiewicza (K:opernika 
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PrezJdiummagislralu przJ prac 
Prez. ,Glazek zBProsi' Drase na, objazdrob6t wodociąg~lv,ch 

Konferencja wiceprez. Kozłowskiego ' z naczelnikami podległych mu wydziałów 
26); J. Zundelewieza (Protrkowska.,; •. ,'.: ~ .. .. . . ' , ł' • 
~5); S: Bojarskiego i W. Szata J'b ... się rd.,W'laduJemy, w dmu bawem zatwIerdzony przez wazaznajomIenia szerokiego ogółu rzędowania nowego wiceprezy. 

denta, p. Kozłowskiego, to upły
wają one na zaznajamianiu sif: 
z działalnością i tokiem urzędo· 
wania tych wydziałów i agend, 
nad któremi wiceprezydent Ko
złowski pełnić będzie nadzór l 
które będą mu służbowo podłe· 
gały. 

przejnd 19): M. Lipca, (piotrkowska wClę~raj~~ym, ~re,~yd~nt miast,a, dze nad~orcze • . ' • .' '. z postępami robót wodociągowo 
19~); A. Rychtera i B. Łobody (11 , Gła~~~ ~~~db1~ ~~uższą konfer,ę-!l- . PQ . ko~ferencjach prezy~.enł ,~ k,ąnali~a.,cYj~ych , w Lo~zi, w 
(LIstopada 86). cję , ż "n()wym wiceprezydentem, I Glazek wyjechał na dalszą in- pierwszych dniach przyszłego ty 

PRZEPRO-r' ADZKA POGOTO~' 'p. ' ~ozłow~kłm. ' Przedmiotem s~ekcję nie~tórych odcinków godnia prezydent Głazek zapro
WIA P. C. K. _ Pogotowie lekar- konferencji' była sprawa dal· łodzkich robot sezonowych. si przedstawicielł prasy na wy· 
skie odd.ziału ' polsldego ,..;:zerwonega szych posunięć na terenie samo· M. in. prezydent Głazek zwie- cieczkę do wszystkich odcinków 
krzyi'a. w Łodzi prl.eniC's,!onc zostaje rządu łódzl\lego, kwel!tje natury dził roboty kanalizacyjno - wo· tych robót. 
w najbliższym .czlJ"sie do .n?wego lo- gospodar~~ej, oraz f,inansowej. dociągowe w związku z wydosta I Konferencja prasowa w spra· 
kalu przy ul. PiotrkowskHJJ 203. N ó- • • • • d • • • , b d' t h . d 'b ~. P' C K M. ID. omawiana była sprawa bu mem pIerwszej wo y z wlerco- wIe zamlerzen u ze owyc zo° 
wa, ste Zl a pogo.ow't~ . . '. , . . • . ' • • • • ,. • 
mteś('li\i ~ię będzie w budynku pofa. dzet~łodz~iego, kt?." jak Wla· nych od paru mIesIęcy studzIen stała rowmez odroczona do przy 

M7; tym celu wicelwczydellł No 
złowski odbywał w dniu wczo· 
rajszym konferencje z naczelni
kami I kierownikami szeregu wy 
dzia.łów magistrackich, którzy 
składali mu obszerne sprawozda 
ma i zdawali raporty ze stan_: 
prac i gospodarki s prowatlzo. 
nycll przez nlcll resort6w, Kon· 
ferencje te przeeiągndy 8łę .. 
poźnycll godzin popołudnio-

brycznym, specjalnie przeb1ldowa> doinó, znajd~e się' JUz w , urzę- artezyjskich. szłego tygodnia. 
nY.lll (lia po.trze~ pog~towia leka!'- ' dzie' 'Y~j-~Wód~kiJń, i' będzie nie- Jak' się dowiadujemy, celem Jeśli chodzi o pierwsze' dni u-

!lk tego. Zam8 ta w W3me 'pogotoWIa iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiii' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
nastą,ui TĄ' dniach najbliższych. ' 

! ~ • 

NOWE Z.~AC1.KI POCZTOWE. 
- Zg'odnie z zarzą:1zeniem dyrekcji 
pocztowej od ąl1tn, wczorajszego oho 
wiązują w obiegu nowe ~naczki 
por.ztcwe wa'itoś~,t 15 grOiizy. 

UpOrządkowanie ulic perJferii 
Now-e 7,naczki 15·groszowe wyko. 

nane są w kolorz"l niebieskawo - 'lie 
Innym i zamlesz~zone jest na , nich 
7,(ljGcic Jloweg'o transatlanty.cldego 
sŁatkn rolsldeg'.o M.-S ... Pihudskl", 
roviże ' znaidujf' ;;ię p(ldpis "fldyni3 

"Liga Drogowa" buduje pierwszą ulicę na Marysinie II 

- ~f. . S. Pi1511(I~ki" . 
R,:w/loeześnic <ld dlLia Hl b. m. 

wprot':ad20ne zostana w obieg nowe 
";',:lczki pocztowe 3-groszo'we, wy-
1-('r:'lD(; w koloi'2:c fioletowym z wi
(lr1delll Pia.sk')wcj Sk3.!y w Ojco
wre. 

STP EJK W CEGlELNI.-. 
O godz 13 ej odl~yla ;;ię w insJlek
e,ii konfc l'encj!ł, w ilpl'awie likwida
cji 1'trejku w c€~ielni "Centrum" na 
-r,dutach. Z filmienia firmy przybył 
jJ, Berger. Delegaei klasowego 
7.wi:17,ku wysunęli żądanie podwyż
~'Zeni:t stawki illa rohotI\ikilw do 
tł·. 8.10 Z2, wyrJb 1000 cegieł więk
f'7.E'g'lJ format:l. Perlrttkta<,]€ ~g <la
ly wyniku. DsJszy ciąg obrad odlo· 
7.0110 do czwartku. -

W dniu 7 sierpnia r. b_ rozpo· 
czyna "Liga Drogowa" pierwsze 
prace na terenie Łodzi, związa
ne z budową ulic. wspólnie z o-
bywatelami. . 

Robot" zainaugurowane zo
sŁały na Marysinie II, gdzie oby_O 
watele powżięli uchwałę zaofia
rowania swych sił do bezpośred
niego wykonania ' robót ziem
nych i plantacyjnych pFZy budo
wie ulic. 

Prezydent ŁoCIzi, p. W. Głazek 
przyjął protektorat nad uroczy' 
stością budowy pierwszej ulicy 
przez "Ligę Drogową". 

Uroczystość rozpocznre się 
mszą w kościele na Marysinie II 
o godz. 6.30, na którą p~zybędą: 
prezydent Głazek, przedstawicie
le władz okręgu i oddziału łódz
kiego "Ligi Drogowej". oraz 
ll,1iejscowi, obywatele. > 

Po południu . o godz. tS-ej nu 

P. WOjewoda Hauke~Nowak ' 
zlustrował· D,owiat 'turecki 

W dalszym ciągu przeprowa· 
dzancj lustracjI gmin wojewódz 
t'wa łódzkiego, p. wojewoda 
łódzki Hauke - Nowak 'w towa· 
rzystwie dyrektora izby skarbo 
wej w Łodzi, p. Kucharskiego, 
prezesa łódzkici izby rolniczej. 
inż. Wilskiego 1: wyższych mżęd 
ników urzędu wojewódzkiego, 
(,'bjechal szereg gmin powiatu 
tureckiego, wysłuchując ' wszę'
Q,zje sprawQzdaI'i, miejsco,,:ycłl 

wójtów. Następnie p. wojewoda 

łódzkieJ rodziny policyjnej) o
raz dom ludowy w Zelgoszczu. 

W dn. 4 ' b. m. p. wojewoda 
zlustrował jeszcze kilka gmin, a 
ponadto . zwiedził kolonję letnią 
dla dzieci ·w Sulmowie, urządza 
ną przez- tow. "Opieka" w ŁQ
dzi. Pan wojewoda po dłuższym 
pobycie wśród dzieci udał sip. 
Jeszcze na zwiedz~ie majątku 
fundacji Sulmowa i na tem z'::J
kończył lustrację powiatu turee 
ki,ego. _ ' " 

cone zostaną pierwsze łopaty zie 
mi przez obywaten. 

Zaznaczyć należy, że preze
sem "Ligi Drogowej" oddziału 
łódzkiego jest inż. Władysław 
W·yszkowski. 

* .-W tych dniach oddział drogo
wy wydziału budownictwa przy 
stąpił do wykonywania robót ni· 

Pożar 
przy ul. PomorskieJ 75 

welacyjnych na ulicach przeQ. 
mieść. 

wych. (g) 

Obecnie prowadzone są l'olio-
ty na ulicach: Olszowej, SieWnej Nin. KościalkoUlski 
Inflanckiej, Jagiellońskiej, Nie
mojewskiego, Trenknera, Kocha 
nowskiego, Chmielnej, Łagiew
nickiej, .wierzbowej, Północnej, 

przybędzie do Łcdzl 
w końcu bież. tygodnia 

Szymonowicza, Mochnackiego i Jak się dowiadujemy z mIaro-
Wygodnej. dajnego źródła, p. minister spr. 

Roboty na dalszych u1i~ach wewn., Marjan Zyndram - Ko-
wkrótce zostaną rozpoczęte. ściałkows~ postanowH po lustra 

Budoy:a ~row~dzona. jęst w ' eji szere~ województw zlustr _ 
ten sposob, ze ulIcom są nadane .e-. o 
odpowiednie spadki podłużne i wać takze WOJewództwo ł6dzkie. 
P?przeczne: c~lem ich odwodnic O decyzji tej urząd wojewOdz-
ma, oraz śCIekI obrokowane. k' Łodzi t ł fi' i 

Jezdnie ziemne zostaną w!in;..e I w zos a o cJaln e • po-
nione tłuczniem betonowym i u- wladomiony. Według tych Wlado 

'':V- dniu wczo.rajszym ~ybuchł wałowane. Chodniki zaś będą moścI, przyjazdu p. ministra Ko 
pozar w składzIe fab~y~I I. Lan- wyszlakowane lub wyłotane sla. śclalkowskJego do Łodzi spodzic 
de, przy ul. PomOrSkIej 75. remi płytami betonowemi cbod e sf l ... .&.. k ń bl 

Spaliła się drewniana 
szopa ze smołą 

Firma przechowywała smołę nłkowemi. [Wj krótkim ezasie z~ . W8 ę na ~J w o cu • eżąee-
w ~r~wD.ianej ś~opie; ~ieszezą· stanie zwiększona ilOś'ć robotni. go tygodnia, albo, nald~eJ w. naeJ 
ceJ SIę na podworzu, tuz przy bu ków na przyszłych robotach'. chodzący poniedziałek. , . 
dynkach fabrycznych. Pożar, któ' _ 
ry :wybuchł z nieustalonych .do-
tychczas przyczyn, szybko ob
jął znaczne zapasy smoły i za
grażał przeniesieniem się na fa
brykę· 

, Na ratunek przyoyły II i III-ci 
oddziały straży ogniowej, które 
po godzinnej akcji, zdołały o
gień zlokalizować. Spłonęła szo
pa wraz ze smołą. Straty dość 
znaczne. 

•••••••••••••••••••••••• 
Nie DiJcie 

surowei wod, 
nie Dijcie mleka nie.,rze 

90IOwanego! 
........ 0 •••••••••••• , •• 

LikWidacja strejku brukarz, 
Umowa podpisana zosłanie w dniu dzisiejszym 

W dniu wczorajszym w goChi 
łlach porannycn odbyła Sl~ z j. 
nicjaty-wy okręgowego inspekTo 
ra pracy, p. Wyrzykowskiego 
wspólna konferencja robotni
ków bruk. z przedstawiciela
mi przedsiębiorstw, wykonywu· 
jących roboty dla zarządu miej 
ski ego na miejskich robotach 
hrukarskich w Łodzi w sprawie 
likwidacji, trwającego już prze
szło tydzień, srrejku. 

Pertraktacje trwały kilka go-

dzin, gd~' Zaana ze , stron nic 
chciała ustąP!Ć ze swego stano· 
wiska. .Delegaci związków, za 
wOOQwych domagali się u· 
względnienia żądań. dotyczą
cych płac i zawarcia nowej u· 
mowy; zbiorowej na warWlkach 
zł. 5.20 za dzień pracy, podcza~ 
gdy przedsiębiorcy w kategory:
cmy spos6fb odmówili honoro
wania tego postulatu, oświad
czając, że więcej ponad zł. 4.łO 
dzieIllOie nie mogą płaci~. l 

\ . zwiedził szl{ołę rolniczą w Po: 
powie, utrzymywaną przez po' .' . " ~ ~.' " ~~,~ Dopiero na WIlliosek' inspeHo 

l'a pracy strony zgodziły się Da 
kompromisową stawkę dzłeDIUI 
dla robotników bruk,ars-kieb w 
wysokQŚci zł. 4.00. 

wiatowy związek samorządowy 
w Turku. 

Pan wojewoda zwiedził rów
nież nowy most na Warcie pod, 
l'niejowem. Most ten dług-Q$ci 
i5 mtr. jest zbudowanY ': systa~" ':":;" _ 
mem in-ź. Rechniowskiego; 1>0"<",;': ~ ,.1 
le"ającym na połączeniu drz,e· ,. "I, 
wa, żelaza i betonu. Tego ro.,' .,> 
dżaJu konstrukcja, mało w Pol- . 
sce stosowana, wykazała na 
przykładach bardzo wiele żale!, . 
jak dużą elastyczność i wYtrzy 
nlałość. ' . 

Dzięki nowemu mostowi,' 
szlak Łódź ~ Uniejów - Koło 
słał się ' jednem z ogniw na naj
kI ótszej Qtodze, łączącej . Lódź 
z Poznaniem. 

W Turku p. wojewoda by) 
~pecny na popisach sprawnośd 
straży ogniowej i zwiedził dom 
związku strzeleckiego. 

Następnie p. wojewoda zlu-~ 
strował gospodarstwo pekazo
wf! w Wicbortowie, kolonje' let, 
nj~ "fi Niewieszu (dla dzie~~J~~ '(' 
licjant6w, ul'żą.dzone · stantnlenr 

. ,',;'" 

Z nieznanych widoków Warszawy 

:,.:'. .. . 
!.:.t: •. . • , ~ .• '·.1 '.: • 

iw. ten' sposób usunięta zosła
ła najWiększa przeszkoda do U
kwidacji strejku. 

Nast~pnie omówione zostały 
jeszcze mne punkty sporne i 
pracodawcy przyjęli rowmez 
warunek, że nikogo nie wydal4 
z pracy za strejk oraz, że hono

·rować będą angielską sobot~. 

}>odrpisanie umowy przez obie 
strony nastąpi w dniu dzisiej
szym. Formalność tę odłożono 
na jeden dzień, ponieważ przed 
siębiorcy chcą jeszcze porozu· 
mieć się z prezydentem miashl 
w sprawie załatwienia świeżo, 

pows'tałego sporu z wykwalifi. 
kowanymi bruka.rzami, ci bo' 
wiem żądają ods'zkodowania za 
przymusową bezczynność w Cza 
sie streJku personelu niewykwa 
lifikowanego. 



Nr. ni I. VJlI-,- .,GŁOS PUR. .. \NNY" - 1935 ·t 
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~;~;~ioDla SDrZe'a2u Zakonspirowan, pociąg ;- popularn, 
je::;~~j::~~~Opi~~~:::~::::~~n: Biura Dodr6iJl zoslał,, · zawiadomione w ;'"rzed· 
:::;:;:::!:a~:j!::::~tYdella,pod dzień odiazdu pociągu . do C';ecllocinlta 

TllIa, ładna młoda sprzedawczyni ob 
sługiwała właśnie pewną panią· Pani Liga . . 

turystyki obrzydza ludności . wyjazdy .. weekendowe ta była bardzo wybredna. Szukała I 
przymierzała. Przymierzała i szukała. 
'!lak już od godzinyl Wkońeu znalazła 
to, czego sobie życzyła. Ale teraz sta
rała się wytargować niską cenę. Ka
pelusz kosztował .4~iewięlnaścle ko
ron, był to ładny, szykowny, zupelnie 
modny kapelusik, którego nor.malnJe 
nie można było nabyć poniżej trzy
dziestu koron. I mimo to, że kapelusz 
nadzwyczajnie podobał się pani, nie 
chciała go kupić za tę cenę. Oświad
czyła, że może wydać tylko czternaście 
koron, i, te to jest dobra cena, na któ· 
rej firma dobrze jeszcze zarobi. 

popIeranIa 

Młoda sprzedawezyni ciężko oddy· 
chała. Cóż miała robić? Taniej niż po 
wyznaczoncj cenie nie wolno jej było 
kapelusza sprzedać; z drugiej stron! 
nie chciała klljentki wypuścić ze skle
pu. Nerwowo ręce jej posuwały się po 
Jadzie. 

Jeszcze ru: usiłowała spuedaweJ\Y
ni TlIIa, skłonić panią argumentami I 
pięknem i słówkami, by jednak kupiła 
ten tak ładny i niedrogi kapelusz. Ale 
pani pozostała niewzruszoną i powta
rzała, że nie chce wydać więcej niż 
czternaście koron. W tej chwlli spo
strzegła owa pani, że inna ładna 
kobieta ogląda pożądliwym wzro
kiem kapelusz, który ona sobie wy
brała. 

- Czy ma pani jeszcze taki sam ka
pelusz, jak ten, który ta pani chce ku
pić? - zapyta la. 

- Niestety nie. Jest to ostatni model 
w tej cenie - odpowiedziała sprze
dawczyni. Wyznaczyliśmy jego cenę 
na dziewięlnaśeie koron, jednak nor
malnie nie można go dostać poniżej 

Tyle się już pisało o nieuda
nych pociągnięciach ligi popie
rania turystyki, o czerwiu biu
rokratyzmu i gnuśności, który 
toczy tę instytucję, że chciałoby 
się już raz skończyć na zawsze 
z tym tematem; cóż kiedy każde 
nowe posunięcie, każde zarzą
dzenie ligi zmusza nas do zabie
rania głosu w tej sprawie i wy
tykania jej błędów, bezmyślnoś
ci i niekonsekweneji. 

Pisaliśmy kilka tygodni temu 
że łodziane mają dość już Kolu
mny i Grotnik, że te obie miejsco 
wości kością w gardle każdemu 
już stoją, że na sam dźwięk sło
wa Kolumna dreszcze człowieka 
ogarniają. 

Niestety przez dłuższy czas li
ga karmiła nas tylko temi dwie
ma miejscowościami i tam tyl
ko kursowały niedzielne pocią
gi wycieczkowe. 
Apelowaliśmy do sumienia li

gi, by zmieniła trochę trasę tych 
weekendowych pociągów i wresz 
cie osiągnęliśmy swoje: liga po
stanowiła uruchomić pociąg po
pularny do Ciechocinka. 

Pociągi popularne do Ciecho-

ciuka kurSQwały . już z . Łodzi zowane przez biur~ podrMy, '~~ '. '~o jest jeden kwiatek, wyro
przed dwoma laty. Cieszyły się klamowane były zawste" kilka sły na tern bagienku, ale z kwiat 
wówczas dużą frekwencją i każ- czy też kilkanaście dni. Był c~aś IŁów innych, które mamy co
dy średnio uposażony łodzianin na to, żeby się zasłanowić,:'Umó': dzięnnie do zanotowania, moż· 
mógł pozwolić sobie na miłe wić ze znajomymi, zebrać swo.je na:hy ułożyć wcale ładną wią
spędzenie niedzieli w tern uro- towarzystwo, . dać się wreszcie zankę. 
czem uzdrowisku. przekon's:ć... .,.. ' ~aprzykła,d takie Grotniki. Co 

Tymczasem obecnie wywal- ~ tu kIlkan~ście go~zll!- prze~ niedziela idzie tam pociąg week· 
czony z takim trudem pociąg do o~Jazdem po~~ągu daje. SIę znac endowy. ·Pomimo ostrzeżell na· 
Cieehoeinka nie odszedł wcale. bIUrom p~drozy. Sk?tkl tego ?y .. szych, liga trwała w uporze i po
Dlaczego się tak stało? Czy nie ły zupełme zrozumIałe: . po.C1ągcią~u te~o nię skasowała, by go 
było amatorów? Kto ponosi wi- nie odszedł, bo n~ł poza'p~ezesa zalitąpi~. inp,YJ11 .. 
nę za to? Liga. Znów liga. To, mi szanownej ligi liie witicriiał o .".; ... "",r· ";' . . 

l · bił . •• d' 'ś ł .. ' B ~ 4 ' Ś .... t ' ' o. J'rudp.·o, ąpor Jest.uporem, ll.le 
co rga .zro a w tej spraWIe, J~go o ej c U. • Y1~. · ,0 ",:e n~. i jv ~pol'ze<o' trzeba być kOllse . .. 
przechodzi już wszystko, co do- r?bota. ~o~spl~acy?na, . . ńiIa~!o ..kwelltnym.T.y~nczasem panowie 
tychczas uczyniła, by obrzydzić me o ~IeJ ~Ie. wIedzIało,. Jedyme z ligi niesteLy nie grzeszą konse. 
ludziom wyjazdy niedzielne. sama.l!ga l ~I.ura podrózy,_ w 0- kwencją .. ' .. , .' 

Bez żadnej reklamy, bez za- statmeJ chwIlI. ~ ... . 
wiadomienia szerokich mas o Teraz panowie z ligi są zado . .. ~V dnm 28 hpc~, ~l;dy na 
tym pociągu, liga w ezwartek, woleni. Zrobili co do nich nale- ~worcu ~ebrała s~ę dosc . SP?fa 
dosłownie w czwartek zawiado-. żało, dali pociąg, ·a że nikt nie Jeszcze liczba wyc~e~zkowl~ZO.W , 
miła biura podróży, że następne- pojechał, to .trudno, to (}lasy., to ska~ana, na G~'otm~l , oZIl.aJ1~llo, 
go dnia, t. j. w piątek, poeiąg po- kryzys... no ~Jll ; ' lEl' pocIąg. me odC'Jd:w· z 
pularny do Ciechocinka będzie Nie, szanowni panowie ... 'Kry- pow.odu bruku łwm~)jch.l. 
urnchomiony. zys wprawdzie jest, ale kilka zło . NIe pomogły ~rosb:,' l \J er~wa 

Kilkanaście godzin na to, by tych to łodzianin jeszcze zna.i- Zje ponad S~1l oS?b. l1le p'!l1lOgło 
miasto 600,OOO-ne dowiedziało dzie na miłe spędzenie niedzieli, I powoływanIe SIC: na ogło s zolll~ 
się o takiej rzeczy, jak pociąg trzeba mu tylko powiedzieć o "bez WZg~ędL~ na pogodę ' , ~1nl 
popularny do Ciechocinka, to tern, zawiadomić go w odpowied In~ fakt, -;e. Sł<: w szy ~c~' ,.,p c.(,:Ja l 
trochę za mało. nim czasie a nie w ostatniej me wczesme pO ;(.J·~·\\':tll z JOtr!; . 

Dawniejsze wycieczki, organi- chwili, jak to panowie uczynili'. I liga powiedzia la nic j ni e pomo 
gło nawet telefonowanie do \\'ur 

trzydziestu. 
- To ładny kapel nsz - rzekła . 'Iru

ga pani do sprzedawczyni. - Chętnie 
kupiłabym go. Dla tej pani, zdaje się, 
jest zresztą za drogi. Dziewięlnaście 
koron, to przecież bardzo tanio, za 
ten 'Hezny kapelusik... - zauważyła 

Parodia ul g k O I e I-o \II , , h SZ~:~;::~~~d~,i~l;l:~~~e~~~ resz· 
ty już obrzydzić człowiekowi 
chęć podróżowania pociągami 

pewoa swyelęstwa. 
Czerwona fala przeSlIla po twarzy 

drugiej panł. UmJŚlnle podniesionym 
głosem powIedziała do sprzedawczyni: 

Zniżki kolejowe obowiązują popularnymi. 
A teraz jedno ciekawe zagad· 

nienie. Przecież panowie z ligi 
pojęcia nie mają o organizowa

szyn, Muszyna, Nałęczów, Niemi niu takich pociągów, poco się do 

w podróży powrotnej z uzdrowisk 
dopiero od 11 września r. b. 

- ,Jednak biorę ten kapelusz, pro
szę go zapakowa~r - Spojr&ala na 
mlodlł kobietę tryumfującym wzro
kiem, zapłacUa l z dumnie podniesio
ną głowił WJs.ła z m.,UJIlo. 
Młoda, ledna paul Asea, cofnęła się 

do tylnej części lokalu, gdzie 'W biurze 
szefa - Jak artystka na wielkiej sce
nie, WJebodząea •• kulisJ - znikła. 
:w rzeczywistości była to zaangażowa
na przez pana Rydella młoda artystka, 
która wspólnie z dragą koleżanką, mla 
Iy za zadanie, odzwyczaić panie kupu
jące od targowania się I zmuszać je 
do zapłacenia pelnej ceny. Naciśnięcie 
na ukryły na ladzie guziczek od dzwon 
ka przywoływało je na pomoc sprze
dawczyniom. 

.W.:J'ęl. · 

Indywidualne zniżki kolejowe 
dla osób, powracających z uzdro 
wisk krajowych i letnisk nad
morskich, wznowione zostaną z 
dniem 1 wtześnła r. b., a wobec 
warunku lO-dniowego pobytu w 
uzdrowisku, stosowane będą 

praktycznie OD 11 WRZEŚNIA 
R. B. Zniżki obowiązywać będą 
w terminie do 31 października 
r. b., przy wyjazdach zaś z let
nisk nadmorskich do 15 paź

dzIernika. Zni~ka wynosi 33.pl'0-
cent ołfecnej ta.ryly. Podróż za 

5 (zg fi dni w tgeodnio 
pracować będą sezonowcy łódzcy? 

W czwa·rtek, dn. 8 b. m. de· 
legacja zwią,zków zawodowych 
robotnikó·w sezOlJlowych przyję 
ta zostanie powtórnie przez pre 
zydenta Głazka. VV swoim cza · 
sie, na pierwszej konferencji z 
robotnikami, prezydent Głazek 

KAZIMIERZ SZUBERT W TEATRZE 
LETNIM DA WNmJ "B.AGA TELA" 

Dziś i codziennie o godz. 9 wiecz. Ka 
timierz Szubert występować będzie w 
arcywesołej farsie Brandona "Studen
ci" . Kreacja, jaką stwarza Kazimierz 
Szubert należy do najzabawniejszych 
i najlepszych w jego dorobku artysty· 
cznym. W pozostałych rolach wystą · 
pią: Relewicz - Ziembińska, lna Beni· 
t a , Malej6wna, Fidler, Urbański, Wi
nawer i Zurowski. 

odroczył załatwienie całego SlC 

regu postulatów sezonowcó,,", 
do czasu dokładnego rozpatrze 
nia materjałów i obiecał udzie· 
lić konkretnc] odpowiedzi w 
dn. 8 sierpnia r. b. 

OtÓIŹ na konferencji jut.rzej
szej w zarządzie miejskim roz 
strzygną się losy żąda!'i sezonow 
ców w sprawie wprowadzenia 
6-d'lliowego tygodnia pracy. u 
normowania warunków płacy 1 
pracy robotnik&w, zatrudnio· 
ny~h w betor..iarniach mIej
skich oraz w sprawie przyzna · 
nia abonamentowych p,rzejaz 
dów tramwajowy~h dla sezo· 
nowców, mieszkających dalek,', 
od miejsca pracy. 

I Najlepsza komedia muzyezna 

"CARANGA" 
reżyser]i twórcy .,Ranoki " .. Thomtona ]'reelanda 

W l'olaoh głównych: 
angielski Chevalier Jack Buchana n 
posiadaczka najpiękniejszych nóżek Liii Damita 

Niebywały, puepych wystawy I . 

I Humor 1 Smiech l Taniec I Muzyka I 
Od jutra w Casinie . '---,------.. ------------.. 

opłatą zniżkową może nastąpić 

po conajmniej dziesięciodnio

wym pobycie ' w uzdrowisku 
przy wyjeździe do stałego młej~ 
sca zamieszkania. Zniżki przy
znawane są we wszystkich kla
sach pociągów osobowych i po
spiesznych. 

Ulga taryfowa przyznawana 
będzie pl'zy powrocie z nast~pu 
jących uzdrowisk i letnisk nad
morskich: Busko, Bystra, Cfe
chocinck, DeIatyn, Druskicniki, 
Goczałkowicc, .Hol'yuiec, Hrebe
nów, Inowrocław, Iwonicz, Ja
remcze, Jastrz~bic Zdio(,j, Jawo· 
rze, Krośeienko n-D., Kos':w, 
Krynica, !{rzeszowice, Kuty, Lu 
bień Wielki, Miłowody, Mor

•••••••• ~ ••••••• O~4 

Przy słabem tra~ieniu, re.' 
guluie naturalnl1 woda gorzka 
"Francls~ka-Józefa" tak: waż· 
ną obecnie działalność kiszek. 

rów, Ojeów, Piwniczna, ąabka, tego" biol'ą? Rozumiemy, chodzi 
Rymanów, .Smukała, Sole«i,' komuś o zaszczyt, o zasługi, o 
Szczawnica Swoszowice . Szkło tytuły prezesów itp., ale Da mi-

.' . , ,- , łość boską, dlaczego akurat na 
Truskawlec, Ustroń, WiIkowlee, t' . 'pol'ou? Załó·c· b' • . . em . . z le so le pano· 
WIsła, Worochta, Zakopane, Za- wie stowarzyszenie opieki nad 
leszczyki, Żegiestów Zdrój, Gdy Kulawymi psami, ale dajcież już 
nia, Orłowo Morskie, Zagórze, spokój kolejnictwu f pociągom 
Reda Puek Swarzewo Wielka popularnym, bo przy takiej dal
Wieś' Wf ~kawi ś _ Ii II r szej .gospóda~ce, to nawet przy-

, e e a e owo, SłowlOwy pIes z kulawą nq[a 
Cbałupy, Ku~nica, Jastaróia, waszymi p.p'e~t.,~·p&piiIMti'Y~ 
Bór, Jurała, Hel, Karwia, Kar- mi jeździć nie będzie. 
wieńskic Błoła, Jastrzębia Góra. KW. 

Półtora roku wiezienia 
za kradzież i ranienie konwojenta 

W dniu 18 stycznia r. b. na szo, \. Policja po spis~niu protokóln 
sie Pabjanice _ Łódź. tuż przy uL wszczęła dochodzenie, w wyniku 
Krośniewickiej dokonano zuchwa.- J<tól.'ego ~łodziej został schwytany; 
lej kradzieży }lfzędzy z wozu jed- osadzony~ . więzieniu. " 
nej z firm pabjanfc~ich.' Ki~rownik ; Sąd ~r9d~k~ .. po rozpatlr~eniu sjlra
transportu Brandt 1 eodor.. ~u.wa· wy orzekł, iż sprawa ta leży w kOili 
zywszy kra(!zież rzucił się za . zł~-. ,petencji ~ądu okręgowego, dokąll 

tt-..... ~ ... 4oi'.~.... .... czyńcą w pogoń Złodziej zauważył, też przesłano akta. 

Ciągnienie 
pOŻyczki budowlanej 

że do pośdgu przyłączyło się kilku W dniu' wczorajszym sprawca 
przechOdniów, począł udeka~ w po- kradzieży przędzy, którym okazał 
le, • s~dząc, ze goniąc.y c. za~\echaią S!ę 25·~etili Br~btsraw Kubala, ' za-
posCtgu. SIadł na . ł<\w'ie · oskarionych, ' 

Kierownik okradzlollegn' traD!;p01 Na .r, bŻ'praw.\e okazało się, że K" 
VI dniu 1 lipca b. roku wygrały nu· b 

mery: tu nie dal jednak za ~ygrailą :J VI ala j~s11 : lnany-m awanturnikiem '" 
Zł. 250.000 _ nr. 828385 dalszym ciągu gonił złodzleJa~.~·/ Po dzieln~ey'nchoieńskie:ł, lcilkakrotnie 
Zł. 50.000 -=- nr. 793942 kilkunastu minutach złodz~eL·.Lści. r;otowanynt::w,poliC:jl ... ·· 
Po zł. 10.000- nr. nr.: 669848 41993 gający znikl1ęli w polu. " OskarZęJlie' ~" popierał prokurator 

689731 20341 157602 193714 815742 Woźnica ~ kilku świadlt6w ·' kra· Górajskirbronił adw. Dnbranicki Jnr 
917177 455900 530370 dzieży 7.aniepokoJent dłuż~zą nleo- Po rozpoznaniu . ::prawy sędzia Ło-

Po zł. 1.000 - nr. nr.: 560070 533172 becności:J, Brandta udali Eię na po- ziński odczytał wyrok, mocą którego 
665614 125 142501 953407 61620 994373 szukiwanie go. 25·letni Bronisław Kubala za tOz-
195438 532941 696794 131395 632162 
50384 76780 278346 860659 260775 Daleko od drogi w polu znaiezio !'6j i ){radzi~ż .sk~zał}y zostla' na 1 
226542858305 198516744972110646294 no niebawem :rl~przytomJlego t pół roku wtęztenła. 

:~!~ ~1~: :g~f.jmii mm ;:::E~~=: .:i;;':::::: ·"H···Y···Ii···I·i!n···,,···;; 
667080 162518 667221 283676 555069 . .żeQi .. opatrunków przewl6z1 ranne- " II 
999431 766340 71050 156423 302951 k n 14 d ·t I 
666192 14492 180824 733470 145980 f!O w: rę ę rant .3 o 8Zpt Ił a W kódj And,.eJa 1. 
204343 936647 943616 325417 881154 ł.odzt. • 
349128 539141 27505 308288 865565 Jak się oliazało w ehwili, gd, ""'lmuJe wllelkie ~bołJ, wchod.~ 
979615 239275 953217 631728 643484 Brandt! dogonił złodzieja, ten 'dobył te w Hlllr. Gqllo.cnlll s.,b, 'rołe 
377121 811987 94546 794533 273625 .. .owllnla, o,ldinowllnla i dratowllnla 
123469 330988 673919 317858 938560 liOZa .i zadał mu 2 rra,ny t3nliepia poelld.eł. Sprqłllnle biur i mleukati 
156563 455294 872164 967460 3278\8. )~raweg?, poczem u~iekł :. rttew,i~do orac P; .• ~~~~nl~I~~en I dr ... ' n. 
845142 858370 470480 8814-54- 459960 mym kterunku. . " .. o.n, nlellle. 
774142 763946 479665 906957 548473

1 
Po dłuzszym pobycie w szpitalu _ 1~' 51"' • . f,rm)' USTa, 

2854 . I Brall ..... całkowłcle WYZdrowłał. ~M .dO goa. 7 • 
• !..,.:.. .,--: ' ... :1~ ... I' • • 
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Przygotowania. do wqborów' Głęboko dotknięci nagłą śmierci~ I 
• • • o 

., reD. 
Jakuba-Gustaw;: Wilczrńskfego 

na .. ego .erdecznego przyjacl~la i towa,Zlfszo Ideowago, 
wyra~amy tą drogą Jego sbolałej Zonie i dzieciom nasze najgo· 
rętsze współcsucie MARKOWIE 

Przeelądat je moż do Ił sierpnia wliltZnłe 
Jutro, w cz lVartek, dnia 8 sierpnia r. 

rocznicę śmierci naszej ukochanej córki i 
b., jako w drugą bolesnQ 
siostry W dniu dzisiejszym rozpoczy 

nają ur.zędowanie obwódowe 
komisje wyborcze do sejmu o
raz przewodniczący zebralI ob~ · 
wodowych do senatu. 

Spisy wyborców do sejmu i 
senatu mogą być przeglądane 
przez osoby uprawnione do gło 
.sowania od dnia dzisiejszego aż 
UO unia 14 sierpnia r. b. włącz
uic, nic wyłączając niedzieli, w 
godzinach od 16 do 21 w leka
lach obwodowych komisji wy
})orczych (wybory do sejmu )' i 
w lokalach zebrań obwodowych 
(wybery do senatu) przytem 
każdy obywatel mający Prawo 
wybierania może robić 'z nich 
wyciągi oraz ' wnosić reklama
cje. 

Zadnych adnotacji w spisach 
wyberców czynić nie welno. 

Od uchwały komisji obwedo
wej oraz od decyzji przewodni
czącego zebr3illia obwodowego., 
nieuwzględniaj.ącej reklamacji, 
służy osobie, którą reklamacja 
dotyczy, w ciągu dwu ch dni od 
deręczenia zawiadomienia-

Dzisieisze audycje 
MUZYKA GÓRALSKA 

Jedyną w swoim rodzaju, prawdzi
wy bC'zcenl1Y folklor polski, muzykę 
górali podhalańskich; usłyszymy o 
godz. 13,05 w audycji z płyt. Będą to 
~piewy i tańce góralskie, marsz zbój
nicki, podhalańskie wesele itd., które 
posiadają nutę tak swoistą, źe stano
wią unicum muzyki europejskiej, uni
cum w najlepszem tego słowa znacze
niu. 

PIELĘGNOWANIE WŁOSÓW; 
Włosy są ważnym elementem w o

gólnej estetyce naszego wyglądu. Roz
czochrana głowa, niechlujnie wiszą
ce kosmyki, nie mogą być ozdobą dla 
żadnej twarzy. Aby włosy były ozdo
bą, muszą one być zdrowe, starannie 
pielęgnowane, tak ułożone, aby podno
ciły naszą urodę, aby harmonizowały 
z całą naszą sylwetką. Posłuchajmy 
co o racjonalnem pielęgnowaniu wło
sów mówić będzie przez radjo dr. 
Marta Biernacka o godz. 16,00. 

NAJPIĘKNJE1SZE WALCE 
.: , l{rólem ,tańca był i jest walc. 1na
tzej wprawdzie odczuwa go generacja 
starsza, - niegdyś uchodził za taniec 
rozwięzły i nieprzyzwoity, w .. dobrych 
salonach" nie tańczono go - inaczej 
zaś odczuwa generacja młoda, która 
przywykła do mniej poważnych fox
trotłów i slow-foxów. Dla wszystkich 
jednak posiada nieprzeparty urok i 

zazalenie do . przewodniczącego I Przewodniczący obwodowych 
okręgowej .komisji wyborczej,) komisji wyborczych (wybory 
który rozst.rzyga ostatecznie. do se.tmu) i zebrań obwodo b. p. MASZY G 

odbędzie się na cmentarzu żydowskim o Ilodz. 10 rano nabożeństwo 
żałobne, na które .aprasza krewn~ch życzliwych 

ZGŁASZA 'lE SIl~ PRZEWOD~ 
NICZĄCYCH ZEBRAŃ OBWO
DOWYCH PO SPISY WYBOR-

CÓW DO SENATU. 
Przewodniczll'cy zebraI'} obwo 

dewych, którzy jeszcze nie o
trzymali spisów wyborców do 
senatu, oraz niezbędnych de u
rzęljlowauia materjałów, winni 
bezwzględnie zgłosić się w dniu 
dzisiejszym w godzinach od 9 
do 13 de okręgowej komisji wy 
borcżej po ich odbiór. . 
TELEFONICZNE IN FOR M,\ 
CJE . DLA PRZEWODNICZĄ

Wydl (wybory do senatu) dIn 
usunięcia nasuwających się wąt 
pliwości mogą zwracać się tele 
fonicznie po wyjaśnienia do od 
powiednich okręgowych komisji 
wyborczych pod następujące nu 
mery telefonów: 

okrręgowa komisja wyhorcza 
nr. 15 - tel. nr. 105-36. 

Spr .,i 
Zegarmistrz 

RODZINA 

sprzedał miedziany 
jako złoty 

zegarek, 

Bawiący w dniu 23 luleg<: r b. r nisk1 CC1'ę 40 z!. \V~zedl tlo skladu 
w Lodzi Henryk Frel!icit ze z!~;e-l' tu ze zuaiiJm :1:1 (':.' rerhbci~ "'." lei' 

okręgowa komisja wyberczn rza, zwrócił uwagę na ~lo1v zegar:!i;.· d:dt, że z"g'~"·(, !{ je:;t F ai/e.l f' :my 
nr. 17 - tel. nr. 164-05'. w wystawie zegar;lJh,lrZ;1 ,Inkuba ,.C~wa", ,i ,d"JI C·i. ,ie,,~ Z I O ! ~'; Jak 10 

okręgowa komisja wyborcza 
nr. 16 - tel. nr.205-31 

okręgowa keJnisja wybercz<l Kaulmalla (lrz~ ul, Limano\r:,l;,iegG ZH' o,z tą t \\ ie;·tlzL ;;,1111 :;~g a . 10\ , J;:. 

nr. 18 L- tel. nr. 205-33. nr. 31, a to ze względu na ba.leczl1 i~ Z:l ;':l,cil.\ i;;c .' '~ '; a li ; ! fi ir :: i zatlo 

ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i-i-~'i-~I ~(bny z U~· ~~,~! : n i ~~il do 1'0-~ I d. tlJllCg.1 lIIt:u(a. Tu ,iurll;:rr , o:\i.l'ca· 

CYCH. 

!o się, i.o:! 1'''-01 o" ;a,'! CeZII;' :' \,:!. Ze. 

wa !!:al' l, 11:v1 1IIj('{lz!a r .v " s'lm mr:c'ia, 
(jIJ; , ' ,il:l.l ba ;'dn lich]j ~ . ,'; ,;z-;.~ l ;rmy 

.,C; T :L : ; ~;l ~ł i :~ :: zc-:' J . o iiL~ po:,. oru. 

Polska ma 
Wo:';c:: tezo Friliiica z~Hócił się 

doskonałe widoki na zdobycie czołowego mIejSCa lo :·; ;H '. i (j l. ' " n!l,q:i ': 11\ -"", i: ·l 
p:'1con€;j !ailll\'. i(aui:~i~l1 .~dJ\1 :i wił, 

l\ajdorf:l, któ,'y w ostatnich tyg'OO - '.obec Cl!'~" !10S~kO i: O\',a:;: .. ZI\ r .. ·· I 
niach wygral mec 'z z tlI'. T ;Ht;1. !' v \\-'- ~ ię oc p :: ll :!~ i , ktĆ rJ. pod,:r;Il~la nit>. 

rEm, Fri,'rlm:t.m: ·1 (LWlW); który", HCI Cill'er:n Zl?~armhtl'l :l dn O!!FOW!.! 
gracza. śrec1niej idas:v poczvnil uz ' a' l1 (l~; i l,,,;·i:t!i. 

W dn~ach 15 - 31 sierpnia r. b. 
odbędzie się w Warszawie miGdzy
narodowy turniej szachowy o ))uhar 
lOrda HamUton - Russel'a., zw:my Ze 
względu na swe znaczenie oHmpja.
dą. szachową. 

Zaszczyt goszcz·31J.i::l, w swych mu
rach najwybitni':3jszych szachistów 
świata za.wdzięcz3. Warszawa świet· 
nemu poziomowi swych graczy oraz 
sukcesom polEkich reprezentacji na 
poprzednich olimpiadach. Według 
opinji mistrza świa~" AljechlOa, jest 
Warszawa "miastem na,jlepszych 
Rzach'tst6w w Europie zach<>dniej'". 
Tylko w pierwszym turnieju z tego 
cyklu, który odbył S1ę w r. 1927 
w Londynie, drużyna.' nasza udziału 
n~e wzięła. N..atom1ast w dalszych 
turniejacb wyKazała najlepszą: for
mę, bov .... iem ani razu nie ulokowała 
się poniżej trzeciego miejsca. 

Oltmpjada w H.l,rlze w r. 1928, Ol'· 
ganizowana równolegle z igrzyska· 
mi olimpijsldemi w Amsterdamie, 
przyniosła na.m ID miejsca za W ę· 
grami i USA, o tyle wartośoiowe, 
źe w reprezentacji znaidowaH się 
eaml młodzi gracz3. .J ednocześulie 
w turni,aju indywidualnym mistrz 
Przepićrka zdobył wice-mistrzostwo 

--l 

za Ellwem, obecnie jednym z rywali 
Aljechina, Zato w r. 1930, w Hambut 
gu 1\'yst::l'wiliśmy trzy nasze naj
cięższe kolu.bryuy: Ruhinsteina, dr. 
Tal'takow0ra i Przepiórkę obok naj 
więlcszyeh młodych t::tlentów Makat 
czyka i Frydm::tna. Rezultatem by 
lo zdobycie p~lharu i mi.3trzosLwa 
ś\Vhb1 przed llruży'1ą Węgier . .Jed
ll:tkowoż w n::tstępnej olimpjadzie w 
Pradze w 1932 r. , mimo WYl'Jta.wienia 
tego samego składu, mus.ieliśmy za· 
dowolić pię 2 ·giem miejscem za po
tężnI! c1rui)'l1ą. Stanów Zjedil~iLo. 
nych. Wresz0ie w ostatn~o odbytej 
olimpjMh.b w FolkeEtone (Anglj::l.) 
w 1\)33 r. Strt.lly ponowiły swój suk
e6s, natomia&t drużyna pol~ka, wy
bitnie zrlekompletowa.Il!l. brakiem 
Rubinstuina i Pnepićrki, wyszła st') 
:::unkOI\O najsłab'ioj, dzieląc trzeci? 
Illif'jsce z Węgrami i Szwecją. 

W roku bieżącym drur.yna naSZa 
równieŻ ni '3 wystąpi w pełnym skła· 
d7ie. Brak będzie tych samych co w 
FolJ;.estone. Lecz poj2wieI1ie :;:ię w 
międzyczasie nowych talentów, jak 

NA SLA~SKIEM 
PODWÓRKU 

~gromne p0;;~ępy , ::;twarza Jl1że 1;1(;7'1 \V l1l. iędZYC:::~ ... ;"c I(H Hfm .:ll1 IJI'egulo 
Hwośei w w:tl,~e o picl'wn e mi ejsce wał nal'::ż,1C€ć i oe :! ~:Jl ~cg,11'0k , 
W drużyni ~ amerykalh.J;,jpj_ j,Hrn o· Mi n;o to ~" ~1t1{ " (l:·tn· W':'ZOFI ,i

Le('n~'~ PO'ii:lc1l, wi(:i,~ze, rit: ki p,l~r' l sz~rm 31(;1, ~ ,'1 / y;':-~;: r-':, (: '!:,"o ,_lld 'v 
kolwIek, Sl.llll"e %wy(,l~:;twa 1 7Clob ;I-' ŁodZ I na !O ilI e3 i -;: '~~' ,H~zl~111a 7.:1 

cia puharu jt!Ż na wł~qno~{', wyf- tą- O~:l.1I3twO. 
pi prawdopodobnie dWl,lch POlakÓi" 

Dake, którego ojciec, n:tZ'ivlskirm C611 u~łyszumY "!łI"S" 
Dakowsld, wye'lligl'owaJ z P'.lltuf'ka, U ~ lł '-i II 
Oraz Reszewski, . , e~ldowne clzi ed;:o", ~r~ez rt. d )11 
ktćrego udział .jednak nie jest je- (\ .~o hi\Ull f!. styka i mll7.~ ;,,, z pły!. 
fzcze pewn.v. l:U.) J(onccrt dla lctlli~k i Il zd.-,,-

Olilllpjad:.t warS7,aw~lm b r ozie n f\ i 1\ h k. 
większ~z dotychczasow~'('h: zg'roJll~ 1

3
,3'3°.; L~IlIzJy.ka ~cJrals1,n 7. plyl. 

l' . b' k'd - l ' .' '. 1. , () rk ue 1'IOsc nkJ angielskie i 
~ ZI 'JWlorr. re ~1. O" ~, I('zbr 2"2 dr.1 :I ll1c"ykatlskie ( p!yt~'J 
zy~. Obuk turnH~Ju głOWJ1eso Qdbę-I 15,30 Koncert zespołu s,:lol1owPt! o. 
dne si,ę pte,rwszy wogóle turni,~ .i \ 16,0~ Picl~gnaeja w~osuw - ()(kZ"i. 
dla pan o mtst,zostwo świata, w któ I 16,1;:> Rl'rItal fortepIanowy ~lu c n7.l'· 

rym we.zmą. udział równiei nasz!' I ra16,50 .. Baśka Mnrmallska" fragment 
~awod'Ot::7.kt, oraz kongres mtędzy- noweli E. Malaczewskiego. 
narodf)woi feder!1.cji szachowej. .Je. 17,00 Najpiękniejsze walce - kon
d"ln dzień p':f.wc1ouodobnie C)C) lub cert małej orkiestry z udz. Heleny 
</R ',; t - . ~~ Korfówny (śpiew). 
- < ~ll.jrpml.L, zos amc pos\', t ęCOlly 18,00 Wesoły skec.z aktualny. 
w'yctecz~"l::la Wawel, cEJem UCZCZ(;· 18,30 Listy od dzieci. 
ll1a pamięci Marszałka Piłsud:;:kiego. 18,45 Piosenki w wyk. Micczy~la'Ya 

F0gga. 
Hl ,30 Recital sluzypcowy Frenkla. 
20,00 ~flfżyl ' a z ptyt. 
2!),lir .. ' Ta dobranoc" - audycja dl/, 

dzie<;i , (ołyty). 

czar. To też wszyscy chętnie posłu-

niedźwiedzie UOPBł .. 
niają samobójshvo? 

chamy audycji najpiękniejs.zych wal- Rewn'nc.-a 
ców w wykonaniu małej orkiestry z '. u Q.., Pośród mY3liwyeh Szwecji, obez· 

20,58 -Planty krakowskie - re[lor
laż. 

21 ,10 Transmisja z Salzburga: Se
renady na orkiestrę. 

współudziałem śpiewaczki Heleny Kor· W dziedzinie tańca n:tnych ze ~wyczajami niedźwiedzi , 
równy o godz. 17,00. panuje przekonan~e, że niedźwiedź 

LUDOWE PIEŚNI ZALOTNE Rewolucję w dziedzinie tańca salo- znlll1liony tak ciężko, iż nie może 
Lud wyraża często swe uczucia w nowego wywołała "La Caranga", 1a- t .. 

. . l t· . ra owac Slfl, 1lC'ieczka_ p.ol)elnia. Ta· sposób ujmująco prosty i bezpośl'ed. mec, (oremu wróżą WIększą popular 
ni. Pieśni miłosne, pieśni zalotne są ność, niż modnej "Karioc:e" i który sta t'zej samobćj,two, aniżeli odda się 
znakomitem odzwierciad1elliem tego nowi ozdobę nowego filmu Jacka 1311- w ręce swCg0 przetbdowcv. 
naturalnego sposobu myślenia, często challana. Podobnie jak rumba przy- Ogćlne jes mubm:tEie.· że ni Ed;' . 
również wiążą się z wierzeniami i zwy szła z Kuby, tak "La Caranga" pocho- wiedZ!ie popełniają, samobó.l· two 
czajami dla ludzi wielkich miast już dzi z Korsyki. Scena taJlca nakręctlna 
bardzo dalekiemi. Dlatego szczególnie więc zos tała na Korsyce, przy współu- r· J'~ez utopienie się , co zdają si~ po-
l)ędzie nam miło posłuchać audycji I dziale 80 par, przyczem do zmodyfi- h~LGrdzać OpoWiadil1J.k1. licznych my-
pieśni miłosnych w wyk. zespołu chó- I kowanego układu "La Carangi" zaan- śliwych, ktcJl'zy troJ)i~c zranione 
ralnego o godz. 18,15 w ramacll cy- f gaż owa no słynnego baletmistrza, Bud- 'lwierzę, guhili ~lad jego nad wodą. 
klu "Cała Polska śpiewa". (r) dy BradIey'a. Podobno sama "La Ca-

l\fUENZER I FRENKIEL l'?-nga" wys~arczyl.aby,. aby ~czynić z Znany myśliwy .Jemtlandj; opowia-
D " t' p' flhnu Czartllące WIdOWISko fIlmowe. - SŁUCHOWISKO RADIOWE da o wypadku, w ktćrym zraniony 

~IS wys ą'p I_ą w •. 0lskJem Radjo Pozateril jednak W filmie tym mamy k d . 8 VIU d 213 I cież.k • l' . d' t . 
dwaj znakomiCI ru:tySCI: .0 !f0~z. 16,15 humor i żywą akcję, w wykonaniu naj- we czwarle ma. ." ao z. . O , ,o mac z:me z, roptony przez 
Leopold ~uenzer l przebywaJący sta- lepszych artystów z posiadaczką naj- - dwuch myśltwyc!J, ~)rz;~p3.dł W miej-
Je zagramcą Stefan Fren~iel (o godz. piękniejszych nóżek j~i1i Damitą na RYBACY. scu, gdzie nie był:> innego wyjścta 
]9,30) z programe~, obeJIl1Ując7fm u- tzele. · iril;o Casino" wyświetlać bę. - ~'"Y ~u są, ryby? _ I prócz jezior.'\. gónldea-o, w Horem 
lwory' Tansmana l Szymanowsk' 4go" N dk d ~ .. .. I, , dzie ,.La CarangQ" już W następnym . - l ll~ ~l~~ , Z:1:ZUC.1m Wę "ę O- wolał znaleźć śmierć n iż zgin!lĆ 
)carlatescu, medawIIo zmarłego Suka prooramie. plero od OSflllU dm. z rąl' m"s·lt·~'Ych. 

ll'aZ Smetany. --"----::===-:=======---:-_-7' ...... ----------.:.."....::::J~~"~:.::--a------
K O N C E R T PRZEZ OIERPIENIE j POŚWIĘOENIE 
RACHMANINOW A DO SZOZĘŚOIA i PRA \VDZIWEJ MIŁOŚOI! 

ze ąś I II ULICY" 
w 1'01. gł6wnych: ~JEAN PARiER 

JAMES DUNN 
Następny program 
GRAND-KINA 

22,35 Reportaż z trasy Illarszu szla
kif'Ul kadrówki. 

22,50 Muzyka taneczna z płyt. 
AUDYCJE ZAGRANICZNE 

KoenigswusterIlausen (1571) 
21 ,45 Intermezzo B-moll i Rapsodja 

H-moll Brahmsa na fortepian. 
Hamburg (332) 
21,00 Trio na fortepian, wallomię i 

skrzypce Brahmsa i Sekstet ręty Bec
thoycna. 

§tllltgart (523) 
00,00 Kwartety' smyczkowe Hayd

na, Szuberta i Frommla, .. Rymy za
kochanych" Siegla na chór micszany, 
sO[ltan, flet, obój, ldarnel, waltornię 
i fagot. 
Wiedeń (507) 
21,40 Utwory Mozarla (Divertimento 

D-dur, Marsz, Serenada, 6 tańców nie
mieckich). 

Strasslnll'g (349) 
20,45 Symfonie; Haydna Nr. 88, Mo. 

zarla Nr. 40 i Beethovena Nr. 4. 

AKWARJUlU W "TABARINJE" 
Gdyby ryby w piQknem akwarju111 

w "Tabarinic" umiały mówić, powie
~lziałyhr, ż~ l~k d,?sko~al~go programu 
Jeszcze W zyCIU nIe WIdZIały . 

. Ni~ ~zęsto lladarz~ się okazja ujrze
ma sWIetnych taucerzy, jak duet w<;:
gierski Cecił et,Peter V9Jl Sarten. Ta
niec .ich jest niezrówl)anie piQkny i po
stawIOny na wysoldm poziomie arty
stycznym, Ładny jest również taniec 
duetu Garho i Fortes, znanego zresztą 
ze swych licznych występów. Zacln .. y-
ca urocza pieśniarka wiedeiIska Nam: 

O t I · d· I C ... N'euhardt, podobają się występy lan-
~ a .nle ni. en, znacznie znlzone!!! ~erki Garil?aldi i zadowoleni słuchamy 

W PROGRAMIE RADIOWYM l' , Narutowicza 30 
WE CZWARTEK 8. VUl. o GODZ,21. . Pocz. 6. 8. lO.lt) . I. 

WIelkI sukces SOWIECKIEJ HARMONJA IJak zapOWIada Leo.Spani. . k d'" W przerwach mlędzy ,,1111meranll" 
ome ]1 muzyczne] tańczymy przy dźwiękach do konałp; 

- ponadfo - orkiestry. . ' Jarzmo ml·ło~lIl· rewelllcyjny film o wsp6łcsesnem malieńsfwie . Kto nie wid7.iał jeszczc nowrj sali 
." W roI. /lł. Olana W,"rard l nowego programu, może to uczynić 

w dIDg dzis.i~_ 



GłOS sPoI'rOWy _zwn"uaii."umlihAR.HMiMtiiiMihMMdiiRC,a_lh,iil&i l.""" AJlffill1l!t1l:!l 

Łódź, dnia 7 sierpnia 1935 roku 

Przed meczem 
Łódź-Poznań 

\V przyszl~ niedzielę, 18 b. m. 
()'lhędzic się w Łodzi !niędzylllliaato
wy mecz piłkarski Udź - Poznań. 
Reprezentacja Łodzi nie została do
tvchczas wyznaczona i ustalenie jej 
nastąpi przez kpt. zw. po najbliż

s~ych mecza.ch niedzie~nych. Co się 
t.yczy reprezentacji Poznanfa to 
będ7.ie się ona opien6 na graczach 
t:J.mtojszej Legji i Warty. 

Union-Touring 
jedzie do Bydgoszczy 

\V najbliższą niedzielę Union
Touring wyjeżdża do Bydgoszczy, 
~dzie spotka się w meczu owej
~eie do ligi z tamtejszą Pnlonią. 
Łouzia.nie mają wystąpić w Bydgo
szczy w skła.dm-a podobnym jak 
rrzeciwko Skod~ie. 

Polonia. w tym sezonie jest prze
('iwnikiem b. groźnym, kflirego nie 
1131eży lek,~eważyć. PlItra.ftła ona 
na obcym terenic pckouać Skcdę, 
to też Union - Touring, kttjrumu nie 
wolno stracić ~unkr,i.l, czeka. w Byd 
~Of'z.czy ci~żlde zadanie. 

Oprócz meczu U.-Tuuring--Polo
nb, odbędą się w niedz.ielę w kraju 
następujące mecze 'J wejś'Cie do 
ligi: Skoda - L'g"ja w Wa.·szawie, 
Wl{g Śmigły - Warmja w Wilnie. 

Kryszkiewicz 
na czele strzelców 

Po niedzielnych meczach tabela 
;;irzeleów li~(lW~T('h przedstawia si~ 
uastępująco: 13 bramek - Krysz. 
kiewiez, 10 -'. Kopeć, po 9 _ bra· 
mek - Król i Matjas II; p;> 8 bra 
mek _ Wilimowski) Artur i God. po 
7 bramek - Borowski. Szerfke i 
Niechcioł, pll 6 bramek - Riesner, 
Więcek, po 5 bia ne', _ Us, Pazu. 
'. J.., K~rbas. P~terek, Gemza.. 

Zawody sfrzeleckie 
\V ,. Wimie" 

Dnia 1 i 8 b. m. z inicjatyw~ 
prezesa - komendanta konsula Ma. 
j,sa Kona odbędą się zawody strze· 
leckie o mistrzostwo oddziału i od. 
,r . r.kę strzeler.ka na strzelnicy K. S. 
Wima. Początek za·wodów o godz. 
16-ej. Dnia () b. m.!t godz. lB-ej 
tlllstąpi uroczyste rozdanie nagród. 
Kierownictwo za·w. spoczywać bę
dzie w rękach naczelników oddzia
lli: dyr. Edmunda Grossera, mjr. 
Bronisława Jędrzejewskiego i kie
rownika sekcji K. S. WiUla kpt 
,Jana Dudka. 

Historja walk o pubar Bawis 
DotaJl naiwiecei raz, zw,cież,'a druż,na amerykańska 

japonja, Chiny i Południowa Afryka grać będą w strefie' Pacyfiku 

Przed 35 laty, mr. Dwinghł 
Davis, bogaty amerykanin, ufun 
dował puhar srebrny dla zwy
cięzcy spotkania tennisowego 
Ameryka - Anglja. Rozgrywki 
te miały się odbywać co roku, a 
na puharze każdorazowo zwy
cięzcy mieli ryć swe nazwiska. 

Pierwszy mecz o puhar roze
grany został w 1900 r. Ameryka
nie, którzy w tym czasie niepo
dzielnie królowali w białym spor 
cie, rozprawili się gładko z przy 
byszami z za oceanu, zwycięża
jąc w finale 3 :0. 

Mecz wywołał kolosalne zain 
teresowanie w całym świecie 
sportowym, podówczas jeszcze 
niewielkim. Do rozgrywek o pu
har Davisa zgłosiła się najpierw 
Belgja, a tuż za nią Australja. 
~ roku 1901 USA zdobywa 

ponownie puhar, tym razem bez 
walki. ,W następnym roku mu
szą już jednak amerykanie sto
czyć zaciętą walkę z anglikami i 
z trudem zwyciężają w finale 
3:2. 

Rok 1903. Anglicy po raz 
pierwszy odbierają hegemonję 
tennisową Ameryce. Finał przy
nosi Anglji zwycięstwo w sto
sunku 4:1. ,W rok później, po raz 
pierwszy i dotąd ostatni, w fina
le puharu znalazła się Belgja, 
która niespodzianie wyelimino
wała Australję, podczas gdy An
glja ponownie wygrała z USA. 
Finał przyniósł gładkie i bez
sporne zwycięstwo anglikom 5:0. 

Rok 1905 i 1906 to bezsporna 
wyższość anglików, którzy dwu
krotnie biją USA w identycznym 
stosunku 5:0. 

Lata od 1907 do 1911 przyno
szą nowego zwycięzcę. Jest nim 
Austraija, która dzięki dwum 
swym fenomenom białego spor
tu, twórcom odrębnego stylu 
gry, wygrywa puhar pięć razy z 
rzędu. Z Anglją 3:2, z USA w 
tym samym stosunku raz bez 
walki i dwa razy bijąc Amery
kę w stosunku 5:0. 

Passę australijczyków przery
wa w roku 1912 Anglja, której u-

daje się zwyciężyć po ciężkiej 
walce w Londynie 3:2. Nie długo 
jednak cieszą się anglicy zwycię
stwem, gdyż już w następnym 1'0 

ku Ameryka wygrywa finał 3:2. 
,W, pierwszym roku wojny 

1914, Australja znów zdobywa 
puhar, bijąc yankesów 3:2. 

Zawierucha wojenna przery
wa rozgrywki na trzy lata i do
piero w roku 1916 do walk pu
harowych stają 22 państwa. Po 
raz dotąd ostatni zdobyła puhar 
Australja, bijąc anglików w fina 
le 4:1. 

ryce wygrać kolejno z Australją 
5:0, w roku 1921 z Japonją (piel' 
wszy i dotąd ostatni w finale 
raz) 5:0, z Australją 4:1, w na
stępnym roku znów z Australją 
5 :0, a potem w lalach 1925 i 
1926 z Francją 5:0 i 4:1. 

Sześć lat następnych - to bez 
ustanny tryumf nowej szkoły 
francuskiej. Jej twórcy: Boro
tra, Lacoste i najgenjalniejszy 
wykonawca, Cochet, królują. te
raz bezspornie. Cztery razy w fi 
nale wygrywają francuzi z USA 
3:2,4:1,3:2,4:1, potem raz z An
glją 3:2 i wreszcie w roku 1932 
z Ameryką 3:2. 

Teraz znów siedem lat tłu
stych dla Ameryki. Zmieniają się 
już jednak finaliści. Australja 
ciągle jeszcze jest groźna, nato- Już wówczas jednak znawcy 
miast zgasła gwiazda Anglji i na I przepowiadali koniec francu
horyzoncie tennisowym zabłysły skiej hegemonji. Borotra wygrał 
talenty francuskie. MI. ekipie w roku 1932 puhar dla Francji. 
USA gra teraz Tilden, w austra- Ten niemłody już wówczas ten
lijskiej - Johnson, a w francu- nisista wespół z Brugnonem po
skiej stawiają pierwsze kroki trafił pokonać wspaniały double 
słynni potem muszkieterzy: La- amerykański, Allison, van Ryn 
coste, Borotra, Cochet, Brugnon. i zdobył się na większy jeszcze 

Genjusz Tildena pozwala Ame wysiłek, wygrywając oba single. 

Ostatnie trzy lata, to znów 

Uipesli -- przedwnik l. K. 5.-u 
przewaga Anglji. Pokonała ona 
Francj;: w roku 1933 w stosun
ku 3:2, a następnie dwukrotnie 
Amerykę 4:1 i 5:0. Teraz króla
mi tennisa są Perry, Austin, 

zalicza do naJ'lepszych piłkarskich druz' yn wpgl'erskl'ch Hughes i Tuckey, wicekrólami: SIę " Allison, Budge, van Ryn i ~ood. 

MI. dniu jutrzejszym, jak już 
donosiliśmy, odbędzie się na bo
isku ŁKS. ciekawy mecz piłkar
ski między gospodarzami, a 
doskonałym zespołem węgier

skim, U jpesti. 
Ujpesti jest zawodową sekcją 

piłkarską jednego z najstar
szych klubów węgierskich, U. T. 
E., założonego jeszcze w roku 
1885 i od czasu wielkiej wojny 
znajduje się 

zawsze w czołowej grupie 
obok Hungarji (dawniejsze M. T. 
K.) i Ferencwaros (dawniejsze 
FTC.). Ujpesti tylko raz jeden 
zajął czwarte miejsce w mistrzo. 
stwie, zawsze znajdował się w 
pierwszej trójce. 

dowcy wystąpią jutro, przeciw Ostatnio, na meezu z Cracovią, Tak wygląda w SKrócie hi-
ŁKS-owi. on właśnie. strzelił wszystkie 3 storja walk o puhar Davisa na 

Mi': bramce grać będzie Borl, a bramki. przestrzeni 35 lat. Obecnie m.r.' 
jako obrońcy Futo i Sternberg. ~all~y ~a. środku ałaJtu zastę Davis musi ufundować nastęP:
Całe trio obronne reprezentowa- pUJe rowmez ny puhar, na starym bowiem 
ło już barwy MTęgier na arenie kontuzjowanego niedawno Ava- niema już miejsca na p.odpis1. .... 
międzynarodowej. Szczególnie ra, lw. dotychczasowyell rozgrj. 
Sternberg, który jest sztandaro- jednego z najlepszych po Saro- kach, Ameryka zdobyła puhar 
wym obrońcą reprezentacji, za- sim gracza MTęgier. 11 razy, Anglja 8, Australja 7, 
Heza się do czołowych graczy e- NV. historji swego klullu Ujpesti Francja 6. Finalistami byli po-
uropejskich. ma niejeden sukces. nadto w roku 1904 Belgja a w 

Na środku pomocy ujrzymy W, roku 1929 roku 1921 - Japonja. 
Szuesa, a jako skrajnych Seresa Ujpesti wygrał Mitropacoup, 
i Szenesa. Obaj skrajni grywali a w następnym zwyciężył w "tur . • . 
już w reprezentacji, przyczem nieju narodów" w Genewie, Międzynarodowa federacja 
Szenes jest graczem wypożycz 0- gdzie walczyło siedem piłkar- lawn-tennisowa postanowiła u
nym na tournee z klubu Saro- skich potęg europejskich. tworzyć obok istniejących już 
ksor. .W roku 1930 Ujpesti wygrywa stref: europejskiej i amerykań

Najlepszy pomocnik Węgier, mistrzostwo Węgier i utrzymuje skiej w walkach puharowych, 
SzaJay (Ujpesti) został na meczu je aż do roku 1935, kiedy to wy- jeszcze trzecią: strefę Pacyfi-

Obecr,:e możemy poinformo- Węgry - Francja kontuzjowa- grywa również ku. Zwycięzca tej strefy walezyć 
wać naszych czylelników o skła- ny i od maja nie gra. Ostatnio turniej w Budapeszcie będzie ze zwycięzcą amerykań-
dzie, w jakim węgierscy zawo- miał być operowany, jednak ze przed wiedeńską Admirą, Fe- skiej, a wyłoniona z tych rozgry 

i .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___ względów rodzinnych nie chciał rencvaros i Hungarją. wek drużyna, stoczy walkę z mi 
- jCAQMWi!Wł'tM poddać się zabiegom lekarskim Ujpesti już sześciokrotnie orał strzem strefy europejskiej. 

Reprezentacia akademików 
wyjeżdża Jutro do Budapesztu 

Jutro rano wyjeżdża do Buda 
pesztu akademicka reprezenta
cja Polski na mistrzostwa świa 
ta, które odbędą się w dniach 10 
- 18 sierpnia. W. czwartek wy· 
jeżdża drużyna koszykówki pań 
i panów, pływacy, tennisiści i 
wioślarz Kepel, a z lekkoatletów 

jedynie Walasiewiczówna, Cejzi
kowa, Lokajski i Pławczyk. 

Reszta lekkoatletów wyjedzie 
dopiero 13 bm. 

,w. składzie zaszła o tvle zmia 
na, że nie jedzie Koźlicki, który 
całkowicie zaprzestał treningów. 

i zapowiedział, że prędzej udział w Mitropacoup, co dosta- Utworzenie nowej strefy zos& ' 
zl'ezygnuje z karjery piłkarskiej, tecznie określa kwalifikacje wę- lo spowodowane konieeznośeię 
niż podda się operacji. Prasa arów. unikania przez różne ~ 
sportowa węgierska zapatruje t'> Gracze Ujpesti przyjeżdżają w egzotyczne .kosztownego przeju 
Sl.~ ~a t~ spr~wę ?ardzo poważ- dniu dzisiejszym o godz. 8-ej w. du.z Japo~Ji, Chin czy Południe 
me l tWlerdzl/ .ze w wy~adku, Mecz czwartkowy rozpocznie weJ AfrykI do Europy. 
gdyby Szałay a me udało SIę wy- się o godz. 17.30 punktualnie. .. :t,t. 
leczyć bez operacji, sport wę- -'~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
gierski poniósłby niepowetowa- -_. 
ną. stratę. 

\Vęgrzy mieli początkowo za
stąpić Szalay'a starym graczem 
reprezentacyjnym Barosanyi, 
który wykazywał nawet dosko
nałą formę, ale 

Skład ekiD' wioślarskiej'; 
na mistrzostwa Europy w Grunau 

Zlot gwiaidzist, do Łodzi i ten został kontuzjowauy, 
na lotnisku nie pozoslało więc nic innego odbędzie się w dniu 11 sierpnia 

Po ukończeniu regat o mistrzo 
stwo Polski w Bydgoszczy, zo
stały ostatecznie ustalone osady, 
które udadzą się do Grunau pod 
Berlinem na wioślarskie mistrzo 
stwa Europy. Zawody rozpoczy 

Czwórki bez sternika: Bcm.. 
chowski, Seweryn, Anłonowiez, 
Kobyliński (W'l'W. Warszawa). 

w Lublinku 
Jak się dowiadujemy, Aero

klub łódzki rozpoczął energicz
nc przygotowania do tegorocz· 
nego drugiego Zlotu Gwiaździs
tego do naszego miasta w dniu 
11 sierpnia. 

Impreza ta, jak należało się 
tego spodziewać, wzbudziła w 
całym kraju duże zainteresowa
nie. Jeśli sądzić ze zgłoszeń, to 
przypuszczać należy, że w tego
rocznym zlocie weźmie udział 
przeszło 20 samolotów wszyst
kich aeroklubów na terenie pań 
stwa. 

Zlot odbędzie się o nagrodę 
przechodnią związku legjonls
tów polskich w Łodzi. Należy 

zaznaczyć, że w roku ubiegłym 
nagrodę tę zdobył aeroklub 
lwowski, któ.ry obecnie weźmie 
udział w zlocie w ma'cznie sil
niejszej obsadzie. 

Prócz nagI ody przechodniej 
organizatoczy przygotowywali 
jeszcze cały szereg innych na
gród il1dywidudnych. 

W zlocie obecnym wezmą m. 
in. udział samoloty "Legun l" 
i "Legun II" kOlistrukcJi RWD. 

Zlot odbędzie się na lotnisku 
łódzkiem w lLublinku. 

Tegoroczny Zlot Gwiazdzisty 
do Łodzi cieszyć się będzie nie· 
wątpliwie należytem zaintere· 
sowaniem łodzian. 

jak zastąpić go młodym Szene
sem. 

Atak węgierski składa się z na 
stępujących graczy: Puszta i, 
Vincze, Kalay, Balog i Kocsis. -
Obaj łącznicy są graczami re
prezentacyjnymi, przyczem Ba 
log uchodzi za jednego z najlep
szych strzelców węgierskich. -

1..6 t ~bY~ ~~!~n Y" I 
I w Inowłodzu, Teofilowie I 

i przy ległych letniskach 
u p. Lewenberga. 

W. innych konkurenejaeh po.
lacy udziału nie biorą. 

nają się w dniu 16 sierpnia i Z ramienia zarządu P. Z. T. 
trwać będą trzy dni. Polska re- W. wyjeżdżają pp.: Loth, jako 
prezentacja wyjeżdża wcześniej, kierownik ekspedycji oraz Bo
aby dokładnie zapoznać się z to jańczyk i Sporny, którzy wezmą 
rem regatowym. jednocześnie udział w kongresie 

Skład naszeJ' t .. wioślarskim w dn. 13 - 16 blP 
reprezen aCJI w Berlinie. 

jest następujący: 
Jedynki: Verey (AZS. Kra- Mistrzostwa Europy będą w 

ków). tym roku wyjątkowo silnie obsa 
Dwójki podwójne: Verey i U- dzone. Największe szanse maili 

stupski (AZS. Kraków). polacy w biegu jedynek, gdzie 
Dwójki bez sternika: Bożu- startuje wicemistrz Europy, Ve· 

chowski i KobyIiński (WT.W. rey, oraz w dwójkach podwój
Warszawa). nych, które tak doskonale spisa 

Dwójki ze sternikiem: Kuryło l ły się w krajowyeh mistrzo
wiez, Leporowski i Baleer (KW. stwaeh. 
04 P02<nań). 



Łódź, 7 sierpnia 1935 r. G· ·05 ···HANDLOWY Łódź, i sierpnia 1935 r. 

ANKIETA »GŁOSU PORANNEGO" Dalsza 
• ók· ennie VlO In o sprze a 

guldena gdańskiego 
Wczoraj w ob:-otach prywatnych 

notowano waluty: Gultlel!~' guań

sl<ie - 95 w żądaniu, przy zupeł
nym braku nabywców. Tendencja na 
guldeny jest w dalszym ciągu zniż· 
kowa. Korony czeslde - 21.20 w żą 
daniu, pongo węg' el'~J{!e - 102 w 
żądaniu. Ostatnio w związku z Iicz

Kupiectwo wypowiada sie przeciwko s"'epo", 
detalicznym fabry" łódzkich 

Na lerenlj) Izby przemysłowo
handlowej podjęte zostały ostat
nio prace zmierzające do przepro
wadzenia źródłowej i wyczerpują
cej dyskusji w sprawie struktu
ralnego uzdrowienia handlu. Wy
razelll tych poczynań był m. in. 
obszerny referat p. Juljnsza Lew
sztajna, prezesa Stow. Kupców 
III. Łodzi na jednem z zebrań ple
narnyeh izby przemysłowo - han
dlowej. 

\V całokształcie prac nad zta
e.ionalizowaniem stosunków w 
handlu włókienniczym poważną 
rolę odgrywa niewątpliwie zagad
nienie sldepów detalicznych, otwle 
l'anych przez poszczególne fabry
ki zariiwno na terenie Łodzi, jak 
i w wil:kszych ośrodkach kraju. 

Doceniająe wagę zagadnienia 
racjonalne.l organizacji zbytn wy
roll(,w włókienniczyeh przeprowa 
dziliśmy ankietę w miarodajnyeh 
kolach przemysłu i kupleetwa. 

Zash'zegając się, iż stanowisko 
rcdal.cji nie pokrywa się z opinją 
poniżeJ przytoczoną, a rellrezentu
jącą poglądy sfer kupieckich, za
micszczamy jc poniżej bez żad
nych narazie komentarzy. 

REDAKCJA. 

Bilansując dotychczasowe wy
niki działalności sklepów fa
hrycznych, w pierwszym rzędzie 
zwrócić należy, zdaniem kupiec
l wa, uwagę na motywy, jakimi 
kierować się miał przemysł przy 
tworzeniu sklepów detalicz
nych. Według opinji przemysłu, 
chodziło o cały szereg czynni
ków: 

o wyeliminowanie ryzyka, 
o reklam~ swyeh towarów, 
a wreszcie o obniżenie een 

przez wyeliminowanie zysku 
kupca i zwiększenie przez to 0-

hrotów z korzyścią dla konsu
menta, przemysłu i skarbu pań
slwa. Oczywista to była tylko 
leorja, bo faktycznie inne za
pewne momenty skłonić miały 
przemysł do tworzenia sklepów 
detalicznych. Po paru latach ich 
i.,tnienia można już, według 0-

pinji kupców, stwierdzić, że 
sklepy detaliczne są wyrazem 
nędzy przemysłu i dążeniem do 
zdobycia stałego dopływu gotów 
ki. 

pieckiej wysuwano inicjatywę u- że w latach ostatnich gwałtowne 
normowania stosunków pomię- redukcje cen artykułów włó
dzy przemysłem i handlem włó- kienniczych nie nastąpiły, co nie 
kienniczym, ale usiłowania te, wątpliwie powinni byli odczuć 
podejmowane przy współudziale konsumenci po stworzeniu 
samorządu gospodarczego Łodzi znacznej liczby sklepów fa
pominięte zostały przez prze- brycznych. MTahania cen szły 
mysł całkowitern milczeniem. Je równolegle jedynie z wahania
żeli zaś przemysł mówi o ko- mi ~en surowców ~zv półfabry
nieczności stosowania przez ku k:atow, lub w.reszcle .stosowały 
piec~wo znośnych zwyczajów, ł SIę. do og?lneJ lepszej czy go~
to musiałby zacząć od wprowa- szeJ k:0nJ~kt~ .rynkoweJ. 
dzenia tych znośnych zwycza- ~~eszcle me. mozna me podkre
jów u siebie. Jest rzeczą dowie- shc występującego w całem włó 
dzioną, że obecny chaos we włó- kiennictwie niezale~ni~ od skl~
kiennictwie, rozwój niszczącej I?ó~ fabrycznych zJawls~a ob m
działalności anonimowej, nad- zama. cen !Jch artykuło,w: któ
produkcja, nielojalna konkuren- rych Jakośc ule~ła rówmez pew 
cja w zakresie cen i całokształt nemu pogorszemu. 
ujemnych zjawisk struktu~al- Na podstawie rozmow i infor 
nych P?wstał w l~tach powoJen- macji przedstawicieli kupiectwa 
nych me na tereme handlu, ale włókienniczego można w sposób 
właśnie w ~rzemyśł,e .wł?kienni- następujący oświetlić opinję 
czym. LWIa częśc ujemnych handlu o zagadnieniu cen w skle 
czynników tkwi w polityce pro- pach fabrycznych: 
ducentów i od strony produk- .. -, . 
eji musi też przyjść reakcja ku J • - Jeden z. kl~rowmkow "':lel-
usanowaniu tych stosunków. I k~ego przed~lęblOrstw~ wł~le:
A wreszcie przemysł sam prze- lllczego ~śwladczył, ze s a y 
konał się w okresie paroletniego własne me powi~kszyły z~sków 
zaledwie istnienia swych włas- przeds!ęb!orstw~. [Wj. mnem 
nych sklepów, że ich stworzenie przedslęblO~stwle nato~Iast pod 
bynajmniej nie wyeliminowało kreślono, ze stw<?rzeme. wł!ls
ryzyka finansowego, jakie istnie nych sklepów detalicznych ZWlę~ 
je z tytułu strat najrozmaitsze-I szyło obroty. roczne . ~ same] 
go rodzaju, związanych z prowa- tylko ŁodZI ~ pół ~l~ona zł. 
dzeniem przez poszczególne I Byłoby to mewątpli~e argu
przedsiębiorstwa przemysłowe menłem na rzecz .sklepów fa
sklepów fabrycznych. Wskutek brycznych, gdyby me charakt~
tego moment wyeliminowania rystyc~y. szczegół, ~ t? ~łaśme 
ryzyka przez tworzenie włas- pr~e~slęblOrstwo •• lstmeJące od 
nych sklepów zawiódł w bardzo dzieSIątków lat,. me mogąc po
silnym stopniu. . dołać trUdnO§CI0!D kryzysu -' 

zmuszone było zWl.ąZać się finan 
Pierwiastek reklamy przestaje sowo z jedną z firm powstałych 

odgrywać we własnych sklepach po wojnie. Jeśli zważyć, że kosz
dominującą rolę, jeśli zważyć, ta administracyjne w bawełnie 
że sklepy te sprzedają również wahają się przeciętnie w grani
i towary innych fabryk. Rekla- cach l) - 7 proc .. wówczas niż
mują więc one jednocześnie swe sze ceny w sklepach fabrycz
go konkurenta. Zresztą reklama nych okażą się wysoce proble
jest potrzebna przedsiębiorstwu matyczne. Dla potwierdzenia te
średniemu lub mniejszemu, któ- go przytoczyć należy ceny po
re produkuje towary wysokoja- równawcze w sklepach fabrycz
kościowe, ale mało znane na ryn nych oraz w składach kupców
ku. ;Wielkie firmy przemysłu detalistów. Tak więc fabryka 
włókienniczego, które stworzyły wyrobów dzianych sprzedaje 
swe własne sklepy, są doskona- pulower w cenie 10 zł., kupiec 
le znane w całej Polsce i ich mar 7 -8 zł., fabryka wyrobów gu
ki fabryczne reklamę potrzebu- mowych w Łodzi sprzedaje bo
ją w znacznie mniejszym zakre- ty po 6.50, kupcy biorą za nie 
sie. przeciętnie o 20 proc. mniej. 

Wielka fabryka wyrobów baweł 

twie detalicznem skarb państwa nemi wycleczkarni do Budapesztu, 
otrzymuje podatek obrotowy popyt na walutę w~ier.,ką znacznie 
dwukrotnie: w fabryce i u kup- ~ię zwiększył. Szyling austrj~cld _ 
ea. Gdyby więc faktycznie niższe 102 w żądillliu, marki n;cmieetde _ 
ceny, po jakich konsument mógł 1,79 w płaceniu, 1,80 l\< żądaniu, 
by nabywać towary w sklepach flinty angielskie __ 26.10 w place
fabrycznych kompensowały stra niu, 26,20 w żądaniu, !lolary złoe 
ty, jakie ponosi cale społeczeń- - 9,07 w pIacer.iu, 9,09 w żąda. 
stwo polskie, wówczas jeszcze niH, dolary gotówkowe - 5.24 tV 

ich istnienie byłoby problema- Illaceni'l, 5.26 w ż<l daniu, ruble 
tyczne. W obecnych jednak wa- złote _ 4.70 w płaceniu, ,1,73 w ią
runkach, gdy nie zyskuje na (taniu, franki francus'de .- 34.90 W 

tern ani państwo, ani kupiec, ani )lłac~3I'iu, 35 w ż...,d llniU; l iry włosliie 
konsument, ani wreszcie sam -·38,'50 w p!accn:u, 29 w ż"dalliu, 
przemysłowiec - trzebaby było f1oren~' holenderslde __ 356,50 w 
zastanowić się nad nową organi- placeniu, 358,50 w z~d fmlll. 
zacją polityki zbytu we włókien Papiery wartościowe: 3 proc. po
nictwie. Jest to oczywistym non życzlta .budowlana - 41,50 w I)~a
sensem takie stawianie'sprawy, e:eniu, 42 w 7.o<1dan.iu, 4 proc. pożycz 
że kupcy detaliczni będą mogli ka dolarowa - 53 w I'1~cel1 iu, 54 w 
znaleźć zatrudnienie w sklepach żądaniu, 7 proc. fJo·i..vczlm stabiliza
fabrycznych. Problem sklepów cyjna - 65 w paccnilI, 6"5,50 w zą
fabrycznych nie jest kwest ją daniu, 5 proc. łó dzkie isty Zl'staw
prawną, lecz przedewszystkiem l ne - 52,50 w płaceniu, 53 w żąda
kwest ją ekonomiczną, wyrosłą niu. 
na tle poł?żenia gosI?o?arczego. j Na rynku walutowym łódzkim 
Żadne zml3ny pI'ZeplSOw k~de- obroty min!1I1alne. Tendenc.ia tUrzy 
ksu bandlowego me przyniosą mana. W stosunku do guldena daje 
konkretnych rozwiązań. się na rynku zaobserwować w dat-

Tylko przedyskutowanie tego szym ciągu .niepewnoŚć i zupełny 
zagadnienia w atmosferze wza- brak zaufama. 
jemnego zrozumienia przemysłu Z papierów wart(lścłow~c!i 4 pt. 
i kupiectwa i wspólne opracowa- pożyczka dolarowa w porównaniu 
nie programu naprawy stosun- 1- dniem onegdajszym podskoczyła 
ków we włókiennictwie, opartej o 50 punków z mOcną ~ndencją do 
na odbudowie kupieckiego apa- dalszej zwy:ild, 7 proc. pożyczka sta 
rafu rozdzielczego doprowadzi bilizacyjna natomiast uległa ponow-
do pozytywnych wyników. neJ znłZce o 75 punktów. 

Ula' lości, nadz r , u 
W spra.wie up&dłOśct flrmy "Abram 

Alter" wpłynęło poda.nłe o przedlu
łen!t'I terminu r;prawdzania. wierzy
telnośei, gdy~ Jlftpr:r:edni termin był 
zbyt kr6tkł i większość wierzycieH 
nie mogła. preten!Sj~ @:idowi prze
dlo~yć. 
Sąd termru %gla!!Z!tni& wle~ytel

Mści przedłuzył do 15 b. m. Ponad
to sąd zc.bowiązał za.rząd masy do 
złożenia sz('zegf:łl),weg~, sprawozda
nia. z dotychezasowego przebiegu 
postępowan ia npadl(\~·ci()weg(l n3 
1 wrze~nia. 

* W ~prawie upaołości firmy "Ma. 
jer Eisner i S-ka" (Piotrkowska. 3:)) 
sąd usunął AUrelia Vblleta ze sta
nowi~ka. ~yndyka o8tat€('znego i za
mianował na. to mie.is(e :\1w. Danie
]a Forellego Jean(\rześnfe sąd po
wiarlorr. i: o dc('y."ji sędziego komit':l 
r7.a, zobowiąZllją(' go tło najszybsze
gr- uk(·ńczenia P,)Hępnwania upadło 
ś('iowego. 

* 

wania upa.dł ości I)weg:), wol)ec 6t'lP.
ku jakichkolwiek aktywów w masie. 

Za umorzenrem wyp:>wiedzia.ło &tę 
15 wierzycieli. Przedstawiciel !Sw
bu pań~twa. wstrzymał 8'4 Qd sfoIo-
waDia.. . • 

Są.d protokul zebra.nfa wTenyełełł 
pnyjąl do wiadomośel i postępowa. 
nie upadłościowe umorzył. 

Kupcy żądają 
przywrócenia kontyn

gentów 
w związku z ostatniemł pos1Ulłę

darni, regulującemi kontyngenty 
przywozowe, kupiectwo zostało upo
śledziofle. Stan ten podcina egzy
stancję kupiectwa i nie zawsze Jest 
równie-i: dogodny dla przemysłu. 

Przemysł włókienniczy nie po 
siada ludzi o śmiałej inicjatywie 
w zakresie polityki zbytu i dlate 
go polityka sprzedaży we włó
kiennictwie w latach powojen
nych jest bolesnym punktem te
go działu przemysłu. Idzie ona 
po linji zygzakowatej, po linji 
eksperymentów najrozmait
szych, a nie skoordynowanych, 
które w okresie ostatnich lat 
li:ryzysu skoncentrowały się ną 
sklepach detalicznych. Jeżeli 
zaś przemysłowcy utrzymują, 
że tworząc sklepy, chcieli wyeli 
minować nietylko ryzyko finan 
sowe, ale i ryzyko niedokładnej 
Ol' jentacji w potrzebie rynku, to 
I en argument, zdaniem handlu 
włókienniczego, nie wytrzymuje 
krytyki. Kupiec, który się styka 
hezpośrednio z odbiorcą, zna po 
lrzeby rynku znacznie lepiej, .a
niżeli przemysłowiec, co zresztą 
potwierdziła właśnie praktyka 
1>klepów fabrycznych, w których 
niejednokrotnie pozostawały nie 
SI»)'zedalle znacznie większe par
t je towarów, aniżeli miało to 
miejsce w okresie 'opierania po
lityki zbytu na kupcach. 

A teraz rzecz bodaj najważ
niejsza. Eliminowanie kupiec
twa detalicznego odbywało się 
pod hasłem mającego nastąpić 
llotanienia wyrobów włókienni
czych i zwiększenia ich konsum 
cji. Przemysłowi chodzić więc 
miało o dobro konsumenta, któ
ry miał dostać tańszy towar nie
obciążony jakoby minimalnym 
paroprocentowym zyskiem 
"zbędnego" pośrednika. W śme 
tle cyfr to potanienie wyrobów 
włókiennkzych, które w skła
dach fabrycznych mają być 
sprzedawane taniej, aniżeli w 
sklepach kupców - detalistów 
przedstawia się jednak inaczej. 
vViemy przecież, że zwłaszcza 
w branży włókienniczej kupiec
detalista zatrudnia niejednokrot 
nie lub nawet bardzo często jed
nego lub paru członków swej 1'0 
dziny. Otrzymuje on przecięt
nie od 15 - 25 proc. rabatu, do 
czego dodać jeszcze należy kil
ku procentowe skonto za gotów 
ke. Jeśli zważyć, że kupiec za
dawalnia się paru procentowym 
zyskiem, a w okresach szczegól
nej ciasnoty gotówkowej rezy
gnuje nawet z tego zysku -
wówczas pOI'ównanie ecn wy
paść musi l'acze,i na koI'zyść kup 
CJ!. Zreszta świadczy o tern fakt, 

nianych sprzedaje towary w 
swym sklepie po cenach prze
ciętnie o 15 - 20 proc. wyż
szych aniżeli nabyć je można u 
kupców - detalistów. Fabryka 
wyrobów wełnianych w Toma
szowie sprzedaje metr towaru 
w granicach od 26 - 30 zł., w 
składzie kupca towary te można 
nabyć przeciętnie o 4 - 5 zł. ta
niej. Inna fabryka wyrobów weł 
nianych w Bielsku, sprzedaje 
nieco gorsze gatunki towarów I 
przeciętnie po 21 zł., kupcy to
war ten sprzedają przeciętnie 1 

po 19 zł. Fabryka wyrobów dzia 
nych w Łodzi sprzedaje w swym 
sklepie garnitur bielizny jaege
rowskiej za 19 zł., podczas gdy 
u kupców - detalistów można go 

w upadłości "Zjednoczenia kie
rowCów "Siła" sp. z ogr. odp.H 1l,lby 
lo się zebranie wierzycielI. Adw. 
Fuks wnosił o umorzenie postępo· 

W sprawie uregulowania tyeJi 
kwestii, i w obronie postulatów Itu 
l}jectwa odbędzie się w stow. kup
ców rn. Łodzi,. Piotrkowslta 73, W 
dniu dzisiejszym zebranie zaintereiO 
wanych grup handlu. 

Zebranle to ustalić ma WrtYczn~ 
i taktykę dalszych wystąpień na t .. 
renie wladz centll'alnych. 

Jeżeli chodzi wreszcie o ryzy
ko wynikające z niestosowallia 
się kupców do pewnych norm, 
to przecież wszystkie właściwie 
rodzaje ryzyka dadzą się usu
nąć przez współpracę między 
kupcem i przemysłowcem. Tutaj 
podkrrślić należ~T z naciskiem, 
że w okresie powstawania skle 
pów fabrycznych ze strony ku-

nabyć za 15 zł. 

Wedlu zawartej w powyższym 
poglądzie sfer kupieckich opin
ji, dane cyfrowe oraz ogólny bi
lans dotychczasowej działalnoś
ci sklepów fabrycznych, pozwa-
1ają stwierdzić, że nie wytrzyma 
ły one próby życia. 

Należy zastanowić się przeto, 
czy w interesie skarbu i konsu
menta leży istnienie tych skle- I 
pów. Sklepy fabryczne płacą po
datek tylko raz, natomiast przy 
oparciu sprzedaży na kupiec-

WYCIECZKA do WIE 
na l dni 

od 17 do 21 sierpnia zł. 135 od Łodzi do Łodzi 

Zapisy tylko 

WAGONS-LlTS II COOK, Piotrkowska 64 
tel. 170-77 

Zniżki indywidualne do ZAKOPANEGO 

SILV· OZOH· HO 
IDEAlNA = BALW1łCZNA WZMACNW. 
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CI - a mo 
Ceduła giełdy łódzkiej 
Na wczorajszem zebraniu giełdowem 

'Ii' Łodzi notowano: ludzkie miedz" dwoma brzegam; 
Tranz. Spued. Kupno 

Dolary 6.26 
Budowlana 42.00 
Dolarówka M.OO 
Inwestycyjna 108.00 
Stabilizacyjna 66.00 
fi proc. Łodzi za 1933 r. 52.75 
Bank Polski 93.00 

'\ytuacja wyezekujllC8. 

41.50 
52.50 

107.50 
65.75 
52.50 
lr.l.liO 

Warszawska giełda 
pieniężna 

Na dzisiejszem zebraniu giełdy wa
lutowo - dewizowej ". Warszawie ten
dencja dla dewiz była mocniejsza, przy 
obrotach naogół zmniejszonych. Noto
wano: Amsterdam 358 (-50), Brukse· 
la 89.30 (plus 5), Berlin 213, Londyn 
26.18 (plus 2), Medjolan 43.99, Praga 
21.95, Sztokholm 135.10, Zurych 172.95 
Iplus 2). W obrotach prywatnych: mar 
ka niemiecka 180, szyling austrjacki 
103.85, korona ezeska 20.85, frank fran 
cuski 34.96, frank szwajcarski 172.50, 
funt angielski 26.15, dolar 5.26.50, ru
bel złoty 4.72, dolar złoty 9.07, rubel 
srebrny 1.82, bilon 0,84. Bank Polski 
płacił %8 banknoty dolarowe 5.24. 

AKCJE 
Na rynku akcyjnym tendencja była 

słaba, przy obrotach ograniczonych. -
Notowano: Bank Polski 92 - 91.75 
(-25), Cukier 33.75 (-25), Lilpopy 
9.15 - 9, Ostrowieckie 15 (-75), Stara 
chowice 34 (-75). Tranzakcje dokona
ne a nienoLowane: Modrzejów 4.80 
iplus 25). 

PAPJERY PROCENTOWE 
Dla papierów procentowych zarów

no pailsLwowych jak i prywatnych ten 
dcncja była slabsza, przy obrotach na
ogół ograniczonych. Jedynie mocniej 
kształtował się kurs 4 proc. inwesty· 
e,,'juej. Notowano: 3 proc. budowlana 
41.i5, 4 proc. dolarowa 53.50 (plus 50), 
.j. proc. inwestycyjna zwykła 109 (plus 
2001, serjowa 112 (plus 200), 5 proc. 
h.ollwersyjna 68 (- 25), 6 proc. dola
rowa 83, 7 proc. stabilizacyjna 65.i5-
(j.l.13, odcinki po 500 dolarów 66, 8 pr. 
obligacje budowlane 8. G. Kl'. I emisja 
-- 93, 4 i pół proc. listy ziemskie 49.25, 
i proc. ziern .~kie dolarowe 47.75, li pr. 
111. Warszawy nowe J8.50 - 58.75 _ 
,ili.~.), 5 proc. Łodzi nowe 52.75, 5 i pół 
~ro"(': obli~~cje m. Warszawy nr em. 
,,(J./il (- li». 

Notowania gIełdy 
zbożowo-towarowej 

w Łodzi 
Żyto 11.2;) - 11.50, pszenica 15.75 ~ 

I G.2&, owies jednolity 16.00 - 16.50, 
owies zbierany 15.50- 16.00, miłka .ryt 
nia l) 17.50-18.50, mąka żytnia 2) -
18.50 - 19.;)0, mąka pszenna 2; 50 --
20.50, otręby żytnie 7.00 - 7.2i.i, otr!;
~y pszenne 6.75 - 7.00, otręby ~rllbe 
1.(10 - 7.25, rzepak 29.00 - 30.00. mn- ' 
h.uch lniany 15.;;0 - 16.50, makuch rze 
vakowy 13.50 - 14.50. 

Usposobic!Jit ogólne spokojne 

NOTOWANfA BAWELNY 
NOWY JORK 

Loco 11.90, sierpień 11.33, w,'zl'~itn\ 
{J :3~, październik 11.43-44, lisLopad 
11.3i:, grudzień 11.23, styczeń 11.1 9, lu
I ,V 11.17, marzec 11.14,15. kwiecieri _ 
lU3, Dlaj 11.11, czerwiec 11.07. Iil)!'~C 
11.03. 

Tendencja stala. 
NOWY ORI.EAN 

Loco 11.90, październik 1 U15 , ' :IR, 
grudzień 11.22. styczeń 11.18, marzet: 
11.11, maj 11.09, lipiec 11.01. 

Tendencja stuła, 
BREMA 

Loco -.-, październik 1:Z.J3. :~rtt
d:>:ień 12.54, styczeń 12.5ł. marzec 12.54 

ALEKSANDRJA 
Sakellaridis: listopad HA! stVC:rCX1 

U.34, marzec 14.41. '. 
AshmowIl: sierpień 12.42, październik 

12.t2, grudzień 12,30, luty 12.29. 
Uwaga: Giełdy liverpoolskie nieczyn

J](!. -

•••••••••••••••••••••••• 'Sygnatura: IV Km. 1146/35 
Obwieszczenie 

o licytacji ruchomo'.' 
I\omornik Slldu Grodzkiego w t.odlli 
rewipu 4-go, Sfefan Za,kow~kl ma
jący kancelarję w Łod.i PUf ui. 

Narutowicsa 35 
111\ podstawie art 602 K, P. C. poda
je do publicnel wiadomośoi, te dnia 
16 sierpllia1935 r. ° g. 12 IV Łodzi 

prsy ul. PiotrkowskieJ 8! 
odb~dzie się 1-ua licytacja rucho
mości, należć\cvc:h do 

Daniela Orolmana 
składa jqcych się I: 

Wiedeń, w lipcu. _ sensacyjny proees. serwowali zupełnie z bliska. - nym z córką pewnego kupca 
Nietyle ludzie, uietyle do-j Oskarżony Józef K., był do. Nie mogli zJ'lw:~. się przed sę- wiedeńskiego. Umówił si~ z na 

my mają swe historje. Bardzo I brze sytuowanym człowiekiem, dzią śll!d.:zym, ponieważ w m~ rzeczoną, że zaraz po u1'oIlcze· 
wiele, i to ciekawych opowieści, mieszkającym pod Wiedniem. dzyczasie przebywali w aresz., niu sŁudjów pobiorą sil;. Jed-
mogłyby snuć różne Zarzucano mu, że cie, gdzie od'siadywali .iaką~ nakże w osLatniej chwili 

mosty wielu młast i krajów. swą :U-Ietnią narzeczoną Mał- dłuższą kart: , Otóż obaj ci świad ojciec panny odmówił swego ze 
Zarówno Q radościach tych, gorzat~ Z. rozmyślnie wtrącU kowie stwic:rdzili, że zwolenia, 

którzy przez nie przechodzili i do wody. dziewczyna, po wymłerzonent domagając si~, aby narzeczony 
- częściej m.oże - o drama- Oskarżony zaprzeczył. Przy- jej nderzeniu, skoozyła błyska- najpierw uzyskał slunowisko. 
łach, koń.czących ,się znał się, że ją przedtem uderzył, ",łezDie do rzeki. Nie mogąc znaleźć stallowbk,l 

skokiem przez ich poręcz. jednakż " Ilic wl': ącił jej do wo. To zeznanie wystarczyło i o- w Wiedniu, SWlezo upicl'Zoll\' 
SPÓR NA }[OŚCIE. dy. skarżony inżynier otrzymał prac~ w 1,0' 

U nas nikt nie pamięta trage· Zapewnienia. Jego nic znala- został uniewinniony. lonjach, gdzie jednakże mu ia! 
djj, jaka wydar7yła się pewnej zły wiary. Poszhki pr7.emawia- POWRÓT DO ŚMIERCI. się zobowiązać 11U czas u !uższ~. 
nocy letniej w '''iedniu na Ma ły prze.:!":' ko niemu. Narzec7.0· \V kilka !at potem, pewien \Vytrzymał szereg Jat w tropi-
riellbrueeke w loku 1921. Krót- na jego I młody ezło -, lei;. opad się o bar· kalnym klimacie. Jego narzeczu 
ko po zapadnięciu ciemnoscI, prowadziła dzh. nic podwójne .lerę mostu i patrzył w tysiąez- na pisała mu pl zez len cw s jn k 
usłyszeli ludzie, którzy wlaśnie ź.ydc. ne światła wielkiego 'Viednia, llajtkliwsze listy , zachc:cn;qe d I 

przechod.zili przez most, Jakkolwiek wspierał ją ma· odbijającego, ię w rzece. Nagle wytrwania. 
gwałtowną sprzeczkę. terjalnie zupehlic dostatecznie, drgnął i je.lnyrn Wreszcie ('ZMS milJął. 

Zobaczyli ml:odą parę, która za-dawała się ze światem prze- gwałtownym rtlchem przerzucił Ze znacznym kapiLatcll 1 • z:,-
w jednej z wnęk mQstu kliki· stępców. 'Wobec narzeczonego i się przez poręcz mostu. oszczędzonym na swem :lano-
ła si~ za\yzięcie. Nagle jego znajc,mych odgrywała rolę Za chwilę rozległo się głuche wisku, wsiadł inżynier na okrt:~ 
mężczyzna uderzył kobietę. mb(~d damy, a uderzenie o wodę, a po kilku płynący do Europy_ Gdy przy· 
W dwie ~tluwly potem roz· nocami obracała się w najpod- nasLqpnych sekundach słychać był uo 'Viednia, dQwif'dz l:\ ' 

legł się rrzer017.!iwy krzyk. Na rzędniejszych knajpach było, .iaK l':olowiek walczy o to że jego ubóstw.iana pI'zcd kilko
chwilę wynurzyła się głowa ko· i zaułkach ·Wiednia. Józef K. życie, które pf1'~tl chwilą chciał ma tygOdniami wyszła ztlmąż , 
blely z fal, ał'y' zuowu w nich dowiedział 3i~ wkOJicu o tej po- stracie. 7a bogal.ego ubcokl'ajv\\'Cu , 
zniknąć. Wszc;k5e próby ralun- dwójnej roli wszystko więc prze Policjant l !cczny pojawi.! sił< znajdowała się wlaŚluie \\' pOll!',! 
ku ok3załv się daremne. Męż· mawiało za tern, że w pasji, Z1'O tym raZl~m na czas. Parę ude- ży po'lubllej zagranicą· 
czyzna, któTr wiódł spór z ko· zumiałej w tym wypadku, wtrq tzeń wio~ła o wodę i .,. kilka gujzin potem zja" ił 
bietą, zosłał w międzyczasie cH ją " 0 rzeki. ni~do6zl~ samobójc.a znalazł siq .,il;' młody inżynicr w jednym I 

przez przechodniów zatrzyma- 'V o. ... tatlt ej chwili zaszła w w łodzi, nocnych lokali \Yiedllia. lip" 
ny. ! proce ie a następuie l~bok w wodnym ko się tam do nieprzytomno~('i i 

W kilka miesięcy potem od- '\ nieoczekiwana zmiana. misarjacie, gdzie opowiedzial t'ozdał wszystkie pieniądze ;f.lI' 

!)ył się p,rzed przysięgłymi wie- Oto znaleźli się dwaj świad swą tragedję. pełnie obcym ludziom. 
deńskimi kowie, którzy wypadek ten ob· Był on inżynierem, zaręczo· Rano zbudziwszy się po tem 

, lupracowanie 8zBolne ... W parlamenCie 
vijallstwie postanowił ze soh:l 
sl~ończyć i w tym celu l'luci! :.it; 
d.o Dunaju. 

(wj(zenie małej dziew,zgnki przedmie_elB 
lier.tej dgskusjj 1ł' ane-elsklej ,Izbie emin 

Los chciał i,naczej. Rodzin ,) 
młodego inżyniera wysłała gtJ 
do Paryża, skąd w kilka tygo· 
dni później przyszła wiadomo' (O 

że został przejechany na śmi"I'( 
pnez samoeh6d. 

W angielskiej izbie gmin wie- bardzo niepowszedni temat. _I Tam uznano jednak, że sprawa KARJERA LILI. 
czorem w dniu ostatniego posie- Przedmiotem rozprawy było wy- nie jest :ak groźna, aby trzeba Było to pewnego zimowq.( 1J 
dzenia przed ferjam.i doszło jesz \ pracowanie szkolne malej dziew bylo interwenjować, wobec eze· dnia, gdy samoohód pogotowia 
cze do ożywionej dyskusji na czynki ze szkoły św. Pawła w go nauczycielka opowiedziała o ratunkowego przywiózł Lil~ do 

~Ianchesterze. l3-letnia Maud wszystkiem deputowanemu z szpitala, 
Upadla na moście ł pl'zcehOdl1il' 

Madson napisała ćwiczenie na Manchesteru, sir Geraldowi Hur- podnieśli ją 

Jlk podczas wojny temat ,,:\1oja ojczyzna". Pod sŁowi, który przedłożył izbie zawiadamiając pogotowie. Le-
względem stylistycznym nie by- gmin ćwiczenie małej Maud. Mi- karz stwierdził ciężkie zatrucie 

Od miesięcy mnoią się, zupełnie T od' 
. lo to W\_-J'ątkowo udane ćwicze- nister Stanley zabrał głos w dy- weronalem. yg mami krąży 

Jak podczas wojny, w Trzeciej Rz(:.. . . ł d" ć N k k 
d d • e bo . ella lC c elka ce l SkUSJ'I' ,l' nt'e llkrywa", z'c chodZI' a na mą smier. i t z rew-szy o ezwy, by oszc:r.ę zac Dlaterja- lU. "1 11 l l zy I o l 1- 1-

ły i nie wyrztlcać odpadków i lUZy I la je, jako "uaogol uiezIe". _ o sprawę nlezwykłej wagi. Jed. nych nie mógł sobie wyobrazić, 
I jaka przyczyna mogła sklonil" 

t:rch tkanin. 'V Lem ćwiczeniu dziewczynka Hak konserwatywny minister nie małą LiIi do samobójstwa. 
.Obecnłe ~ajmt .. .!ą ~if! .tam u!yw~n~-I napisała m. i n. , że _\nglja, -jako zamierza zastosować żadnych re Pochodziła bOwiem z zamoŻne.ł 

m! smaranlt, ktore malą bvc zbIera .. . " . 
ue i regenerowane ab ' Pollownie I kraJ. Jesl lepsza, mz wszystkIe presji względem inspektora, bo· l'Odziny 
służyły do smaro~allia ~aSZYI1. Na inue. bowiem na jej czele stoi wiem ten się usprawiedliwił i i nle miała żadnych zmartwie1'i, 
turainie konsumenci wiedzą bardzo I dobry król i dobra królowa. przyrzekł nigdy już W czasie u. naFet miłosnych. 
d.olJr7.e, że wtel! sposób zaoszczęd~ Po upływie kilku dni przybył rzędowania nie uprawiać polity A jednak szukała obj~ śmier 
Sl~ pra d I . d i I t I ci, po wielkiem lozczarowaniu. 
:' w w ~ e ~Ieco ew z, ~.e E"ż do szkoły inspektor i rozejrzaw- ki, a pozatem ten inspektor był Oto 

rownocześnte WIedzą, że jak os c sm.'ll , _ " " . . . . _ _ ,_ .. 
rów się pogal'sxa i zuż cie maszyn I sz~ Slę \; maler Jale skr) t:-. ko\\ al podczas wojny oficerem i zo- małej Lm marzyło się, że .zIOShl 
następuje w szybszem tempIe. nauCZyCIelkę za zadawame La- stał dwa razy raniony, dając tern nie słynną literatką. 

Pocieszają ich tem, że urzędy nad kich tematów do ćwiczeń i narzu samem dowód swej miłości do Ptrzez cały :rok pisała swą po. 
z?rcze i k~)fitrol~e e.zyn~ą j?Z stara- canie uczniom zasad przestarza- ojczyzny. wieść. Niektórzy 1IDajomi, kt?"-
laa co do JakOŚCI. Rowlltei l taka Pa ł . . l' I' . b 'ł Dzienniki angielskie które bar) rym odczytała fragment,., Dle . h - ego lIllperJa Izmu. .Jepiej ) 0- 'k '}" - l" • k 
cIec a znana lest konsumen({JlIl z , , " . dzo bszernie r - 'sał s' d _ S "ąpl l Jej poe lwa" co - Ja 
ezasów wojny, kie'dy WYChwalano by porownywac AnglJę z mnynl1 ~. .. OZ~l Y lę o .y wiadomo _ nic nie kosztuje i 
wybitne właściwości mydeł i innyCh krajami. Inspektor wypowiedział I ~kUSJl w IzbIe ?mlll, k?nstatuJą , !LiIi była pewna, że pierwszy jej 
surogatów bez tłuszczu. • nauczycielce swoje zdanie na ten ze dotychczas Jeszcze znden au- utwór h~zie mial szalone po
........................ temat w dość wyraźnej, a nawet tor angielski nic był tak licznie wodzenie. Dopiero, gd,. kilk~ 

Do akt. Nr_ Km. 936 135 ostrej formie. cytowany i drukowany, jak wydaw:c6w odmówiło jej Zdecr' 
ORWIESZCZENIE. ,W przeciwieństwie do między Maud Madsou, której ćwiczenie oowame, 

Komornik Sądu Grod.klego w ł:o- narodowego naslawienia inspek prze zło przez calą prasę. Poza- doszła do wniosku, te me 11M 
d iii. rewiru S-go Stefan Q6nki, za. . talentu. 
mieukaly w Łodlli prsy lLI. tora, nauczyclelka była gorącą tem mała Maud była obecna na To ją tak przygnębiło, te po. 

!10'lł"borcsJ'k6w 26 I nacjollalistką i zamcldowała o gaIerji gmin podczas dyskusji stanowiła skończyć z życiem. 
na ~A!lacłS1e art. 602 K. P. C. ogłasza ł . .. t .. d . . ,. . 
źe '" dnIa 14 ~ierpnia 1935 r. od g. ~ ca ym sporze wyzsz(' J 111S ancJI. na Jej CWI<:zelllem. Tymczasem 
11-]5 lir Łodzi, pr:,;y ul. t ....... ---.. -----......... --.-••••• II!I! nieudany zamach, wbrew prze-

Cegielnianej 2Z '1" Z A K PA N E 'd '0 gr to al ....... odbl'!.dsłe się publicsns licytacja l'U-, ł WI ywanl m, li un w IW' 

chomo§ci, Ił mianowicie: 1 I szc~cie. 
kredens dębowy, I:egar regalator, oto- I Oto młody lekarz, który ją 
mana kryła phl~.em, sf6ł dObowy p' I"'S w ł z p ł ł do . J go 
rOllsuwany, dwanaJicie Jrrseseł dębo- J le '" 110 a, a a a nIe -
wych, radjoodblornik 4-olampowy, I rącą sympatją. Po wyzdrowie-

pianin!! e.arne PenSI-Onal MI-rabella" 'nin poprosił o jej rękę· 
.,'S4cowanych na łilosną su",,= II Młodziutka s8mobt')jczYlli zak .. · 

zł. 1120- UL. PIŁSUDSKIEGO. _ TELEF. 677 chała się l'ównicż w doktol'zt\ 

aparatu radjowego, otomany klubo
wej, 2 foteli opal: slAfy do ~llltek 

na rzecl: firmy "Sehelbler i Orohman" 
oscacowanych na łąezną ~um~ 

d.1000.-
Ruchomości motna ogll\dać \Ił 

dniu licytacji l\' miejlcu i czasie II y
iej oznllc%onym. 

które mołna ogll\dać w dniu licVta-
cJi w miejscu sprzedntr. 'Ił" czasie cisn~ła w ogicii. manuskrypt nit· 
w,tei Ol: nn ClIO n,. Ifl. połotony w eent.rum w pobli~u lasu. 'Wykwintell zczęsnej powie:ci i dzisiaj je,,1 

lód •. dn. 3,8 35 1". knchnia. W pokojach bieżąca ciepła. i zimna sz<:zęśU"ą żoną jednego 7.(' zna· 
Komornik (.) Sf Górski woda. - Garaże. - CENY B. PRZYSTĘPNE nych lekarz.'" \, iedellskich. 

Kom. Kuy OSIe%. m. Łodzi .1 

p-ko M. freiAdowi A. R.. 
l:'ódi, dn. i4.7. Hl35 r. 8pt a"tc a 

Komornik Zajko w"i ł 
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ł:łNIRJlllł 
Wlłł:ZNl'ł:1I 

i fachowy warntal 
reperacyjny. erzg Nil. ~IOJ~HDW~H~ 3 Reprezentacja 

naj nowszych wiecznych 
PI61 Dr. JUNGH" 

- , . . :. ._,:1'1'" ". 

'('łII~~ow' «Jfł~!.~~TIł 

"CAPI,lOL" 
" 

Wspaniały dramat życiowy 
reżyserji MAURICE TOURNEUR 

Każdego 

• wspanl 

wzruszy temaŁ' 
kO'ncertowa gra 

zachwyci piękno 

Oj artrt cznĆ~ R 

W sp6łudział bior~: 

N a dprogram: Z n akomite dodatki dźwiękowe! 

DOKTOR Dr. med. Dr. med. r-- --- - .. 
K L I n li 6 R H. W 1\ J S S. Krrńska I Ogłoszenia drobne I 

spec.ohor. sekeualnych, CHIRURG Chor. alcOrne i .ene"0M8 &.__ _. ... .. 
wenerycznych I sk6rnych mieszka obecnie (lIoble., I ddeai) 

(włosO.) p- ~ L Ił 1"7 SI "t I ~.. tftlnl 111=-10 I· I KUPUJĘ akcje towarzystwa Pa-RndrZBJ·a ~ tli fll-l8 10.r.OWI a • aDa IW [18 ~r.a 11111. tli linki J UlfI',bnIaDłB lestine Land. Dev910pment (Ha-
, • J telef. 148-01. gad .. pu,'. od U-t I 3- f pp chslarat Hruszuw) oru Banku 

p,.,'mule od g-U .ano I od 6-8 w ... - - POLONISTĘ i kaligrafa poszu- Anglo-Palesłine. Oferty: Ł6dź. 
W nła&bleJe f ~.Iota od 10-12 - - • kujo (ewentualnie w jednej skrzvnka pocztowa 69. 9068"5 

l~nn[J Grynberg J 1\ ~hąr!rSg D n ą~~S~E'R-~!~!1 jbi:;:;:;;'t. i '-~. i:~~fiK~~~iK1 
S - . d 2 5' 6 730 Kk' Narutowicza 11 choroby wewnętrzne pa.. Chlrurg!a. K~n. przYlmule o - l -. w. KUPlĘ PlECY po O]owy, eza- tel. 137-70 

(specjalista chorbb serca) powrocl' AndrllJa II tal ZłO-gz mOlOWV, używany w dobrym WdZKł dziecIęce, 
Cegielniana 17, leI. 174-15 D-m Sterl.-nAa 'la'la __ •• stanie." ZgłoezeJ?-ia 1.0 admin. liÓŹKA metalowe i polowe, MATERRCE 

prayjmuje od 6-8 w. Ii ~~ D med. "Glolu pod "Piecyk -2 r6tne, WYŹYIIIACZKI, LODowniE. 

. _~TWOJow.) : ..... 17:"42 r R E P H A N I CIIOr b ° I i R6ine 

Dr. me~. HELLER Dr ROJT6R specjalista chorOb ",en."..nroh" ·' (s ..... ~n~ZWp1!!lą) I ZAGUBIŁEM kwil-El.ktoo.~ akOrnJch, moczop'clo.,ch ,..-,.,.. -6 owe Ł d ., . 
Spec. ohorob .eneryc.n.ch mo- • f t II I tr Lekarz weterrnarylnr 6 Zkle] na nasw. Zał1nnd L., 

oOpłolowyoh I.kbrn,o;' CHOR. SK6RY, Wl.OS6W ZawadZKa 6, t~~:f. 2~:-1~ o N. tle Ił e I c b ;r~uguttB 8, Nr, 8go~ z dn, 

W d l ~ t d 8 1 prz1JmuJe Godziennie od 9 do .. ~"-== Ą -----

TrauguHa 8. TeJ.. 179-89 i WENERYCZNE przyjJl'l.uje o.d8-.12,.2-4 i e-""leC&'I! 5. lU 1933 na zł. 15. 
Pra1Jmule od 8-U i. od 4-8 wleCI' narul - Z4 nIe zle e l ,,"Ię a o - PP' . 1 i od 4-7 p. p. I ' Lokale I 
w nled.lele I ~więta od '0--12 pp. . oWlcza Dr. med. . Szczepienie i strzyże- =_:.. ____ .-EI ___ ~ 

tełaf. 262-61 . • 

L O D U prli)'jmuje: 8-1 i 3-8 In laubenhaus ~ Naworoe'n~y~ele' ~:Pns.Io°;o~175-?7 !;~~;~y!~3;,oj~ sl!bC~~: , W II I II- • D - -- w śr6dmieściu. - Oferty Mlb. 
od na.j~nieiszei~lości .doetaren; .. ' ykwafłUkoiBDR ne nernl "Wygody" 1'12-2 
B. Rubinek, Połudnlow~39, -.'. ź " aku •• er-glnekelog W6ZKI dziecięce, wyłym-aezki 
skład Nr. 43 tel 148'-05 do 'enkteml "ródło poezuki- Zeierlka II, po cenaoh prsyetepnych poleca POKÓJ umeblowany, słonecmy 
Punktualna do~tawa· do mie- wane. Zgłoszenia Kilińikiego 97 . Marl'a JBkobl,- Piotrkowska 107, tanio do wynaj~cia. przeJ'ud 

do .!ta i U7 3 tel. 148-09. 8zkań prywatnych. n orno - Prlllyjm, od 8-10 rllno i 4-8 W. sklep W podwól'lU. 49, m. 6. -2 

Kino-Teatr I Dziś i dni naSlepnJch! SZ"urlDo""a Brgaa M I R 1\ Z·" Wielki film -pred?kcj.i . .I. .. 
II) I sowleckIeJ p. t. 

ił 
" 11 II t d 16 W roli głównej: Ochlonkaw 

(KonB~a:~~o:Bka) ' UWAGA! Nadprogram: Parada Sportowa na Placu Czerwonym w Moskwie 
Dziś Daczalek O 9. 4 w obecności najwyższych dygnitarzy sowieckich. 

W'AQ • 

Kino-teatr D ziś i dni naSlepnJcb! Poraz pierwsz, w lodzi I ~ I j j .ł I J · wielki film najnowszej produkcji o niewoli współczesnej kobiety p. t 

Kino-teatr 

1;IIJ:JI;) 
PRZEJAZ02 lODa w złO~łj kla~'f GŁóWNA 1 

Dziś początek o 4 to zdradzony na taśmie odwieclQy sekret kobiecego serca. - Nadprogram: Komedja Dziś pocz. O 5 pp. 

PreRumerata miesięczna "Gł.osu Pora!lnelłO- ze wesrystkinn! do
datkami wynosI w Łoda! %ł. 4.60, lill odnoszenae -

40 aro •• f, s prsesylkC\ ,JocstowC\ w krllju - zł. 6.-, ~sr8rW:ą - d. 9.-

Rękopisów tedBkcja nie ~wraca. 

~ułGJo adp.; Staniał •• Roiniecld 

OgloszeD.-a sa wienz mUimełrowy 1-811pałśowy (stron n 5 szpalt); HU sbonll 2 1II1., Reklamy 'elsfom 
redakc,ja)"ID d. l~ w 1elt3cie: z cosłne6eniem' miej9co 60 iII'., bes IIllstrzeAenln miotsClIl 

50 gr., nekrologi 40 gr. Zwpcso;ne (litr. 10 scpalt) 12 ~ Drobne t5 Ił', lIG w,rll&, najmnielsae oslolł8enie sł. '''0 
Poaaulliwule prllep 10 lIC ... "'lIIlS. najmDiojue al. 1.20. Ogłoellonia auec.,nowe i u41l1blnowe fi!.l. Oglo
.Henia nml~we obIic:aane 8Il ° Sf:Plo cSrotel, ft,~ .p . • ol1'/o. Za OglOll.OO ia łabelar,aane lab fllnta.. dodatIr 

~t OtloaaeNa dwullolo •• ° 50110 dro'eJ, 


