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Ziednocz, on w swem reku funkcje kanclerza i glOWI

państwa

-
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Szopka plebiscytowa zadecyduje te wprowadzoną iuż drog"
nowego zamachu sianu zm;ane ustroju
O 9 r:ano
BERLIN, 2sierpnia (PAT) Jak wiadomo w
konstytucji
WV
V
U
U.
prezydenta do chwili wyhorów nowego powinno
dr. Erwina
"""zAr~J~

BERUN, 2.VIII. (PAT) - Komunika urzedo dowy Niemieckiego Biura InformacJi nego:
" eudeck, 2 sierpnia. Pan prez,dent RzełZY generał feldmarszałek Hindenburg zmarł
dziś O godzin'e '-ej rano"
.

'4

wcz-:ły się ~I'omad7Jć na pl.-·
e.ach i uliooeb tmmy pn·

bliCWliOŚei.

J~dl1ó,cześnie dyskutowano lo
Zlaniepokojeniem, jaki ror.wóJ
orzvbierze dalsz·a sytuacja pn
Lityczna w Ni,emczech Po zgo,
nie prezydenta HiJnldenhurg:'l,
i kto będzie jego następcą, TT.
spoIwjenie p','zynioslia wiado·
mość, podana przez mj'llistr~
GoehbelsR przez mikrofon, ż,e
l'ząd Rzeszy wydał ustaw,!,!
mOl.'ą które,i następcą prezytlfnta Rzeszy sta]e sie kanl'len
Rzeszy.
Gabinet Rzeszv lla wczorajc.;zem rwenem na~lle zwoł,anf:m
po,s iedzeniu
ustawę tę
mi,l!
ruż zatwierdzonn,. Wobec tego,
ie rZllf{ Hzeszy po... iacla f'(l ł l1o,
mocnictwa nadzwycz~jlne, ustawa nie będzie w:vma,gnła
specJalnego
z,alw1,erdzen :,1

za.st~psłwo Iłm&r
w rące

było przejść

~umke, 'prezesa Najwyższego Trybunału w Lipsku. Wiadomo było jednak, ił tak akt
me stame.
.
. W szelkIm pogłoskom n~ t~mat nastęI!cy po prezydencie Hinde~burgu połoe,to
komee ogłoszone o godz. lO-eJ rozporządzeme rządu Rzeszy w spraWie ~ słOWf

pańswa.
Dekret ten został uchwalony na dzisiejszem nocnem. posłe<!enł:a ~ " . .
wa Ioawiera dwa artykuły. Paragraf l·~zy brzmi:
Urząd pr· zydenta Rzeszy zostaje połączony z ur.etdem ft.
-przez purlainct. W tM spo-s4h
• clerza Rzeszy. Wskutek Pow)źszego prerogatywy preayden
Rz..
drażliwa ta kwestia ~ostajc l'Ol
szy przechodzą na Filhrera i kanclerz Rzeszy A-dOIfa
wi!łJZlana.
Kanclerz Hiłlel' bez wybor..,w,
który tei wyznaczy swego zastępcę.
IJrzewidzianych przez kOIl8ty"
Paragraf 2-gi· stanowi, że ustawa wchodzi w iyoie li o h . lIfIOIMl p1'eSf4enła
tuej~ wewar.s.łuh zostaje pre-- von Hindenburga.
zydentem Rzeszy.
W t en spos 6b st anOWIS
. k o prezy d ent a R zeszy ob ejmie .K:łlflQ18ft..DlUllllll'
1-.... __1
~- . . . . . . .
IIVV
Bezpośrednio PQ rozejsl,i~ mując W swych rękach zarówno godność kanclerza Jak I prelifcłu
'iię wiadomości o śmierci pre
zydenta Hirnde[}jbuJ."Iga, na ~a Rzeszy.

Hl"ller··naste DCa -n

BE-HLIN, 2 VHI. PrezydMI
Ililll d en,]; nrg
7.;:lkOJlcZY! ży('ie-,
Hic odzyskawszy więcd pr.v
iomności. Śmierć .i,e~o, mmuQ,
że oczekiwana jut od dwu
dni, wywarta wif!llkie WTar.enie.
Jak ty~ko mzeszła ... ię
wiadomość.

my~l

łego

..

enuUI

a

chach rzą!dowych i prz-ędst,fwj
cielstw dyplomatycznych pojawiły sie flagi, opuszc,zone \H
znak żałoby do pol'Owy ma~l.
tu. W południe d2:wony WlSzy·
stkich kościoł:w bity na ZIlak
żałJohV. Radjo niemieckie po,
LONDYN, 2 sierpnia (PAT)- Agencja Reutera donosi z Berlina, ił 19 sierdaje tylko m,arsz,e żałobne j
chorały. Wszystkie dzienl11i.kJ pnia r. b., odbyć się ma W Rzeszy p'ebiscyt w sprawie nowej ustawy, naIVvdaly w godzimlch popolu daJącej Hitlerowi godnpść kenclerza i przywódcy Rzeszy, Myli ł1\9I\0&j
dniowv<!h dodat1d iIladzwyc.Z9j właściwie w jednem ręku wła.dzę kancler.za i prezydenta , Rzeszy.
ne.

PI~bis(g

9s-~rpDiar

zadecyduje ostatecznie o kanclerzu -

losg

N-~

Ghamkterystycznym jest 'elzj
Willy zhieg okoJicZlności.
,;'ę
właśnie w chwili, kiedy nade
szła wiadomość o śmierci pre·
7.Vdenta Hi:n denlr.urga, w kate'
drze św. Jadwigi
. PARY.z, 2 VIII. (>pA T).. , " d
w BerUnie rozOOC,ilęły się Pgz~· Uchwalenie
przez l',z.ąd - n'.,·
kW.ie !Żałobne z.m dUSZe ś. p. miecki dekretu o połączent.l
kanclerzu D:JJlIfussa.
stanowask prezydenta Rzeszy i
ir ancle!l"za byfu peWlnegiO red! ~
]u
niespod:~hlilllką
dila politye.z.
oych kół p:lil"yskieth.
Jeszcze wczoraj pl'IZewidywaJi
berlińJscv korupo!lldenci
pi!;u)

811el dO Kino-Teatru
,,(J\Pll01"

otrzyma każdy prenu"
merator, który W dniu
d z i s i e Js z y m, t. J. w
piątek, dn. 3 sierpnia

wplat:i pr~nDme:ra.t;
za mj~lią, li~rpifń
do administracji

"GLOSU PORE\łłłłłlIiD"
PIOTR KDWSKI\ 70.

" r(ct!

konsula \V "'odz,na flaga
opuszczona
"ł-e

II

w dnlu wcrzOll'\lIIjszym na
znak ~ałoby z powodu śmierei
prezydenta Rzeszy, HilD:dwbur
ga, przed konsu)1,ałem niem.l~CJ
kim w Łodzi wywieszono cho
rągiew ;państwową. opuszczoną

do

połowy

masztu.

I

•

an~

jfdDł!80 człowieka

dnienia. ale
·nie przypl~o,tie 'Rei~bB'
weJn'la zgodzi tiię na wypoSłlŻe
nie kandet·za Hitlt!>I'3 w alry·
buty władzy p'l'ezydenta
Rzes1Jy.
P!l'l,l.Sia paryska sbw~erdzf\, ;.e
po przysię,dlze, jaką, ail'm.id nj~
miecka złOlżyla dzisila j HiUe;o.
wi,
f.''Ił!l'yskich powaŻ\Ile
losy Niemiec zostały oddane
trndności w rozwiątmniu kryw ręce jednego 4lzłowiekJa,
zysn na stanowisku prezyoontll który tem samem p'l'zyjlął ua
Rzeszy.
Sllebie o:JlblUymią oO'PowiedzMl
Wiedziano wpa:-awdzlie, 'f e Ha- ność,
rodowi> - socjali8ci ma.ia ~olq:/fp.mps" r.twierdza, że ]t I 'l
wy pil!RIl1 rozwiąlZania te~o II łg<l. derz Hiif:[e:r plOsied,a oibecu iJ
U

przywódoy Rzeszy

przez Hw'era naJwyłJ.ueł wł ••
d'z y w państrwie jest do pcw ;: e·
1'(0 stopiO.ia
nOWą rewolucją.. raerre.l ~ołecz
Qą, D>~

która dopiero
prawdę

potitycrmą,
l"OZlfloeZYIIl8

n _l

ekstp·e ryment nowy.;ll

Niemiec.

, Hitler u szczytu
władzy

Przez ogłoszenie dekretu B
rtJnlianie rJIlstępstwa po pru.v·
dencie, jeszClZe przed śmierci"
marsz. HindenblU!l'g~ Hitler do
konał właściWlie zlunachu shtwładzę nienotowrutą dJotycb- nn, łącząc dwa urzędy parlaczas w hisOOl'.ii Niemiec.
,Test ł'}iO. wodzem narodu l pań mentarnego knncIerza i niemIS'twa, wYll>0sażonym w pełne.· powied'd alnej głowy państwa,
lIlo(';njctwa, ktÓJl'ycih
wobec cZCJ(o ~ta.łe sie fakty(~znigdy nie posiadali ouweł Ha- nym dykfl1itorem., o Upl'ąwnj~
henzoIlernowie.
DzieniO.ilk zadaje p ytaiO.ie, CH niach Wliększyeh, niż kiedvkoJ
niechę,tiO.e
narodowemu soc Ja· wiek miał CeSłll':Z nie-mi43cki.
Lizmowi cz:vuiO.ilki t:lgodL~ się
Ciąg dalsEY na str. 3-ej
ńa ten stan
rzeczy.
Ohjlędl/

,

t.V1n.- ..Gl:OS poJWilN!" - 11M _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N:....r:.....-=2:...:.1,;;..2_

Ten,
któr,
utorowal
drag
i
klór~io

ślD, i~rt

przglpi~lzgt

IDOŻ~

narodowo-Io(jaliltgezng€b w

'J eszcze OCZy cał~o IŚW)ata
zwróc.one były. na Wiedeń ł
'pot~e skutkI. jakie pool~ęlo za sobą zamwdowanie kanclena DoI1fuSSA, Jtdy oto zamtelt~sowanie powszechne skiero
wane !Zostało na
/północ ,ku
małej miejscowości wscllodnio
- pruskie.ł, Neudeck, gdzie zamknął OCtzy na wieki 88-letni
prezydent
~. Ulinden·
b~.
Zycie Hlnde~ ło me
wyłąctlJllie osobista
biograf Ja
~łowy państwa,
ale pokaźne
sł1I'Onice nietylko
niemieckiej
hj.storji, ale dziejów
IŚwJatowych końca ubiegłego 'I trzeciei części obecnego wieku.
Rzadko Idedy wybitny wócb
lu'm.U ł mąż stanu cl~ się
Miką popularnością, jaką cle"lzył się w swoim C71asie, HindenbuTg. ił rzadko kiedy
u
schyłku dnł przeżywa się tak
~łębokie Il'ozcmrtowanie, 'j akie
przerlywał sęchiwy feldmarsza·
lek.
Popularność l1ego była w1el-

ka. W roku 1925 w okresie ,zakampanji o prezydentul'ę Rzeszy jeden 'Z dzienników
berlińskich podał l'OmlOWę swe
~o korespondenta. ze starww.ką,
napotkaną przez 'dzi.mnikar.
na głuclleJ ipI'Owinc.ii Iliemieccięte.1

klej w malem. mL.8tec:zku.
- Na kogo będzie pani

80wać
/Pl'zy wyborach?
pytał dziennikarL

-

ród niemiecld łuż ~ Bindenh~ PnJed. sześclu laty
w osiemdziesiątą room.tcę oro·
dzin cała literatura ł cala pra·
sa lIliemiecka podkreśliłla wy80
ki patrjotyzm st:dziwelito preZ)'·
denta i ~ł«:,boką miłość
oj·
czymy.
Przed powołaniem Hindenburtea na 'Pl'tzydenta ogólnie
myślano, że ten w6dz oddany
'je8t tak samo trwemU cesarzo.
w~ jak i swej ojezyźnle. Oka·
zało się ~ że przyw1ąr;a·
nie do cesarza ustąpiło wkoBeu na ,plan drugi wobec '"łębokiej miłości ojczyzny. HlndenbUI'JC (Rugo walezył ze 8Gb", bo
w .lego pojęciach monardhisty
nie mo«ło pomleśdć si., to, je

on :zamtast MUhełma
stanąt'!

miałby

noU republice, ale wypowie·
dzlai nawet historyezne w 11stach tego monarehlsty słowa,
że będzie Jei wiemy. ,
Kł~ pafny się lIl8 poIrłreQ
Bind~a, dosb:zega 8ł~ tył.
ko twardo !Ciosane 1 slIil"Owe ry_
Sy twarzy. O u§młeeh nie mot'n ago podejrJJewae.
Ale eJ
wszyscy, którzy !Zetknęli
się
z nim btie.i. włedzą. ł;e
pod
mask... sleIarlneJ woli ł 8lm)WO8d ukrywał 814} d~ ruebliwy
umysł ~O'WIieWd, obdaIr7Jonego
pewną . dozą skłonności do zdro
wego śmiechu. Zwłaszcu dzie!n
nikarze ZBg'l"ame.mi często mie
U JDO:i:n,ośe przekona~ sie o duo
:hem poamcl.u. humoru Hinden-

lJmwa.
,T a'k np.

kiedyś grupa lbiel1-

CJJełe Rze9Ly l zajqe nikarz;. amerykańskich pro.
miejsce cesarza. I dopiero pod siła. a~. by p~:wał do zd.ięcla,
1lQ

wpływem perswazji l namów
swyCh stall'yclh przyjaciół. 74(0'Mil /SIę na wystawłen1e
SIWej
kandydatury. Bind~ Iiznał, że interesy ojczymy wymagają podpOl'ządkoW\3ID.ia ide!
monaroh~u interesom kon·
oopc.łI republikańskle ł 1 zd....-,'"
J/
~~J
dował si~ konsekwentnie bronit'! zewnęllrllJnyeh f~ , repubUki. W pamięłnym dułu 12
maja r. 1925 Ilłnden.burt( oletylko złożył przysi~e l1li wler-

•.

~:::. myśliwy, polująCy ~a
- . POJJwólde pnnowie,
powiedział ' Hindeob~ -

za-

..,

'od-

trze
erw
ba na.iPi
IZ8,irzeć do kalendaIrrt1a myśUwsMego, :bo lprze'"
deż . teraz nie -jest lSezon polowa
nis na zające·
Do ;~;:;iCh odpowletW :zali·
czye n1aleźy uwa~e iW odpowiedz1 na zapytanie, ile marszałek
posiada orderów.

l'Iord"r'-g .,-

f(ro-

za-

..

•

i le

rządów
ił!lDt:zet:b

Mam 77 I

ZiOD

odpowieDziennikarz .iednak auto_al
i 77 orde· otrzymaL
rów, ale nie należy sąd.'lJić, że
O wielkich lud.lliaeh opowie.
każdy z tyeh order&v otrzymy da się z3lWSze wiele dowcipów
walem. w dniu s oich urodzin. i an~dot. Cieka,wą jedoQk
Jeden 'z dzienn&airzy amery jest nie aiIlegdota~ ale kawał
kańakich pytał kiedyś Hinden- 'jaki Hinden.burgowi Itgotowal
bu.rga, Ile wypala On ~YWl'l' i ze ,los w &asie ostatnich wyborów
zdumieniem dowiedział si~ że na prezydenta Rzeszy. Niemcy
prezydent paU tylko plapitll'08y. podzieliły się wówczas na dwa
'Odpowiedź te
,wykOlTQ'Słata obozy: demokracl l 8OOjaIt.śd
jedna z fabryk
'erosów, któ wysuwali kandydlalłurę
'd -N
ra zam.ieśtAI w
le., prasie 01- Marksa, centrowcy l prawica
brz~)1Ił4o! OKIoszenła, ,zawierają· wysunęli
Hlndenbmoga. 'Ale
ce tylko te treść:
następne wyboir,y przyiosły ,jei4
"Niemcy! Wasz HdrndenburPgI nolity front l ~łe repub1i1dmlpalii tylko p:ą»'erosy.
,W iecie skie Niemey doszły do WIJ1l6.,
włęe łftaz, 00 wy macie paUć". ska,
l'iJe jedynym dostojnym
Reklama miała gaJone po· ich prlledstawiclelem lila sInnG!
wod7Jellie ł papierosy tej labry" wisku pierwszego obywatela ...
~ w .kr~łkim czasie cieszyły publiki niemiookiej może b)j
SIe wle1ki~ p?pytem..
, 'tylko Hindenb1lł'g. Sytua(\. q
W czaste ~yty dziennlka- la ,parado~na, ~ tym r.~
rzy fran·c uskicll w Neud~ je- zem przeeIwko memu ~
den ~ nł"'h prosił Hindenburaa powała
oprócz konl1mist6"~
o auło~af na pocztówce.
niewielka grupa nacjonaUstów,
- Po~łówkę tę prześlt:! mar którzy p1'Zy ~dIl W"1:c
szalkowi Foohowi powie· horach całkowicie t('o popierali
dzilał z uśmiechem dziennlkan. i .,armja" HitIem-a. nie m~
- Ale przecież ja nie znam t.... _ _ "'o·w .....o me&-s-4.4
~"'~...
---~
Focha - z uśmiechem pdwle- 'd ou...:a do _J._'d - .
dział DJa.l'S.'U\łek

-

-

'dział Hindenburg, dodając:

,pul

... - - - . , .

Lata bi~ly. Hilnłlenburg _
- Nie byliśmy sobie
wał sl~ ew~ stiarszJI I 8łarsQ'~
'przedstawi~ chociaż oeliś· 'w ,f ym o.kiresi~ w którym B1D~
my pr.zez pewilen c.v.as ze sobą 'denblll'g powinien był /ObJJ..
wieJ~ ~ czynienia.
mat'! zasłud!ony ~k6J, ......

m.cdy

piły w NJemm.ecl:l ~~8

wydarzenia, kt&e

n-czynlły

Ji

p"d"ra~"I'sędziwego
prezydentIII
~bjekt
.,.,
"..
poUtyeme.ł $"Y. Wziął on na

'siebie d_ą odpoWlledzialnoU
wiedziała staruszka.
Tak nazywa hitlerowców "zaprzyjaźniona" prasa włoska
za utorowame IDt1erowł ł ....
_ Dl~_..O właśnic4ma lIerodowym. - soe.łaJistom .~
.....,~
NI3Ipię,cie, panujące między Rzy klU11Cle.'rZ R1zeszy, Hitler, zrobi
z prawa i PD.łęcla honoru',. 'do opanowlania Niemiec. Przego? mem a Berlinem, z,najdujące wy w.ielkie odkrycie, Iże milI1.ister
Zaci~kłość. z jaką Italja rea- 'żywał on ..uż przed kilku laly
_ BindenbUl'Jt jest jednym, ra,z w ostrych kJampanjach pra Gormg 'Przez 4 ~zy 5 lat był na ~uje na ostatm.ie wydaTzen:ia,
sowych, wzrasta z dnia
na łogowym morfiJnistą
i leczył można sobie w ....l..~ ,nc.zyć ty1- głęboką tragedję wewnę:~
o którym słymałam.
.
D .
:J ""........,..
dzień. Opinje, . locie moŹ1l1a <kiś swÓj DfIlł6g w sanator]Um.
XI- ko spotJkaniem weneckiem oby ,g dy jako mODJal'cbiista
musłal
Popularność
IIIinOOnburga 7lualeźć w prasie włoskiej
o siaj i on o tem nic nie wie. - dwu dyktator6rw. Nie ulega ,żad staną~ na czele republika~
przera~ta.ią D.l'ży się na myśl, że nadejdzie neJ wątpliwości , i'i Hitller obie- go państwa, które usunęło ~_
nie przyszła odrazo. Wiele dzie Tr'Zeciej R1Zeszy,
uroczys~le
w Wenecji sarza l skłoniło dO do uciecdil
siąlków lał, prawie pół wieku swym tonem wszystko, co do- dzień, 'w kt,6 rym Hitler się o cal
t~h~zas p1Slali o systemie bru- tem 'd owie".
MussoliJn~emu, iż NdeIIlJCY uzma...
zajmoWl8ł Hinde.nhUll'g
szereg
natnych koszul jego na:j:zago"Messa,gero" zamieścił art y- ją lojame niezawd!słość Austrji zagran:i~. Ale nie mnie.' gIdi.
stanowisk w arm.ii niemiecldej. r:za1si i przeciwnicy.
kpI,
za,wieflają.cy se.nsacyjne i nie będą się mieszać do je; Ide przeźycia dotkn~ m~
W ówczas Jednak znał go ciasNajbardzie.j ZIIlamie.nnem jest sz.cz~ty. PO'WIszechnie uważa wewnętrZlIlej poHItyki. Dla!te~ bu~a. ~dy pod naciskiem 114
ny krq~ ludzi. Dopiero wielkie to,
że
Włlochy
zaniechał:v się, że artykut ten został iIIlspi- też Mussolini cwje się
zdra- blii.szycih przyjaciół i dO:rladeów.
ws.p6h1ej rowany przez Mussoliniego i dzonym. Zna.tduje on
w tern ustąpił, wyIl'atająe swą .g~Q
zwycięstwo
nad m-mją carską projektu zwo~ania
przypod Tarunenbe~m uezytni~o ,konferencji wielkich mocarstw oddaje wiemie pogJlądy dykta- potwierdzeniu swoich
w BerUnie, uwaŻiają~ wszelkie to.r<ą _włoskiego na wytworzoną PUS:ocz.ell i długo
uprawianej na powierzenie kanclersfwa
z Hindeoburga nie.; ako zbawcę
rOl'mowy z Niemcami za beree- sytuację. W enlUJll'cjac.ii tej czy- polityki, oparteJ na pTzeświad- t1erowi. WydanJenifa, które pcQ
oJczyzny i umożliwiło mu
po lowe.
tamy m. ·n.:
czeniu, że nie mOŻITla obecnych nie.i pr~~ły. nie .mogły
nr..
jedenastu latacb
wysunięcie
"Nie
trzeba
tłumaczyć.,
że
Niemiec
1łraktować,
jako
pańodbit'l
się
na
jeJto
lIlerwaeli.
"Voelki'sche B eobachter " , 0kandydatury słall\ego ceSiail'skie mawj;ając w zwi~ku z tern sy· Włochy nie wezmą udmału w stwa r6W\DeglO z imm.emi wielkie Zwlasuza ostatnia krwfawa )[Ifgo feldmal'S1JSIIka l zaJadłego tuac.rę ok'reśla faszystów wJo- ewentualnych posuni.ęcia.ch dy 1IlIi. mooarstwami i jaJko poważ,.,.1:
h 'IJI1IIlyc h rlZqlUOW,
n...:l·
neoo
cz'..TU
"',n.i ka wopo'~p!'"acy
na piel z trzydziestego
ererw~
,.,
'"
".
monarch~sty na pJ'1ezydenta re- skich, ~ako małe, źle wychowa- !-""oIDllltycznyc
ne dzieci, ktÓlre kopią nogami o ' iJle będą one zadecydoWlwe aren<ile między,narodoweJ, gdyż musiała przyspieszyć ~on Bfa
\1ublikańskie.i Rzeszy.
Zib"yt
nie (l;8SlugujQ one na miano de.nburrSa.
Hisłorja wyświ&o!
dlatego tylko, że coś n.ie stało przy utl:malle N-iemiec.
często
zaufanego partnera.
'tli niewątpliwie kuIisy 'wyru..
HindenburJt nalety do starej się po ~ch myśli.
szlacheckiej rodziny. Je"o pelNa dodnek ten odpowiedział obietn,icre rządu ,ruemiedkiego
Jedll1o~ześnie panuje
we rzeń ostatnich Jat i II'lOlę, jak:t
były: nied.,trzymywane.
Wlos'7 ech plrlZeświadczenie , iż w n.ich odegrał zmarły feldmal'
Ile nJlł1Zwisko brzmi von Bene-, "Popolo di RO!D·a ": "My, f,akendorf f vin Hindenburg Na szyści, jesteśmy dziećmi. ZgoRokowania,
prowadzone obecna narodowo - socjaliJStycz szalek _ prezyde·ut. Śmierć Rio
•
dz . 'F
. da. AILe czem są "nazi"?
przez Rzeszę były z,awsze tylko na dyktatura niemiecka jest
podstaWIe rozporzą ema ry- '
. .
. .
wewn ętrznie słaba i zbutwiaŁa, denh\trga .test /nowym słupem
d
k W'lh Ima
1787 Mordercann I pede~astaml I to środkiem, ohB,czonym
na to,
Utrzymuje si'ę,
Że Hiltler nie grauiczuym, nowym poważnym
ery a
1 e
w r.
wszystko".
by wy~lnać
na czas,re, celem
taką siłą, aby etapem w pach6d!de
dIrle.loobie te rodziny połączył~ się I
O Hi'tlerze, który w Rzymie priZeprowadzenia pla·n 6w nie- dysponuje już
wywrzeć
przemoŻiIly wym Niemiec,
opanowanycJl
h.erb s:zlaeheeki malazł SIę na wcale nie jest traktowany, .lako mieckich. Rząd niemiecki dhie m6c
wspólne.l tarcZy.
dyktator, ale uwaŻlany, jako u- ca,ł uszalD10wać
niepoillegklść wpływ na wykonanie wziętych pI'lZez nieobl,iczałID.ą i n lll wszyst
w na siebae zobowil:l!zall.
Syn oficera Hindenbul'g już osohie.n.ie
~l.abości,. dziennik austrjacką i woS'p6łdiziałać
ko ~otową klikę rządzącą, ku
Hitler nie .lest dyktatorem. mow dzieciństwie manył o kar.le- ,~losk'l kre§l~ następuJlące iJro- kierunJku odrodzenia gospodar- gącym
pode.imOlwać samodziel- nieznanym i peln.ym \t ragicz·
czego są,siedzlkiej repub1iGtj. • k'
dl mczne uwag~:
ne decyzje,
nych splotów COl.Strzygn.ięci.O'''rZ9
~oJs ()We~.
P~~S'lle.
" Hitler był jedynym czło- Kronika 'poJliltyc1'IDift
odsłania
wszystkie s-11.oprue
mllitarnel wiekkm w Niemczech,
kt6ry teraz istotne imtencje Niemieo: lecz" że działa pod piresj'ą licz- 'Kto wie, czy śmierć Hindenhierarchji i w okresie
wO.inJl; nie znał prawdy
o
pożane i wskazuje,
jak respektowały nych koterji, które ze względu burga nie przyśpieszy śmiercl
One zobow.iątl8,lll1ia ~ięte n1ł na konkurencyjllle i sprzeczne ultJrJll - lIlaC.lOWlUstyC'.znego ojuż .inko ~enerał ob.tąl dowód.,;· Reichstagu,
two wschodnich frontów. Oce- o ~~iach 'R oehma, ? kła- siebie wobec całej Europy. '- interesy ciąb.'l1Ilą go to w tę, to bOzu, dla kłó>'ego popularIl.1:
• d ob
3~,1_
tr t
mhwe.1 propagandzie rad.la mo Nie m01ma dwa razy pertraK- w przeciwną stronę i uniemo··
na H ID e ur/.(<n, _••0 s a e_1.' 'skitować na zasadach równej ety- i1I.riwia,ją kanclerzowi prowadz~ pl'ezydenł był wybitną podporq
•
. ' .
I
nallJlll.l ~ ...o,
nie p,rosto}i<nijnej polityki nie- i który pokrywał swym autogl'k a !pI'zypadrue w udZiale fa-lo dziaŁaLności swego posła w ki z tym, kt6ry
, rytetem
chowcom J Jt,btGrykom. ale na- ' Wiedniu it';p, Ite't\TInego
dnia z takim cynizmem kpi sobie mieck,iej.

-Na Hindenb1ll'!J(8 -

odpo-

m

I

"GLOS POIU,NNY" -

' .•IIt

•

I
BERLIN, 2 VIII. (PAT).
Oekret o poł~~u w rękach
Adolfa Hitlera władzy prezy,
denta Rzeszy I kanclerm pny~
.jęły został
po dług,ieh c~l'a·
dach gabinetu w ciągu ubiegłe.i nocy. Dekret ten stanowi
fakt o niezwykle doniosłem
ZIUl(!ZCniu dla Rzeszy niemieckiej. Z ehwiJą wejścia w ży
ele dekretu przeszła na Adolfa
HUJera pełfn.ia władzy :wykonawcze.i w Rzeszy. Jest pu ,...
becoie n.ietylko wodzem jedYne.ł ptlft'tji w Niemez~ które
IJosiada ponadto swoje wła
sne organy polityczne i wykonawcze, ale l'4lwnież kanele·
rzero. w któr~o rę.kbreh wyląC!1
nie spoczywaj a losy państwa J
wreszei~ prezydeIlltem RzeSZY1
a zatem wodzem naczelnym
wsr~ełkłeh
sił zbrojnych Nie. -Jec. Niewątpliwie jest dzł'l.i Adolf HiUer m~eQ1 sta-

1934'

fiihr r do,lf
Prz,w"
,
Az
Z"
i na, .
Armia
00".
przuslt;tiC ' Ui'lerowi'
I

ił

Komplementy Helsa

zloiU

naJwYZszeg~ zwierzchnika sił broJłkanClerzOWi Hitlerowi, ~rzmi jak ,
nych Nienuec, poczent odegrany m następuje:
stanie hymn 'narodowy I pieśó ' "SkfadaiD prżed Bogiem ' świętą
"Horst Wes'sel".
.
przysięgę, iż .słuchać będę ,be.z za.'
- , trzeień pn;ywódcę, Rzeszy i naBERLIN, 2. 8. (PAT). Rota pr.y rodu Adolfa',Hitlera, Będę gotów w
ArrlOI:~W~ ~~tJ;:~wi. ~o lłot~~~ słęgi, którą w my.śl rozkazu młnl- każdej .rbwili nara~ić me życie ja- :
pkZY ~gl ~ z" y m\~ wzn c stra Reichswehry składa armJa ł ko d~elny żołnierz, aby wypełnić
o rzy " urra na cze
nowego marynarka 'niemiecka na· włerno§ć ' swą przysięgę". -

BERLIN 2 8 (PAT
NIt' t
.
'"
).
lllS er
Relcbsw;hry gen .. BJomberg wydal
~o .arm]1 rO,zkaz nlez~łocEllego złoze~lIa przysl~gi na wlert!OŚĆ w~dzo
WI Rzes~y 1 n-arodu
memieck1ego

Z.

,

,

Odezw rz
Jak brz.iet

I;

będzie
net

powstał, oddając

hołd pfi

mię.ci . zmarłego.

IW

siedzenie
g,a bin e tu
Rzeszy.
Ka'nc1erlZ HiiłJ.~r otworzył p Jsiedzenie gabinetu, wskall,:?''=
oa cięIŻiką stratę., kt6rą po l'(V
Pł'v Niemcy przez śmierć prr.zy
denta Rzeszy, J)<Tzyezem ()ŚWhl.1

-I'

n
'
r
o
forBlula plebls,giowa

du~ z

BERLIN; :2 VIII. (P A T).
Dziś popołudniu oobyło 8l~}

Hill

~rmii

i

fioły

"Igiul P

btan,owiła

Minister Goehbels
ode:mvę rządu

piOwyz.szem rada mi,nistrów

OdCZytłt

Rse.ssy do

bts-cyt w

1»'zcprowadzić
p.t:-.
niedzielę, 19 sierpnic

Zastępca

"FUhrera U
Hess

l. r.

RERUN, 2
(V związku

z

vrn.

(PAT). -

,nową uataWłł. ~

f'Zącą władiJę 1P1"e'IlydAmła lłn

slIly z władzą .kanclerza,
żr
'l

zwróe-ić

uwagę,

na"wa~nie.iszych

{',li ustawy .ie,§t to,

naJe-

i;e jeduJI

koosekwenże

kanclerz
Hitler od dni.. dzisiejszego sta
ie sic n1at'zelnym wodzem arm.ii l floty niemieckiej. Od nie
go zaleźą zatem wszystkie nomln~c.je i ostatec7.ne
łlec.yzje,
- " YCllące sił zbro.łnycb.

Schaehl ministrem
gospodarki Rzeszy

nazwilklem Din cobor.a

BERLIN, 2 VIII. (PAT). - Wobec
poowyt's7ego
Hitler
Kanclerz RlzeNv p.rzes.lał mi- prosi o
ydanie zans.d'zenia.
~trowi SllUW wewnętrzflYch abv' w stosunkach
uu.ędo
Rzeszy pilSmO, w którem oma- wych i poza ul"Zędow"ch
wis. koniec mość prawnel{o Uł'C tytułowano go, jak cIotyeheJm8
gulowalJllila s,prawy, ~iąlZanej . tylko wodzem ł kaJDCkftJe.m
z ul"Zędem p.rezydenta Rzeszy,
Rzeszy.
jaka powstała po śmierci pre Za1rz;ądzenie bo obow~lł!ZYfW' lĆ
zydenta HiJnldemwr:ga.
hędlJe rÓW'Ilież W p.rzy'szł()ści.~
"Wiellka postać
zmarłego
Kanclerź Wyil'ok'Ża dale" życte
pisze kanclerz - nadała nie, hy uchwal,a ~abinetu, pO:',
t~ffiułfow.j
wezydenta RZ{lsz;y i'adają('a moc kons,tyJpcvjhą,
zupełnie wy,~ątkowe Zlnaczeni~" k,Łóra ~ . \
' .,
",
łącząc r:(o nierozerwalnie z na- połączyja urząd
kanclerza ze
zwlskiem Hindenburga". · I stanowiskiem . prezydenta

R*.-.

już

Dziłonikarze

w

W polityce ministerstwa nie zaj
dą żadne za'ladnicze zmlan~.

PARYŻ, 2. 8. (Tel. wł). PrzebyiVający w Paryżu były głównodowo
dzący armją amerykańską podczas
wojny światowej, gell. Pershing na
wieść o śmierci Hindellburga oświadczył, ż.e zmarły prezydent
był jedną z najwiękSzych postaci
wojny światowej, Jego posunięcia

"

"Hindenburg zmarł, ale żyje w
naszych sercach, jako pełen chwały symbol błstorji niemieckiej, tyfe on, jako zwycięzca z pod Tannen
berga, jako generał feldmarszałek
wojny światowej, żyje, Jako oJeree
wielkiego narodu. BoJownicy za
wolnoś6 nłemieek, chyl, w łałobłe

Zl-CZODU
..

łztandary .prad wlelkłm Dlemcem

w Hel I wcldęcm....

H ł Ił d • r
wod •• 11'01
uak~ llU"CŃlu pocął pn.es to ltOWł łd8łorJę MW.
burg

czen1u - paue kanclerz - ie Niemiec. Stal~my do nowej walki
wuelka władza pochodz.it mu o- prtyłdOLW'" aarodu" ..si od na~u i przezeń winna Rudolf Hess.
•
być potW1er.dzon~,
w wollnem
i tajnem ~soWi8.nil\l, proszę
pana, . llieZ'\vl'ocmi& poled~ bypir~ed.ło2łOno
na!l'odowi niemiedkiemu w wolI).ym. pilehigiełda i urzędy
scycie uchwało(} 1{abiJnetu wraz
z cwentualnemi ka.ruiccznemi
BERLlN, 2, 8. (PAT). Na wle~~ o
uzupebnienlami"
śmierci feldmarszałka Hindenburga
giełda berlińs)ta zawiesiła na pr1,e
,ciąg 2 dni tj. dziś i lutro swe c~n
ności_ Również wszystkie urzędy
państwowe będą nieczynne w ciU!
2 dni.

wa dni

dOPUSZCZfDi

i zapewnienia spokoju i CISZ)'
zamku w Neudeck do
clhwid:i un.'oczystego pogrzebu
Liczni przedstawiciele pr:~ 'iV
zagra!lliczneJ, którzy przybv1i
do Neudeck. musieli się p~lgo
dzić z faktem
niedopusZICIZcnia ich ani do
poko.ło feldmal'Szalka. ani
. też do parku.
dookoła

..

Ciało

złożone

Przy wszystkich bramach trzy
stnaż żołnierze kompaqjl
honorowych pułok6w, stachn r.'Wla1nych w Deutsch - Eylau.
N~ dachu zamku powiewał dG
poŁudnia
sztandar z barw Illli
herbowemi marszałOla Hh(il'r:bur~a. Olber.nie wcią~ięt()
na
wpóJ' masztu sztanrlar pre7.y ·
d6lnta Rzeszv.

,~

HiJtdenblll'ga na miejs('u ,ie.!/,o
słynneJ bitwy z wO.iskami ~l'
skiemi. Cialo z~narłego J)f~dzłe
pochowane w dn. 9 sierpnia
na małym cmenbu'zn w.l ejskim
"V Neudeck,
:r.~Odldt'
~ wnlą

Żałoba

mają

niBCZynAB

narodowa

w Reichswehrze i w partJl
narod.-socjallstyczneJ
BERLIN, 2, 8. (PAT). Na .obsza·
rze całych Niemiec ogłoszona z0stała żałoba obowiązująca w dnIu
dzisiejszym oraz w dniu pogrzebu.
W ReichswebrLe iałoba obowiązy
wać będ:lie przez 4 tygodnie, Przez
ten czas na wszystldcb gmachacb
podlegających
min. Reichswehr)'
i marynarki flagi opuszczone będą
. do potowy masztu.

I

mił!ji€U z\ł'g,it;s~wa
nad. ro~jaDamł
będzie do grobu w dn. 9 b. m. na cmentarzu
wiejskim w Neudeck

LONDYN, 2 VITI. WAT).
Agen('.ia Rcuh~l'łl donosi 1: Rerlinu. ż(\ llroezY6to~ci pogrzebowe 7. "acji 7,:!OJJlI nUU'.'I7Jł1ł1'13
Hiudenbul'~a odbyć s1ę ma.ia 7
sierpnia w Tannenb~rgu, nil.
miejscu d1Mvpych walk Hlnden
IItrategiczne i operacje wo,ienne by bur~a z al'lU.łą I'ol\vjsk~ "
ły wynikiem
wielkiego genjuszu I stóp wielkiego I)Omnłka - bawojskowego.
stjonu, wzniesionego na C7.eŚĆ

powołał

by UBysk!ała
:•
aiemledde«o.
miłO, 'WłetnoU at. lIłrtłlnliarga
"W teęlbokiempNeświad- oznacza włern~ dla Pllehrera, dl.

cz
slOśd pog ze o
ianoenbrreo. na .

podpisał odpowiednię

lien. Pershing
o Hindenburgu

BERLIN, 2. 8. (PAT). Zastępca
Fuehrera Rudolf Hess wydał odezwę do wszystkich członków uie
mi.'~kiej n:uodowo - socJaliSlyczneJ
partji robotniczej,

Neu e(k oddelJ
przez
nie ·
do ZAmku

NEUDECK, ił YIII. (1' AT)
2, 8. (PAT). Minister W cią\l:u popołudnia
gospodarki Rzef,zy dl'. Schmid't jesf
~..amlmł~ty zosłał całkowity
l'uch szosow:v
powainie chory i musi wziąć urlop
zdrowotny. Kanc1e,'z przedstawił w 'la szosie między Kosiclicll Ul i
poprzednIm tyg\ldniu prezydentowI (Freystadt) a nawą (Deulsch
Rzeszy wniosel{ powierzenia na Eylau). Oddział sztafet ochron
nych (SS.) został
okres 6 miesięcy prezydentowi Ban
odkomendel'owan:y oetelt'1łl ~a'ku Rzeszy d'r. Sehachtowi kierowmknięcla 'ruchu
Qictwa tem mini.stersłwem.
Hindenburg

niemiec'kłeł{o, wydaną w związ
ku ze śmiercią p.rezyrlenta. Hzc

korn,
"bfn
rezudcoia nierozerwalnie

BERL~N,

Prezydent
dniu 30 lipcu
li aku1tI1luty •

narodu

r-.

Z

niemieck\e)

śmierci

ale po

FOł'muł,a, pod.iegająICa pkbi1>cytowi będzie miała bTzmienie następujące:
szv
"Urząd
prezydenta Rzeszy jepos.ilada~m największą
@2'ył:
spraw weW1l1ęll z·· dnoc:zy się z urzędem kaneleMiJni,ster
:adze aa świecie.
Dvch RzeszyF>riJck odczytał p i .
rza Rzeszy".
. - Musimy pamif}tać, te
somo 'kanclern,
W
wyniku
powy\ŹISzego
]>l'IZePARYt, 2, 8. (PAT). Dzienniki "bez przyczynienia się ",er.y!CIDienłające nazwę pil'~zydenta chodzą dotYIChczasowe kQmpet)aryslde twierdzą, że śmier~ prezy
d1lułJa Hi!lldenhllrga, obecny
Rzeszy iIUł Fuehrera i kanele- tencje prezydenła Rzeszy na
dellta Hindenburga wywołać może rząd Rzeszy nie ooszedłby ni;
na,
. Fuehrera i ltaniClerza Adolfa
tdy do skutku·'.
powikłania wewnątrz Niemiec.
(.laz rOZlporządzenie, WY7;l1::\ . Hitlera. On :wyznaczy swego
.
Gdy Hitler zostanie prezydentem PllzV tych słl()wach cały ~ab\ (.ZIające '~lebilseyt, iW zwiąlZ:'u z z~tępl\:ę.
'.
przewiduje się, że w najbliższym
czasie nastąpi zmiana konstytucji
w tym kierunku, Ze tytuł "Reich5praesident" zmieni się na "Reiebsfuehrer".

Hitler wodzem
naczelnym

er

.

wezmą II d zlał

w otoe.zenlu

lmn('

(~lłł~Q

I
CI'Z

H' 1

Ił CI'

uabhletu
Rzeszy, n.a.łwyŻSllJ,ytl1h dosto.iników palistwowych ł Ilartii narodowo - sOtljalistv~,nej.
W wilję p~rzebu. t. .1. w
ponledrialek, 6 b. m. odb.yć
feldl11JllTszałka.r
sie ma . żałobne
po,slcdt:enle
W pogrzebie tym, ' który od· Relch~łagu -w Opel'ze KroIla w
b~e się niezwykłe w"Oczyśelie Rerlinie. .

*

"

.

MirJster Hess widał do człon'
I.Ów partji narodowo - socjaIistyca
oe.1 zarządzoni'~, nakazu.iące noSre
nie iałoby przez dni 14.
Pogrzeb prezydenta Hilldellbur'
ga odbędzie się na koszt państwa.

I

.

Rozporządzemem

.

. potlplsanem

przez ministra spraw wtwnę~rznycb
i minlstl'a propagandy RZ2szy o·
głoszono iałob1ę narodową na przt'
ciag 14 dni
'
-----------(Dokończenie na str. 5)

I
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f

Scen, z ż,da zmarlegoprez,denla Hindenburga

Hindenburg po upływie pierwszegf roku swej prezydentury.

t

Prezydent Rzeszy

Ostatnie zdjęcie zmarłego prezydenta Rzeszy w jego rezydencji UJ Neudeck.

zdjęty po wręczeniu

władzy

Hitlerowi jako kanclerzowi.

Prez, Hindenburg ~ królem Amanulahem podczas jego wizyt]!
11 Ber:linie.

,.',

Prezydent

IV

tMvarsg8rwie kancler" Hitlera.

.

-

Auto konsula' Zblszewskiego
wleczone przez pociąg na przestrzeni
dziesi"ciu -metrów . .

Prez. Hindenburg

flJ

towarzystwie swych
porannym.

wnucząt

na spacerze

NOWY JORK. 2. - 8. (pAT)......J
Konsul generalny R. ~. Zbys~w.
sld" któFY ' uleg~ ka.tąstrofi~ .. samo
cJ1Qdowej, poddany został prześw!,
tleniu, które wyka.zało;_ .~ł~man~e"
kolaqa,łokcia, biodra . i ło~atkL
Obrażeń wewllętrz~ych badanie te
karskie nie wykazało; zyciu konsu'
la Zbyszew.skiego niebezpiec~~ń'

stwo nie zagraza, lecz kuracja pel
trwa kUk" miesięey.
Konsul ·Zbyszewskl,
chał ,samochodem :r: chicago do No
wego Jorku, skąd miał odpłynąć w
sobotę doPol'iki, na przejeździe
kolejOwym pod Niagara FalIs do '
stał się ·pod elektrowóz. nie zauwa
żyw,szy . nadjeżdźaJącego pociągu

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!! . elektrycznego.
.<.

PP.
Pr,slor
i
Miihlslein
VI Kownie
ni, nie zrobili
sprawie
w

zbliłenia

Samoch.ód był wie'
CzOZl~ przez pof!iąg na przestrzeni
kilkudziesięciu metrów i' jest ' całko
wicie słl"zasl(any.

nOWY

litwą

z

prezydełll

IlolJcy

Tak twierdzi komunikat oficjalny , kowień,ski-

objął , wczoraj urzet\ nych stosunJHch ide otrzymaliśmy
dowanie
iadne.i · propozycji co ' do omówienia
meritum liOllniktu litewsko - pol'
WARSZAWA, 2. 8. (PAT).
skiego. An~ przy,jazd b.premjera W dniu wczorajs~~ o godz. 9 ra
Prystor~. ani Jm;yjaz~, mi.n • .Muehl-" .no \IV sali rady-mteJSkieJ p. o. tym
•
.
"
d L"
__ czasowego prezydenta miasta p.
!>te!na, anI .. pr7.YJa~d o .łt'~y In Ołp~ński przekazał władzę prezy'
nych polskich d7.tałaczy ' nIe dał denta miasta p. ruin. Stefanowi
podstaw do tego; aby przypuszczaó Starzyńskiemu. P. min. Starzyński"
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~ że Polska zaczę~a. rozumieć stanowi go wprowadził ~biście w urzęno
- - : - - sko lit~w;;kie w ' ka. rdynalnem za" w,-nłe minister spraw • wewnętrz '
· · Wl'1'
" ·
.
nych- 'p. Zyndram - Kośclałkowskl.
ga dmemu
enSkl'em.

RYGA, 2. 8. (PAT). Z Kowna do
IlosZe'!': Litewska agencja telegrati.czna ogłasza komunikat w związ·
ku z ró~emi pogłosb:ami, które po
jawiły się ostatnio w prasie. Komu
nikat stwi~rdza, że min. Muehlstein
wyjechał z Kowna nie przez granicę polsko - litewską, a przez Kła]

H.indenburga _ porcelanie z fabryki państwowej:

pedę do Niemiec.

Min. Muehlstein
przyjezdżąi d'o Lit wy w sprawach
żydów palestyńskizh i złożyi wizytę grzecznościową ministrowi spraw
zagranicznych Lozoraitisowi. Dlo'
.
.
.
ty~hczas, głOSI dale~ komunikat
LitewskieJ agencji telegraflcznej; od
Polski oprócz zapewnień o 'przyjaz

l

Krwawa walk_ z murzrnami
Rozruchy uliczne w Filadelfji

FILADELFJA, 2. 8. (PAT).Wydarzyły się tu poważne rozru'
chy, które pociągnęły za sobą szereg ofiar. Przyczyną tych rozruchów był zgoła błahy powód, a
mianowicie policjant chciał zaaresz
tować murzynł(ę, która
wszczęła
kłótnię ze sklepikarzem. W obq'onie
tej murzynkf stanęli inni murzyni.
~krótce plXtnieoony tłum murzyl'Iów urósł do pokaźnej liczby 4-ty-

Głowa

sięcznej

gromady, która poczęła
atakować policjantów. Na p01!1oc
zagrożonym przybył oddział policJi
w sile 300 osób. Rozpoczęła się
formalna walka. Murzyni walczyli
kijami, obrzucali policję kamienia·
mi i staremi butelkami. Rozruchy
zakończyły się rlopiero o brzasku.
70 murzynów aresztowano. Szereg
policjantów, Idórzy odnieśli . rany,
odstawi"lno do szpitala.

r

::

Obozg,: "
dla

•

'

_

'Jueosl.wii

zbiegłych . z .Austrłi
hitlerow~ów
:

ZAGRZEB, Z. 8. (PAT). Do · zagrzebia przybyły . 3 transport~~_ll'
rodowo- ' soc'jalistycznych emigra n•
tów z Austrji w >'licz}Jie, około 700
osób. Będą oni r~mieszczeni w spe
cjalnych . obozach w . Bielowarze i
Pożed'ze. Ęmigranci ~wróciU ,się . o
pomoc do konstdatów. , niemiecklch
w Lu~lanie.i Zagrzebi\l .{ Qtrzymali

\ ' -

lui z L\ibl,ny, 5 ' łónn zapasów
żywności. . E~igraDei zwrócili się
pozatem do poselstwa niemieckiego w Belgradzie .z prośbą o ich re'
patrjację do Niemiec. Według 0świadczeń emigrantów w ostatnich
cz~ach przeszło z Al1strji do Jugosławji okołor{OOO osób.

PołYlzka
dla

szwaJcarsKI

Czechosłowacji

> PJłA.GA:, 2. 8. (PAT~)
"Narottnl
Listy" ' podają ' wiadomoŚć, Ze 00_
ne czynniki rządc:nve czechosłowae
Ide pertraktują w SzwajcarJl Q za'
warole krótkoterminowej - pOły711d
w wysokości 50 miłJonów frank~w
szwajcarskich. Pertraktacje są llłI
dobrej drod:lle i zbliżają się 'Jał .,
kodea.

Burmistrz lellz

wypuszczony z więzienia
W.JEDEIII', 2. 8. (PAT) , Agencjlł
Reutera donosi, jz w dniu dzisiej-'
szym b. socjał - demokratyczny
bumistrz Wiednia Seitz warz z kilku innymi przywódcami socJał-de
mokratycznymi zostali wypuszcze
• więzienia.

Kondolencje polskie
WaJUz.. kair·

"Głosu

c

WARSZAWA, 2.8. (PAT).Szef gabiiletu ministra spraw woJ~kowych złożył na ręce posła nie'
lIIiecldcgo w Warszawie \'on Molt·
hego w imieniu marsz. Piłsudsldego
kondolencje z powodu śmierci pre'
zydenta Rzeszy marsz. ł-lindenhur

•

er

1\1

Parllin·

nego,' łelJ.efoThuje;
Dnia 2 bm. na wiadomość o zgo'
hie prezydenta Rzeszy Niemieckiej
feldmarSMłka Pawła von H/ndenburga złożyli kMlłolencje osobiście
w poselstwi" Rzeszy w Warsza'
wie na ręce ministra von MoJtke: w
imieniu prezydenta Rzeczypospoli.
te.i - szef kanceluji cywilnej Świe
iawski, w imieniu rządu _ minister spraw zagranicznych J. Beck ~
w iU.lteniu mars,t:ałka Piłsudskiego
~ szef gabinetu ministra
spraw
wojskowych ppłk. dypl. Sokołow
ski.

•

pozwolił opoś'it 11881 do pól masztu
Kronprinc złoży wieniec w imieniu Hohenzollernów

ale! nie

-

(PAT).

<lował następującą depeszę:

"Jego Et\scelenc,ia Adolf Hitler,
Berlin.
Proszę waszą eliscelencję o przy'
jęcie mych na~głębszych wyrazów
wllpółczucia z pow od.. Śmierci mar
sZ2!1,a vO't Hindenhurga, prezyde-nta
Rze3zy. Proszę wierzyć, ze biorę
iywy udział wraz z narodem pol
cldm w żnłobie Nierlliet!.
(-) Ignacy Mościcki".
POdobnc,i treści depesze wysłali:
łl in1stel' spraw zagranicznych Bec);
{:o von Neuratha, ministr;l sflraw
vagraniczn,\'ch Rzeszy oraz prem,iet
l" ol'lowslii do kanclerza Hitlera.

BERLIN, 2. S. (PAT). Prezydent
Rzeszy Hitler wysłał dziś depeszę
następującej treści do płk. Hinden'
burga, syna zmarłego prezydenta:
"Głęboko
wzrus.z.ony niezapomnianą dla n1n~ chwilą, w której
poraz ostatni mogłem widzieć się
i ril>zmawi,ać z naszym feldmarszał
kiem, otrzymuję wstrząsającą wia·
domOŚć. Lącząc się z całym naro
dem nramieckitt! w głęboldm zatu,
prGszę pana o przyjęcie moich wła
snych wyrazów wspólCiZuci'a lOt'a~
całego narodu niemieckiego.
ADOLF HITLER".

Kondolencie

e

Pre;l!y~ent Rzeczypospolitej wysto-

do syna pułkownika
Hlndenburga

LONDYN, 2 sierpnia (PAT) ~ Z Doorn donollzą: Były cesarz Wilhelm wysłał dziś nado płk. Hindenburga. syna zmarłego feldmarszałka:
"Cesarzowa i ja jesteśmy pogrąteni W żałobie, łącząc 8i~ w b6ln s panem i całym narodem niemieckim. Życie hoinie pobłogosławione przez Boga, osiągn~ło swój kres. Książę
następca tronu przedłoży nasze ostatnie po~egnanie nieśmiertelnemu bohaterowi, pod Tannenberga. Podpisano: Wilhelm Rex",
Agencja Reutera donosi da.lej z Doorn, iż b. cesars Wilhelm jest zbyt wzruszony
śmier<:ią feldmarszałka Hindenburga. by m6c komentować Jej następstwa.
Po naradzie z członkami rodainy Hohenzollernów, przebywającymi w Berlinie, b. cesarz
postanowił nie ogłaszać ,żadnej deklaraeji. Polecił jedynie kronprinzo'wi udać się nałych
m iast do Neudeck i złożyć wiflniec na trumnie feldmarszałka w imieniu rodziny Hohenzollernów. Na zamku w Doom: nie opuszczono flagi do pół masztu na znak żałoby, jak to
było spodziewane, gdyż były cesarz od
czasu ostatnich wypadków w Niemczech unika
króla Jerzego V
wszelkiego publicznego objawiania swych zainteresowań w silt:>sunku do przejawów ży
LONDYN, 2.' 8. (PAT). Król Je'
rzy V wystosował następującą de
cia niemieckiego.
stępującą depeszę

~a.

WARSZA W A, 2, 8,

'Depesza Hitlera

E'

nal8zd
heimwohrowcOw na mleSlhanie
korelpondeotil niemieckiet!ó biura inlorma(gjn~ao

w ' Wi~dniD barona Babna

BERLIN, 2, 8. (PAT). Niemiec'
kie biuro informacyjne pGdaje, że
do mieszkania jego przedstawiciela
w Wiedniu dr. von Hahna wtargnę
ta grupa heimwehrowców, domaga
Jąc się pod groibą informa~ji o jego d'z!ałalnoścl. Dopiero po dłuż'
szym qasle udało się heimwehrow
ców skłonić do Opus2:czenia miesz-

~

kania. Poselstwo niemieckie złoży
lo energiczny protest u rządu austrjackiego, który przyrzełl.ł zbadanie tego zajścia.
WIEDEŃ, 2, 8. (PAT.) Korespon
dent wiedeński Niemieckiego biura
lnformar.yjnego baron Hahn ukrył
/ilę po rewizji. przeprowadzonej u

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

niego wczoraj w mieszkaniu prywat
nem przez patrol Helmwehry, do
gmaChu poselstwa Rzeszy. Nasku·
tek: interwericji poselstwa Bahn otrzymał od' władz austrjackich zapewnienie, że może bez wszelkiej
obawy wrócić do swego mieszkania i że nie będzie więcej niepoko.jony.

OWE

peszę

na ręce płl{. Oskara Hłnden

burga:
"Dowiedziałem się

z

głę1ioldm

smutkiem o śmierci feldmarszałka,
prezy.dentll Rzeszy, a pańskiego
sławnego ojca,
którego wysokie
zalety żołnierskie jak również mę"'
ża stanu zapewniak mieJsce honorowe w rocznikach Niemiec. W tej
cię'.ddeJ stracle przesyłam panu
swe wyrazy: współczucia".
Król 'Jerzy reprezentowany hę
dzie na pogrzebie pr~denta Hlndenburga pl'Z~ ambasadora Pldppsa
który dzł' popołlldnia udaje się I
Londynu, gdzie przebywał na 1II'ł~
pie, do Niemiec.

Ooumergae do Hitlera
PAlłYf,

2. 8. (PAT).

PremJer

BERLIN, 2. 8. (PAT). POSet-R. ,
Dountetgue polecił swemu szefom
p, vrzy rz'l(lzie R7.eszy minister Up ,
gabinetu -qda6 się do amb~asadY' ał..
liki udał się dziś ~o ka,ncelarji pre'
mieckieJ 'celem wyralenia HOM·
7ydenta R?eszy, gdzie złożył kon·
stych kondolencji szefa rządu franradło"8th
ddenc,ie w imieniu "rezydenta Rze
cuskiego z powodu śmierci łeldmar
Uroczystości zwlą7:ane z dwu- ccy radjosłuchacze wztą~ udział w daje radjostacJa w dn,iu 5 sierpnta szałka. Pozatem Doumergue wysto
czyp!':s!~oIHei, a nastęl)~l le do kanDomu Legionowego- o godz. 16.10 w opracowaniu Micha GOwał telegram z kondolencjami d'o
clerza Rzeszy, gdzie w imieniu rzą dziestą rocznicą wymarszu Pier· poświęceniu
opiewać
będzie
ću poI..;I<iegf) złożył również wyra- wszej Kadrowej Kompanji Strzelec ;mienia m9..rsz. P~łsudskiego, zbudo la Jaworskiego
kanclerza Hitlera.
Idej odłJiją stę szerokiem echem w wanego w Oleandrach na Błoniach, wszystkie rodza.je broni w p~n(le.
r'J wSf.lółr.zucIa.
PARYf, 2. 8. (PAT). PtIq'iłlnt
programach .,Polskiego
Radja". skąd P:erwsza Kadrowa w dniu Będą to, jakby muzyczl1e obrazki
~~ł''II
Oprócz kilku transmisji związanych 6 siel'pnia 1914 roku rozpoczęła pełne humoru i sentymentu, ilustru Lebrun wystosował na ręce pIli.
ze zjazdem bohaterskich "Icadrowia- swóJ sławny marsz.
jące życie żołnierzy od błyskotJj Oskara Hindenburga następującą de
ków", w dniach od 3 do 8 sierpnm
W dniu 5 sierpnia o godz. 9.45 wych amarantów kawalerji aż do peszę:
,,~mierć pańskiego ~ławnego oJca
nada Polskie Radjo wielki cykl kil nadana będzie rewia
wojskowa z niewdzięcznej pracy saperów.
wzruszyła
mnie szczerze. W tej bowehrGw~a
kunastu audycji, składających slę pola mokotowskiego~ zaś o lOda.
W poniedziałek 6 sierpn~a o godz.
rozstrzelanie 10 hitle- na jedną całość, Odtwarzającą w 10.30 radJowe fale eteru ro~niosą 16.00 rozgłośnia krakowska nadaje lesneJ stracie, ła1<a pana dotknęła
wyra.7lić me
napywsze
pla~.tycznei i sugestywnej formie po całej Polsce echa akademji legjo koncert pieśni żołnierskiej dawnej spieszę
rowc6w
powstanie, przeżyda i walki Pier- nowej na Rynku
Krakowskim w i współczesnej w wykonaniu zesp~ współczucie".
WIEDEŃ, 2. 8. (PAT) Kierownik wszej Kadrowej.
cbecnaści p. prezydenta Rzplitej lu woklno·instrumentalnego opery fMH*F##W• .,MMMAE
tIeimwehry tyro!elliej oświadczył
Każda z audycji tego cyklu połą i członków rządu.
krakowskiej pod kierunkiem dyr.
na zgromadzeni!l w Innsbrucku, że czy w sobie elementy słuchowisko
W dnru 6 sierpnia o godz. 9.30 B. Wallek-Walewskłego. Program
He:mwel1..ra zdecydowana .fest wy' we z elementami tral1smisyjnym~ i nastąpi transmisja z Krakowa z uro koncertu rozpocznie wspaniała w Ruremenł
stępować eT.ler~~icz:"ie przeciwko za składać się będzie, jako całość !l! Id! czystoścł sypanll!
kopca imienia swej potędze pieśń, która prowadzi
zostało odwleczone
machom ~d jej 0.:lonl!:ów. Za każde lcumlnutowej wstępnej audycji kon marsz. Piłsudsldego w lesie Wol- la ongiś sl{rzydlate hufce rycerzy
WIEDEŃ, 2. 8. (PAT). W rOzm8
go zabitego członka Heimwehry certowo - recytacyjnej ze studja. skim, na najwyższem jego wzgórzu, clI) boju - "Bogarodzica Dziew!'
wie z
dziennikarzami
minister
będzie 1141 vrZy'iztość rOZf>trzela11ycb Zarówno w części Słuchowiskowej, Sowińcv,. Kopvec ten wedle projek- ca ...", a zakończy piGsenka żołnier
spraw zagrallicżnych Berger O"
11} n;mn\'owyeit socjalis1ów.
Jr.k i w cliólęści transmisyjnej, przewl tów sypany będzie przez całą Pol. ska, jak ta, popularnie znana - ~wiil<lczył, że ud'zielenia agremenł
dziany jest OSObisty udział najwy- skę, a pierws~ sypanie odbędzie - ,.Jakem maszerował", ,.Kto dę von Papenowł ni~ nalezy ocz.eld·'
bituie,jszych uc:<:estników wyprawy filę w ramach uroczystości legjono- wołał, leg.lonisto?!" Poniedziałkowe wać w tym tygodniu; gdyż rada mł
Pierwszf',i KadwweJ I\:ompanji Strze wej. W ten sposób obol. legendar. audycje żołnierskie zakończy o oistrów zbier~ się dopiero w przr
składają się
Jeckiej z roku 1914, przyczem t,aż- nych mogił Krakusa ł Wandy, godz. 22.15 wesołe słuchowisk~mtl. szłym tygodniu.
na powodzian
da z audycji odtworzy jakiś specJal wraz z kopcem Kościuszki, mon!!- zyczne z Poznania p. t. ..GOdzina
nte
charakterystyczny moment prze ment I marszałka Polski trzymać wspoml1'lcń" pióra Stanisława Roya.
BRUKSELA, 2, 8. (PAT) Prernjer belgijski hl'. Broqueville za- żyć Pierwsze,j Kadrowej. Przewidu będzie po wieczne czasy straż nad Jest to gawęda obozowa legunów,
przeplatana gęsto mało znanemr
wiadomił J.l'~Igj1ski obywatelsld Iw je się równ~ez udział w audycjach polską Wisłą.
W zwi;y.ku ze świętem legjono- piosenkami legjonowemi i żołnler
mitet niesienia pomocy ofiarom }10 przedstawicieli ludności, zamieszka
wodzi w Polsce, ze po wczoraj- lei na sz!aku krakowsko - kielec- wem odbędą się w Krakowie w dn. skiem! w oprac. Micbała Świerzyń dla uczestnika zamachu
naocznych świadkó~, od 3 do 6 sierphia r. b. igrzyska skiego, U?ział hl'erze kwartet męs.J<i
na Oollfussa
s~eln posiedzeniu rady ministrów kim
ministrowie belgi.iscy zarządzili po wzgl~dnie ucze~tników eposu p'er- sportowe, lttórych zada'mem będzie w składZie Kajetana KopczyńskIe
WIi:mE~', 2. 8. (PA T). Sąd wo,
' przedstawienie całego dorobku spor go, Stanisława Roya, Witolda Szpln jenny skazał na bezterminowe wię'
śród siebie sldadkę na rzet'z ofiar wszeJ Kadrowe.i.
Przedewszystkiem w dwudziestą towego w Polsce i dania możności gera i Stanisława Gruszczyńskiego, zienie Pawła Handla, jednego I
powodzi w PolJce i odpowiednią
W dniu 5 sterpnia r. b. w przed' głównych przywódców oddziałów
sumę przelrazaH temuż komitetowi. rocznicę wymarszH Kad!'ówl~i z Ole drui.ynom skautowskim do zmierze
andrów, Polskie Radjo organizuje nia swoich sił. W igrzyskach rep re dzień 2O-ej rocznicy wymarszu Pier narodowo - socjalistycznych, kfóre
szereg reportaiy z uroczystych ;:;u- zentowane będą prawie wszystkre wszej K<!drowe.1 nadana zostanie ze brały udział w zamachu na gmach
clyc,ii ol;;olicznościowych.
sporty. W dniu 5 sierpnia o godz. Lwowa Jako fala nr. 64, fala "legjo urzędu kanclersldeg(}.
W Dmliheim
nad Renem
W dn~tt 3 sierpnia o godz. 19.00 18.30 rozr.łośnłe krajowe transmito nowo-strzelecka". Na czoło części
(}rzy stn,piono do
hudowy 01- nadany będzie capstrzyk orldestr wat będą na całą Polskę fragment muzyczl1e,i programll wybija się pobrzym~ei
becz'ki, która, 1110 że' z Rynku Krakowskiego w wykona z meczu piUd noznej między rep re- święrona marszałkowi Piłsudslde
pomieścić 1,700,000 lilrów. niu IdlIm orkiestr woJ,kowych. Każ zentacJą Kra~{owa i Budapesztu. mu piosenka "Taki siwy pan zwą audycja p. t. "Muza piosenki tegjo'
Śl'Cd11ka beczki w na.lszerszem ,fta r.tldestra odegra po dwa utwory, Pozat<'n1 2'! tychZe igrzysk sporto- sami" (słowa W. Budzyńskiego, nowej" pióra W. oudzyIlskiego.
mie.i,scu wynosi 13 i pó.ł metra, przyczem nre przestając grać od- wych lokalne transmisje nada Kra muzyka T. Seredyńskiego). Program Jest to szereg specjalnie zradjofonł
ków z otwarcia ł 2:amknięcła obejmllje1 szereg wesołych scen z zowanych pieśnI legjollowych j
Wysoko{' ć- 15 metrów. Zna- maszeru,I'~'
na beczka w Hei:l delbergu mie"
W dniu 4 sierpnia o godz. 1n.oo j~rz:vsk z rozdaniem nagr6d oraz ~ życia legj<Jl1owego, oraz "ełnych strzelecldch poświęconych polskiej
ści tylko 2:30,000 litrów, Bec,z- nastąpi reportaż z sali rady miej- 11efiIadąl sportowców przed p. prezy ·humoru piosenek żołnierskich. Uały kobiecie, która w pio.;;ence szła w
ezymy m. in. o przygodach popu' jednym szeregu z żołnierzem i była
ka - oli,).!·zym bGdzie mogłia po- skiej w Kralwwie z powitania deutem Rzplitej.
Audycje nUJzyczne są rówJdd od larnego wojaka Szczapy, oraz dją mu w okopach towarzyszką w chwi
mk'~cić 400 osób,
";tłuściciel przybyłych uczestników marszu kaO godz , hiciem nastroju całego społecze6- log Tońka i S~~czepka o legIonach: lach f2rooścl ł tęSknoty. RezyseruJe
zam jerza urz~dzić w .ie,l wnę- dl'Gwld i ulanów Beliny.
11 ~o tee:oż dnia będą mogli wszy- l siwa. Audycja muzyczna, którą naOsobny punkt Drog,amu stanowi autor. akomoaniuje p. seretłyńskt
lnu rPslalJrAc.ie

(gkl ilodgc:li

Za kaid ego heim-

dla Papana

14inistrowle bel jijsey

Bezterminowe
wi,zianie

Restauracia 111 beczce

I.VIll- "OI,;ÓS pOlUNNY" ...... 1~4

Wytrawne kolacYiki,
mal~e,sacie
w konsulacie ; "rzywłaszczone IPa41ki
zatopionych
wlieDde
Obecnie zostało

zlaliończ.one stwłerdzolw i

I'Iozaju. Pl'1Zywłasre,z,a~ sumy,
małftl"
SBeje.
które miały być PIl'zekaz3.lllr.'
DobrOwoh1t,itelj:!0 . odwo&no i: do centraH, j'uko dochody kOD
fale Wisły zagnały
afery
we~wano do Warszawy. Tutaj liulałl1l,
sumy ze sprzedaiŻi)
do Bałłyku
młodego dyplomat:v b. konsula zos· tał . on a resttoWlany.. P.row,i maczków POllslciego czerwone
~tatnio z połowów, zaUW1atżyU
.T adeusza DobrowolSkiego.
dZQllle ener~i'Czne śledztwo wy go rorzyża, f'':lf!ls'ZoWlał zestawieDI,l morzu w odJe,głości
kiJku
Dobrowolski u<:hodził Za jed' kazało, że nó:browolski dopu llIia wpływów, U'zydmjąlC w ter
mil od półwyspu sz.cz.ą!Łiki po- n~o Z najbtardzie.i wykwalilfi!' szczał się nadużyć ws.zelkieRo siposób ró'żlllicę, z,aibieral sumy,
rowi'janych belek wyll"WanycD kowanych urzędników w służ
l jakie.goś w.~lia chaty. sterty bie k<msu'lal'lI1eJ" to też kierowa
płynąJCyc-h desek, pokrycia slo- no go Tha st3JI10wiska od'PQwieś~iewak6w w. jednej
miane strzoch oraz POl'ozł>ija- dzi'altne i szybko awalMował.
?e sprz·ęły.użytku domowego,
P,r~z dłu~zy c,z as peł!nił on
~V
sceme muzyczneJ!
Jak rówmez powyrywane z ko- OIbowi.ą:zki koosula R'ZeczypoSetki najpiękniejszych
r1.eniami P'I1ie dtrzew,
które spolitei w W. Ks. [;uxembll~,
tancerek Ameryki l
,
,
WisŁa UlI1i1osła i wyrzuciła do, poczem został przeniesiemy na
wód zatoki.
s~alllowilsko
w wielkim
Sz.czą.tki dobytku powodzian
kferoW'llika konsulatu
wy sta1V0 W'Jm
spychane są WI~ąIb otwartego;
lV Antwerpjl.
filmie p. t.
B!.lltyku. W zatoce Puckiej rów
Dorbrowo1ski zdał urzędowanie'i z'lluważone zostały sroząt- nie w W. Ks. Luxemhu~ sweki. porozb~.łanych domostw.
mu następcy
Jankowskiemu,
przyczem odbyŁo si~ to w sposólb pośpieszny, raport pl1zyję
Ząb
Wkr6lce!
da był r;g6ry przygotOwany.
znaleziony w Lublinie
Po pew:nym czasie
'atgendy
IL UBLIN. (Pat.) - Na pirzed- konsu~atiu polskiego w Luxem~
mieściu Rury w Luiblitnie w CM bur~1\l pnzejął kOa1lSulat w Brusk robót ziemnych roborbn.ocy }(;seli.
wykopali olbrzymich rozmiaWówczas te·ź na jaw wyszła
rów ząID mamula
WykopaJi- afera. Mi a'll o wid e , kiedy do koo.
sko zabez!piecz,ono i przewiezio sulatu ·zgłaszali się itltere,s amci
nO do muzeum lubelskiego.
z paszportami wydanymi przez
'konsu'La,t w Luxembu~u, PIZY
zestaJWiian,ju dany.ell ~ matel""
jałami zawartymi w tecdc~cłl
bJurowye:h, okazywaillo się, ~e
kwoty owidoermlooe, Jako

chat

aikt
ślJ.ed.mwo i s,pol"Zlądzono
oskal"żenia w sprawie wielkiej

taftO;tu .
.

· Ja .mam lemoeramenl

mamula

••••••••••••••••••••••••

POKOJE

wpłacone

uli paszportaoh,

są mnłejue '

w WARSZAWIE
ul. Chmielna Nr. 31
obok Dworca

Głównego

poleca łanio Zarząd

HOTELU ROYAL

••••••••••••••••••••••••
powle~eiowy "GŁOSU

(Cią~

dalszy)'.

ROZDZIAŁ

VI.

skie Pll'OC>Ellllty.
W toku ślcwłwlą "fIYszla n.
jaiW sensacyjna okotrezlIl.0ś4
ie DobrowolSlki: wszedł ~~..
,niei w
pOrM.Umiente z ~arodC)o
wą bandą

f8łszersy,

~

tów zagranicznych.
SJlor3IWC t~ ze ~~u na wi~
ką wag,ę, wYlOdr.~iOiDlO i
OC)
do tez;:Jo toC'ItY, si~ w da1<szY.(l;Q'
ciągtU oddzielae €ledwtwo, ld.Q;
re roz'szerZta sic: na teTen ml~dZylllaifodowy.
'
d.o wtiiny, liC
D oiblrOlWohsk i
p'rzyro'ał\, twlerdlZą,c, te nadWt
żyć dl(}p1LŚcił ile w zwiątZku ł
koniec'mości·ą; ~YiIllienia

wydatków: rrep~
tacyjnyeh..
t
oraz oka.zyw8Jnia ~ _
.~!Sza~_ 48
rQb.otnym,
masowo do kOl1lsu]a.tu.
wielkleh

Okazało si~, te nobt:o.-.14
§kj prowa~ niezwykle ~
)ci tr}'lb ~ia
'Płacił 1>0 1.000

za kb1Jacje,

ubr%ymy,J

i

"

a.vlII.

1934 r.

Nr. 6

11Jł:lf

kryminalna

W międzyczasie Mayer wraz z ta
tym swym sztabem powrócił . do
Berlina.
Przybywszy do stoUcy Mayer
rz..-kł do Kroeninga:
- Pojedzie pan aeroplan.em do
:\10nacbjum do Jtsty1ułu medycyny
kryminOlogicznej; da pan profesorowi Pfeiferowi nÓŻ i ten kawałek
materjału do zb:adan~ i poprosi go
pan aby zawiadomił mnie o wyniku analizy, moiliwie Jaknajprędzej.
Kroening uścisnął mu dłoń i wy
sz..-dł.
W Monacbjum Kr8ening wyjaśnił profesorowi Pleiferowi. czego od
niego wymaga Mayer. Profesor po.
chwycił nói ~ kawałek materJału
z widoczną' radością i gorliwością.
- Doskonale! Zaraz weimremy
się do roboty i pokażemy anglikom,
że więcej
potrafimy
11iż
ich
ScotlamI Yar/I.
Profesor zaprowadził przybyłego
do laboratorjum, dosleonale zainsta.
lowanego i zaopatrzI)nego w naJnowsze zdoł1ycze techniki. Pfeifer
wziął pincetą nóż i umieścił go pod
mikroskopem.

bry1aDt~wyeh.

zacią~ poźytOz1ld Da lichlwiat~

odbywal dlll!lektie ~6tAt.
przebywał w na~ lokalladł w tmv8l'zystwłe kobi~ł.
nabył wspallliałe umehilowanie
Doł)rowolJskJi~.
ł t. d.
'
Rewizja.
pr,zeprowadzQr81ł\
B. kO\llsu1 ~IZeby;wa lV wt.ę·
zienilu. Do rozprawy, wezwano
pm:-ez ded~ata mitn. spraw Z~·
glrallliowych, radcę Ś·wi.ders'klf!
posba R. P. w. Brub-eld:. dr. Jac
. K.,oWJSlciego oru wielu iwiad<
gp, ujaJwtniła oodużyteia na etlpersonelu konbrzymią skalę. ~eprowadz{. Powitapie eBtońBlrięgo mbuBtra spraw lagr. Seljamaa (z lewej) kiów ~ pośród
DIO rewizję
w kOIhSulacie w na ąwor(m w -Moskwie przez komisarza Liiwinowa. W gł~bi pa- suia'Nle'l{o, w. AJn,ł.tw:~J1)tjII "j Bm·
ni Litwinowowa i zastępca komisarza spraw zagr. Stomoniakow kseli.
Allltwerpji, gdzie ~óWll}iei

PORANNEGO" • d.

Powieść

wa~"
witn.dyikuj;ą,1C pOZlOS'WtW.oo·
ny rruają.tek dla ro~iIll.
Jak oi}r,alZałlo silę
vOllladt'ol
DobrlQwoliski
b",-'ł udział w tranz8:kclacli j

F f.ranków

ROMAN SZARLETT

NORO

asygnowane porze.z m~tDJilster
stwo pracy 00 <:ele opi~ki na.e
mnig:raIlll:a.nU, a nadto
przyiwbsmzył
kilka spadków
po obyw1atelach polskich.
którymi z urzędu się zajmool

~ wał własny samochód, lt1jÓryjm

nit wynika z pozycji w teczczyste, wygodne i ciohe, z wodl!! kach. O s'PQStrze'Żeniaoh tych
bież. i telefon.
zalkomUlllikowano centrali. JednlOcześnde zW1l'6c ono UWi3'R.ę n"
podejrzanie ueroki tryb tVJCl:.

Dodatek

~12

Dyplomalycjny
niebie
s
luksusowe auta.

••••••••••••••••••••••••
Szczątki

Nr

To Jest ciekawe.
Widzę tu
plamy świeżej krwi ale są
tu jeszcze inne, które mogą poebodzić od rdzy; a zresztą może to
równi.e:i krwawe plamy.
_ Ni.ech pan profesor ni.e zapomi
na, że jest to nóż Re.nicki _ nie
więc wtem dziwiegD, że znajdują
się na nim ślady krw~
_
rzekł
Krce!iing.
_ Tak, ale jeśli są to plamy ludz
kiej krwi? Widzę Jeszcte Inną rzecz,
-

wyraźnie

!akąś brudną substancję,

możnaby

. _ gl'tnę ...
pomys'lec,' . tZ'ł~
Profesor UBtUlął
małą
porcję
skrzepniętej krwi i analizował ją
skrupulatnie; skonstatował, że Jest
to krew ludzka. Następnie zanalizo
wał ziarenka tego, co nazwał rdzą·,
z taką samą pilnością ł uwagą,
gdyż ślady te były już starsze.
- To jest krew zająca, panie
Kroening. A tera:~ przyjrzyjmy się
trochę glinie, która jest widoczna
na nożu - rzekł profesor.
Profesor udał się do innej części
swego laboratorjum; po dziesięciu
minutach powrócił stamtąd bardzo
uradowany.
Bardzo dobra wiadomość dla
pana May~·a. Badania wykazują,
że glina ta pochodzi. z Stourtirłdge.

j -

Jest to ziemia lW'Clzo charakterystyczna. Ponlewał plamy na noŻU
pochodzą ze świeżej krwi lud7.kieJ
i krwi zajęczej, wnioskuję stąd, Ze
należy szUkać' rzeźnika zamieszka
łego w Stoubridge, który prawdopo
dobnie sprzedaje zające. To byłabf
nasza wytyczna, po której należy
prowai1z16 poszukiwania. Ale pozO"
stało nam jeszcze zbadać . kawałek
materjaIQ. Jest to tweed i to nakontynuował
wet bardzo taol .dalej Pferrer, umlekłwszy uprzednio skrawek materjalu pod mUuoskoPem. - ' Ale obeJ.-zyJmy teraz
pył, który na nim osiadł.
Pleifęr otworzył Jedną z szuflad,
wyjął li niej mały pergaminowy wo
reczek, Wfząclł doń kawałek bada-'
ne,o ' materJału, . poezem zamknął
go s~lnie.
Po wykonanIu tej
czynności , zaczął si!lnie uderzać WGreezek kauczuk()wemi pałeczkamt
Następnie otWorzył worecllelC i wysypał. złarua Plłu, niewłdoczne dla
gołego oka, na mate szkJełko, któr • . wswi,t naatępnie poci mikroskop.
co mole Interesuje. Są tut-.l opiłki drzewQ, czerwony pył i
klej, wszystko w bardzo małych
jlo§ciach. Moł.e to stolarz? Ten czer
wony pył pochodl:i od jakiegoś lakleru. Właścicielem tej marynarki
mó,ł by6 rabrykant
zabawek z
drzewa, kt6re robił za pomooą piIy, smarował, , następnie pOkrywał
warstwą laJd~ru. Robimy rzeczywiś
ele postępy! Jeszcze kilit" ddwiad
ezeń, . a będzie mógł pan wródć do
·Berthia.

_ oto

Detektyw westchnął z t.lgą!, gtfyt
mimo całego zainteresowania dla
eksperymentóy,r
prGfesora,
nie
mógł przezwycięiyć senności jaka
go ogarnęła. To też gdy Pfeifer po
wrócił do labaratorjum by podzielić
si~ z nim nowemi zdobyczami, Krąe
nlng spał już snem sprawil'dliwego.
• • •
W. Berlinie Mayer mrał konferencję z Ewerstem.
- Przestrzeń, która dzieli plamę
na karoserji od stopnia ma ezterdzieś\'li trzy centymetry _
mówił
Mayer. - Ślady butów wskazują
również na to, że morderca
jest
człowtekiem małego wzrostu. Tak.
Około metr sześćdziesiąt.
Musiał
on mieć jednak.. bardzo ~ługie ręce,
ażeby móc zabIć człOwIeka siedzącego wewnątrz auta.
Mayer zm.arszczył Drwi.
- To mnie jel!nak nie zadawalnĄa. Muszę się porozumieć z dokto
rem Gaertnerem.
KIedy Gaertner przyszedł, Mayer
wyłoiyl mu cały problem.
- Jestem wa~zego zdania,rzekł doktór; przez cbwilę zamyślił
się głęboko i nagle wykrzyknął: Panowie, uwaga! Ten człowiek musi być garbaty! Garbaci ma.ią cza
sami bardzo długie rami{lna ...
- Garbaty! - powtórzył Mayer
zdejmując ckulary. - Oto ślad, kt6
ry moZe nam ułatwić śledztwo. Naleiy zwrócić się do urzędu meldunkowego i dowiedzieć się jacy garbaci obywatele niemieccy opuściU

Jest niemcem li pochodzenla?_
spytał Gaertner.
Tak, dokto.rze, to jest motłhve.
Być moiie, że uczynił tQ jaki kom.nista, któremu zaleiało na dokumentach.
I. .~'I~lt<
Wkrótce potem przy1Jył Kroening i opowie:l~ał
obecnym
•
eksperymentach profesora Pfeifera.
Mayer był z tego. sprawozdanIa
bardzo zadowolony.
- JeŻ'eH mo~derca Jest niemcem
będziemy go mogli odnaleźć. PóJdziemy teraz do. urzęlill tneldWllmwego.
Była to uciąZliwa i ~uClna pra"
ca, wróżąca jednak dobre wyniki:
pierwsze poszukiwania dały nazwiska si~dem1ifesięciu ośmiu garIN
sów, których wymiary ot~powiadały
mniej więcej danym Mayera. Z tych
jednal, należało odrzuc~ć sześćdzie
sięciu dziewięciu, gdyż zamieszkiwa
Ii oni w tym czasie Niemcy. Z pozostałych dz.iewięciu, trzej wyemtgrowaH do Stanów Zjednoczonych,
jeden do Kanady i jeden do Chin.
Lista został:! teraz zredukowana do
~zterech nazwisk. Ci wszyscy mogli być w Anglji, ale sten bena, Kurtza i SeHla l\tayer nie wziął poe
uwagę, gtlyż uderzyło go natychmia.,t nazwisko Johanna Kranza.
Był to komunista, przytem notorycz
ńy pija}" były stolarz. ~
Mayer
śmiał się na cale gardło; nareszcie
wpadł na trop. Wyobraiał sobie bo
leslle
rozczarowanie
Dobsona,
wściekłość Cordioua... i gmiał się
dalej
ojczyznę.
- Czy sądzi pan, te morderca
d. e. n.

Nr.2U

fDd~(ka

łodzi

rada miejska

ukonst,tuuie sie naiDrawdoDodobnfej \II miesiącu wrześniu r.b.

NOCNE DY1JJRY APTEK.w nocy dyżurują: następu;ące
apteki: J. Koprr.wskiego (NowoW zwią!Z'ku z sensacyjnem o
miej.3ka 15), S. Tra.wkow,skiej (Brze
świadczeniem,
zbżlO'll'em przel
zińska 56';, M. Hozenbluma (::;ródmiejska 21),)I. ' BartoslLewskiego prezesa rady miJnistrów Ko(piotrkowska tl5). H. Skwarczyń złowskie'go w j~go expose w
skiego (KątV:l 54). L. Czyńsktego sp:mwie losów łódzi1dej r.ady
(Rokició.ska. 53).
miejskiej, zwróciliśmy się dQ
Dziś

PRZEDŁUżENIA

Minist61,stwo spraw wewnętIlznych wysto.sowało do wojewodów okólntk,
w ktćrym wyjaślJlia wą,tpliwości w
z:tkresie przedłużeń odroczenia ,służ.
by wojskowej z tytułu studjów

Ulica

Uroczyste przemianowanie ulicy Emilji

Te~roc'ZlDe luoczysrośd legjon'owe pr.zesunwęte
zostały
Ministerstwo wyjaśnia., że prze- na okres od 11 do 15 b. m.,
dłużenle odroczenia. służby wojsko
pr,z y.czelID w rnmaoh tych urowej może być udzielone tylko pobo czystości odJbędzie s~ę przemia
rowym, odbywa..ją,c.ym służbę na. nowanie ulilcy Emi~jii nJ!lI ul.
tych samych wydziałach, na które Bronisława Płera(,kiego. Duia
uozęszczali
w
czasie uzyskania 11 b. m. o gJOd·z.i!nie 18-ej pr~y
"droczenia. slutby pn zakwalifiko- Zibiegu ulic Emilji i Piotrkowwaniu do kategorji A. Jeżeli zatem skiej .ziblibrą, się delegacje or.gla
studjuj1l!CY zmien1a rodzaj studjów ni:zalCji b, wojlSkowyct.
zwiąJZ
po zakwalifikowaniu dJ kategorji
ku legjonisŁów, zw: rezell'WiA i po udzieleniu odroczepJa słu~y
stów, IW. podofiiCerów rezer·
wojskowej, p1'20dłużenie odroczenia
wy i mych sfederowanych
nie mo~e mu być udzielone, choc.in.ż
by za.równo studja pierwotne, jak stowa'rzyszen, następnie przedl studja nowe, uprawni!tly zasadni
czo do odroczenia.
wyższyoh.

STREJK JEDWABNIKóW NA
MARTWYM PUNKCIE. Próba
likwidacj~ długotrwałego strejku w
łódzkim przemyśle jedwaJ:n,iczym
zawiodła.
W tej chwili IBtrejk
utkną:ł n:t martwym punkcie, grlyiJ
żadna ze stron nie zwraca się do
okręgowej inspekcji pracy w sprawie zwołani:!. wspólnej konferencji.
WSTRzYMYWANIE MELDUNKU JEST KARALNE. Zdarza
de, fe adm.inistrato.r domu nie chce
pÓdp1sa6 kartki meldunkowej dla
osoby, ktćra wprowa.dZl1a się do
domu b6'L jego wiedzy. Otót, jak
nam wyja.śnlają., taka. odmowa. poci:~ g a. za IiiObll! powatne konsekwen{'je w postaci ka.r. Obowiązek meI
dunkowy nie ma n,',c wspólnego z
tern, czy właściciel domu, lub admmistrator zgadza się, C1Zy teł nie
na zamieszkanie danej (.'t\oby w domu. GdY'bIy osoba wprowadziła się
b':lzprawnie . wówczas właściciel do
mu może uzyskać wyrok ek-smisyjny. Jednak wstrzymanie kartek meI
dunkowych jest w.zbronione.

Staniało
o 1,55 procent
Hl'zędzie

wl;adz
admi:nisłiracY.invch
w
Lodzi z prośbą o szcze·g ólowe
:iln1,olrmacje, dIotyc.zące z,g'llo'Szo
nych przez stronuictwa polityczne p.rotestów wyborczych,
o·raz w kwest.ji ewentualnego

-gen. Pierackiego

ODROCZEŃ

SŁUżBY WOJSKOWEJ. -

W

.,.
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stawiciele władz państwowych,
woj,s ka i policji, poczem dokonane zostiaru€
ptrz·e mianowanic ulicy na ulicę
gen. Bronisława Pierackiego
Tabllice orjentacyjne n ' skrzyżo
waniach ulic, oraz tabl.lilczki
domowe zostaną zamienioue.
Następnie uczestnicy udadzą
się pochodem na Plac Wolnoślci,
gdzie odbędą się przemó,"vienia. W dniach od 12 do 15
b. m. odJbędą się imprez" sportowe.
sI9.morządowych,

miej- sow,ana ,wiadomość o powłó'
termilllu zwoł,an:,a
sk,i ej.
rzoniu wyborów w llIiektórych
Z udzielonych nam wy.l~- ok'ręgach wyborczych, w któ.
śnień wynika,
że sprawa
za- f)nch miał być rzekomo stOij:Y
twierdzenia wyborów nowo;!j wauv teror, jest w c.b.wili ohce
rady miejskie; Jest już zdecy- nej nieaktuaiLna.
dow.ana, lecz fo['malnie będzie
Jak wiadomo, p. premIer
ona. załatmOlnal dopiero w po-! Kozłowski oświadczył, . Że ~n.
łO':"16 b.~. W, dn: 15 b. tO. \ decja łfódz~{a będzie rzą.dzić 1(.' .
lbIerze SIę speCJa1me wydZiał spodarką mie.~ską, zda.iąiC puwojewódzki, który p.odejmio w hiłicznv CIgIZ min ze swych zdoi
tym przedmiocie odpowiednil'l ności. Po zestawieniu o~wjR.d.
uohwał·ę.
czenia p. p.lemjera Kozłow·
W kołach, zh.J.~ionych do skiego z informacjami, UZVmialr od'a.j!nych c,z ynuików pa· skanemi p1rzez nas WCZOf'·.j,
nuje p'l izekonanie, ż·e nowa ra- wynikałoby, że w mIesląJCa
da miejska w Lodzi ~1hierze wrześnilU ukonstytuuje się '"
si.ę już Z.a miesiąc.
Łodzi
nowa rada miejska ,)
Cfharakte.r ystycznem jest, ze większości endeckie,}.
skir z ę:t;n ie
omijana jest
W('
Kwest ja ta ruasuwa nowe
wszel'k kh wyj-aśnieniach wladl trudno.Ści, a~bowiem, jak Will'
miejscowych
kwest ja zlożo- (lo111o, kilku rud:lych endecr.
nych prmestól\v wyborczych kich przebywa jeszcze w wi...
co wskazywałoby na to, że lą~l zieniu, zaś w ni,e któ'r ych wy.'

·'" nal:::~~~~yjnjejsza
liS
D

Dź"i(kowg

·weselsza

Na spadek koszt6w utrzyma
nia wD'ł:VIIlę)a Zlniiźika cen chleba, klawy. mle'ka, gdy natomila/st zwyiJkowały w cenie ma
slo, ~f(lch, kawa z!bożowa i
inne.

./

Wylosowane bony

prel'lljera.
Reżyserja

Carl

funduszu inwestycyjnego

Freunda

w dniu

2 sierpnia rb.

Uf

Wielki
film
.
reW]OWO-muzyczny p. t.

LJosl u

\U blasku

Wielka wy.leczka
do Gdyni

kSiężyca
Treść!

Wystawa!
Melodja! - Piosenka!
W rolach

Dma 11 sierpn:ia br. o gotk,,*
20 wyjeidża z' dworca Łćdź - 6;
liska trzecia wielka wvcieczka. ci'o
Gdyni na okres czterodniowy zor~
ganizowana prz~ ligę morską, i k'l
lonjalną i zwil!1zek rezerwistów.
Uczestnicy wyc.ieczki mają. mot-

Akcja! Piękne kobiety!

af,

noś' ć wykorzystać nadal'JZają.c~
okazję i uprzyjemnić sobie cztero-

dniowy pobyt nad poIskiem mq;Izem oraz ZWIedzenie nadbrzeżny.elil
okolic, a. m. in. ID. Gda.mska, Oliw,!

głównych: przemiła.

Narg DriaD
i

duszu Inwestycyjnego, oZllaczonł
nr. nr. 16042 7236 32093 242OT,
1,304 33755 7083 we w8zystki cbl
10 serjach, wypusz'!ZOny~h dnia tO
tistopada 1933 roku.
Wylosowan'a bIony wyliupyw~
i'ą przez kasy urzędów !lkarbowy~
po .100 zł. za bon 25-złofowy.

i

doskonały śpiewak amerykański

Leo (ar;Ilo
Początek

seansów o g. S-ej

Na pierwszy seans ceny mi ejsc znlżon~'
Widownia dostatecznie wentylowana

m.

. ~,.

linoteatr

APITOl

Dziś

prezentuiem,!

Poemat filmowy

poświęcony

bohaterom

głę bin

~~

NumerowaM miejsca w pociąg
ulgowe kwatery i przejazdy cliJ.
Gdańska, Helu, Jastarni, bezpłatifa
przewodnicy oraz zmilki w lokal~
gastronomicznych, oto udogo~ll,tet·
cia. wycieczki.
•
Z powodu dużego zainteresow.
nia wyc,ieczką kierownictwo zalec.
wc,ześmejsze nabywanie bilet6w
wycieczkę, które w cenie 14 zł. gO
gr. IS~ do na.bycia w biurze wycrecs
Id ul. Przejazd 36 m. 1 (telefon
124-'7'71 oraz w biurach podrć~y ,,01:
bis" i "Wagons Lits Cook" w LO'"
dzi.

n.

&

Dźwiekow,

wylosow.~

ne zostały do umorzenia bony FulI

wojewódzkittn

w Łodzi pod 'PuewodndJctwem
naczelnika dr. Slkalsk.iego odbyło si~
posiedzenie komisji
ella. badania koszt6rw utrlZyma·
-.
ma.
Komi\sja po .za:p.oZilla.nłu się
t
materiałem
statystycznym,
zebmnym przez zlail"Ząd miejski, usta·l ila, 'że koslZty utrzymania w liJp~u r. D. w poróW\IlanlU z cz.erwcem ,T. b. spa·
(Uy o 1.55 proc.

pla dkach brak na liście kand y,"
datów za·stępców. NajlbliJżsr.
tygodnie pokaż[}, jak ~kompł~
Łowany zostanie
nowy paTIa··
rnent mie,ilSki w Łodzi. (~)

morskich rezyserji Jacka CONVAYA pt.

-

ZATONĘLA'"

•• A. L. 14

~:~~erurz~ło;c~ef~~~~jtY~~ll~hst~~~;c:o::::~s~~gw ~~f~~~ magda Ewans, Robert moolgOmerru, Walter Huston
NADPROGRAM: Dodatek

dźwi~kowy

P. A. T. oraz najnowsze wydarzenia ze

świata

w tygodniku Foxa.

ł

Grand. KinD
Pocz!:\tek o godz. 4.30 pp.

Dziś I dni następnych!

Sensacyjniej sze, niż "Ludzie podziemi"
Potężniejsze, niż "Wielkomiejskie ulice"
Najnowszy przebój prod. Paramountu p. t.

Wrolach

UłOwouch:

KLUB

•

DżEnTELPll\nóW

Clive Brook George Raft oraz Helen Vins....
l

Nadprogram: Najnowszy tygodnik Foxa i Pata

~.vm--

wGLOs POR:.4.NNY_
.. _......
---.:t:.;;9M~·;:;..-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;;;N1'~
• .;;:.:11;:;.;1;;....

zadec,duJą kotoniarze
obroniła 5o b.m.
unieruchomieniu

- t;

4blordalDf plo_ki o zablild.z fnin eskadr lo.nic;zgt:b, Ii.óre miałg zBatakowat nasze miasto
zapowiedziJanego prz~z
wojiskowe próbnego fi·
taku 10tni'Czego Ula, Łódź, I,].
dność n~szego miasta ustosunkowała si~,
jakby do iaki,ego~
cwooementu, przyszykoW13,/Ileg-J
5pecjalnli e dla niej. Op'o wiada110 sobie nawzajem, że do 1"0'
dzi przybyły kolosalne ilości id
zhtroj'llych
przeciwlomlilCzycb.
\\' ieU"a ilość samolotów "nH!'
przyja'Cielskich" krążyć będzJ~!
nad miastem, ataku.iąe je ou
r6żlnych stron
i t. d. I że łf)
wszystko odbyć się musi w',·
bec mieszkmlców, dla których
władze i to wŁaśnie
dla nk~,
przyszykowały
tę
nie zwykłą
Do

władze

emocję.

Tymczasem
zamiast l taIdem napięciem oczekiwanych
ćWiCZef\ nocnych,
połączony h
z atakiem bardzo licz,nych ~ '
skadr "wrogich" na nasze mia
sto, ci z mieszkal'iców, którzy
r.hcieli to W1Szystlw oglądać l
okien, a nawet z d' ,ch6w do·
mów, widzieli
jedyruie silne.
światła re{q'ektorów,
puszczanych z odle~łych kTańców mh
StU na niebo, or3,z słyszeli wa;r
kot motoru kilim samolotów,
należących
do "naszych" sIł

JJ,rz'eciwlotni<czych,
krą.żą(ly~b
nla d
nami i wypatrująlCych
"w,rogu,". Ł'Odz~an.ie byli rozcza
towa'lll. Poczęli snuć domysły
na temat ak,cji alaku lotnicze·
go. Opowiadano sobie, a na·
wet część pTasy łódzkieJ POdd
ta, że "nieprzyj'aciels,kie"
samoloty wskutek świclmie zorganizowanego .alarmu. i ciemno
~c.i nieprzeniknionych,
w ja·
kich się Łódź znalazła, nie
mo,glv jel odszukać.
Chcąc

d.zenia

ocz,ekują' ym polwieil"'
tych waladomości (t"ć

ookładne dane
zwróciliśmy się

w teJ sprawie,
do starostwa
g.rodzldego. J ak z informacji
udzieLonych Iliam przez stclro·
stwo, wynika, twie'rdzenie, ż·e
atakujące nasze miasto samolo
ty nie 'potrafiłv ł..,odzi znaleŹĆ.
jest wprost absurcalne. MiJmo
('iemnośd,
lotnicy, kieru.~'ący
się specja,~nymi
kompasami i
mapami, prócz innych nader
pr·ecyzyjlnych
iJnstrumentów,
wskazujących pl)i07cnie objek·
tu kh nalntu, nie lUlają, absolut
nie żadnych t,rudności z wvszu
Ica,niem go. Co się zaś tyczy
,>p'ra wnOS{,1 alarmu, ~a'szc,lii3
świat·eł
i zachowania się pu·
bHlczności,
I''lłkowicie

Sk~zynka

do Ustaw

Szanowny Pani03 Redaktorze!
W zwią,zku z notatką, zamies~czo
11:], w dniu 1 SIerpnia rb. w poczytLem Jego piśmie w spr:J.wie eksmif.ji p<'drablna z domu przy ul. Piotr
kowskiej 58 uprzejmie prosimy o
wydrukowallle następującego wyjaśnienia:

Podrabin Flszl:'l Rabinowicz zaju nas mieszkanie trzypokujowe, a nie dwupokojowe, jak ta
podano w notatce. ZaległeM kontOr
niana za. wspomniane trzypokojowe
mIeszkanie z kuchnią urosła iio su
my 1972 złotych. Na Mądz10 rabi·
nackIm zgodziliśmy się 8umę ~le
głą narazie odstawić, ale pod warunluem, aDy lokator placił na. przy
szłoM regula.rlll"6 po 115 zł. tygodnio
wo co stanowi 50 proc. podstawowego czynszu. Z poczl!itku podrabin
Rabinowioz płacił t~ sumę nieregu
la.rnie, wreszcie przestał wogóle pła
ci6. Od tego CZał.!U upłynęło n mte
sięcy. Zdając sobie sprawę. fe zal egł0ść powstała nie wskutek złej
woli, lecz z powodu ciężkiej sytu'
acji materjalneJ wezwaIi~my powtórnie podrahina na sąd ral'jinack'. Lokator jednak na sąd ten się
nie stawił.
N'i6prawdlłJ, j60St
jakoby poara.
bin został wyrzucony na bruk 'ł;
ośmiorgiem aZIeci, natomia.st praw
dą, jest, ze eksmisja. przeprowadzona zost:l.ła pod nreobeenoM Ioilzi~
ny podra.bina, przaoywającej na
letnisku. Rzeczy przeniosione zosta
ły do nowego mieszkania, ·Bkłada.ją.
ceg-o się z !lok'Joju i kuchni, przez
nas zaofiarow~nego podrat.inowi
Rn.binowiczowf.
Dziękując za um1es,zczenie' wyjaśnienia, kreślimy si~ z poważan.iem
Sukcesorowie Freind

odlnoś'ne

włl3rl;i:e

są

zadowolone. Kierownik Drużycki, !{tórv wraz z
p. starostą grodz'kim, dr. Wf o
ną, w nocy z dn~a 31 lipca na
1 sierprnia obl.:eżdż,ał miasto, ko
mU11i:]{llje nam, że tak p. starostal, jak i wladze wojskowe
wyraz,a i uznanit qla spiI'awnej
ol~~aniDzalC.ii.
Pan starosta. był
podczas nadawania, ala'rmu na
dworcu Łódź - Kaliska, gdzie

obslH'wowal
zachowanie się
publlicz.noki.
następnie
udał
sj,ę do fabryk Wlidzewskiej Ma
nu faktury, ele-kbrowni i sZipilala im. prez. Moś,dckiego, gdzie
równi,eż
wy,raZlil swe uznanie.
Z<laniem imJfOJ:miUjfljCe,go nas
D. Drużyckie)'!,o,
nie powinno
być tu mowy
o iadnem 110Zczarow3,l1Ii'll ludno.ślCi, ż,ądnej
wrazen, aJlboW'iem ćwJczenia
te miały cbar.akteT ściśle wojskowy. Cwiczenia odbyły s;ę
należycie;
to, co władze wo_skowe miały pTZeproW'adzi6,
w całości przepil'owadzily. W
zasadzie chod:ziło tu o niedopuszczenie nalotu obcych samoloŁórw na Łódź,
co się calkowicie udało. Cl3,ła gora wojen
na
odJbyła się poza
Lodzią,
gdzie nasza obrona przeciwlotnilcza wykryŁa
omawiany
na'lot i ud Temniła go. Talk sa
mo, .lak odbywa się t. zw.
koncentracja między pru~kami
piechoty, lub arlylerj'i, ma to
mieJsce z 10tni'Ctwem. vV pierwszym rzędzie zależało wła
dzom na stworzeniu terenu, 'a
nalo.gi.czlIlie do wyż,ej wspomn~a
nych formadi. Piechota, konnica, artyler.ia i iJnrn·e lądowe
wojska mają warunki terenowe, jak Wizg ó,rz a , doliny i t. d.,
lotnictwu stwariZa się war ullik i
terenowe takie, jak pogrąiŹlOne
w ciemnościach miasta i i.rnne.
O'Pin.~ publicz/Ila chóała
mieć
p1rzedstawienie
(l~wiadcza nam p. DrużycJd .w myśl tego, że wo.~na się odbyła, były ofiary, ale najważ
niejsze, żeby h'~o wiGowisIw!

M.

łódzkiego

Sytuacja w trwającym od kil
ku tygodni z,Hta~u w łódzkim
przemvśle
Doń<.zoszniczym
i
kottonowym
zaostrza sie z
dnia na dzień.
W ci'ągu dn.ia onegdajszego
i wczorajszcgo czynione były
przez irnspekcj'e pracy dalsze
st~.Tania w kierunku
po.iedrna·
nia stron. DotvchcZI3s medjacja ta nic odniosła skutku.

*

Fałszywą

"

2

miesiące

vVed'Le d~nych Centr. b,iura
filmowelgo przy mi!l1. spraw we
'wnęm"Zinych na terenie państwa
polskiegl() jest czyn/Ilych w f o
ku 1934 - 728 Jd!l1oteatrów. w
te.j liczbie 421 dźwIękowe i 307
niemych
o ogólnej
IiczaJi'e
252.694 miejsc. Najwi,cei kino

Cegielniana 27, tel. 112-25.
Gościnne

występy

gwiazdora

Michała
DzIś,

znakomitego

"
premiera

I

~

Janina Guise
Roger rrevi"e

Nadprogramy: Tygodnik FOXA
krajowe.

.

l

aktualności

amerykańskiego

Ichalesho

w piątek, o g. 9.30 w.

pO cenach popularnych

Ollainii· iaDi~(
ł . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • • • ,

Poc7.ątek

łódzkiem

Łeatrr6w 'Posiada

wO.iew~

łódzkie

(73), dalej zk.oLei idą
wojew. śląskie (72),
kieleckie

(65), lwowskie (64),
po z.naflskie i warszawskie (tpo 63), kra
kowslde j m. st. Wtarszawa (po
53), lubelskie (39), pomo'l'skie
(36), bi'ałostockie (32), słani,sla
wowskie (28), wolyńsk.ie (24),
tarnopolskie
(22), wileńiSkic
(19) oraz nowogródzkie i poleskie (po 11).
Ilość dni widowiskowych wy
nosiła we wszystld.ch kinach w
całej Polsce 166.463. W por6w

•

o eksmisji
z agen"ji reporterskiej "PolpreGS".

TEATR ROZMAITOSCI

szyby w drzwiach i rzucfw!IZy eię
na lderowruka tU'zędu, Juszc"aka,
uderzył go głową
w nos t. zw.
"bykiem".
W dniu wczorajszym oJjaJ zasie"
(Hi przed sądem okręgowym. Wydrych do winy się przyznał, twierdząc, że był kompletnie pijany. Tur
nPak natomiast nie przyznał sIę do
popełnienia zarzucanego mu czynu,
zeznając, że zachowywał się spokoJ
nie, nawołując nawet swego kompa
na do umitygowania się.
Po p~słuchaniu świadków zaJścia, sąd sl,azał Wydrycha na łącz
ną karę 2 mie.,ięcy aresztu, zaś Tur
niaka, z powodu braku dowodów
winy, uniewinnił.

mamy w wojewó dziwie

śpiewa naj piękniejsze pieśni w komedji miłosnej,
rozgrywającej s;ę w malowniczej Wenecji p. t.

otrzymaliśmy

urzędnika

Najwie ej kinotea

Dziś wSDaniała

odtwarzają

tymczasem

pOł:zt:ie

aresztu za pobiCie

Edmund Wydrych i Toma~z Tur
niak, będąc mocno pod ,azem, w
dniu 1Q kwietnra r. b. przybyli do
lokalu urzędu pocztowego Łódź 7, gdzie Wydrych zaządał od peluiącego służbę przy okienku urzęd
nik", Lipińsldęgo, aby ten zaświad
czył, że w okazanej mu zapieczęto
wanej kopercie znajdują się znaczki pocztowe na sumę 1.60 zł. Gdy
urzędnik odmówił
wykonan~a tej
czynnośd, obaj przybyli po('zęli go
obrażać słowam~, nie da.jącemi się
do powtórzenia. Wobec takiego zachowania się "petentów", zawezwa
no policję, celem wyprowadzenia
o.wnturnik6w. Podczai) wyprowadza
nia ich z urzędu, Wydrych wybił

(dawniej LUNA)

Role kochanków

powzięły

w sJ)!l',awie o~łoS!Ze,nła
strejku k,o>ttoniarzy nt. w~a
d'ek, gdyby do dn. 5 b. m., t. ~,
dnia, w kt6rym wygasa umowa zibiorow,a, kop'flikt nie wstał zHikwildawany. Decydująpe
zebra.nie
robotników w t-ej
kwestii wyznaczOOle zos,t aro na
naddlJOdzą)Cą niedzielft
din. 5
b. m.

'IlIanlu z rokiem 1933 liczba]d..
DJOt~atr6w zmniejszyła się o 24.
W roku ub.
mmisterstwo
spraw wewnętrznych
wydało
25 koncesji Ililł kina ob.tazdowe.
Ogóił·em kinoteatrów
wędrow
nych było w PoJs.ce w roku ub.
51. -

Cała laódź

Austrjacki tenor światowej sławy

wiadoITKść

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

Związki
uehwałę

anlora

ił

mował

uz

przemysłu

poflczoszniczego

seansów o g. 4, 6, 8 i 10 wiecz., w soboty i niedziele
poranki o 12 i 2-ej.
Cen, miejsc od zł. 1.09

do Zakopanego
Jedziemy pocią.giem popularnym
na. dwudniową. wycieczkę do Zakopa.nego - oto hasło wszystkteb
wycieczkowiczów Łodzi.
.
Odj8lZd w pią.tek, dn.ta. 10 bm. e
godz. 18.40, przyjazd do Zakopane
go o godz. '7, rano. Odjazd z Zakopanego o godz. 16,48 a przyjazd do
Łodzi 5 rano.
Oena przejazdu tam i z powro·
tem zł. 19.80.
Przejazd w wagonach pullmano'\\'
:;kich, miejsca numerow:lne, w pociągu w&gon
ką.pielowy i wagcl'lbar. ZlHZąd uzdrowisk:t w Zakop&nem za.pewnia u0zestnikom nocl<:'g
ze śnl::tdaniem w cenie od zł. 2,90
do 3,90 lub ryczałtowy pnbyt z f'a
łem l1tnymnniem za dwa dni w re
nie od zł. 9.80 do 13.80 od osoby.
zaleinie 0d wybr:".~!:.i k:lteg,)Iji :~.
Zak')p:lnl?l1l m0gą urzestńi'ry 1\.0l'zyst:tć z wyeieezek aut0~)nsami po
cenach

zniżonych.

Bi[.'ty nabyć można w Wagon~
Lits Cook przy ul. PlOtrkows];irj
64 tel. 1'70-77.

J----------------------

DWA ~WIATY.
OOR,: ~Iówilf'~ prz('('i,,;(, Zf' Z<1fit~·
]1uję ci cal Y3wht, a trl'a.z flil'tujesz
z r~t!dą Al~.
On: Moj!!. d 1', );'::1 , ' ;1 pł'Zl'I'i\'~ dwa
światy: ·stary i nowy.

l

Nr. ~12

9

1* ...

Awantura na "dancingu

Gość usiłował zapłacić
W restaura~ji - dancingu ,:rab:trin" przy ulicy N3.rutowic~za 20 do
sdo \vczorajszej nocy do awantury.
Do lokalu przybyło towarzystwo, składają,ce si~ z 8
os6b,
wśrćd których
znajdował się Paweł Zygmunt Krauze (Kililiskiego
105). Krauze k3.:;a1 pod~lć dla towa
rZy13twa kolację, obficl(} zopatrzoną.
w różne drogie trunki.
Po skonsumowaniu kolacji keIner Lucjan K~łuża C~Yysoka 15),
przedstawił
K:-a.uzemu rachunek,

L_!!!!~.~!l!!!.~.l~~!!!~... s.l

rachunek... wekslem

dA. . .

wynoszący zł. 1.15 gr. 90. Wówcza&
Kra.uze, znajdnją:cy się w stanie pi
janym ośvnadczył, i~ pięniędzy niG

posiada i zaproponow.ał
chunku wekshm.
-

zaphtę

ra-

ss. .ssss.........ss................................~~.aB .......;

DZIŚ,

TEATR MIEJSKI

w:

pią.tek odbęd.zie się pre-

mjera. sztuki Brucknera ,:Rasy".

Doszh do. :tw:mtury, ktf.rą, mu

TEATR LETNI

siała. do,piero zlikwidow~ć przybyła

Z e.'radg

Iconce~towej

Koo[ed IYIDlOOi[ioo-oratol~iny

W

HeleDOwi~

Dziś i codziennie wiecz. o 9 koDwie placówki muzyczne ZłOŻYły! poczęła się "wędrówka narodów",
policja.
medja. "Akademja. wdzięku".
się na koncert powyższy, a ku zre reagujących baniziej na śpiew, ja'
alizowaniu tej skomplikowanej im ko dostępniej,>zy <Da niedokszlał
TEATR "ROZMAITOśCI"
Krauzemu sporząlJ:iono protokul,

Dz,iś Michał M1cha.lesko w k()me- prezy przyczyniła się piękna pogo conego muzycz'lie ucha_ Skupiło
kelner
da i ten piel'Wszy bezdeszczowy si~ przed estralią tysiąl!c słuchaczy
dji
muzycznej "Ostatni taniec." .
niesuwieczór ściągnął do Helenowa tłu- już nie zabawiających się rOZlllO'
miennemu goścIowi n3. ·,drDgę sądo
my gości'. Przez ostrozność nie na · wą, ci bowiem prly.bylr, aby słu l
wą. o ,"wrot sumy.
zwałem gości "Słuchaczami", łakną chać . Wytworzyła się cisza nieby '
NIIPutowicsll 20.
Tel. 113-84. cymi wrażeń estetycznych, gdy:il wała i nie przepadła ani jedna nut.
Odcslllg ,adjowe
Tylko 10 WJst-.p6w przed wYlazdem Qikła garść, siedąca przed estradą ka z mendelssonowski~j I{antat~
sagnnicę Jnllkomitych Ilrtysł6w .cen
słuchała 5 Symfonji Czajkowskiego "Noc Wall'urgF", którą oc1§phwa
łJdowsllich .
a Jut reszta zabawiała się rozmOWą Iy chóry towarzystwa "Ha!omir" I
dającą się uważnym słuchaczom udziałem solistów pod dyr. I. Za.
Interesujący odczyt r.a - temat nie przynoszą większych korzy§ci
porządnie we znaki. Ale na to nie- ksa. Chóry jak zW',jkle imp(}nowały
~klepów fabryczny~h wygłosił w Hp przemysłowi. (Je-i,ell zaś chOdzi o
ma ra{ly! Muzyka powaina jest pod pełnią brzmienia, jedynie dęte innil czele całego :llespoła
,,'przepięknej nłuoe mu.y.znaj
i.!U red. M. Koltoński.
konsumenta, to płaci on w sklepie
znakiem kryzysu i chcemy wierzyć, strumenty orkiestry mą('iły nieco
Prelegent wychodzi z założenia, fabrycznym niedużo taniej, a nie
uczciwości I I że to jest czas przejścrowy i w nie czysty strój chóru.
dalekiej przyszłości ta nieodrodna
Smutną jest rz~!.!zą, że aby poru·
że sklepy fabrycz~e, które w tak ma moZtlOśc~ wyboru, gdyż w takim Dziś UROC~YSTA PREMJERA
znacznej liczbie powstały na terenie ' sklepie są do nabycia jedynie wyropOczlltek o god •. 9.15 wlecz. i na.ihardzie) urodziwa siostrzyca szyć dZIsiaj z sześ'!iuset tysięcy lud
wszystkicb sztuk pięknych zalewit ności garść koncertowych słucha·
naszego miasta, są wyrazem kryzysu by danej fabryki). Reklama nawet, JutlO, w sobotę 3 przedstawienia
konjunkturalnego, jaki przeżywa którą przemysł realizuje przez pro o godz. 11 • pel., o go d •• 4.15 popoł. nie na nowo w ~ałej swej okazało· czy, trzeba nadzwyczajnych wysił
i o 9.15 wlecz.
~c~ gdyż jest nieśmiertellla i do ży · ków pracy produktywnej bądź 8ku
kupiectwo. Gdy nastąpi, wcześniej wadzenie pięknego ' nowoczesnego
Poranek
i
przedst.
popołudniowe po cia konieczna.
pienia na e<>tradzie 750 grającycb
czy później, poprawa koniunktury, ~klepu, Jest zbyt kosztowtla, aby
ceDach POPULARNYCH
Tak więc po wykonaniu 5 Symfo jednocześnie osób, jak tego doka·
wtedy przemysł wróci d~ swego się opłacała.
W tańszy
sposób
Bilety przy kasie FilharmonIi
nji Czajkowskie~o, którą z pietyz- ~ała rumllńsIm orkiestra .
właściwego zadania _ do produkcji mógłby ją zrealizowae kupiecmem przygotował i jedynie "sam"
F. Halpern.
l walczYlć będzie o konsumenta ja- detalista.
przeZywał dyr. S. Pietruszka, roz·
kością i różnorodno§cią wytwarzane
Jako ilustrację do ty.eh wywogo towaru, a nie otwieraniem skle- dóW. przytoczył red. KołtońSki histo
pów fabrycznych. Wówczas kupiec rję podobnego
eksperymentu w
znowu okaże się tym, ' jedyni~ Niemczech. W. ntiejscowości Zittau
Tutejszy oddział Wagons Lits
6.80 Gimnastyka i muzyka z płyt
powołanym, który
najlepiej się (Saksonja) istniał potęiny koncern
PARYŻ. 20,30 "Nanette" operet12.10 Arje operowe (płyty)
włókienniczy Wagnt!! i Moras. Poza Cook poda~ niniejszem do wJad()<
orjentuje w sytuacji rynku.
ka Fijean'a.
13.05 Koncert zespołu Zygmunta
LONDYN. 21,25 Koncert symfo
Prelegent omówił pokrótce waru n fabrykami stworzył kpncern przesz moś'cl, te pocIąg popularny do Cia
chocinka.
odj~~a w sobotę o go- Grossmana.
ło
200
sklepów
fabrye,znych,
rozsia
r.iczny: Debusy ,-Obrazy", Sibeltu.
ki powojenne przemysłu zrujnowa16.00
G<1zina muzyki 1ekkiej: Symfonja 6 D-moll.
nego przez okupantów i dominującą nych po całych Niemdech. Koncern dzinie 16,317< z dworca Kaliskiego.
ten jednak runął, gdyż nie ~ył w Odjazd z Cieehooinka. nastą.pi w Orkiestra pod dyr. ZdZIsława GóMEDJOL.A..'N'. 21',80. Koncert IY'M
rolę kupiectwa jako czynnika finan
rzyń9kiego
z udziałem Adama foniczny; Wag)1~ "MeisteD3inger".
sowego_ W pierwszym powojennym stanie opanować skomplikowanyeh niedflelę o godz. 20.
Miejsca w pociągu numerowa.ne. Astona (śpiew).
BUKARESZT. 21.30. Koncert na
okresie współpracy przemysłu ~ han czynnGŚt'ł, związanycb z aparatem
rozdzielczym.
IloM
~ejsc śqWe ograniozona.
17.00 Audycja dla. chorych,
dwa fortepiany. Wykonawcy: Ro··
dlu przemysł ł handel popełniły
Pozosta.łe bilety Daby6 motna w
17.80 Recital śptewa,czy Marji ga.rski f SIlve1'!tru. Brahms: Warja
Jedynie od6uilowa _hanillu burto
wspólny błąd, który polegał na
. '" oje.
te m, ze nie uwzględniono dostatecz wego { detalicznego uzdrowi u nas ciągu dnia. <I7isiejsego w Wagons Momyck1eJ.
LIt! Cook ul. PiotrKoWSka 64.
18
00
'D~
... _...
t
D'
ń
•
n.tlpo.cbHi& p. '" Zle po·
nie roli kapitału obrotowego, znł !.tosunkl we włó/dennictwie i poU~
szczonego podczas wojny. ZjJowo· kę z&ytu oprze na racjonalnych
du nadprodukcji i forsowania Jej na- podstawach. - A wtedy 81depy .rala.
• •
lS.45 Pogadanka ? Oha!len~e'u.
NA POWODZIAN
J'ynku nastąpił chaos. Pauperyzacla bryczne nie bę'dą mialy zaell by1a.
1
W
do
od
11-15
siftpnia
b
18,.1S1S
"Jak
spędz
6
ŚW1ęto
?
G
mi dd .
T
handlu (podatek obrotowy), które}
a l
Aktualny 'd la Lodzi temat tem
si'" ""cl'ec"ka do'
19.00 Cap$tn.yk z Ry~u Krako.w '5 _:/?nbo _ o :!lj e11Y z omaszow
sprzyjała wytworzona
chaotyczna większe miał znaczenie, Ze sklepów r • odbA~-ie
.up
v - J
"skłigo
.
~ . 1'-'1' t..UUzt
aWlące na
wywczasac h w
sytuacja zmusiła przemysł do~ fabrycznych stale przybywa l otwłe Gdyni i na wybrlete polskie,
l" -80' M ~; . l
(pl t)' ' pensjonacie
inż. Gerszonowicza
• d •
•
...
uzy1\.& sa. onowa
y .y
•
•
kania przedewszystkiem odMorców raJ~ Je niety1ko )abryld ł6'dzlde, ł,\.." In1e I 0n~owym WfPocqn20.02 Muzyka (płytv)
.
"Trzy ró~' w TeofiloWl_, zorganl
z gotówką.
20 12 K
t
-f •
zowało w dn 29 lipca ti.r imprut
które bądź co blą,dź zatruClnfaJą liez kiem w Hann n/Bałtyldem.
Zapisy do 8 b m
.
OQcer Bym onlczny ze. . łk .ty d' t. oL..
•
Taka jest geneza sklep6w fab;Cz robomy element umysłoWy łódzki,
'.
'. '
stu'dja. Wykonawcy: Orkiestra ca OWI
OCIWU z. k.tóreJ w ....
nych. Sklepy fabryczne przedsta- ale taWie laiu~js~ó.wt:>, " co naleły Koronl~ ,hlry~czno. w,po- symr. P. R. ' pod dyr. Walerjana mie zł. 100.-;- wpł~Clło t~aszow'
wiają duże niebezpieczeństwo dla uwaź:\ć za, cz)'~lJt~k . W~I lritr-ieujemny.
czvnkowe Ż. T. K.
SerdJajewa J Stanisław SzpłnaIski skfemu komItetowl.niesiem a pornO'"
handlu, ale )ednocze§nie bynajmniej dla na,szy~b
stósunl,{óW.
.
(r)
Sekretariat
Ż
.
.
T.
K.
(W
61(fortepian).
W. programie utwory cy ofiarom i)OWodZ1.
.
;
. .
clańska 35; tel. 121-153) przyj- Beethovena.
Na t~~n sam c~l urzędniCy toma'
muje zapisy na dalsze turnusy
22.00 Feljeton p. t. "W dwudzie- szowskleg~ oddzmłu Banku .Polskle
nasl kolonji: w Karwi n/B al- stą rac.znicę wybuchu wielkiej woj- go wnieśh ~ do KomunalneJ kasy,
tykiem (okres 2-tyg. opłata ry_ nv". ,
.
roo~zędnoścr w Tomaszowie zł.
cnIł. Ił. 120.-), 'tV Kazimierzu
22.15 Muzyb lekka i taneczna.
n/Wisłą: (pełne utrlymanie I
28.05 P6lacy z zagranicy, uczeMALOLETNI tEBRACY
dotarła do najwyższy'ch szczytów Atlasu
pr,;ejudem zł. 70.-), Jaremezu stnicy\ zja.z~u,
przema~iają
d(\
Od pewnego C7.aSU w TomaszGo
(d. 110.-), Dmskienikach i' s~6n rodZIn na obozy~nte.
wi~ grasują. młodociani zebracy.
Za~opanem.
AUDY'CJE ZAGRANlCZNE
D~!eei.w Wieku ~ lat 10 _do 15
Najbli!sze turnusy wyru~Z8ją
WIEDE~. 19.25 An1:on Dvoral\ zaczepIają natrętnie przechodni6w,
w dn. 15 b. m. 110śó wolnyoh Koncart kwartetu wledeńskiegc.
ządając jałmu.żny. Wskazanem Jest
miejsc ograniozona.
. ~2,05 ~oncert. wiec~?rny symfo· i to bez,,:zględ.rue, ~ ~pieka spoJ
•••••••••••••••••••••••• D:lt6w W1edeń~~lch: blIbert .,On~). leczn~ zajęła SIę t<:m! dZIećmi, gdył
tliwa Zuzanna, Lehar "Fanta.zJa ~tOpfilOWO stworr::y SIę z nich groD«
Z BR~!Y EKSPEDYCYJNEJ• . węgierska".
{Irzestępców.
\
Dowiadujemy się, te. ZD&na i ą,ei,
Dlona. w sfera.ch na.ndlowyeb nasie
go miasta. t'lmt!1. ebpN!yoyjna. ,,A.
Lejbinzon i L. Chucillsld", Łódź,
Kilińskiego 20, kt6ra. utrzymywała.
dotycb'(,'Zl!.S regularną komunika.oję
wll\l3nymi !!amochodami efW.a.roW)':'
NAJLEPSZY
mi m.1ędzy Lodzią a. Wa.mzawą I
dn. l' sierpnia r. b. będzie przyjmoi NAJNOWSZY
wała tra.nsporty ta.kte do Lublina..
FILM
Biorą.~ pod uwltg'ę dotyohczasow~
K~ta. de Katoundof w Wysokim Atlasie !la szlaku ekspedycji pol- d.zialaln(1ŚĆ tego przedsiębiorstwa
skiej
i jej · solidne wywiązywanie 8~ ze
swych obowlą:.k6w na.lety mia~ na.
Opuściła Marokko cz~ść polskiej ge9ldgiczne, prócz tego naszkico' dzieję, te &~orolde &fery kupieckie
'W~la 5zere.g' terenów, kUre dotąd powitają fakt utworzenia nowej pla.
wyprawy w góry Atl:J.su.
W KREACJI
naletytem
Wypr~.wa ta, która trwała 1 i pół nawet na map:l.ch wojskowych nIe cówkj' ekspedy:!yjnej z
uzna.niem.
PRZEWYŻSZAJ ĄCEJ
miesią,ca, zWIedziła. grupę Toubkalu były OZll:l.czone.
"CZEMPA"
(4165) najwyiszego szczytu Atlll!llU . Dókładitia -zbadano grupy' Ig~r i
P.
T.
oraz grupę całkowicie nieznaną,
Jgern, ·Ait. Attic. Assiff Nrousse i
złtJłone W administracji
Mgonu. Wyprawa osią,gnęła b. poArosod (4070 mtr.).
..Głosu Porannego"
wazne wyniki. W Toubkolu alpiniś
Dr~~t zęśC -.wypra.wy- (4 osoby). z
Zamiast kwiatów s OkazjI zaśluci pól'3cy dotarlI nowemi drogami
do 26 szczytów. W grupie ~lgonu dr. Dol'!Lwskim I;la czele pozostała bin p. Ireny Alter6wny z p. JlLkujeszcżc ńu. pl:zeciąg ,2 , tyg~dni, ' by bem Lewlnem zł. 5.- na. "KetenNadprogr.: Aktualności Paramountu i P. A. T.
osiągnięto 25 szczytów, w czem pra
zwiedzić 1 opracować ' grupę Kajemeth" składają Promiecy. Początek o 4-ej.
Oeny miejsc od 1.09
wie wszystkie dziewicze.
Pan G. Ś. składa na .powodzian
Aoulim'u_
Wyprawa zebrała. obfite matm'jałY

Skl(!pg

nieza.19Żlliq .o d tP.go
Kałuża wystąpił przecIwko

przytem

••••••••••••••••••••••••
Teatr lYdowski I lali fllbannolll

łabrg(zne

. Dlna HALPERN
Sem BAONECII

.. Szukai

••••••••••••••••••••••••
\V

Biedziela
Ciechocinku

Co

-....;..-----

usł,sz,m, dziś

ItK········ł·k··1···~···T·· ..K·· W8::,~i :~:~g~~~h"

Tomaszów

om,n a

~

Drzez radio!

~.

PoIska ",prawa 'naukowa

(JlSINO

Jlłł:Hlf
ł:OOPflł'll

OlIary

Dzieln, chi pi

zł.

5.-

,

Łódź,

GLOS

3 sierpnia 1934 r.

HANDLOWV

Tajemnica dumpingu
Olbrz"mia

cześć

Przemysło\vcy

'.:o

i kupcy eslena al,arm przed
1Jl!Iewe-m rynków wyrobami

przeZD!llIe~o.nyeh

jest

japońskimi,

l,. )

stanowią:

bawełinłllne-28.808.000

towary
J<l~I1.

wytworem

oa eksport,
przemysłu

ehalupnłczcgo..

które, mimo zwiększonych ceł
i spc~jalnvch zarządz·eń 'llntydumpingowych, konkurują nie
~łYchanie niskiemi cenami, ze
w:zysŁkimi krajami.
WeiAn" kilka przykładów.
.Japońskie ł'OWCI'y sprzedawane
są w ADłCHi po 25 zł.,
gdy cena rowerów ttln.gielskich
wynosi ok. 50 zJ. za sztukę· Jat)ollskie obuwie z podeszwą ~u
1lI ową może być
dostarczane
do Sł,:l.llóW Z.i'ednoczonych !pO
". 60 g'l'. para bez cla , a po ocle
niu l1aWe't ,<;przeda.ią. .te około
2 zł. tanie.l na parze od obuwia amerykań'skirego. Samych
mbawek z,a.kupiły Sl. Zjeduo~ZOl1e w Japonjti w roku 1932
lin sumę około 4 mi~j. zł.
W ci~ll oslatnkh dwuch ~ t
4'ksport japoński WZll'ósł nadzwycza.jnie. Wzrost ten w pro(·C' lltaL.h prz6dst.awia się j~k
na~lGPu.ie: do W. Bryta1uji
o 60 proc.,
el() Egiptu o 150 proc.
do.
Ausłralji o 190 pro.c.,
.-!o Indjri BrytY.iskirch o 150 proc
do Franeji o 140 proc.
do St. Zjednoczonych o 16 pron·nt. do Cenb·a1ne.i i Południo
wej Ameryki o 250 proc.
Najwi·ększą pozycje w japoń
ski m eksporci-e (w ,stycz'niu 1'.

.łedwab

japońskiego

eksportu iest ODarta na

ołlwzymia ~ęś~ laJ'tykułów,

świata biją

W miastach i 'PQ wsiach męiż
kobiety i dzieci p'l'acują w domu pod oodzorem s.pecjalist6w, wyrabiając takie rzcczy, .rak parasolki,
zlahawki,
poilczochv wsz·e1ikie.go rodzaju,
artykuły ze słomy,
art)'kuły
jlUbilerskie i porceł,a 'nQwe.
Tani,a ro]rodZtfia,
znilk ome
koszŁy urządzeń w.Il'rsztatowych
w&'Sltłaty "i.amili,illle"., pr:aemysI domo.wy
oto, obok imnych czynników,
pow,ody, dła który(;h Japonja
może za.lewać świat swymi lanimi wyrobami. Wśród in_
czyźni ,

chałupnictwie

nych cZYll1nikó·w powodzeni!3,
;ednym z najwa.Żlnie.jlszych .Jesl
niska stopa życiow.a robotników i ch'łoPÓ'W japoń'Skich przy
niskich stOSUIJlKOWO cenach a.r tykułów p1erwsz6i potrzeby.
Taniość towarów lapOllskich
nie .iest wyłączną
przyczyną
zdobycia pTlez Japon.ię obcych
rynków. Wchodzi tu ró,wl,i,eż
w ~rę ta niesłychani.e
waŻ'OIIl
okoHcz'11OŚć, a mj.aollowide
o.lbrzymie :Mlpotrzebowllnie Japon.ii Dla SQl'owce
w tych kra.iach. które są jednocześnie id odhiol'Cami. Tak
wi~c .11łponja zakupuje baweł
nę w Indjach, wetnę w Połud
niowej Afryce i AusŁ.ralj,i, drzewo w Kanadzie, g-umę, trzcinę
•
&

LondYllski kor. "Głosu p"
rannego" (A.R.) ·jonosi:
Od 14 dlli bawi 'w Londyntl'
specjalna delegacja
J)l'Z.em y .
.slewców niemiockieh, hiorą(;u
udział w rokowalJliach z Vrzcd
!\tawideJJami wybitnych i:nsty.
tucji fi:namowych Anglji w
spra wi-e
kredytów SUl'Ow(!O.,
wych dla Niemiec.
W pert'r ak'lacjach tyeh bio·
rą r6wnid udział pra:edsbawi·
ciele ,iedJnej z największych ilTl
ętyt:ucji fiiJnansowych
Stanów
Zjednoczonych za pośredndc-

:i,ąd.an.ia klr\ed;;towe Niemiec
wyrażają sie
sumą około
pół miljal d.tl m rek.
Zapłacenie

tej kwoty miałoby
wedłlUJit
propozycji
niemieckicb, w drodze rozra1:1Iun,ku pl"z.ez dostawy dla potrzeb rynlku 8,ngielskicf,to szere
gu wysokowartościowych niemieckich artykułów eksportowych.
'" trakcie rokowań ze strony niemieckiej podkreślono,
nastąlPić,

Kina lICAPITOLII
Zapowiadamy:

Otchlan

żgt:ia

.

lóltg ksi.te

Miriam HClpkine
Fredric March
George Raft

Helen Hayes
Raroon Novarro

Przuaoda o pólno(g
.
-lle kot:hana

Loretta J oung
Ricardo Oortez
Franchet Tone
A1ice Brady

M. O'Sullivan
Phillips Holmes
Filmy nasze sa.

chce wydzierżawić
Schloessera

soolasse-

l y.nki za~rankzne, które w oha~e przed utra
tą rynku .lapoilskiego jako odbi10rcy surowców,

ma w szachu

muszą to.lerować t.,.'o.ŹUą

dzierżawi

firma

~

FO'f(el.

W edłu~ kootfl2lkłu, zawartego a
FogIem, tenutn dzierżawy
upływa 1 stycmio 1931) roku.· .Jakie będą dalsze losy IZakbdów Selhlosserowskiej Mmmfa~
tury ł kto ewentualnie obe.łmic

Je

~ dzier17Jawę, para_ trudprzewidzieć . .Jak si~ 'd owiadujemy, jednia li firrm ~anicz
nych, a młanowide pewne kon

no

sorejum angieJjjkie.
&\W{JeJło
sł~ z ~.iam1 objędJa
",
dzier~ałWię a'A!,kJiadów fydJJ po
wygaśnięciu umowy 1.11 dotychc.zasMvym dzłeriaweą.

konku
Ro.kowania te, /Ilalra.
ren-cj~ .iapoński~h towarów,
zostały _oń6TJODe i toczą sł~
tem większą. .iak zaz.naczyl'irś- w dalszym clą$I.
my, że z i'Ch taniością nie mo'że
rywa,)i.zoować żaden kraj,
M. D.
członkiem komisji

me

Dyr. BiedermlD

•

-

na

zakup

standarYlacyjneJ ,
P. min. przem.

r haJItdlu mla

now.al członkiem komis.li standaryzac.v.lnej przy i!zbie prIZ&o
mysłowo - handrowej w Lodzi.
z na.miellia Zrzeszenia producentów
przędzy bawełlJli1alJle.f,
dyrektora zrzesz f nia p. P,nda
Biederman8..

że odrzucenie starań Rze,;zy o
k,·p.dyty miałoby w kO~łsekweo
cji. ostal~cz.nej ten skutek, ze
Niemcy zmuszone byłVthy jes!! statutu izby przemysło
cze hardzieJ, ~,niżeli dotąd, 0wo-handlowej
~rani:c7.yć wszelki Unport Jmłłrft
Rm,por.ządrreniem
m,tnłttra
ni'Czny.
ogranicza.jąc się
do
p.rzemvsłu i handlu,
o~szo.
przerabiani'a, ś'rod'ków z.ast.ę.p,
nem w "Monitocze"
N.r. 169,
czych.
poJ;. 226, zatwIerdzone zostały
Ja:k więc widzimy, J>Osbula- zmiany w statucłe i7Jby przety
niemieckie popierane są mys'łowo - handlowej w l.odzi,
przez swego rodzaju formy uchwalone przez plenarne zeszantażu.
br ani-e izbv,

Zatwierdzan ie zmian

Rrnek pienieino-towaro",

!~i~j, ,wz~int,~;:~:::~e.:~;!}

przebojów filmowyc:h

Koncern angielski
~a'kłady TOW3l"1Z.

i oleje m'iIJlera1ne
Indjach Wschodnich, skóry w
AIl1gentynie, salctr,ę w Chili et'C.
W ,s zystkie te państwa z wielką ostlrożmoŚlcią. swsu,,~ a nt ydumpi1lligtowe 14arzqd,zemia,
obawia.iąe si~ utraty
tWUego.
kli.ienła, .iakim jest Japonja.
W ten sposób to małe li p.ot~t
ne pallslwo wyspiarskie trzy-

Niemcy chcą uzyskać W Anglji olbrzymie kredyty
bawełny,. wełny, kauczuku i metali

giełda
pieni~żna

Warszawska
miesiącem

cuk,rową

3 sierpnia 1934 r.

rowsk.iej p~ Bawełn..,r
w Tkalni
w Ozorko.wie S. ·Al.

Surowce za pól miliarda

surowy 21.474.000
wyroby
.iedwabn~
tna.1l1IZakc.i~'IDi przez rząd Uze· Ceduła giełdy łódzkiej
11.429.000 .ten.
szy.
50 !)lOC. eksportu japońskie
Kredyty miałyby na celu sri
Na. wct:O.rajs .~em zel)f'ln~ll gieldo;(:, stanowiące~o
nansowanie wicl'ldch dost:\w wem w Łodzi notowano'
surowców dla Niemiec, a w
sprzedM;
k1lpno.
wytwór pracy rętYlJnej
Dot1l'v
:'),28
5:27
~ oto klucz do z'r ozumieni1a po pier\VI~zym rzędzie
wełny,
bawełny,
k3llr.zuku
i
Budo~'lana
·15.:35
43.wodzel1'i'a dumpingu japoń.skie
memlów.
Dolarówka
5;.1.25 53.~
!J!l. Inwestycyjna
11t1.2~) 116.~
DotychL.zasowe rozmowy n.e Stabllizacyjna
~l.25 61.Poza. artykułami eksportowe
doprowadziity, o<;zywi·sta, do 4 i pćł pl'ac. Lodzl
54.50 45.25
mi, wyrabianemi w wiełkich konkretnie.iLs7.ych wyników i
5 proc, Łodzi
61.- 60,50
7,,~kładach przemyslowycl1 lub ohiraca.ią się nar,azic
w sfN"ze 5 proc. Łodzi 1933 r. 50,;,0 50.I'c:cznie w wa·rszłatach,
og'6Inych dyskus}i, gdyż
Bnnk Polski
86.- - 85.'"'Tendencja co.kolw ick ~lllh'5l~a.

11'0,

Łódź,

Na wczl'rahzem zebraniu

brota~h
niewioJkich. Noto-wano:
4 proc. poiy..:zka dolarowa. 53, 5
proc. konwel'<;yjna 63, 6 proc. dola
rawa 72,25 - 72,50, 7 pro<,. f!tabilizacyjna Gi,25, 8 proc. IISt.y zastaw
11e Pl'zem. Polsk funtowe 75.:35, <I
i pćl proc. ziemskie 4850- --4R-18,25 8 proc. ziamskie złotowe 4H,75
5 proc. Wars~aw'y 1933 r. 57.5057,75 5 proc. Ozęsto.chowy 19~ł3 r.
52, 5 proc. Lublina 1~a3 r. 41,25,
6 prJC. obliga~je Wars'l,3,wy 6 em.
55.50 8 i 9 ent · 53,75; tr.'lnzakr.je
doko.nane a ni enotowsne: 3 proc,
budowlana 43,!75, 4 pfllC. inw('styeyjna zwykła 116,50, 7 proc. zIemEkie dolarowe 46,50, 5 prG(~. piotrkowa 1930 r. 47.50.

giełdy

No(owania gIełdy
zbożowo-towarowej
w Łodzi

W!11ut·)w.) - d'1wizowej w Warsza-

wie t~ndencja dla dewiz b~ła utrzy
mana, przy zap0trz('bowaniu nie'
\'{ielkl'~Il1.
N oto-wfl.no kursy dewiz:
Rclgja 124)30 HOlandja. 358.25 Lon
dyn 26.66; wyp1ata telegraficzna
na Nowy Jork 5,29,88 Paryi: 34,90
Praga 21.!l8
Rztokholm
13'7,50
Szwajca:'j'1 172,60 Włochy 45.42;
w obrotaeh prYWJ.tnych marka nie
Illieek:t 201, szyling austrjacki!~9 , 3(J korona .~zn1>ka
21,85 frank
franl'uski 34,91 fra.nle ilzwajc:t.rski
l'j.50 funt angielski 26.63 dolar
1) 27.;;0 rubel z[l.f.y 4.58,25 tlolar zło.
ty 8 ,91.25 ntbel srebrny 1,34 bilon
062. B:l.llk Pol~kl plndl 7.a. bankno
ty c!.,hrowe ;),26. Kurs Ul':;~dowy
. l~rln eg o ;'!,ra111a czystego złota
5.92.44.

AKOJE
Na rynktl n.kcyjnym obroty były
bardzo. ograniczona.
Notowano:
Bank Polr;ki 84,50 - 84 - 84,75,
tranza.kcja: oloko!l!łJl!t a ni('notowanu Starac11owica.mi po 10.65.
PAPIERY PROOENTOWE
Dla papierów pro centowych ten.<i.Qrj~ przewabIa. ąl:tbsza, przy o

Żyto.

groch Victoria 37 - ł1 ~'.mnfaW
jadalne 275 - 3.25.
Usp030bienie 0;yólne spoko!1M.
(1lC)

NOTOWANIA BAWEŁNY
LIVgnpOOL
Loco '1.04 sierpiell 6.85 wrzeałeA
6.84 paźdzIernik 6.82 listopad 8.80
grudzień

styczeń

6.80

6.80

łuty

6.80 marzec 6.81 kwi03cień 6.81 .aj
6.80 G'Zerwieo 6,80 lipiec 6,80.
Egipska.: loco 8.62 pażdz.iernllt
8.42 listopad 8.45 grudzień 8.ł~ Ity:
czen 8,51 marzec 8.56 ma.j 8.61 Ił.
piec 8,67.
Upper: 17.30 pł1ździerllik 7.26 hsto.pad 7.26 grudzień '7.30 stYQle6
\7.30 mal'z'3C '7.34 maj 7,39 lipie o
t:i'.4.0.
BREMA

Loco - paź rhic rnik 14,61"\ ~dzień 15.04 st\ , " '1\ 15.1!) ma~1}C
15,50 pszenica. 23 15.35 maj 15.4:-) hiec 15,53.

15,25 ALEK~.\NDRJA
23,50 jęc7.Iniell 18.:?5 - 18,75
(;w~'eg 117,75 18.25 mą.ka i'ytnta
Sakella.ridis: listopad
t6.10
l G.25 m&j
1) 22 - 23 mąka żytnia 2) 23-2-1 styczeń 16.19 marzec
mąka pszenna 34 36 ntręhy żyt, 1654.
AshmounI: sierpień 12,97 patnie 11.25 - 11,75 otręby pszenne
11,25 - 11,'75 otręby pszenne I'('rn- dziernik 13.05 grudzlen. 13.17 luty
be 12 - 12,50 rzepak 41 - 43, 19.30 kwiecień 13.42

-

Centralna łaadownia

Akumulatorów

lódź

Ri\DJD\VYBH
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WARSZTATY REPARACYJNE
WYPO;tYCZANIE
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SPORTOWY

Światowy

rekord
szybowcowy

_=hiikM. . . .MiMIdMMhMlMłdMMl\libAMfiiMilhMhiMdMłiiLBIIMUMl.iL&M••, &ii.14ihZ
L6dź,

i4_

dnia 3 sierpnia 1984 r.

na

P
.Z.l.A
uzyskał subwencie
Polslia wglgla 6 zawodniczek na illrzg-

motocyklach
z Palestyny

przybywa do Łodzi
druiyna pHkarska

ska " londgnie

Dzra Lć(iż będzie gościła w swomurach słynną drużynę moto
Skład
Japonją
cyklow~ robotnkzego klubu sport.e
Podjęte przez zarząd PZLA stara
4x100 mtr. WalasieWl~zówna, ska (ewent. Walasiewiczówna).
wego "Hapoel'! z PaJestyny.
nia w celu wyjednania dodatkowych Orłowska,
Freiwaldówna, BatiuKula i dysk Wajsóna, CejziJwwa.
Motocykliści "Hapoelu" wyjecha
iubsydjów, które pozwoliły
na kówna.
Oszczep Kwaśniewska, Smętków
zwiększenie składu naszej reprezen
Skok wdal Wenclówna, Pn;ygór- na.
li z Palestyny w kwIetnIU br. udar
tacj~ na światowe igrzyska kobiece
jąc się w podrćil dokoła świata. Do
w Londynie, osiągnęły częściowo I
nas przyjadą bezpo~Tednio I Oz epom~śln.y r~ltat.
}
chosłowacjD, gdzie byli owacyj~e
DZIęki temu postanowicno wy&ł?ć ,
Zacięty mecz Rumunji z Francją
witanI pl1zez .caJ! tamte}3zy świat
obok Walasiewicwwny (60, 100,
.
ł sportowy. DZIelru sportowcy przy200 i skok wdal), Wajsównę (dysk
W czwartek w
drugim
dmu
PIŁKA NOŻNA
' (oszczep),
.Igrzysk sportowych polaków z za'"
. __ jada do nal' ;;,.tś VI' południe i zaba
i kula), Kwaśniewską
Mecz ehm1l1acYJny
Run.unJa
Świderską (800 mtr.) oraz dwie za- gran.icy: i Gdańska rozegrano dalsze Francja zakończył się ostatecznie WHl: w_ Ło~I do soboty, pOCzem uda
wodniczki, które osiągnęły obowią I!limlnacyjne .mecze piłkarskie, me- ~wydęstwern Rumunji, reprezento- dz~ S1ę c!lo Warszawy.
zujące minima, a mianowicie: Frei- cze koszykówki i s~atkówki pań \ wanej przez Polollię czerlliowiecką
Dnia a, l 19 bm. drużyna footba.~
waldównę (80 mtr. przez płotki) ~ panów, dalsze zaw~y. lekkoat~e- w stosunku 1:0. Druga dogrywka lowt .;8"apoelu" palestyńskiego locejzi~ową (kula l dySk). Nadto wy tyczne oraz przedbiegi pływackie. nie dałn rÓwni..,.ż rezultatu Dopiero
....
t •.
•d .
• S b . k'
W yn1'k'I zawodów bł'
t
•
- .
zegn. awa
je zle mJf. ter a Ja o wIceprezes
y y nas ępu.tą~ po przeclłuzeu,n do pierwszej s Łt'ze '
. meClze z reprezen
. aeJ'
międzynarodowej federacji lekko- ce:
lonej bramki Rumunja 2:doby~,...a m: ŁodzI o~az reprezentacJą klu"
aletycznej, Oraz kierownik druZyzwycię:;ki punkt l w\!hodzi do p Ił- bow robotmcczych.
ny z ramrenia PZLA.
finału.
Delegatką PZLA na kongres 6ę
Drugi me'!z eliminacyjny Nie~nPilot niemteckł Heini Dittmar po'
dzie p. Miłobędzka, ldór.a wyjeżdża
egJł
<:y - Gdańsk przyniósł nieznact,lle
bH światowy rekord szybowcowy, z Gdyni drogą morską już w dniu
walczą dziś o puhar
znań)
zwycięstwo Nicmtl()1ll w stosunku
przebywając w ciągu 6 godzin przą dzisiejszym, a- wraz z nią udaje się
Davisa
2:1 (2:1).
W sobotę i niedzielę odbędą
W trzecim lnej~ZU eIiminacYłnym
, strzeń 375 kilometrów. Na zdjęcia w charakterze widza dawna uasza
W dniu d:Jisie.~zym rozpopilot Dittmar obok swego szybowca rekordzistka światowa, p. Konopae- s.i~ dwa mecze piłlk.arskie z u Czechosłowacja pokonala zdtcydo czyna się w Tal[ilu ie mecz ten·
ka. Wyjazd całej drużyny lekkoatle działem poznańskie.i ILe~ji, któ wanie AlIstrh w stosunku 8:0 (4:0).
ni.w\vy o puhar Davisa między
tycznej l drużyny kI)17.yłr.óld nastą- ra zdobyła mistrzostwo t'amtej Czechosłowac:i:!
re!,rezentowana
reprezentacją Polski a EstQln.JąJ
",zego okręjgu i uhip.aać się bę· była przez znaną POlonię karwiń
zapaśniczy pi w sobotę.
Zł; strony PoLski I{l'ają TIoczyd
W "drodze powrotne) z Londynu dzi,e o miejsce w lidze.
ską·
sk1, Tarliowski, Wittman i Spy
SKS-Kruszender
lekkoatletki odwiedzą Brukselę i
P'l"ZeciWlIlikami
Legji będą
GRY SPORTOWE
clJAŁa. Wynik tego meczu jest
W elimin3r.j-1c\t siatkówki panów z.óry przesątdzO'llY 'na korzyjś6
W niedzielę, dnia 5 bm. odbędzie wezmą tam udział w międzynarooo. Union - Tourinto,· i RTS. - WiBel~ia pokonah Łotwę 2:0 (15:0, drużyny polskiej,
8ię w Pabjanicach FZ okazji święta wych zawodacl w dniu 15 s~erpnia, dzew.
a dntZyna koszykówki wróci bezpo •••••••••••••••••••••••• 15:3), Czechosłowacja wygrała z
legjonów mecz zapaśniczy między
Gdańskiem 2:0 (15:4, 15:7f a Rumu
średnio z Londynu do kraju. Po po
Strzelecktm KluMm Sp. (Lćdź), a rocie z zagranicy nasze lekkoaUet
nja zwycięzyh Niemcy ~ (15:6,
15:1 t). Do półfinałów ?;:lk-'1lł1fiko
Kruszenderem. SKS wyatąpi w na- ki spotkają się w dnłu 19 sIerpnIa
powstała przy IKP.
Płoniłor
Iy się Belgja, C~hosłowal'ja, RudQpującym składzie: Ohudobiooki. najprawdopodobnief w Poznaniu z
Jak się dowiadujemy, w klu6le
munla i Franja walkowerem.
woiony w roku 1908
f:\ nfil, Kotlicki,
Wojciechowski, reprezentacją JaRonji w meczu mIę
. W siatkówce pań Gdańsk pokozostała utworzona sekoja a.tI8dzypaństwowym. Skład polskiej dru
przez p. Mary Baker "Eddy
l\brldewIcz. poza meczem odbędą
tyczna pod kierunkiem b. wiceml<
nał Niemcy 2:0 (15:4, 15:1).
żyny będzie następująey.
Międzynarodowy
Dziennik
W koszykówce panów Niemcy strza PolskI JakubowsktegQ.
się na boisku Kruszendera zawody
60 mtr. Walasiewlczówna. Batlu- Wydawany codziennie, z wyją-ilekkoatletyczne.
li6wna.
kłem niedziel i świąt, przez Wydaw przegrały również z Gdańskiem cja. pusiada b. obiecllją.eYI ...,.,...,
który czyni szybkie postępy.
••••••••••••••••••••••••
100 mtr. Walasiewiczówna. Mott- laie~o . "The . Christian Science 15:20.
dralówna.
'
. Pubhshmg SOCIety. One NOl'Way
ftStreet, Boston Mass.
200 mt r. W a lasł ewi czówna, ueicłl

reprezentacji na mecz z

DrUgi- dzlen
- • Igrz,s
k emlgraCJ
-I

o

•

-

_

A

Dwa mecze la •. (Po.

Polska-Estonia

The Christian Science

Sekcja atletyczna

\V

liodzi

PIecz

ru

Morze i kolonie
to Dolega Polski
Kusociński
na

bieżni

"'I

łowska.

800 mtr. świderska, Nowacka.

sDróbuje

szcześcia

w Amsterdamie, gdzie zaatakuje rekord
na 4 mile

Po nieudanej próbie poroda \ ny,c h, poniewa·ż nie widzi ''łJ
rekordu świJatowego Kusoc]n- Po'lsce nikogo, ktoby mu m6~1
ski oświadczył, że nie zamie- pom6'C w tak wlaŻ1J1ym ibiegu
rza zrezygmować z dal's zycli OIbecność ko-!egów Dla, bieŹlIll
prób, ni'g dy j,ec1nak nie podej- abs-olumie ni.e ułatwiła mu cięź
mie je.l na bieŻlIli stadjooo Le- ki,ego zadania.
W tym celu Kusociński przy
gji. Jest ona, zdaniem Kusociń
Dla
skiego, zamiękka i nie nadaje jął wczor,a j zaproszenie
w dni'u
się do podjęcia na nid ataku start w Amsterdamie
na rek-ord światowy." Kus-ocilń 12 lOierpillia. O~anizowanv tam
ski postanowił szuk,i. ć gości: mittyDJg' lekkoatletycl:llY prze·
ny na bieŻ1J1iach
zagranicz- widuje bieg na 5 kim., lecz
Kusociński zwrócił Sl~
do gol'
'MM
snodarzv z prośbą o przedłuże
nie tego dystansu do 4 mil au
STOW. "KULTUR - LIGA".
Zapisy na, kolonje letnie (na 15 gielskich (6437 mtr.) . ul"ządze'
sierpnia r. b) ·10 8 s~erpnia włącz
nia -próby
pobiJcia
rek-o'r ou
ni e: Karwla, MU8zyna, Jaremeze,
światowego
na
tym
dystarnsie,
Druskieniki, Ciechocinek. Opłata,
obejmuje utl1zymanie,
przejazd i K o njk me nrbami' K tlsociińlskieg-o
taksę klImatyczną. (w Cierlocinku będą bieg,acze hol~nderscy, bru
rćwniei ką.piele). Utrzymanie 5 ra.- g~jlScy, niemieccy 1 ~ielscy.
zy dziennie.
Jedną z przyczyn, dla kt6~.
pohlcia rekordu
W sobotę, dn. 4 sierpnia r. b. rych próha
n.a 3 klm. i 2 rnilJ.e wypadła
wYCIeczka do Brzezin i okolic.
Zbiórka o godz. 7 rano na Do- niepomyś1nie, jest fakt, że jui
łach. Opłata 1.20. Zapitoy i informa- w pieTwszem okrą;żeniu Kus-ocj;~ w sekretarjade stow.• ,Kulturcińskiemu popsuł się stoper j
Ligi", Zach odnia 68, tel. 1.91-15 1;0
dziennIe od. go&. 10 2 i od stnacił on zupełln.-ie orjenta,cję
biegnąc cały czas na ślepo.
4 -10 wiecz.

Rekord

Komunikaty dla kierowników tego
pisma, artykuły i ilustracje, które
mają. być ogłoszone, należy kierować pod adresem
The Editorial Board ot
The Christian Science Monitor.

*

światowy lekkoatletek
czechosłowackich

Abonament reguluje
się
zgÓlJ
przez pocztę (ze wszystkich krajów) i wynosi:
rocznie
dol. 900
półrocznie
dol. 4.50
kwartalnie
dol. 2.25
miesięcznie
dol 0.75
pojedyńczy egzemplarz dol. 0.05
The Christian Science PubHshing
Society.
Boston. Mass. U. S A. wydaje:
The Christian Science Journal
Christian
Science
Sentinel
The Herald of Christian Science
w językach:
niemieckim, francuskim, sk2.dynawskim, holenderskim.
Chr1stian Science Quartei'ly
W Lodzi do nabycia w Tow. Zjednoczenie Wiedzy Chrześcijańskiaj
przy ul. Gdańskiej 91.
•••••••••••• ~~ •••••

Na zawodach lekkoatletyczny ~b w Pradze został ~bity rekord
światowy w sztafecie olimpijsk ej pań (10Ox200x400x80~ w czasie
3:14,4 sel{. Czas ten jest o 3 sekun dy lepszy od dotycbcqsowego re '
!mrdu światowego VF. B. Wrocław
Na zdjęciu zwydęska drużyna (od lewej) Kaczerowa, Kubkowa,
Deksańska , i Bazantova.

acznośi , 'I~

Letnic, ••

• • •

Włśniowej . fióry

i KranewB

"Glos Porann,"
jest do nabycia, o godz. 8 rano
u gazeciarza Jamnika, willa
Kawnli, vis-a-vis Chłodni Wie-,

deńskiej.

. ·. ·. . . . · · · · · · · ·. . ·. . · · ·

Prut fELIKS HALPERn
przeprowadził się

1\1.

Kościuszki

5S,

na

lewa Ofi[JOB II pietro:
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należy wpłacat
na kontą PKO 63.115 ' i

60.60t

r-----------.,
I1.------_.---__
Og SI i dra ne I
Nr.

lo
zasluaa
jej
blond
wIolów.

Dr. JO"zei Hon Do wgna;et:ia
choroby dzieci

POWRÓCIŁ

Al. Koi[lunki 3. Tel. 144-84
__
Prz_Yim. od 3-_5._ _o

pok6J duty dwuokiennp, ewent. 2 pokoje, nadające slf;) na kancelarję dla
Ildwokata lub biuro II telefonem,
front, I piętro, Nawrot 17, m. 10.
.. "'Oj

4. II r g 5 O D
Dr. med.

Dr. med.

Adam Bender
chor. wewn.

te czaruje ona i zniewala całe oto..
czenie. Mądra blondynka wie o tern i
stale pielt;gnuje swe delikatne włosy
Jedynym Shampoo S. Y. S., który chroni
je przed brzydkiem ściemnieniem, zaś
ściemniałym i niejednolitym włosom
przywraca jasny połysk i jedwabist~
mi~kkość.
'
ShampooD S. Y. S. dla blondynek,
spreparowany specjalnym sposobem,
pozbawiony jest barwników i szkodliwych środków wybiela}'lcych; jego
działanie jest bezwzgl~dnie pewne. Już
pierwsza próba daje cudowne wyniki.
Spróbuj dziś jeszcze i żądaj tylko
JEDYNY SHAMPOON

Specjalno~ć:

chor. serca, cIśnIenie krwi
I sklerozy

chor.

..1

Różne

POK6J dwuokienny przy inteligentnej rodzinie jednej lub
dwum osobom odnajmę. Kiliń
ski ego 89, m. 8 (obok poczty)

wewnętrzne

DowrOcil

au

11 Listopada 20, tel. 215-85
przyjm. od 6-8

Lokale

- - - - - - - . DNlA 2 sierpnia 34 r. w godz.
Powrócił
porannych 2gubiono na QdcinDokt6r
Przeprowadził SH~ n a Al. Kościuszki Z9
ku między Bankiem Polskim
tel. ' 191-25
przy AJ. Kościuszki a Bankiem
Przyjęc a od 5-7 pp,
Dyskontowym
Warszawskim
wzgl. na Piotrkowskiej w kieDr. med.
speo. ohor. wenerJOlln., 8k6rnJch runku nI. Zawadzkiej zł. 1.300
I włosOw (porad, seksualne)
gotówką oraz 6-miesięczny biAndrzeja !'., tel. 132-28 let skarbowy na 1000 d. ~ da.t'ł
P"ilmuJe od g- 1 lano ł od 6-8 w 9 lntego 34 r. Uczciwy znalazca
W nled.lele l ~ .ulota od 10-.2
proszony jest o zwrot llguby za
•
•
II pielęgnowanej blondYftki
rentgenolog
_~______ •_ _ _ _
wynagrodzeniem w kancelarji
Wl!!Ill~
szkolnej Magistracka 21, tel.
Dcwrócił
Do akt. Nr. Km. 89011954
Do akt. Nr. Km. 913/34
134-11. Wspomniany bilet skarPołudniowa 9, tel. 127-64
OBWIESZCZENIE.
bowy został zastrzeżony.
OBWIESZCZENIE.

--_._--_._------

•

SY S

WOł_OWVSBi

2.650.które moina oglądać w dniu Iicyta·
cji w miejscu spT!l:edaży, w czasie wyiej oznaczonym.
Łódź, dn. 1.8. 1934
Komornik (-) Edmund KOlocZyclri
S jJfawa A. Tenanbaume p-ko Wolfowi
'leI Wllldysłllwowi ł..indenfeldowi

KLI IiER

lioldryng

Romol'nik Slldn Grodzkiego w toDr. med.
dzi rew. 4-go zam. w Łofuri, puy ul
NarufowiclIa 35
nil 218sadllie art. 602 K. P. C. ogła
sza, że w dniu 7 sierpnia 1934 r. o
god!!. 12 w Łodzi przy ul.
Sienkiewioza 37
przeprowadził się na ul.
odb ędzie się publiczna licytacja m"homośoi, a mianowicie:
Celme~n~anil11 tel. 238-02
mebli, lamp, kasy ogniotrwałej, pateChoroby weneryclllne, moosofonu, kryształów, fajansÓw i figurki
płolowe I ak6rne
metalowej przedstawiającej 2 kozaPI'BvJmuje od 8-12, 4-9 w.
ków u!)Pllwiających
ćwiczenia
na
w nledll!. i święta od 9 do 1 po pol
koniaClh
oszacowanych na łączną sumę al.

Dokt6r

R

1'(

Komornik Sądu Grodskiego w l..o- •
dai, rew. 17 zamięszkały w Łodzi puy ZGUBIONO weksel, pl. 14 9
ul. Zwirki 26
1934
ł 50
na zasadzie Sl't.602 K. P. C.
r. na z.
.- Z wystaogłasza, że w dniu 9 sierpnia 19M r. wienia H. Bornstaina, zlecenie
od godz. 13 w Łodzi pny ul.
Mojzesz NacMigal. Powyższy
1'-go LIstopada 182 w f. nL. Agustin" weksel unieważnia Fajwel Burodbędzie się publiczna licytacja ru- sztaJ'nowicz, Lutomiersk.
ohomośQi a mianowicie:
2 maszyn do merceryzowania, 2 koni,
Dr. med.
2 wozówek, maszyny do kPochmalenia i maszyny-aparatu do farbowania
oszacowanych na łącf;ną sumę zł. 2070
które można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaiJf, w czasie wychirurg-urolog
żej Ollnat:lonym.
Łódź, dn. 16.7.34 r.
W 610lsńeka ~, tel. 139-88
Komornik (-) K. Sobolewski
pnYlmule od 4 do 6 pp.

lec.enle niemoc,

Ogłoszenie.

płcIowej

PaRudniowa Z8, fsl. ml-ga

Syndyk ty}Dczasowy masy upadłośr.i firmy
"Feingold i Swiętowjcz~ oraz jej właścicieli
Józefa-Henoeha Feingolda i Szlamy Świętowi
cza na mocy art. 502 K. H. wzywa wierzyciel!
Dr. med.
powy~szei upadłośei, aby w ciągu dni 4.0 stawili się osobiście, lub przez pełnomocnik6w
z dowodami usprawiedliwiającemi iob nale1;nośoi,
do kancelarji jego w Łodzi, przy ul. Zaohodniej
68, telef. 177·87 w godzinaoh 5-7 mecz.
Choroby wewnątrzne
i oświadczyliK jakiego tytułu i do jakiej sumy
SI} wierzycielami, oraz aby zło~yli u niego tyDOWrócil
tuły swych wierzytelności.
ul. Cegielniana 17, tel. 174-15
Sprawdzenie wierzytelnośei na mocy art503 i nast.. K. H. odbędzie się w obecności
Sędziego Komisarza w dniu 12 września 1934 r.
Dr. med.
o godz. 12-ej w Wydziale Handlowym, Sądu
Okręgowego IW Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5,
pok6j Nr. 15.
Specjalista. chorób skórnych,
Syndyk tymczasowy
(-) Leon Fuks
weneryoznych i moczopłciowych
Adwokat
powrócii

I~na[,

I. WiJeMA.N
Sienkiewicza 6
Tel. 191-00
aw AGA: KupujEj i prllyjmuję w komis. meble, dywany, porćelany, bronay i różne sprzęty domowe.
,._.

D. l1J61(Z
Cegielniana 7, tel. 141-32

(lloblety I dDlecri)

.Slgnklewlna:ltl
telel. 146-10
Qodr:. pr.yJ. od 11-1 I 3 - 4 pp
Ctumtttt

• •Wf iM

.eełł

[j)Ulwl~kowy

eew

Kino-Teatr

"Przadwiośn łe"

we

Dziś

es.,

i dni

ICuBlernla ••Z , ód' I
Przejazd

sn

a

L

Tel. 133-72 i 209-87

-

n

_

•

Rękopisów

b. niskich

naukowy i informacyjny

~~t~~lfftIA IflffOftł[lftl f

Załatwia

fachowo

Akwizycja

ogłoszeń

Piolrkowaka 50
I.d

•

Najweselszy splot zabawnych

ń,ły
gł.

rasowa, wytworna,

piękna

zdarzeń

p. t.

noc "
GIłAVEY

w roli gł. DOLORES DEL RIO
m-50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr.

"Raiski PtakU

Ceny miejsc: I - 1.09,

redakoja nie lIWl'Sca.

po cenach

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

tó~t ~ołu~niowa ł. leI. łłł-~1.

Hi

W

Następny program:

t:l'Oll3

wnętrza, wystawy e-kl.pOwe, kopje obrazów,
katalogi i i. p.

O"

następnych !

II - 90 gr.,
Początek śeansów o godz.

miesięcllna "Głosu P,o rannego" ze wszystkiemi dotlll
III U
tiI U II datkami wynosi w Łodzi zł. 4.60, za odnoszenie 40 groBlly, z pl'lIIesylkl\ pocstowll w Iaaju - zł. 6.-, zagranicą - zł:. 9.....

Wykonuie zdjęcia prasowe, z uroczystości,
sportowe, g r u p o w e,

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:

WODY 5000CZEKOLADOWYM

K_rE NAGY ; A18EAr
Pret;illlllme

6-go Sierpnia 9
(SFINKS) róg Wólczańskiej

FOLECA

W roli

r6g Kopernika. tel. 129-H8

ROSS

materjał

Bogaty

SZKLANKĄ

WRAZ ZE
WEJ i WAFLEM

"Ja w dzi

Żeromskiego 74,

fOTOGIAF
PRASOWY

JEDYNE PISMO PRAWNICZE
::: Województwa Łódzkiego B:

por,ja 15 .erolzg

Dr. mad.

Chor. skórne i wen.ryoJln.

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

l

Wy~orowe

Przyjmuje od g. 8 -10, 12-2, 5-B w.
w niedzielę i świeta od 9-11.

•

LITERAOKIE porady i oceny. 0pracowa.nie artykułów I poblikacj'i.
4Jtowa lO, ID. 30.
--30

Wia'nffln!r; PrawDi[l~

6runberg

'
sk
rJn

nA".

Artur Danas!

pr.yJm. od 8-11 rano I 5-8 w.
w niedziele i ~wlf;)ła od 9-1 pp.

nowe i używane.
CENY NAJNI:tSZEI

POSZUKIWANE 2 umeblowane pokoje z u2ywalnościll: kuohni i wszelkiemi wygodami.
Oferty do admin. "Głosu" sub.

I

Specjalista chorób sk6myoh
i wenerycznych

~12

-a

4-ej, w niedziele o godz. 2-ej

wier" milimetrowy 1-szpaliowy (strona 5 szpatt): ł-B!»8 strona 2 21/., Reklamy teketem
redakcyjnym .t 1.5<lj w tekście: z lIastl'lZ:eteniem mielBelO BO gr') bell Bastrllallenta miejaco
SO QI'., nekrologi 40 gr. Zwycllajne (eh'. 10 slIpalt) 12 gr. Drobne 15 sr. za WY'IUI, na)mniejB!le ogtouanie .ł. t .5O
Posllukiwanłe pracy 10 gr. lila wyraz, nalmniejsse zł. 1.20. Ogłossenia lI!1r~ClIvnowe i l!a!11ublnowe 12 II!.
Ogloseemll lIamlejsoowe oblIclIone są o SOOfo droiel, firm lIagr. 1000/0. Za ogłoszen ia tabelaryclIne lub fontall. dodatk
. ~/o. Ogłoellenla dwullolor. o SOllo drołe'.

Ogloszenł

1111

