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ksymałne punkty za wIdział ·
ilOŚĆ do góry z 4 do 6.
Wniosek ten 71głosił 'lftcjal

nie

d-elegat niemiecki

von

Hiibner.
Polacy spil'źeciwili si(J pierwotnie temu.
Niemcy jedlnak nie ustę-po '
wali, óstiltecznie więc polacy
zgodzili się na tę PTOPOZy<:ję.

iadania (zech6w
Sprawa

zdawała się

łatwiona, gdy
głos
delegat

l?rc.zydent Rzp1.1taj wita. się r. pCll~ą reprezentacją lotbiI17.ą.
cZ,l\C'>\ w turnieju lotni.czym,
Wcz~raj

o' godlZ. 6.30 rano

na lo~iskll Jllokotowskiem . ~
hangarze nr. 1 - odbywało ~i~
dalej ważenie samolot6w. Zwa
żono cztery samolioty włosk ;1f
inż. Colombo,
rckord7iisty ot:
Atllgeli,
Tes·s ore i. SańT.inlł
W szystkie te samoloty posiadlt
ł y wagę mniejszą od przepisowej i nie hyło
z niemi wil!kszych trudności.
Zwa:iollo
jeszcze pozostałe 'l'6wnieŻi saIlloloty polsikie oraz "Moth"
anglika Mac phersona, kt6ry
leci w barwach polskich.

Niem"
Niemcy

PO "wadze

mają

wciąż

ll

kłopot

'ze swojemi ma!"zyoami.

Z'aczęło 'się rano.

U('1.O

za-

LIlit. Bervida.
- Dlaczego tylko 185 trójkątów ma byt branych pod tł 
gę przy oceni!'! widzia l.nogoi ~.
wysunął objek·cje ~ dllaczego
nie szystlde !1-20'? . ,rechósło
wacja się nie z~adza .. ·

tnl

Wywiązuje

na posiedze- ktÓlrą

niu międzynarodowej kotni ji
sportowej.
Regulamin przewidywał. te
wirlo('...zno~ć W' poszczególnych
Iderunkach będzie pUllktowall~
w sposób następujący:
D6~ lewy - 9 punktów.
Przód - 20 pkt.
DM prawy "- 9 pkt.
G6ra p·1'tI.wa - 4 pkt.
Góra środek ..- '1 pkt.
G6ra lewa - 4 pkt.
Nie 'Poszło to w smak ani
Niemcom ani Włochom, kt6tych masżyny są dolnopłatow
cami, a więc siłą rleczy mają
gorszą widzialność wd1ół, bo
skrzydło zasłania Widok. Postawili więc wniosek,
teby
zmienić tę punktację regularni

Rano
w (lalszym
ciągu płato,wce,
któ:rych nie,
lwa~ono w dniu onegdaJszym.
Okazuje się, że jesz<cze trzy sa nowI{.
moloty niemieckie \lą za cię"
I tak za widzialność wdół
kie i trzeba je odpo·w icdnio re· na- prawo dać zamiast p.r oponomontować.
wanych w regulaminie maksi~
Wreszcie wśród niemc6w na mum. 9 punJktów tylko 7 punkstroje się pop.rawily. Samol-ol tów, natomiast podnieść maSeidcmanna zważono i okaza
ło sie. ' że za trzecim razem po·
siada nareszcie właściwą Wilgę. 1'0 !lamo jest '1 o.woma po
'If)sta,łymi samolotami Pasewal
d.::l, i Franka, tak, że
wszystkie niemt~ckie samOloty
przeszły już wali(ę l są doptiszCzone do zawodów_
t0Zpoczęto ważyć

.tuż

na~le
zama.l
GledlO"łoWlłC.li

się ,

W r.ystkie samoloty

.dyskusjl.ł,

p.rzecina o§wiaqctenlE'
delegata PoJskt, luf. Polturaka.
p~erwsly ogień. Na miejscu pi
Ządanie przedstawicielu ~ot~_ usad?don~' .manekin z
Czechosłowacji jest nłewyko, za~ow~amI.
zamIast
,oczu.
nulne w obecnVClh warunkach. ZlbreraJą Slę czlonkowie .rury.
UwzględnienIe tej proporcJi P,Q Pr~'be. przep1tow.adta
N!'l
ciągnęłoby za sobą, ko.niecz leszkIeWICZ. DrZWI han.L{~ru za
ność ~alkvwite.i zmiany oprac(1 słana czarna kur!l;yna weprzewanej juz w najdrobniejszrch pusz1czająca światła, gasną łam
szcze~6łach 'Próhy. Wymagało py, zapalaJą ię Ż!lr6wki na
by to znaczne~o czasu - t!'lze manekinie i rozpoczyna sie o'
baby bowiem pr.zemalowywać l cena wid. oozności.
hangar, przeprowadzać nOwe
Próba to bardzo im'u dna, wy
obUczenIa. .
.
magająca duzo OZRSU. WieszInt. Be~vlda wycofUje Sl -~ . de wszystkie trójkąty zbada!stotnie, nHl wzi/H ł:~~.o pod u- ne, przy ka.żdym postawiona
wagę. 1'lfud·n o lt,ga,dJZa . się ocena Skolll'zone.
więc na proplJ7.Y<l.1e. von Hiib·
.
nera.
D
Glosowanie.
Wtem jeden z delegatów zaP!rIOjekt ni-emeó,", przechodzł. granicznych wysuwa wątpliwość:
""'.
w Bo.
_ No, dobrze, a gdz,e był parUerVlSZ
sazer?
Wieqzorem o.dlbywa się pró>_ Jaki pasałer?
bil. W hangarze ustawiają, sa~
~ Przecid w locie oboK pilota
mol·ot WRD 9, który idzie na siedzi pasazer, który mu będzie

I

mi.

>

SpOr

niewątpliwie

N ocy

wczorajszej ocenial1('
z miejsca pilota.
Próba ta
przeprowadz8rtlł
jest w specjalnym ha~ar:z:e
któref.{o ściany pokryte są, t.r ój
kątami.
Trójką,t6w tych
jes~
320, plI"zyczem regulamin 'Prze·
widuje, że przy oc~nie widl}cl·
noŚ()i będzie brane pod uwagtt
tyl'k o 185 tr6,iiką.t6w.
wjdoczność

Targ o Dunkt,

Próha ta

łprzecznych

wywołała
zdań

stników kon,kUlrsu.

WTśód

szt'reg
lol~z('

wplat' prenulBerajc

zasłaniał

WidocznoŚĆ

z pra,,'ej strony.
Wśr6d

delegatów zagranicznycb
konsternacja.
Żdauia sJ) podzielone, Jedni są
za tem, zeby próbę uznać za do·
btą, inni aby ją przeprowadzić w
zmienionych warunłiach, to jest
wówczas, gdy mieji<ce pasażera
jest zajęte.
Rozpoczyna się spór, który trwa
ze dwadzieścia minut.
Staje wreszcie na tern, żeby pró

otrzyma kaidy prenumerstor, który w dniu
d z I s i ej s z y m, t. J. w
piątek, dn. 31 ' sierpnia

widoczności

Dasaiera

pro.,a

Bllel do Hlno-Teatru

Ocena

biJrącE' udział

J)ę powtórzyć ~ pasażerem.
Ktoś z obsługi słada Jla

miejscu
Jest to żywy manekin,
któremu nie wolno poruszać się.
miesiąc wrz~llfń
Ma słedde6 nieruchomo przez cał1
czas próby. Okazuje się, Ze pasado administracji
Zer w RWD. nie jest żadną pr71eszkodą dla pilota, nie
zmniejsza
.,GłaOSU
mn prawie wcale widoczności. Cień
pasażera
pokrywa wszystkiego
dwa trójkąty I to zupełnie li! tyłu.
.c.._ _ _ _ _ _ _. - - - - - - - - - - - - Prawie bez znaczenia!. ..

za

PORRnnBGO"
PIOTR KOWSKA 70.

V(

międzynarodowym łllmIeju

I<,t

llKlZ.' lll IDlaZą mieć praCpis\1Wą. wagęl która nie m(lte przękral.'zać rJ60
klg, 'ldjęcie nasze prz{lustawia je den z polskkh samolotów, biorą,.
cych udział w turnil:ju p'rowadzo ny przez mech!lJlików do W3.gi.

pasażera.

I

I

rancuz' Itrz,lechall

Wczoraj przy1ecieli do Warl;zawy francuzi, ale nie w chttraktel'ze zawodników ale w cbarakh~'
tze gOłicl obsel'~ator6w.
Poza delegatem oficjelnym Aort
I.lubu Francji p. Hirschauerem.
który zasiada w międzynarol1owej
I\omisji sportowej, przybyła p
Jafeux i inż. Joseph.
Poza tern prlyleciał samolotem
komunikacyjnym z Paryża słynny
as lotnictwa francuskiego, głośfiy
akrobata Michel Detroyat, flaczet.
n)" dyrektor fabryki Codrona Int..
Riffard, lut. Roger I . konstruktor
tnż. Otwittskij.
W próbach wieczornych brał u·
dział delegat Aeroklubu Ft'ancp
p. lłirsehauer.
Fraucja, chociaż wycofała 8WjJ
drużynę, jednakie zgłosiwszy swóJ
udział i wpłaciwszy wymagane
wpisowe bierze nada1 udział wf
wszystkich pracacb turnieja.

Wrażenia D.

Detro,all

Podchodzimy na lotni~ku do p.
Oetroyata, spacerującego z inż.
Riffardem. Fmncuzi z wielkiem
ujęciem oglądają polskie samolo·
ty; specjalnie interesują ieh samo·
loty RWD.
Detroyat jest zachwycony. Powiada:
- Zwinna, zgrabna, wspaniała
maszynka. Siadać i lecieć!
~ Dlaczego francuzi nte biorą
udziału w zawodach? Jaki powód?
- Dogtalł~my maszyny zbyt pót
no, bo dopiero 'W ubiegłą ' sobotę.
Nie było czasu ani na oblatanie
łeb, ani na przeprowadzenie minimalnego chociażby treningu.
- Jestem niepocleszony - mówi ~4'''Jat - maszyny są dosł<o
nałe i napewno nie powstydzi1ih~
my się ich.
(Dokończenie

na str. 3)

Nr. 240

Groina Japonia
Zapadła w ostatnich dniach
decyzja ~abinetn japońskiego w
sprawie wymówienia waszyngtońskiego układu \IIlorstkiego nie
była dJa nikogo niC$podzianką·
Już odda1wna domagały 8i-: tego
kala woJskowe Japonji, a wślad
za lIliemi
l opinja publlczna
kraju Wschodzącego Słońca. NajmnieJ zresztą zaskoczeni s~
sygnatar.lusze tego traktatu. Jak wiadomo, ti'aktat waszyngtoński (12 listopada 1921 :roku
- 6 lutego 1922 roku)
wraz
z dopełniającym go traktatem
londyńskim '(21 stycznia 15
kwietnia 1930 roku) wyznaczyły dla Hoty Japońsk.lej w stoSlmku do floty amerykań.sldeJ I
angielskiej współczynnik 3:5=5J aponja domagała si~ wawczas
współczynnika 7:10:10
i jeśli
poszła na ustępstwa, Ito tylko
dlatego. że 'Przewidywała, I, jak
si-: okazuje, słusznie, trudnoś~1
Hnansowe swoich rywali !morskich w wykonaniu całkowite
~o programu flotowego
w .ramach wspomnianych 1raktałów
W ymawiając obecnie
traktat
waszyngtoński zgodnie z od
powiednią iklaUZUlą na dwa
lata przed jego wygaśnięciem,
.łapanja lnie tai. że w przyszło
(oci zgodzi si-: na lIlowy traktat
jedynie na podstawie równości
zbrojeń morskich z Anglją
I
Stanamł Zjednoczonemi.

IELUDZKI
H
Ludzie. którz" cenia bardzie;

(zg

biała

rasa jest w stanie Odnieś,
Jóltgmi wgspiarzamł'

Mali, drobni japończycy - to
niezwykli ludzie. Czerwona armla
Bliichera ciężką! z nimi będzie mla
ła robotę. Naturalnie, o ile dojdzie
na Dalekim Ws('hodzie do wojny,
o której tak wszyscy mówią i lt1órej fabrykanci broni na spółkę z
charbińskimi bjałogl\'ardzistamł ro
syjskimi tak pragną.
Nie siła ramion i nie bart ciała
czynią z małych, żółtych wY9plarzy groźnych przeciwników. Hart
ducha, fanatyczne przywiązanie do
ojczyzny i mikada, bezgraniczna
pogarda śmierci - oto co składa
.Ie na wuyltkie walory duchowe
japOJiskiego !ołnierza.
Moina je
ująć krótko: heroizm, niemal nie-

łudzki.

Już wojna rocyjsko· Jap(lńska
z 1904 - 5 r. dala ht'roizmu tego
liczne przykłady. Dzisiejsza 'JaponJa r6wnież w nie obfituJe. DoA~
wspomnieć o "żywych torpeilacb"
- śmiercionośnym wynalazku, któ
rego zastosowanie możliwe Jest
tylko bodaj w marynarce japońskie!. Dość wspomnieć o palcaclI,
obcinanych dobrowol!1ie na znak
protestu przeciwko kaźni 7tlabóJców zbyt liberalnego idanlem
patrjotów - premjera.
Szeregol"ców japońskiej armJi
z pewnością nie uczono historji sta
roiytnego Rzymu czy Grecji. WyobraźDi ich z pewności~ nie rozpa.
lały wizje Maratonu czy Termopil. A Jednak nieśmiertelne gloski
tymczasem
zaś
państwo o świętych prawach ojczyzny, kt6
W schodzącego Słońca ire8Ilzuje rym posłuszni byll spartanie zdaJą się dźwięczeć niemniej głogno
swój program
morski w jakdziś, po upływie ty~łącoleci w Aernajszyb8.'em tempie,
stHTając cach I ustach małych, MltoHcycJi
się osiągnąć maksimum, prze- tołnłe~ mlliadn.

widzialne

*

pr~

traktat l nawet
l)rzekIraczając je. IW wyk.onywaniu swego planu nawalnego
Japonja ma tę wył.szo.% nad
swymi
kontrahentami, Ze jej
flota iest w stosunku do flot St.
ZJednoczonych 1 iAngljl b.wo
młoda, 'dzięki 'CZemu nie ma potrzeby rugować ze swego uladn .jednostek, które prtrekroezyIy ,,~anic~ wieku". Jmż stan Uczebny fllot .,gIl'1lbej trójki" mOI'
skiej na 'dzień 1 stycznia r. bież.
wykazuje, .iak Japonja szybko
dogoniła swoich rywali ,I te nawet przegoniła ich, jeśli chodzi
o pe'w ne jednostki morskie (sta
le oczywiście trzeba mieć na uwadze współczynnik omawła;
!łych floł: 3:5:5).
Opierając si~ na l~fTach, 'Ogłaszanych przez poszczególne
admiralicje, a dotyczących .led·
nostek, będących już w budowie I pI"ojektowanyclI, mo:ilemy
w przybliżeniu określić
stan
liczebny floł wojennych JapOn,ii, Stanów ZjednoCiZ011ych I
Anglji na dzień 1 sty~znla 19.17
roku.

12 marca r. b.
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Lekarz-dentysla

lłlnl[HA-KAHAn~WA
wznowiła

Ił

•

śmierć, niż Ż cie
z"g(it;s.wo ID d malgmi

prz,jłłcia

liltopada 9
tel. 133-53

I
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*

~r.

Stanis'aw

•

Sale
j~s~ najp~,,:- DOSaoU llel- COrblscem pr::~~;;w~:l~
n

Zestawienie ze stanem na 1
stycznia 1934 roku
wykazuje
dobitnie, jak bliska jest Japonja zrealizowania swego progI'amu morskiego '1 tonnaiu maksymaln~ w graQicach traktatowych. a .iak dalekie od wykonania swego planu i traktatdwego tonnam są istany !Zje.
noczone. Ten niedobór amerykańskie.i floty wojennej może
stać się, w il'szfe 'w ojny na Pacyfiku, tern ~oźniejszy
dla
Stanów Z.iedn., że strategicznie

"
Dziś

(dawniej Luna)
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APOTEOZA MIŁOŚCI
i UWIELBIENIA!

Japonja, jako pańsfwo wys.piar
skie f skon~nłł"owane,
moie
stawić czoło nieprzyjacielowi w
pobliżu swycb baz siłami lłużo
slabsz.emł. 'dzł~ld mOŻllOt§cl wyswych
wewnętrz~

kOl'7;ySiłania

nych drótc morskich.
Opanowanie Mandlturji i wyśc~;W zbrojeniach morsklcli oto dwie drogi, któremł szybko
I konsekwentnie zmierza 'Ja!lJOnja do ~upremaejł na Dalekim
Ws~dzłe 1 na Pacyfiku.
A. p.

Wf

IJlJl"

I

podczas manawrów morskich w po by wskazywało na pomoc zzew- testament ten opublikować.
Oto
bliZn japońskiego portu wojenne- nątrz. Wszyscy zachowujemy zu- jego wyjątki:
go Sasebo, Jeden z biorących u- pełny spokój. Poświ~('iliśmy st\'e
•• Odkąd służę w marynarce midzial w akcji okrętów kontrtorpe J życie cesarzowi i ojczyinfe. Je- kada, moją jedyną ambicją było
dowiec "TomOllzuru" przewrócił steśmy gotowi".
poświęce!\i~ życia
dla oj('zyzny.
się do góry dnem. Przyczyną tego
Iwao: "Uczyniłem wszystko, co Pragnę zginąć chwałebnie na kontr
była wadliwa konstrukcja okrętu. mogłem. Pozostaje
mi mot1!llwa torperlowcu, którego ,1owództ",o
W chwili katastrofy na "Tomo- za pomyślność narodu".
mnie powierzono_
dzuru" znajdowało się 113 mary·
Mali, żółci bohaterowie, W obliO ile zginę, powinnyście utrz~'
narzy z porucznikiem Iwase, jako czu męczącej śmierci żaden z nich mać poczucie hOlwru (testament
komendantem na czele. Część za- nie ciskał się, nie hlsteryznwał był przeznaczony dla z,ony i córłogi utonęła ,ulrazu, część udusiła nie szalał. 2adnemu z nich ~ie prz; ki Iwase'go) i postępować tak,
sIę po paru godzinach, częś~ zaś szło na myśl założyć r~k i z głuchą by nie narazić na szwank godności
została turatowana l wydobyta z determinacją czy bezsilną rolzparodziny oficera marynarki.
riajut - dzięki szybkiej akcji ra- C7ą oczekiwać zgOIltL Zacho~all
Żona moja Reiko winna się po"
tunkowej - dnia 14 marca rano. się tak, jak w obliczu ni~prz~ Jaświęcić
całkowicie
wychowaniu
Dwa dni spędzili więc marynarze ciela. Każdy zrobił co do niego n'acórki
naszej
Machiki
tak,
aby cią
w stalowej trumnie, nie mając leżało. I to zapewne samorzutnie
głoŚlć rodu nie została przerwana.
włiłściwie nadziei na ratunek.
bez rozkazu, za wewnętrznym ja~
2eromski w swym "Wietrze od kimś impulsem. Następnie, lti~dy Dobrobyt ojczyzny jest ogromny ł
niezmierzony. Nawet w wypadku
morza" daje plastyczny opis prze- już nic nie pozostawało do zrobieśmierci 'oędzie miały zapew
mojej
tyć załogi niemieckłej łodzi poa- Dla, by waIczy-ć z wdzierającą Aię
wodnej, zaplątanej 'W stalowycb wodą i coraz to bardzie,! ubo!l'iem nionq ol'iekę "ańtotwa".
zwojach sieci. :telazna dyscyplina w tlen powietrzem - kaMy z'"maZ żołnierzami, którzy z radością
,pruska rozprzęgła się w obliczu rynarzy zrobił niejako pr:1.l'tlśmiert
straszliwej śmierci z udu!!zenia ny racllunek sumienia. Każdy slab idą na śmieri! trudno je:;t walczyć
momentalnego. Ktoś łka, ktoś do- nącą ręką skreślił na ścianach sta biał2j rasie, p (zywiązane] do żystaje obłędu, ktoś strzela w łel) lowej trumny króciutką spowiedź. cia i wychowane,' w atmosferze o
zwierzchnikowi. A japończycy za- Dał wyraz ostatniej swnj myśli. zupeh1ie innem nastawi~niu ps~··
chiczllem.
K. W.
mknięci w stalowym kadłubie "To
modzuru"?
Dowódca nieszczęsnego okrętu ~~~~~.ł
Marynarz Tanaka pisze na ścia- porucznik Iwase zginął, podobnie
nie pływającej 'trumny ostatnie jak olbrzymia więlcszoŚlć je,~o zapoiegnanle: "Okręt się przewróclt łogi. W safesie kabiny kapłańskie)
Starałem się powstrzymać przecie- znaleziono testament porucznika,
DGWrócił
kanie wody. Niech żyje Jego Ce- spisany na krótko przed kat astroChoroD, skćrne i weneryune
sarska Mośćl".
fą, Jakby w pneczuciu rychłego
Nawrot 7" tel. 128-07.
Marynarz lnuje: "Katastrofa na zgonu. Admiralicja portu wojennestąpUa o " godz. rano.
Starałem go Sasebo uznała za stosowne
pravlmuie 10-12 i od 5 - 7.
się zalew wody zlokalizować. _W(lda przybiera. Nadchodzi chwila
PROFESOR
śmierci za cesarstwo".
Marynarz Hagihara, ojciec paro
miesięcznego synka:
"Myślę
o
swem dziecku. W sZy8~y umieramy
"dziela lekcji gry fortepianowej początkując7m
jednak z radością. Godz. 5.30 rajak i zaawansowanym.
no".
WARUNKI BARDZO DOSTĘPNE
Szigenobu: "Drog-a matko, nlo7.eSZ
żyć spokojnie,
gdyłl
syn
ul. Traugutta Nr. 12
prawa oficyna, III p
twój Szigenobu zrobił wszy!ltko,
M'
co było w jego mocy, aby..." Tu
.~
,~
~
ręka duszącego się marynarrtl widocznie opadła bezsilnie.
Watanabe: "Już półtorej godziny mija od chwili przewrócenia się
okrętu. Nie zauważyliśmy nic, co-

Piękniejsza niż kiedykolwiek wielka gwiazda ekrann

"KRÓLOWA
KRYS
Reżyserował

Rouben MAMOULIAN
Poemat miłosny
we wspaniałej interpretacji

Wkrótce na
ekranie kina "

Cap.-t

BUnTOWnIK"

lU

VILMA BANKY oraz Viktor Varkon, i Luil Trenker

w porywającej epopei miłości i bohaterstwa,
-o;g
miljonowym filmie najnowszej produkcji UNINajoryginalnigjszy
VERSALU p. t . "
_
trójkąt miłosny.
Wytworny kapitan, czarująca dziewczyna i buntownik.
ArCYCiekawe nadprogram,.
Początek o g. 4, 6, '8 i 10 w., w soboty i nie dz. poranki o g. 12 i 2-ej po poł,
Do godz. 6:30 ceny zniżone.

Poraz pierwszy razem dwaj mistrze maski

Boris KarIolI i Bela Lugosi
wBrlydztele Wg. znakomitego utworu Edgara Allana Poe'go p. t.

CZAR

tl,,,n.-- ..GLOS POlfA'Mfr

Nit!,

ił·

ZI

dC!wiz i

Dr. chacbl

-I

BERLIN, 30 VIII. (PAT).
Prezydent Banku Rzeszy dr.
Schacht wygłosił dziś na k()'ll·
fcreIl,<:ji rolniczej w Bad Eilsen
doniosłe prz,e mówienie" na temat
"llliędzynal'odowl'go zagadnie.
ula długów i kredytów".
Po omówieniu 'istoty kryzy. . t ,o wego, S
hacht
su sw!a
.. c
. . prze Cho.J,- d
CJI NIemIec
~I .0 sy tu a..
.
~ ?ZJ~ Z?oLnosć tral!sferowa NIemIec ]~st zupełme "'!'~czerpana. NIemcy cał1k.o'WlCle
'> DI:lCit"

swe dt.u~i g, os~odarc.ze

kosztem otbJrzymlCh ?flar, . Je.
clnnkże odszkooowan WO]e;"}nych,. niestety rządom, a nie ta
twowJernym osobom prywat!,ym,
nif mogą .iwi; o własnych sł-

lach pokrywać.

Problemat zadłużenia niemiec
kiego jest zagadnieniem światowcm.
gospodar,k 'l
światowa
nie może i nie
ch~c przyjąć eksportu niemieckiego w rozmiarach koniecznvch d~a uzyskania
sum na
'ipłatt: długów niemieckich.
be;r.C'clowemi byłyby próby zmu
SZRflia Nit>mi('c (lo jakichkolwitk sl)łnt.

Ponieważ

Przeciw deUarUi
i Inflacji

Dr. Schacht odpiera n'aslę,
pnie z'a rzut, że Niemcy same nJe
przyczyniły się wcale, Jub t:11ko mało do rnzwi~zania zagadnie!'} długów zagranicwych.
"to,;owana przez Niemcy w ła
tach 1931-32 polityka deflacji
pr zyniosła im smutne rezultatv , gdy~ zagranica
nie myślała nawet o pt"zyJmowaniu łanich towarów niemieckich.
;\I {l\VC;ł
polemi.zuje r6wnie;. z
projektami clewalucji
(infJa(' jil. nazywaJąc je bezskutec,znemi.

nie prowadzi wedlu,g SchachŁa
również do celu. KonsekwenJtnie pr,z eprowadzony cl(larin~
bi!ansów płatniczych w poszczeg6'lnych krajach Musiał·
'b y za sobą pooią:gnąć nieuc,lironnie
zupełny rOZ$łrój 8wiato'we@o
handlu zagranIcznego.

Prz~klztalt:e

o ' mAJ·

Riffard oplmbda następnie
o nowym samolocie Codron, zbudo
wanym pnez tę rabr~'k~, mającym
7,nakoll1ite właściwości. Jest to samolnt Codron 460, dnl.,za e"olueja samolotu, który w zawodl'ch
o puhar Deut!'ch de la l\1eurthe 1).
slągnął wspaniałe wyniki.
Nowy ten Codron por.;iada s'tybko~~ 457
na godz., z:JopalrzCł
ny Jest w 320 konny silnik RemlUh
z kompresorem. W}'s(\lw~'; 1.000

'"m.

I

,-e

p01n1s1fat

cić.

są Już

"Parl,-I PratU"

Ull

m~ar'"

ezslron
r
I S IlIgiel ki
IDfttblnBtlilt:b BooI.ata
19rard.,,,je
O

W

-

4&4_

Pierw ze walki o Dunkt"

Inż.

niemcy'

Cz'ego

bolsZBIII-,zmu'

•

SZybkOŚCB

ki

-- Wpływy niemleokich de [d'llOŚ'!i, musi pozaŁem mi~ po. !!,adlnienia transfer\! niemiee.
wiz ~ eiątglllie d;. Schacht wa;i;ne następst\~a socjal~ę. pr _ kiego.
nie wystarozą dzLś nawet do s''Ch~cht podkresla z naclsklCm
utr'zyma1l:ia dośó jut ogrnni. ;zQmtrze~łe się antagonizmów
żądają
c,zooego Importu wobec: c:zego
socjalnych zagranicą.
Niemcy zmusz,one są dążyć do W Niemczech narodowi !locjaTeot:ctyc2:nie zdaniem dr.
te,go, !by z całą, energj,ą
l.iśd w ostatniej chwili obez. Schacllta - byłyby d'wie możn.O'
ekploatować krajowe surowce, WIl'adlniJi
niebezpieczeństwQ wości rozwiązania:
przeJ'obłać stare matet'jOły ł od bolszewi.zmu. Boh'zcw.iz:m !lnal
1) towary niemieckle zal!t~J.
nadkt'
....
"'...
f
....
.,.~,..'ać
stos!O
,
we·
dUJ'e
w
k",
I
'CZ
ąc
eJ'
Sl'ę
e.,Q
.
s
podar
t.wolnione
obl.'iąi
Glearin,lli wszelkicao rodzaju'"
Ul......
.... ...... "
...,
2) dł . odi w6zelklr.h
. k'
t i ... ń,k
"
nie namiastek.
m,ogą.1yć
tylko"
użyte ,jako środ
. ,.~e "lU.-aJ·oweJ· korzystny '"",runt. ślone. "gl n ernlec le zos n ą !ł ·r.
ki pomocniJciZe, kt&re jalknaj- Niema celu przekonywanie NIe
Świat stoi dziś wobec alt erPraktycznie obie moIU",n§cl nlł
rychlej na,leży usuwać. Dotycb mie~, iż. szkodzą lem sameru natywy - a1bo pozostanie wier dadzą 81ę zastosować. P!t-rws2;a
czasowe kolI1f'erencje miQdzyna sobie .. WI/.!~y o tem hardrlo UQ nym nadal kwestji długów i wy rozbija się o opór PJ'zt'myslł1 zngra
rodowe nie rozwiązały slPrawy bll'ze l CZ~~llIl~Y to ty~ko z te~o kreśli Niemcy jako nabywc~ i nicznego, druga o opór kapitaliza(litużenia niemjecki~go. Nie powodu lZ me pozostała nam za równoczesme ja!io dłużnika, stów :IIagranłcznych. I!itl1lele .,~_
udzielono Niemcom -mo1.~iwQ dpa inna dr()~a.
temsamem ' zaś cofnie pomykę cze drogil pośrednia, pott'gajął'a
ści eksportu, ani też nie z'redu GrOźba
§wiata o killka dzie~i;ątków l~t na tent, :t~ fądy państw wieny"
kowano dług'ów niemieckich
W'
ws,t ecz, albo odwrÓCI ster pOlh- cielsldcli zgo(łłOą się na dt)pull~ezedo pcn:j,o mu dla Niemiec z,no·
Klry,z ys światowy, powodują tyki kredytowej i wspólipl'ac<J- nie wy~zyoh niemiec:kich In,porśne;!(o.
ey zubożenie szerokich mas lu wać hędzie w rozwiązaniu za· łów a \\"ierzyciele zagr"nie~nl o~
!_!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!ą!~dWo:Ji!!!OIIJ!!!!!!!.!"",!ą!!!!!!!,!!!W!!!!!!'!!!!!Ił6M!!!!-!!!'A'!!!4!!!!!!!!!!!!!+ niżą swe rosUl.c8nta tlluznłolF.f'.
Niemey mogą tylko płacić w towarach1 albo wcalt' nie będą plaNiemcy
tak daleee \\"y.
czerpane, że nie mogą uiszc-za6
.
•
••
nawet należności za procenty. W,
POriIO~LIa ...i
tej prawie beznadziejnej !iyt cJl
Iii
"'..
u ut...,..,
....
wyjście znatei6 moma tylko przeli
Warsz. koresp. "Gł08u Poranne- cepcja
utwor7<enia ' jednf'llilego
Na tle tych pogłosek mówi sIę lvielką Interwencję.
go" telefonuze:
stronnictwa w postaci "Partii pra- również o tern, że możliwe jest
- Nie pozostanie nie InnegG, '
W pewnych kolaeh politycznyclI cy", a jako główni organizatorzy 'yeble rozwiązanię sejmu i sena- Jali tylko przyznać Niemcom kilstolicy mówi się o tem. że IstnIeją wystąpić mieliby przywódcy partji tu, a sanacja pr:teprowadzilaby no kuletnie pełne moratorIum, aby,
ce w BB tarcia wewnętr;me wplynąć o tej samej nazwie w dawnvm ~tj we wybory już . pod hasłami no- mogły przyjść do siebie. R6wn.,.
mogą na pewne przt'kształcen\e mie pp. min. Kościałkowski i proł. wego stronnictwa.
eześnle będzie ,Ię musiało .rł!(fut{a
tego stronnictwa, ') tyle, że za- Bartel. PartJa byłaby oe~ywiścle
Oczywiście wszystkie te poglo- wać ciężar zadłużent" A~anł.'
miast istniejącego dQtychczas bIo radykalna, konserwatyści zoscali6'y ski nalety brać z duiem ustr~ł,e· nego Nłemiee 'do pollfomu, ICt6r1,
k,u, złożonego J rozmaitych elelJ,1sn z tego obaru osunięci, natomia!)t niem.
mógftJy tiy6 trwale utrzymany I"f
tów, odżyćby młała dawna koa- "Lewiatan" miałby poIlO!lf.e.
upływłe morałorJam. O ile umowll

Wady clearingu

457 km.

siolowat namiasiki i o p

I

ie Niemcy mOla piacie w towarach albo wcal

LONDYN, 30. 8. (PAT). Pod
nagłówkiem "Jak olbrzymie rakla
dy, nabyte za 1000 funtów szterlingów, krwawiły w ciągu 10 lat"
"DaUy Herald" daje dziś wierny
obraz afery żyrardowskiej, odtJblniając machinacje Boussaca. Ozięn
nik opisuje jak Boussac, grly r:z:ąd
polski odbudowywał zniszczone w
czasie wc>jny fabryki, zjawił sl~
Projekt rozwiązania zaga- nagle z niewiadomo jak nabyt~ił1
d~llgów
na d.rodze pakietem 80 procent akcji i jak
dnienia
{' karingu
mic:dzynarodo\vego pr:ty poparciu n:ądu franct1~kief~o

(Dokończenie)
_ Wycofanie się pat1ó,~ zaskoczyło polską opinję ~,portową i wy
wołało szczery żal, że na I)tarcie
zabraknie tak :r.aawansowanego
lotnicz., narodu, jak francuzi.
- No, Ja rozumiem to doskonale - mówi Detroyat - może pan
Babit wyobrazić, co myśmy czuli!
W rozmowie dowIadujemy się
jeE,:tcze, że p Oetroyat je!lt wybitny!" pilotem myśliwskim, :tkrobacyjnym. Lata 011 na samolotach
Cod rOlla I Morrane'a. Jest pierwf?zy raz w Polsce.
Francuzi przechodzą do hangatów, gdzie umlE'szczone są samo·
loty niemieckie i włos/de.

..

I

muszą

oświadcza.

.

"-' 19M

metrów osiąga w przeciągu 50 !jekund.
Jest ta maszyna nie wojskowa.
ale sportowa, wyścigowa.

Program
dnia dzisiejszego
W dniu wczorajszym ukończ(l"'o
\VaŻ('I~le samolotów i częściowo ocenę
właśclwoś<,i
technil:znych.
Samoloty, które już odbyły tę Qi:enę, rozpoc:lI1ą dl!iś o godz. 11 rano
próbę rO;ilruchu
silnil,a, a re'lzta
ntas:ryo stanie o tej samej godzinie do oceny technicznej. Pnpołud
niu rozpoczną s:ię próby szybkości
minimalnej.
Próba startu i lądowania orJhę··
dzie się w niedzielę

Goście

z Kr61eVlca

KRÓLEWIEC, 30. 8. (PAT).
W dniu 31 bill. odleci z Królewca
(lo Warszawy 5 samolotów związ
ku lotniczego wschodnio • pru!\kle
go, \V celu obsenvow:mln prób
samolotów, biorą·
technicznych
cych ud ział w challen~e'u 1934.
Pobyt lotnil, ów wschotlltio - PfUskich w Wl\fszawie potrwa do dn.
3 września rb.

o

_.plee_,.,.,.

te wamnił, 1MMlęty zosłame Ii,mulęc na drodze do otywłenia bali
dlu ~wlatowego W~ezatł Nłeme7;
tame pn. elę otrzyma', Jiretfyłj'
towarowe, Irtóre powalą Im laJ,'
słanawlako na rynbch".

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

..........

~
Iiazywaniu przez Jego dYlelitarow
skiego
strat, o niepłaceniu podatków i
płacąc: wskutek dewaluacji rÓ"'ny ~zalonym wyzysku robotników, wo
tysiąc funtów. Za tysiąc funtów góle o wszystkicb tych sprnwkac.'h,
~ podkre§la "Daily ~erald'c pokreślaJąc,
będ, ODe stanowi··
Bpussac nabył fabfykę, IIcfąCą ty tło nłe2;mlerule Int~resującE'go
10 tys. robotników_ "Daiły He- procesu.
rald" sp~cj.dnie za:z:nacza, że caJa
"inwestycja kapitału" Bou5saca
wyniosła tysląc
funtów &;,;tef1ingów. Pozatem, jak opisuje ..Daily
Herald", Boussac lVYclągnęł tylko
1; Zyrard(ll'l a . olbrzymie pielJiądz••
powstanie Triumwirat rządzący
"Daiły Herald" wspomina dale,ł o
QlachinacJaeb Boussaca ze Jlpr:r.eda
PARYt, 30, 8. (PAT). "Le Pełłt Slombe,g I Rudolf Hes.. Goerht.
Zą fabryce tyrardowa bawełny po J(l:urnal" twierdzi, Ż>3 na kongrepełniłby r-.. nkcJę
wicekanclerza I
cenach wyzszych niż rynko",~. o
sie nafłJdcwo - I)OP jalis ty.:zn~ ni W. kierowałby sprawami połityc~p...
pomocy finansowej, za kt6r, tyrardów płacił Bous!łt\cowl pr\l!(\!1Zło Norymberdze Hitler zapowie stwo mi. Von Blomberg zajmowałby si,
20 proce.nt rocznie, o odpis"ch tl0' rzenie Triumwiratu, któreg~ celem kwestJą obrony państwa a Hesa
konywanych przez Bou~!łacp, o wy będzie pomaganie mu w pracy kie miałby powierzoną sobie absolutrowania Niemcami. Według dzien- lIąkontolę n.ad partJą narodo".
nika w sklad tego Triumwiratu sO(ljall!.ltyc~nlł. .
we~ mają gelL Goerlng, gen. von
Mocarstwa badają
sytuację
LONDYN, 30. S. (PAT). Agencja Reutera donosi: Potwierdza się
Korespondent ber~iński "Tri bu- zywym trupem. Usunął się zupełnie
tu oficJalnie wiadomo§6, ze rządy ue de Geneve'c publikuje wywiad od polityki I oddaje się studJolQ
br~tyJskl. francuski
I włosld za z Duesterbergiem, byłym dowód- historycznym.
pośrednictwem swych przedstawi- cą Stahlhehnu, przebywającym o·
O 8wojem aresztowaniu moWI
cieli w róźnych państwach infor- ber.nie w Halle.
niechętnie I krótko: przesiedział
mują się
o stanowisku rządów
O DUE'sterbergu krązyły w swo- 32 dnł w więzieniu woJskowem w
tych państw w sprawie przystąpie im czasie wiadQmości, że zoątał on Tempelhof. Co się tyczy traktow;t
nia związku sowieckiego do ligi zamordowany przez hitlerowców_ ula go w więzieniu, o~windcz~ł
narodów.
Duesterbel"g w wywiadzie stwier Duesterberg: .,Jest to kwe'ltja r
dza na wstępie, te wprawdzie nie patrywania .. _ Pozwoli pan, ze ni
zostal zastrzelony, że Jednak jest to pytanie odmówię odpowiedzi..."

nabył

6wcumęgo nędu poltytuł własnołd tyrardQ1\'a,

od

Mor e I kolonie

ze

lo Dolega Polski

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

Bo pomo(g

Sowialy

iilerowl

Ul IłdzB

··51: r

j

Flota sowiecka

rewizytuje

Polskę

Sowiecka eskadra morska, złozo
na z trzech okr~tów, a mianowicie
okr~tu lin.iowego "Marat" i kontr
torpedowców "Kalinin" i .~W()ło
darskiJ" rewłzytowa~ będzie polską flotę wol.!nną za jej ostatnią
wiz ? tę v. Leningradzie w Odyni w dniu 3 września rb, E~kadrlt
sowiecka liery łącznie około 1400
0~6b.

Starcia arabów z żydami
F8S~yści

francuscy

PARY1;, 30. 8. (PAT). "Le Po·
pulaire" zamieszcza pogłoski o
niepokojącem położeniu w Tunisie
gdzie francuscy faszyści, t. zw.
"francistes"
podżegają
arabów
przy pomocy ulotek ł afiszów prze

podżegają

ciwko żydom. Stosunlii mifZdzy ..
rabami a żydami są jut bardzo naprężone I podobno W para mieJ.
scach doszło
między nImi do
starć.

,

Nr

na

marsz.

kopiel

Piłsudskiego

Strejk

wszec n,

p

włókniarz,

~40

Hitler w KobleMCii

ogarnia dziś w Ameryce pół miljona robotników

WASZYNGTON, 30 VIII. (PAT), .Ri\da wyk.onawcza . federacji robotnik6w przemysłu
wł6kiennic'zego na odbytej dzisiaj konferencji ustaliła ostatee~nie
szczegóły
strejku.
Strejk powszechny zostal już
ogltoszony.

!';f0'fj,tEC,;~i:f:~I:~i;;liii~J'1

pl"lzemyśle

Praca w

wł~,kienniczyril zostanie pr,z er'
wana w,

. sobotę

~o(1z.

o

23.30.

R()Ibot~y w przemyśle .' iedwab
,
niczym jed:walbliu smuClznego,
wMlk.ienniozym
oraz tkanin
syll1tetycmych mają nie pOl"lUeać pracy
do czasu otrzyma·
nia
rozporządzenia
w tym

t6w gwałtu, szczeg6lnie w sta- byli do niego na konferencję
Strejk w przemyśle bawełnia
nach połJudniowych.
nym obejmuje 426 tysi-ęey ro·
WASZYNGTON, 30 VIII.
botnilk6w, a jeśJ,i rozszerzy się
(P AT). Pil'zewodniClzący korni· na , inne działy piI'zemysłu wMtetu strejk.owe,go (IO<l"man g'ro· kiellJl1iczego, ' to licziba strejku·
.z.i, iż zwróci się do robotników jących dojdzie do 800 .tysięcy.
pr.zemysł'll jedwabniczego i ~el G.orman oświadczył ' dalej, te
niane~o z żądaniem, by przy komitet · stł'ejlkowy prowad-ó
stąphli również do <;;tJ'ejku obecnie konferencje z p,r zewo
Gorman wezwał telega:afilCznie dniciącym ur~ędu pil'acy. usiłu
delegat6w . komiltefu, by p·l"zyjąc dojść . do zażegnania kon
4
fliiktu.

Ulton Sinclair

ośrodkach
niekUm'Ych
roibotnicy pogubernatorem Kalifornji l"Z'llcilli już prac.ę. W słanie
SAN FR~N~I~CO, 30. 8. (PA!) GeoJ'~:ja strejkuje l-OOO mun..
wz,gl!'ę(lzie.
Znany pOWleśclplsarz Upton S~nZ .:1,_ • • • ..1_ k
...~
przYJmuJe deklaracJ'e wiernoAcf,
.'~
rzy.
UllU~H)J JeUlLlasuony
..
.
Prok~amowany
strejk. ' do- clai r, Id6ry występował
lako fan '
.
,.
. przymeslOne mu przez szybkobie.
dydąt
·
dem~kratów
na
stanowisko
w
lfilI!ku
fabrykach
włoklenm. .
łJlmie przeszl1l tysią,c fabryk
zakątków
g~bern<itora
Kali~ornji,
zdobył
mi)
.
~ZYch
robotnilCY
głosowali
pne
gaczy
ze
wSZystkIch
t'kacldch. Istnieją ołniwy ak·
Większą
notowaną
dotychczas ' ~iwko . strejkowi.
Rzeszy.

W

pliZemysłowych

I

Ihtańsk

ZaprZeiiI

plotkom o dewaluacji
Delegacja

rady

guldena

porozumienia

związków polskich w~ Francji

pr.zez demokratów. liczbę głosów, a !!!!57SI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mIanowicie 310,952. Przemawiając
po wyborach w Los Angeles przez
.
rad~o Upton Sin.cJair oświadczył, ii
1DI1
kapitalizm zanika na świecie i ze ' ' . . ..,
należy znaieżć coś innego, co mozamieszkują wyspę ' Wielkanocną .
głoby zająć jego miejsce.

D

u-

OOANSK, 30. 8. (PAT). W o·
d a ła słę pod pomnik poległych bo- statnlch
czasach Iwrsowaly 'IV
...
l kł h
La
ha t eruw
po s . e
w
Targette Gdańsku pogłoski o zamierzonej
(dIW, Notre Dame de Lorette),' cedewaluacji guldena gdańskiego.
Iem zabrania stamtąd ziemi na ku- Skłoniło to senat do ofic]'alne!!o
piec marszałka Piłsudskiego w Kra
~
zaprzeczenia, stwierdzającego, że
kowie.
Na ..~ ~--'--cJ
-I'l"'" -~.. a pr2!e d po- pogłoski te są nieprawdziwe i pomnłkiem w La Targełte.
zbawione wszelkiej podstawy. ,

GIhO
I
Ź oy bandyta

1-ID.

P'r of. dr. Gustaw Rahm orezultat
zabity przy ' uciec-zce s,woich badań, dokonanych w
.
listopadzie 1932 r. na wyspie.
BRZE.foĆ 30
" . . 8. (PAT). Na sta- WiellkanouneJ·.
Prof.
Rahm
j' k l · ·
T
.
c I .0 eJQ';l'J ~' , omaszówce w stwierdził istnienie dwuch ras
czasie wswdanla do pociągu zo- na lVyspie NaJ' .
.' !1.· •
tł·
h
"
.
'PIerw zJawuII SIę
s a UJ!ty erszt bandy grasującej tam, prawdop9dołmie między
od dłuzszego czasu na terenacb XI a XIII 'ek'
b
'
IIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- •
WI lemzaś,
przy
ysze z
..
' PIowO' dr ~hlckOIJeg?!
i nnych, 22-let :polinezji, później
w czasie
n erasl~ . eSlUa, k t6.ty po prze IOd XIII do XV wieku melaneprowadzeniU dochodzeUla na poste zYJC' zycy kt6rz
.
T
runku, w czasie odprowallzania u- cM p {
. y ~J.arz.tlll l rysHował zbiec. Jeden z odprowadza
o () 1ll1ezYJczy ·ow.
Jącycb policjantów UCiekającego'
Prof. Rahm twierdzi, że ar_ stacji Pogranie. . . ."
Olesiuka ciężko ranił tak, Ze po u- tyści tej dnl!gliej rasy wmieś1i
~ ... 8. ~AT). Z Cha- wy po~ k~łkt 8owiecko-Ja- pływie _palU gOd~n zmarł. Drugi 'Owe olbrzymie posągi kamienbaro"" ~ o dotronanJu re pot\slri. Wnystkie pisma drukują członek bandy" Symonowłcz został ne, kt6re są dla uczonych do()Na podstawi&jł, ( ~ezę.towanła l lamknię- ~~y~ }{~m~.!1t P: t. "Przygo ujęty w okolicy Ołtusza i osadzo- tycbJczas Z aJgadką.
wje sZiC'zegółowych badań rozcłu Jd1Itia
~'kieb na towanła do prowokacll antysowiec ny w więzieniu śledczem.
•
mmr-Ó'W
zwietrzenia
skał,
8~ Pogk~,
ktcli na stacJi Pogranicznaja".
NOwY KINO·TEATR "MIRA1.". twierdzi prof: Rabim, te wie'k
VI, ....... potlOwęmł &tabJut wkró-tce nastąpi (ltw:u('je pos~ów liczy zal46dwie trzJ'
mi praą mandłurtkłeJ na konsukino ~ teatru "Mirat·~ przy uJ. 11 LuIb cztery stulecia,
PosąJgi te
lat 8Owł~kl na stacji Pogranicma
Listopa(}a (KonshntyDowslia~ .HI. są :zapewne
g.robowcami krója i 8tanow~em podtrzymywaW chwili obecnej końl'1ą' ~ię -łów mela-nezyjskich.
Badania
niem oskarteń o udział tamtejsze.
na
wyspie,
MOSKWA, 30. 8. (PAT). Zmarł prace przy gruntwnym remoncie, krrWi, dokonan~
go konsula ZSRR Stelmacba w
aktach dywersyjnych, komunikat w wieku lat 75 najwybitniejszy przeb,udowie i prZl'prowadzaniu:wskazują na to, że mieszkańcy
wyspy
Wielkanocnej należą
~owlecki glosl, te kampanja ta sta ' bydrótechnłk-'sowiecki prof. Puzy- udoskonaleń.
Nowa dyreKcja kin,; - t('Mru: przeważnie do gTUpy k!rwi A, w
Ilo~ł przygotowanie do bezpośred tewskij, autor z g6rą 60 prac naunich ~stąpłeń przeciwko konsula kowych oraz projekt6w regulacji "Miral1" w osobie dyr. kino - teatrćrw "Metro" i "Adria", niQ batowi, które z koleł wywołałyby no wielu rzt:k ZSRR.
cząc . na koszta,wprowa~1zi!a lI.ze,
Największy
leg ulepszeń i inow:teji, stwol'lZyła
lokal pod każdym względem t'uro'czołgu
pejskJ.
W pierwszym rze<hle ?(;stall\.
prowadzona do najwytszl3j dosko.
nałości czystoM dźwięku, dziekl
zaInstalo.vaniu n!ljnowi;żego i Da)
idealniejszego
typu
apJlraturj
("Philisonor" 193fl), obecnie stoso
wanego w nal~:iększy~b' kin:)·te8.trach Amer yki, n~tonti:tst w Polsce zupełnie dotychczas nieznanego. Nowa dyrekcja "Miratu" Z8.0rmtrzyła repertuar w Mjwięks,!!!
przeboje o światowym rozgłosie.
"Mira"'·' 'wa wspanill.1 ro j. n,)w('J
szacie otworzy wkrót('!' ~\VP ' p.lą-:
woje, na. przyjęcię lkżnyeli z'n!<t~. ".
~ów publiczności.
. ""
.

głasza w "Umschau"

.

"Prowokacie ant,sowieckie

=- :

h

Zgon uczonego
sowieckiego

części do gru.py OTe i inne w1Ąględy przemawiajlł
przeciw temu, by mieszkańcy;
wyspy Wi'e~kanocnej pochodzi..
li od indjan poludnio,w o- ame-o
rykańskich. Zagadką jest, w ja..;
ki - sposób mogły być ustawione owe oLbrzymie posącgi
odpowiednich środków trans..
portowych.
Potrzebną byłaby
do tego ludność oonajlmniej 40
tysiąozna. Tak wiel'ka Iicwa ludzi nie znalazłaby jednak po.mieszczenia na malej wysepce.
Prof. Rahm wyraża pI'lzypuszczenie, że wyspa Wielkanocna
jest resztką jakieg'oś zaginionego archipelagu. Za przypusz'c ze
niem tern przemawia wulkaniczny charakter tamtej.szej oko.licy. Przeciw zaś fakt, że w tradycjach wyspiarzy nie ma żad
nej wzmianki o te~o rodzaju
katastrofie. Zagadką są teź dotychczas napisy na pomni'kach.
Niew.iadon1o, LZy są to
jakieś
hieroglify, czy też tylko nazwiska członków rodzi,1J.Y królew·
skiej.
małej zaś

m.

statek świata

Mussolini przemawia na

do

Ofiary
złożone

Na z.'l.koń;·zenid manewrów 8,rmji włoski·,j ·l\1ussulini w obecnoścl
:l.t~ach6lł wcj5kowych państw obc y('h oraz licznie zgrot11ad2:.(Jllych
oficerów włoskich wygłosił znamienne swe przem<lwienie, które wywarło zdumienh VI prasie (':11ego świata. Na zdjęciu Mus:oHni
podczas wygłaszania sweg') przrmó wknia, stojąc M czołgu.

w administracji
"Głosu Porannegq",

Zarząd, persone'l biurowy i robotnicy firmy . B-cia MiJ',;iey I
Wasl!erma.n składają. na· p")wodzi~ll
złotych 100.-.

W najblit.szym czasie spUsz\'?ony zostania na wodę najwiękRzy i naj
szybszy statek pas!tżp.rski świat.a, budowany w stoczni Ghll:"kow
przez tow. Cunard. Statek ten O' pojemności f73.000 ton będzie o 56
stć·p dfuiJszy od największego do tyt:hdzas
parowca francu~ki(l O'o
"N orlandb". N-a zdjęciu - nowy transatlantyk w stanie budo;Y
w stoczni.
kg
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.Oceany globu ziemsltifłgo zamienię

zyn

oceany benzljny"

•

J

O

Z

za lłi6rt! p. Saheurl żąda ~ mil- ardg łranków
kowJI wynalazca czy genialny oszust et la Dunikowski7

dlłrgt:ir,

E

f'D

1934

Wiele ju~ pisało się o cudotwórcy Saheurs 'z Rouen, dopiero teraz jednak
dochodzą
o nim dokładne wiadomości z
Pe.ryża:
:
"Z litra słonej wody zrobię
litr benzyny a z 10.000 litrów
takiej wody zrobię
10.000 litrów benzyny.
Oceany gaol1a
ziemskiego zamienię w oceany
benzyny" . ~ tak oto twierd:ti
człowiek, kt6ry cały świat postawi na głowie, o ile się spraw
dzi, to, co mówi. Narazie pracuje nad doświadczeniami
'W
małe.} falYryczce w Rouen.

KTO TO JEST SAHEURS'l
Przypalrzymy si~ jednak bliżej temu wynalazcy.
Nazywa
się Allbert Saheurs i sam siebie
nazywa mechanikiem, jednakŻe poprzednio wykonywał cały
szereg zawodów. Był więc robotnikiem fahry.cznym, urzędui
kiem gazowni. stroicielem fortepianów, pomoeni'k iem notar.iusza, hodowcą koni,
handlarzemw~gila, kierowcą taks6wki i zdaje się, że lista ta
nie
jest bynajmniej kompletną.
Jako wynalazca miał cały sze
re;( "sukcesów".
Opatentował
on dotychcz'a s automat do ki~
rowania samolotem, podwójne
;migło dla wodnopłatowców i
l1l'7.[jdzenie
do wydobywania
zatopionych łodzi podwodnych.
Pozatem twierdzi. że wynalad
motor. kt6ry może pracować
hc,: tnaterjału p~dnego, a obeenic pracuje nad wynalalklem,
kl6r T ma umoi.1iwić strącenie
<;a mo!otów z powietrza.
Ten oto człowiek, który mógł
zo<;tać miljonerem ze swemi do
tychczasowemi wynalazkamioczywiście, o ile dokonał ich
naprawdę proponuje teraz
pal1stwu. wZg1lędnie Jednemu z
nu iwlększych koncernów nafto
w)'ch, swoje odkrycie,
które

500 LITRÓW NA GODZINĘ
Saheurs zaprowadził następ
nie gości do wielkieJ sali, gdzie
znajdowały się rządzenia
fahryczne, a więc zbiornik na
10.000 litrów wody, elektryc1.nv
piec i cały szereg rur. Po drodze wyjaśnił on jeszcze, w jaki
sposób WiJ)adł na pomysł wvtwa
rzania benzyny z wody
morskiej. Oto twierdzil, że wraz z
naftą znajduje się zawsze du~a
ilość słonej wody. Pomyślał sobie, że słona woda przyczynia
się 'W jakiś sposób do wytwarza
nia się nafty i wobec teRo spróbował wykonać ten zabieg w la
boraŁorjum. Przy tej 'Iposobności odJcTył on masę, która stanowi tajemnicę je~o odkrycia.
Następnie Saheurs puścił w
ruch całe urządzenie. Facho"'·
ey obserwowalii ,;e zdumieniem,
te w tym samym stopniu roŚ
benzynowym
cały nie w zbiorniku
poti>Ottl bentyny, w Jakim opa.-

może zrewolucjoniz ować
~wiat.

•

UDANE DOŚWIADCZENIE
W tej chwili nikt jeszcze nie
wierzy zupełlIlie serjo, by moż
na było uzyskać benzynę, cz,ystą benzynę. z wody morskiej.
A jednak Saheurs wykonał ten
cud na oczach rzecz-o znawców,
których trudno by10 wprowadzić w błąd! W jego falb ryce
w Sente - aux _ LouJ)s, na pr,z ed
mieściu Rouen,
obecni byli
prżedsta wid ele
ministerstwJl
wojny, ministerstwa lotnidwa 1.
różni inni z'a ,graniczni wojs'k owi aUaches, rzeczoznawcy pań
stwowych zakładów technicznych, oraz wielkiJch towa'r zystw
naftowych.
Tam w małej faibryczce ot'oczonej zewsząd drutem kolczastym, u której wejścia umieścił dwa karabiny maszynowe, przyjął zdziwionych
gości, którym oświadczył!
fe
z uwagi na sZlJ)ieg'ów musi si~
bronić, zwłaszcza
od chwili,
gdy pewnej nocy pięciu męż
czyzn wtargl11ęło do jego fabryki, by zbadać iej tajemnice .

;4

da

3)

Ig
dalszy).
złamała mnie

Ta kobieŁa
cał
{;:owicie, wykoleiła, wydarła ze
wszystkiego,
co on,giś dawało
treść i wartość memu ist'n ieniu,
poniżyła i shaiilbHa. A ja jednak łaziłem za nią. jak parszywy pies, tylko aby jej całkiem
nie utracić, tyllko aby być w jej
cieniu.
I oto nastąpił decydują.cy wy
pa dek w dniu 14 sierpnia. Tego
dnia wy:>zla ona około 3 popołudni'u z naszel:(o nędznego pokoiktt; na moje pytanie dokąd
idzie. duta jakąś szorstką, nicwyraźllą odpowiedź. Pobiegłem

w tajemnicy za nią. Trwało to
długo, aż do kolum.ny Nelsona
na Trafalgar Square. Tam ocze
kiwał ją holender w otwartym
sa mo chodzie. \V siadła. Ciężko
s~lp,iąc biegIem za nimi, nooy
zaszczute ranne zwierzę,
ale
niebawem straciłem samochód
z oczu i musiałem zawrócić. Nie moglem usiedzieć w mieszkaniu, hłąkał"m się, jak warjat, po ulicach, aż do mostu lon
dYliskiego. Tylko Jeden skok,
pomyśln lem,
i wszystfko się

Jak Bernard Shaw
znalazł lonę

Bernard Shaw

znalazł SWJją

żonę, "miljonerkę

z zielonemi
oczyma", miss Townshend, w
sposób tragikomiczny.
W twym czasie, gdy zabiegał o jej
wZig1ędy, Shaw był namiętnym
c~listą.. Pewnego dnia
spadł
z roweru i złamał nogę. Zdarzyło się to akurat przed domem Miss, k>tóra zajęła się nieszczęśliwym

rowerzystą.

"I oto leżał u niej"', opowiada Frank Harris, "pielę~nowa
ny do z.nudzenia. Mial przytem
wprost przerażającą
świadomość, że jeśli minie
chocby
jeszcze tytko jeden dzień
tej
niebiańskiej atmosfery, poprosi panią o jej rękę. To też zanim jesz()ze nauczył się dobrze
chodzić o kwli, uczynił próbę ucleczJd. Ale już na pierwszym
stopniu poś1iZł~nąJl się, upadł i
damal nietyłko ponownie chorą nogę, ale w dodatku i drugą.
Gdv wródł
do przytomności
bYł już znowu otoczony czulił
opieką. piękillej pani. Miał jestc,ze tyle siły, by unieść głowę
i szepJ1ą,ć:
- Czy chce pani wstać moją
mną?,

Na co
krótką,

otrzymał
C)d'Powie:iź
wytnown~:

a
-Tak!

Usłyszawszy

to -

zemdlał".

,I

JERZY GELLER

(Ciąa

da poziom wody morskiej.
Wobec tego
zainteresowali
się oni najszcżegółowiej wszyst
kiemi nuami,
zbiornikami i
\vo~óle Ul z~dzeniami laborator
jUIll\, piecem, fi~t1rami itp. W szędzie Mali próbki J)lynu i
nie natrafili na nic takiego, coby mogło wy~lądać na
oszustwo. A jednak płyn, który wypływa z końcowego urządzenia
z szyhkością 500 Htr6w na godzim;, a wi~c 10.000 litrów na

Sk'OlllCZY. Ale nędza i hM U<!~yniły I11Inie podłym i tchórzUwym. Następnie szukałem jej
w rozmaitych lokalach, w których twyklHmV bywać razem
z holendrem, a wreszcie w kawiarni wiedeIlskiej na Oxford
Street. Nie moglem jei nigdzie
znaleźć, a adres hiolendra nie
był md znany. P,owlokłem się
z powrotem do domu.
Oawło
p6tn,ocy wróciła.
Nie mówiąc
ani słowa po.łozyła pl'zedemną
na stole szarą perłę.
-

Dał

częła,

-

mi ją holender - zaponiewa:7: wS'j>ółezuje
z naszą nędzą..
Masz zastawić
perlę i wr~czyć mu kwit l()mhardowy, a 0>1'l ją wykupi.
Otrzvmasz za niq
conajmniej
20 funtów. To nam porno ze.
Go to ma znauyć ... ?
przyczem przeraził mnie mój własny głos, kt6
ry brzmiał jakoś obco i ponuro, j~kgdyby wydobywał się z
grobu. - Za co dał ci tę perłę?
1. co dałaś mu za to? Ty ... ty ...
Nie panujl\c nad sobą chwycHem ją za gardło swemi ko-

wykrztusiłem,

ścistemi

palcami.

Jej oklrzyk

20 godzilIl i kt6ry wynalaz~a Sa- przemysłem naftowym,
pod.
heu>rs, dJa uwiecznienia swego czas gdy r,ząd łatwo może swą
nazwiska nazwał "Saąol"
był produkcję zabeZ'pieczyć. Wresz
,
cie ma on dość .juź różnych zaNAJPRA WDZIWSZĄ, C~YST Ą wodów i pragiJlie odJ)Ocząć jako
BENZYNĄ,
rentier.
R!zeczoznawcy stali i kiwali
głowami. Skorzystali
skwapli· UCZENI KIWAJĄ GŁOWAMI.
wie z pTopozycji wynalazcy, aTechnicy,
rzecz,oznawcy i
by baki samochodów, na kt6- d.zielllIl~karze, udali się, kTęcąc
rych przybyli uzupełlIlić
tym głowami do swych biur i reda'k
płynem.
Był to
decydujący, cji. Czy wynalazek
Saheurs'a
można powied!zieć,
podniosły należy naprawdę brać na sermoment doświadczenia. Motory jo? Czy jest on oszustem, c~y
pracowały bez zarzutu, prawie te:i: manjakiem, którry osrokuje
nie wylwaTzając dymu,
gdyż samego siebie?
- jak oświadczył wynalazcaFachowcy mają szereg
ta"Sahol" jest lżejszy,
aniżeli st'rzeżeń natury technicznej
i
zwykła benzyna samochodowa. chemioznej.
Gzy rzeczywiście
Nakoniec miał Saheurs od- koszt produkcji benzyny był1by
czyt o materjalnej stronie spra tak niewielki i clZy możnahy fą
wy. Wytworzenie benzyny syn- produkować w tak ~'romnycn
tetycznej kosztuje,
jego zda- ilo ściach, jak twierdzi Sahewrs?
niem, 3 centimy za litr. ProDzienniikarze udali się do wy,
dukcję można podnieść nieogr~ bitnych
specjalistów - cheminiczenie, zależnie od budowy ków i inżynier6w, aby kh za"
odpowiednlch urządzell. Można pytać o zdanie. Usłyszeli na to
by nawet whudować od/powied- obszerne wywody naukowe, w
nie urządzenia
na okrętach. w których była mowa o cięża
tak, ze
rze graml1ikowym wody i benzyny, o formułkach chemicznych
STA'l'KI CZERPAŁYBY
itp. Nie zrozumieli z tego wiele,
BENZYNĘ WPRfrST Z MORZA ale poję'li to jedno, te ,,§wie,,*oC
Saheurs gotów jest sprzedać niki" wiedzy nie ufe.M
swój wynalazek przedewszyst- 1azkowi.
kiem Francji ze względu na .jeOIbecnie ca~a l'U'ancja wyczego doniosłe znaczenie dla obro- kuje z niederp'liwością, jak si~
ny k'raju, jednakże za cenę nie- rozwilIlie dalej "spraWQ SaboJ.
mniejszą nit dwa mil,jardy {.r an lu".
ków.
Naturalnie nie wymaga
Należy wspomnieó, łe,
jali
on, bv cena zapłacona została donosi dziennik par'y_l "Ma.
odrazu w gotówce, ale nie ma tin" w dniu 13 wneŚnf.
~..
zamiani wydać tajemnicy swe- dzie spTZedana
na lie:ytacji
glO wynalazku, prędzej, zanim wiUa "Mon Cap rice ", pof.ożona
nie otrzyma większej części tej w Roquebrune-Cap-Martin (Risumy. W tym celu był ~ot6w u- wiera franc.) Cena wywoławcza
rządzić produkcję "Sahołu" w wynosi 10.000 fil'anków;
suma
wiel1dch ilościach dla nabywcy ta zaledwie wystaTcza na ~a'31~o
wynalazku i produkować "Sa- kojenie ~6wnego wierzyciela.
hol" tak dłiugo, aź cena kupna
WiJ~a ta należy do głośnego
nie ~ostanie spłacona.
w swoim czasie in:lyniera DuNa pytanie: dlaczego sam nie nikowskiego, wynalazcy metochce eksp10atować swego od- dy wydobywania złota z p:akrycia, odp.owiedziął,
że nie sków Riviery. Został on skaznczuje się na siłach do waliki z ny na 2 J.ata więzienia....

wy"
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Oto jest bJisto,r ja sza're-j per- ParYi:a, myśląc nad s.posobem
zaspokojenia trawiące~o mnie
Igłodu, olIDdziła mnie na~le z za
myślenia jakaś awantur·a , której towal'zyszył trzask, brz~k,
jak plf.zybyłem do Paryża . Sze- dzikie okJrz:YIki: autobus zdedlem nocl\---'J)rzez lasy.i łąJki, po- rzył się_ z prywatnym samochoprzyczem omnibus się
Ja i wertepy, zapadając po kost dem.
ki w g1liniaste bJioto.
Podczas pr2!:;Jwrócił, a ranni wiłi się w.e
OIkrzyki poU·
dnia ukrywałem się vi lesie, a- krwi na ziemi.
bry nie spotlkać człowieka. Na- cjant6w. żałosny s,k owyt ranpewno byli jUi; na tropie 11101'· nych. O:l!brzymi tłum ludzi, nł~
dercy,
a mnie wydawało się, by wyrosłych z pod ziemi, otaA Ja
jakgdybym był otocllony krwa- cza miejsce katastrofy.
znajduję się w tym tłumie, tak
wemi psami.
stłoczony, że nie sposób się ru·
Wreszcie dotarłem do Pary- szyć z miejsca.
Nag,l e
doża. Ale siły moje bvly do tego strzegam przed sobą tęgiego, ostopnia wyczerpane, że opano- dęiałego człowieka w brol1Zowała ffiIIlie niewymowna
obo- wym plaszczu, z kt6rego
zejętność; nieChaj się dzieje wola wnętrznej kieszeni wystaje port
nieba I Moje zabłocone ubranie, fp,J. Czyż to nie jest widoczny
pOTJll'ostu powleczone zasuszoną znak niebios? Czy los cJlce jesz
skorupą g.1i'ny, zwisało 'tv strzę cze raz zlitować się nademnq?
pach, palce wychodziły z bu- (hllroi,n ie
rozglądam się
na
tów, a ja sam, nicogolony. IVy- wszystkie strony, n~kt mnie nie
głodzony, zabłocony, musial';!ln ohserwuj(} i oto już mam portwy,g1ądać przerażająco.
Przez fel w ręku, a po chwili w kiechwilę zastanawiałem się nad szeni mojej marynarl,i. Toruję
tern, czy zglosić się do policji, sobie dro,!;{ę z tłul111u i uciekam
uważając to bodaj za naj,l epsze ile mi tchu starczy.
'Wreszcie
wyj:ście. ~zczęśliwy
przypadek catlwwicie wyczerpany padam
przyszedł mi z pomocą. Zycie i na ziemię i nie jestem w toma
rzec.zywistość pozwalają
sohie podnieść się. Dopiero po kwa('!zesto na przedziwne żarty, ja- dransie wypoczynku dźwigam
kich nie potramaby wymyślić się :t chodnika i wchodzę . do
nawet fantazja poety .
p~ "rwszej napotkanej bramy.
. Gdy włóczyłem się
IIlicaml
(O. c. n·l.

przeszedł w cichy Skowyt, 'bro- ły. -.
niła się przeciW'ko ?ławiącemu
L- Proszę mnie nie pytać _
uściskow>l, przewróc1ła
prz~- zacząl po chwili, pociągnąwszy
tern. ~tół, a pe~ła potoczył~ J lę 'z,now'U spory łyk z butelki __

do J:J nóg. MOJe ~a~ce zaCiskały SIę ooraz bardZIeJ, jakgdyby
obdarzooe s~raszną, na~udz~ą
siłą. Oc~y meszczęśliwe.1 · nabl~giy krwIą. i wyszły
z. orbIt,
krwawa plana ukaz.ala. SI~ na
skur<!zonych ~rzera:l:en~:m ustach. W.resz01e zwolJIll!e~ U·
ścisk, a ona padła. bez żyCIa na
po<il~gę, P okryw:aJąc. perłę· O,
Za me na ś~i,ec16 me dotknąl
bY't? z>marłeJ,
aby W!dostać
k1eJnot.
Czu~em Jedyn~e w .usza~h oszał~m~ającv, ŚWIst mezno.sn~ kłUCIe w .mozf,u. PUC!?
mOImi oczyma wIro,wały ogruste kola, i kolorowe światełka
Byłem przekonany,
że tracę
zmysły. Usiad~em ooOik zmarłej i patrzałem na
nią nieruchomym w~rokiem, ale nie mia
łem odwagi jej dotknąć.
Ni~
wiem, jak długo trwał ten bezwład. 'Wiem tylko, że w pewnej chwiJi opanował mnie straszny lę.'k, że mord zostanie odkryty.
Zerwałem się i wybiegłem w ciemną noc. Na suzę
ście miałem jeszcze przy sobie
dość pieniędzy, aby pierwszym
rannym pociąlgiem pojechać do
Folkestone. a stamtąd przeprawtić się łodzią do Francji

81.VIll- .. GL-OS PORA"'NNY" --

o

króla

Elekcia monar,""
bJlcia
. .
w

SIeCI intryg . dworskich,

Di~

19~4

odbgl

odłożona z powodu
ltonłrlcandJldalów

wśród cyganiątek palących
pięknych ale brudnych

-t;.,

Nr

~40

n;e"rzJI-

papierosy i cyganek,

Członek'
cygańskie i rodzwy
królewskit.j,
dostojny Multi
Kwiek, który przed ki,1k.u dniami odwiedził naszą. rcdakcj~ \
j zaprosit na 5
na elekcję nowego monaifchy, miał U.1.!lsa ·
dnj.I)J'I,ł} zmartwienie: konł'l'ikat. 
dydal'i do tronu kIólewski'vgo
zajmowane?;o obecnie przez mi
łościwie panującego
J. K. M
Michała
Kwieka, nie zdążyli
na pole elekcyjne.
Wczoraj
miały się odbyć wybory, lecz z
powodu brak.. quorum zostały

Narazie cyganie nie t'racą
czasu i przed pnybyciem SWIJ
ich sta·rają !li~ w Lo~i ro~
sprzedać za,p asy patelni i rondli, obawiając się potem kolbo
kmencJi i zbyt wieHdej poda· J

ty.

Rozmowa o Konstytucji i 110
lityce nie przypada do gUShl
li!Tomaazie dzieci. Są wśród
lI: iej dziewclZynki naprawdę \'ię
kne i naprawdę brudne.
Cyganki mają wrodzoną ko
kieterję.
Dziewięcioletnie ma·
odłożone.
leMtwo nosi !kolczyki,
ma
Krewnv królewski nie okrebarwne su·kieIllki powyszywanQ
ślił nam' ookładni-e, ,gdzie od·
monetami i masę świecidełe'k
będą się wybory
nowego mo
Domaga
się papieros6w, kt6re
Foto H. RoSI.
narchy. Powiedział tylko, 'że
jut teraz pali namiętnic, .11ie
na Chojnach i, pewnie względy
Te, nie martwią się wyborami I •.•
kam"Cone przez starszych.
wyższej
dyplomacji, nie po·, .Grupka rozbawionych' cyganiątek. Jedno z nien polotyło ~abę na ...
Oczywiście, trzeba sobie dać
zwoliły mu
na podanie do·
pAtelni.
W1rÓŻyć z ręki, z kart,
z twakładniejszego adresu.
A.te
rzy i t. p.,
kłaść niezliczoną
ChOjlly są dŁugie . szerokie,
nic więc dziwnego, że dopiero m-encie -, ~lit~czn~m polsli.icb dajny. Oc.zyncie przy takim ilość drobnych monet na ~<
ja'k i dne ręce cyganek i udawać, że
po dłuższej wędr6wce po uli- cy?anów me Jest jasna. Wyra · przyroście natural·n ym,
r Z V g O y,
tóre
dotąd noQtowały dworskie kTo- się wierzy.
cach i zakamarkacn trafiliśmy źme s~ zail"ysowan.e dwa 1tg)fU
niki,
nie
prędko
jakaś
inna
dS
na miejst.e,
powan~a: ,zw?Jenników obecn(ł
, Dziecia~ ~ą P'7zyj~mne, prz-y wprawiły w osłupienie
ł'
r.Yf!llnie rozłożyli się obozem go. reglmil u .l gruPy o~zycy~ nastja dorwie się do panowa · tiuilne, PNYCls:s.aJą SIę do czlo'l
wieKa tak długo aż ich rączka
ca y SWI a t ł
na niewielkiej przestrzeni on- nej,. na ~zele ~tó~eJ stOl Mu~t) nia nad cyganami.
KTól musi mieć najmniej 3-5 sięgnie dna kieszeni i znaj·'
dś og,r odu, a obecnie zaniedba KWle.k ~ dwaj Jego synowI~;
rotce " aSlno
nego podw&rza. Pros,takąt, o · Gustaw l Wasso: Dy?lomac~lł lat i tylko w wypadkach wy- dzi~ tam coś wartościowego
można
wYbrać Potem stają si'ę nagle dzikie j
~raniczony z cztere'Ch stron obu s!ro~ pracuj,e zaCIekle, me ją.~wych
uciekają od ludzi.
Należv się
białym drew.nianym płotem, pI2eb.leraJą c ,
sr~dlkach: AtlU m1odszego.
strzec,
gdyż
potcm
jest zap6wypetniły prymitywne szałasy tern je?nYc?, J~k l dru~ICh są
~lscy cyganie
wybiera h
drewniane, wolny środek obję- podatkI. WIernI poddam. obec· wtładcę, Jrt6ry otrzymuje szu- żno; s'ka1cić albo, broń Bote,
łv w posiadanie chmary dzieci neg? władcy ~. !S-. M. ~bc~ł3 mny tytuł .,IkIroła W'Szechcyga· uderzyć dzieciaka nie wolno,
ujmie się za nim C31a i.tro
_ nieodstępny rekwizyt grup K~l-e'ka kanruem s!l Obl()!nICa. nów: polskich.... ,;
mada.
l'vgallskkh.
mI wydatnego ziDlmejszeIlla ~o
Albert PreJean musiał w pewnym
Do Jrompetencjl właC:lcy u •
Wnęfru szałasów
są nie filmie oJ.hyć walkę bokserską. Re. Nasze wkroczenie do oboru, d·ahk.ó~,. podcza~ gdy opo~ycja leży: ściąganie podatków, II~;
t f ot o"'ra f a. re· oraz. Jej -CZ'OłOWI kandydacI za·
żyser powiedział mu:
rr d y b y Ole apara
.
downict'wo, dawanie ślub'Ó'wł chlujne. Panuje tu brud i nę.
"
'.
.
.....
powIadają
na. wyipade.k OSIIl
dza'
.
Na
gołej ziemi zbity z 'de· . - A wi~c, drogi Albercie, bodakcY.Jneg,o, byłoby racze~ wtI'O gni:ęda wła'rl1zy całkowite znie " naczelne 'dow6<htwto, opra~oWJ sek: 't apczan, .zarzucony stosem
ksuj spokojnie. Nic ci się nie mogo potraktowane.
Cygame
Sił c. t' enle
•
w 81: e1k'lC
· h dan3w..
"
d
-'
1"''''n
.1. ... wamie planów w..ówki w tO!! poduszek: nieOi'kreślonej barwy. że przydarzyć! Zgodnie ze scena.
wyraznIe
z
enerwowanl,
Wl· •• ~_ '
bo
.
.
_.~
ł spos6ti,
by jedna ~ ni.
•
..
•
..nOA wy
Itczy nIe JCiM nowy
Tu !pi cała l'odzina, składają ;
da c, że ClerpUt na znaną J ~ pioWtaTZa się bez przerwy prźy. pnenk"atttała innej i t. p. Po· ca się z kilkU osób. Jedynym rjuszem, wygrasz walkę wysoko
na punkty!
nas goraczk~
1 k"
.
. J je
. . . pl"zedwyborczą
1 . h ' k"'~'
a;G.UeJ eJe·
CJI,
nIemnIe
. . dl:\t:k.i idą na utrzymanie kr6- jasnym punktem w tych ponu.
- C'ty muszę? - zapytał PreAl.e f.otografJa Jest Ji.B me zJa dna.k w lonie każdej ~y cy la i 'd woru, składającego się i ryeh kom6rkach hą samowary.
jean.
- Jeżeli mój partner w goadjutant'
ó
W!
ł
pardjł,
na
opla',·
wl~ku}m tak. wS'Pamał:e~, tak gańlskiej znajdują się opożyojo
Doządanem, ze dla zdJ~Ia po .
'~.'
•
canfe koni, .wynajm()Wanydj' słU'annie pielę.gnowane, i: zda· rącze a spotkania rzuci mnie na
\
leka błystezące.
rleski?
tra f ·lą wyzb"
yc SIę Ws.zys..~k'IegoJ nlo::1(;1.
.
po arod,n, miejse postju i mel'
nawet glęlboko zakorzenionej
Nte mo~l~my
przenib.ą,~ dunków.·
Mę'tCJytni
Sil powamiejsi,
- Tyłko się nie bój - uspaJ{anieufności do OIblcych.
grubej mD:sil u. dyp!lomatye~ej
spokojni l małom·ówni. 'Kocha- jał go reiyser. - Gdyby naprawW; elekcji, która miała tJl:~ ją; poprostu tytoń, wielbi,ą, wód
_ .J... .....}
'ę ostrożnoŚcI, ,taką przywdzIała
. .
.
dę rzucił cię na deski, wówczas
Nalpleiw WIęC nuIe~y SI
m6' t
·;
t
ł d
-Kl' nasza ro'z
wczym, s ara, po- wczoraj odlb:yć. miały wziąt li"" ke i pieniądze. Ci, którzy o- zwyczajnie wytniemy 1ę scenę.
d ZleCI
po em m o e cy~an
ok
Ni
.
dział
WUpy
cygańl!l'
k
ie
z
<>'kolic
i
h l'
ł
za marszczona cyga· a,
e WIe ·
becnie przebywają na Cbiaj.
pocz~'y "',yc y ac g. owy z.
my czy J'est ona w opozycji do Poznania, Wilna ł Lwowa, a nacll nalet'ą 00 najlbiedniej- Pokaiemy publiczności tylko te
sceny, w których będziesz miał
Ul'Zeplerzen szalas6w
wreSI"
,
.
obecne·go władcy. Jej m-es7ltą więc ze wszystkicn stron PIOI- szycn. Jest to grupa, która przewagę·
.
.
'
~Ie w~lęgla I star~zyzna, o~d~- osolbislV pogląd na politykę nie ski. Kandydat6w miało byó pmywęOrowała do Polski z
Flca . SIę
hłoglI~
spo~o~ 'est w-atn . U c anów kobie- tnzecll: obecny kr61 Micnał o. . uzarnogórza. Zamożniejsi są - Jeżeli jednak przeciwnik' tak
mnie urządzi, że nie będę m~ł
pl'zYJemnOSCl
palema
tytomu
J II
•
YJ' "
• yogynnp.D
ani raz ,W ano i Gustaw Kwie1i;;.
"
.
kI
~11._
Y nIe ma a. anI z
"'?lO
rumuni, najbogatsi węgrzy. Mia dalej filmować? zapytał Prep~plcrosow w mezwy . e UIl'U · . biernego
'P rawa wyborczego, wie. WassQ eies'lv, się 'd~ą po.
rll bogactwa olOozu jest ilość jean.
pch
tutkach.
N'
to
.~..t_
k'
b
k
putarnośc~
jest
cygański.ul
O
.. .
t rś
le znaczy
jQUlV'a· ,
y 0kioni. Zupełnie biedni cyganie
- Tylko się nie martw, Alber··
czywIscle: spy fil my ? w,"J Diety nie interesowały się p,O- ksi~ciem Walji .I tą, łylko r6 . musząj wypożyczać zwierzęta
h'ory. ak , mIały SIę odbyc, me li'tyką. OIwoSzem, są uświado .. żni.cą', że niema obaw o jego pocią!gowe i mają skłonność l"tl ciel Nakręcimy walkę bokserską
ste.ty Jedna~ grupy .wyborcze mione i, j8lk' nas za ewniono~ potomstwo. Uchod'Zi bwiem i a czej do lżycia obozowego, niż dopiero wtedy, gdy ~ały film bę
z mnych mIast polskIch zosta· · ·t . a' poś dn" Pnie iasła tionwana.
dzie jui gofów!
wędrownego.
Iy zbyt późno zawJadomione JU. ·b!lIe.r z
re_1.~
w
Dnia wyborów cyg.nie nie
o elekcji i nie zdążyły jeszcze wy lerała monl1."ll"q.
Zupemie fałs.zywe są wersje
śt.iągną>Ć do Łodzi.
Do wY'boTów !tają w.szy'łcy o1U-eślaj~ dokładnie, ponicwai o bogactwie cygan6w, którzy
Nie wiadomo, czy nie jest to mężczyzni, którzy ukońezyU zaw-sze piO'W'Stają: tnid.n.o§cf ze rzekomo mają ukryte pienią- ją. się; narod~wy taniec cy'gapodstęp ze strony dworzan o· osiemnasty rok' źycis. Kandy- §cłągnięciem na elekcje wy· dze. len msjątek streszcza się. now przypomma "kozaka".
hecnego monal;chy, którzy bar datów wybiera się jednak tylko bo:rc6w, kt6rzy rozr%IU.'Ceni są w kilIku wozach, koniach i zło I Już przy wyjściIu napotlialiś
noszoonych my k~~!1 starszych. cyganó~.
dzo dobrze czują się przy wła· z rodziny kr61ews·k iej, ZTesz- gnIpami na' całem terytorjum tycn _m?netacn,
doZy zazdrośnie strzegąc swych tą bardzo rOllgałęzionej. Rodzi Rtteczypoapolitej, ,Określa s.lę przez. kG?lety .. W~zyscy są gre-/ Spytahsm! o !ern:~ elekCJI,
kOi katolilk.'a mI" me obserwuja W·zruszyll ramlOn:lml, pOplrOtYh~łów:
adjutantów i wo ną palOujl ącą
jest
'd ynastja wi~ tylko w przybliżeniu
Ozów.
Kwiek6w i dopiero w wypad- tę, a następnie, gdy .zjedzie się .jednak' świąt Kalendarzowy~h, sili o papierosy i przyrzekli za
Wogóle, Jak wynika z kilku klU, gdyby ostatni z Kwiek~ quorum '(du~a, <tu.ta· cY'Ran6w ... le?z własne. Są muzyka1ni, do wiadomić na~, Czy nie ("yg..aNa;mlodsze nia?".
rozmów P'l zez nas przeprowa· nie mial męskiego
potomka, - lat: okTeśla: to nasza roz I skonale tan'czą.
dwnych, sytuacja na firma w'ładza p~,zechodzi do innej ro- mówcJ:ynłl: nasłQPU..je eleKcja. dziewozęta rytmicznie poruszajn.
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Drezentuiem,!
Ofwlękowy

Dramat kobiety, pozbawionej prawa
do miłości. Reż. CHARLES BRABIN

,ZLIE KOCHA

Iradr. Maureen SalIlin, PhiliPS. Holmes. -

W rolach głównych: ~11.e
dodatek oraz tygodnik aktualn.

Foxa.

-

NADPROGRAM: Dźwiękowy
Pocz. seansów w dm powsz. o g. 4,30, w 8ob. i niedz, o g. 12.30.

ŚPIEW! HUMOR! PIOSENKI I Jednoczy w sobie Następny program: .. PARADA

i dni nastepn,ch!

REZERWISTóW"

PlA RSZ R1\ K C

Pierwszy wielki reprezentacyjny film wągierski reż. Gustawa Frohlicha.
Muzyka. wszechświatowej sławy Pawła Abrahama
W roli gł. fenomenalny, znany z filmu "CSIBI"
V.
przepiękna
Darka
Przecudna muzyka! - Bajeczna wystawa! - Sentymentalne romanse cygańskie. Bajeczne pieśni węgierskie I
NADPROGRAMY l
Początek o godz. 4-ej

Tibor

Dziś

Dramat serc na tle
wspaniałej rcwji-

Halma,.

Margil
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Minister Habicki

Łodzi
W dniu wc.zorajszym pr~y
był do Lodzi
w towarzystwie
swej matżonki prezes rady wojewódzkiej BBWR. w l .. odzi, b
minister. dr. Stefan Hulbioki.
Fo ka-ótkiej konferencji, odbytej w BezpartyjlIlym Bloku, I)·
Hubieki, wraz z P. HaIliIlą Hu·
bicką, senatorką,
udali się do
BTyską
w powiecie ł.ęczyckim,
gdzie zwiedziJli znajdujący się
tam obóz p:racy dla dzieW1czą~·
W dniu dzisiejszym p. Hubicki odJbędzie w lokalu rady
wojewódzkiej BB. szereg konferencji z pTzedstawidelami Oi
ganizacji społecznych w Lodzi,
celem omówienia aktualnych
zagadnień politycznych i gospodarc.zych.
W sobotę rano p. Hubilcki
wlraca do Warszawy, ~dzie w
klubie sejmowym odbędzie sit;
posiedzenie łódtzkie.f RTUPy rei
gjonalnej, na któlfem p. min.
Hubicki złoży sprawozdanie ze
..wego pobytu w Łodzi i przehi~'U narad polityc.znych

konferuje w

nie wolno handlować

Strejk u Scheiblera i Grohmana
.
Robotnicy porzucili
w

pracę,

a dyrekcja

rozwiązała

najmu

wyjaśnił, źe kary stosowane są na pracy, wczoraj nad ranem wylepodstawie specjalnej tabeli, która piono na murach tkabti drugie
obowi~uJe zarówno firmy, Jak I obwieszczenie, że wobec samowolrobotników podobnie, Jak umowa nego porzucenia pracy rozwiązuje
zbiorowa I taryfa płac. Robotnicy sIę z dniem 30 sierpnia umowę o
podnieśli wówczas zarzut, te kary p,·acę.
stosowane są w tkalni nawet wte·
Strejk, jak dotychczas utknął
dy, kiedy robotnik nie ponosi b.d ?a martwym punkcie. Poraz wl6ry
nej wlny w wypadku zepsucia to- zadna delegacja streJkującyrh nie
waru. Dyr. Kokeli stwierdził dele- zwróciła się do dyrekcji Zjt>dnogacJi, :re każdy poszczególny wy- Clonych zakładów, która zresztą
padek Jest badany przez kierownic nie chce konferować z robotnikatwo techni.czne tkalni.
mJ, uwdając ich za nlezatrudnioNastępnre, Jak Informuje nas nych u siebie. Dyrekcja utrzymuje
dyrekcja, wobec 'dalszego kontynu ze w ostatnich miesiącach ilość
owanla strejku włoskiego na tere- stosowanych kar w tkalni znacznie
nie fabryki przez cały wtorek ł zmalała w porównaniu z pierwszy
~rodę, dyrekcja po9tanowłła wy- mi miesłącami roku. Na dokonaną
wiesić przed fabryką obwieszcze· \V ostatnich dwuch tygodniach wy
nie, w którem uprzeilzRa robotni- płatę zarobków w tkalni w kwocie
1Ww, te o Ile w ciągu dnia nie sta 62,000 zł. przypada zaledv.ie 138
Z wyja&1ie6 udzielonycJi nam ną do warsztatów, 10 tkalnia zo- zł. kar; !lzkody za§ są dla fab"n'ki
przez dyr. Kokelego wynika, ze stanie zamknięta, a umowa z ro- ogromne, gdyż wyprodukowany· to
strejk wybuchł we wtorek o godz. botnłkamł rozwiązana.
~ar _ musi bYć sprzedawany, jako
9.30 rano na jednej z sal fabrycz.
Ponfewd nikt nfe stawił się do brak. Z sumy potrącanych kar firnycli. Po upływie p6ł godziny zama nic nie zyskuje, albowiem kamarła praca na drugiej salt I nowa
".OIilOSZIOł\'
,~"" '~
ry przesyłane są! do ministt>rstwa
tkalnia zosiała całkowicie unlerua 'opieki społecznej.
cłlomiona. Około połudnfa zwróciI~ł.
~! _W ty~ sIanie rzeczy strejk zała się iło 'dyr. Kokelego liczna de:'~~'e:o~~~VCII" ;:-G;...-OW
'
r sJioczył dyrekcję Zjednoczonych za
legacJa 8trej~ujących, która Jako
i~. ~o~~.~
u
", .
klad6w. Jak: nas zapewniono. dvpowód 7.astrejkowania podała sto,~d.Y~"o~~~~I&~-.:\ rekcja dąży do uruchomienia za5;:t~~~\; ;r~..~, ~_"'" ~.... ___ ~, ............KOWAUKI:-';';"''''
l kładów. Ostatcrzna decyzia leży
sowane I~ary za usterki w pracy.
jednak w ręku zarząliu.
"
W odpowiedzi na to dyr. Kokeli

nowej tkalni

Zjednoczonycb
zakładów przemysłowych Scheiblc·
ra i Grohmana wybuchł
nagle
strejk, laóry ogarnął 1!,400 robot.
ników.
Według informacji, uzyskanych
ze sfer t·obotniczych, tłem konni!i·
tu jest nadmierna ilość Imr, stoso·
wanych w fabryce za usterki w.
pracy. Strejk przybrał dość ostrą
formę, a w dniu wczorajszym dyrekcja postanowiła zamknąć tkal.
nię i wypowiedzieć pracę wszystkim strejkującym.
Celem wyświetlenia istotnego
tła strejku, który w konsekwencji
swej m()7.E' ·doprowadzM do unieru
chomienia przędzalni I wykończal
ni, zwróciliśmy się do 'dyrekcji po
Ezczeg6łowe informacje.

'W..
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niedzielę przed świę
tami żydowskimi
Kupcy żydowscy wystąpii "dn
ł\'ładz w sprawie pozwolenia
na
bandeI w ciągu kilku godzin w
niedzielę przypadającą w przl'ddzień świąt. Zarządzenie takie nie
będzie jednak wydane. Ustawa o
odpoc'tYnku niedzielnym prze widu
je, Ze w niedziele handel moze odbywać się w przeddzień
Bozt'go
siłą odebrał
żonie
aNrodzenia lub Wielkanocy. Natomiast niema mowy o świętacłl ży
Kobieta poczęła ~Qśno wrLy
Przechodnie przy 7.biehIU u'
dowskich.
lic Rzgowskiej i l{arpia byli w wać pomcy i podhiegł:szy do
InterwmcJe w tej sprawie rrie dniu wczorajszym św.iadkami do~źlki wyrwała dorożkalfzobędą załatwione przychylnIe.
niezwyklego zajścia. Oto Rdy WIi lejce, llnic-motliwiaj~ od~ ••••••••••••••• e~ •••• "
we wspomnianem miejscu zna- jazd. 'Na ulicy poW!Stało zibieZjawił się posterunlazła sil! jakaś młoda kobieta. gowisko.
prowadząjCą, za ręlkę kil:kuITełinie kowy, który odprowadził męźdJziedko, nagłe z.hliżył się do czyzn~ li dzieckiem i kobietę
niej jakiś mężc%yzna i wyr- do komisarj~tu. Tam okazalo
Miotany w roku 1908
iż owym m~czyzn!!l jest
wał kobiede dziecko, z kt6rem się,
przez p. Ma.ry Baker Eddy
Józef Kwiafltowski, zamieszka
rzucił
si~
do
uciectki.
Nastę
Międzynarodowy
D7.iennlk
ty w Kaliszu (Podgórze 10), ko
Wydawa.ny codziennie, z wyjął pnie wskoczył do doroilki i ka bietlll zaś jego -rona, Helena, a
i:ał
doroŻlkarzowi
niezwłocznil~
kiem niedziel i świą.~, przez Wyda.w
dziecko,
pochodzi
z tego
roictwo "The Christian Science ru.szyć z miejsca
ma1:żeństwa.
Publishing Socjety. One Norway:
Kwiatkowska w swoim czaStreet, Boston MaaB.
sie Op1L~i1.a dom mężowski i

w

umowę

y-

-

Porwanie dziet:ka
swej b.

Oiciec

••••••••••••••••••••••••
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SALA FILHARMONJI

wraz z dzieckiem zamieszkała
TeJ. i13-84
KomuniKaty cna kierowni1iów tego
Teatr art. w ·P abjanicach, o czem KwiatTylko
10
dni
pisma, artykuły i ilustracje, które
kowski niebaw~m się dowiemają oyó ogłoszone, nalety kierodział. Gdy udał .. ię do Pabjawaó pod adresem
pod kler. art. M. BRODERSONA
The Editońal Board of
sapraaza Was na dzisiejszll premjere
The Christian Science Monitor.
nowego przeboiu przygotowanego na
I

"ARARAT"

Rowerzysta doznał
pęknięcia czaszki
Na szosie KOllstantynowl'lkie) w
pobliżu Zdrowia miał mit>j~ce w
ćniu wczorajszym straszny wypa

dek.
Szosą jechał na rowerzl! Jan Sku
piński,
zamieszkały
przy uliry
Kątnej 74.

W pewnej chwili w cza.. ie omi
lania wozu Skupiński został naje
rbany przez ja!lący w Iderunku
Konstantynowa saOlochód. Nie
szczęśliwy
rowerzysta uderzony
przodem r.amuchodu spadł z rowe
(U na bruk, uderz<ljąc głową o ka
mienie.
Zawezwano pogotowie ratUllko
we, którego lekarz stwierdził pę
knięcie czaszki, złamanie ręJii OfJ!
ogólne cię,żkie obrażenia cielE'sne.
Po nałożeniu opatrunków S11u
pińc;ki odwie:liony zo.;tał do szpf
tala w stanie beznadzi~jnym.
Sz,lferowi polil.'ja spisała pro10
ku",
(p)

Tomaszów
REJESTRACJA MĘŻCZYZ~
Zarząd rnia.,tll wzywa w~zyst
kich mieszkańców urodZDnych w
roku 1916, a pr.lebywająl!~'ch stale
w TOJlla.,7.0wie do stawienia sir
wraz z odpowbJnimi dokumenta
mi do wydzialu administracyjnego
mi~dzy godz. 9 a 1 popołudniu
Zainteresowani winni się zgło!'ić w
następu.l,!cej

kol~jnoścj:

1

wrześ

nia ci, nazwiska Kt6rych rozpoczy
Ilają się na We,y A. B. C. D. E.
chłopczyka
3 wneśnia - na litery F. G. H. I
. "d • dz' l .
.l., 4 WfZIlŚ'lia - K. L. Ł., 5 wrzeł
me, o.wlhe łladsu~l' tadz1ll; żeOżo- lila - M. N. O. P., 6 \uzt'śnia
na wyjec a ~ o ,,-,o l.
pu- R. S. T. '(I wrześrtia _ U. W Z
szczony matzonek przybył ró' ,
. 'J
WlDiet
do naszego
miasta,
gd,zie po kilkudniowych poszuS~K~MV". OLIMPIJCZYKA
kiwaniach z.na1aU wreszcie żo
Mtej:.kt koml!et W. P, i P. W.
nę w dnil\l wczorajszym przy urządza
dniu 2 września zaw~
llbiegu ulic Rzgowskiej i Karr - dy lekkoatletyczne I atletyczne
pia.
pod nazwą "szukamy ollmpjJczy~
ka". Program zawod6w przewiiluPo wyjaśnieniu sprawy mał- je nastp,pują~1! lmnI{urencjt>: biegi
żonkowie Kwiatkowscy ~ostali na 100, 500 i 5000 mtr., fllt,k wdal.
w policji poinformowani, że wzwyż, bieg itolarskl na 10 klm.~
sprawę
ustalenia prawa do pływanie i dźwiganie cięiarów. W
d'liecka może rozstrzygnąć je- zawodach mogą wziąć udział wszy
dynie sąd, a dziecko na,razi~ scy, którzy ukończyli 18 lat, stomusi zatrzymać Józef Kwiat- warzys~ni j niestowarzyszeni. ~1
kowski, ,k tóry w chwili p:m:yby zawodów - wyszukanie utalentocia policji był w posiadaniu wanych sportowo jednostek.
dzieoka, do czego jako ojcie~ ••••••••••••••••• toł1 •••••
jest uprawniony. (pl
TEATR ROZMAITOSCI

v:

Filantropia cz, pr,wata

otwarcie sezonu zimowego w Warzgóry
szawie p. n.

na szosie

kilkuletniego

The Christian Science
Monitor

,

Katastrofa

Cegielniana 27, tel. 112-25.
Ostatnie dni

gościnnych

występów

Michała

MichalesMo

"Księżna

CzardaszMa"

Abonament reguluje
się
Władze roztoczą ostrą kontrolę nad zbiórKami
przez po oz tę (ze wszystkich kra.Dziś, w pi~tek, o godz. 9.30 w.
jów) i wynosi:
pablicznemi
wspaniałe widowisko w 20 obrazach
po cenach popularnych
dol. 900
rocznie
Re!. Sz. Dżigana i J. Szumach era
Począ.wszy od 15 sief1Pnia t Unormowanie
tych spraw, a
dol. 4.50
półrocznie
Conferencler: Wł. Oodik b. obowiązują, na terenie całe- zwłasZ1Cza obostrzona kontrola
'dol. 2.25
kwartalnie
Nasz zespl5ł (pg. alf.): BirnbalIm,
krajuh nowe
przepisy
Bergmen, Barnasz, Dtigan, Feterman, go
dol 0.75
miesięoznie
It... '..11.
·w",
h
.o zlbiórek publicroych .J·e"t bar .,.. ••••••••••••••••••••••
puuucznyc. Przepl dzo na czasie. Należy llrzypo·'
Godlk, Goldsztaln, Harrison Baby, Z:UIlO,n,iac
t>ojedyftc,zy egzemplarz 'dol. 0.05
Llbrowske, Slelne MirIam, ~s1iwko sy te zawierają, zasadę, na ktÓo rnnieć, że ostatnio stwierdzo·
NOCNE DYżURY APTEK._
wic., Szumacher, Szwarestein, Tauber rą powinny zwrócić uwagę in no, że koszta, zwią,zanł) ze ZOl Dziś tv nocy uyżurują następują~e
The Christian Science PublLsbing Kler. muzycllne: H. Rubin
Dekoracje I kostIum,: D1na Matus stytucje, korzystające zofia:· ganizowaniem zbiórek wyna· npteki: A. Pot.asza (plac Kościel
Society.
Ili(}śd publicznej.
siły nierzad.ko 50 pTOC. wply· ny 10), A. Charemzy (Pomorska
Bilety
spuedale kasa Fllharmonji
Boston. Mass. U. S A. wydaje:
Przepisy te wymagają, aby wów, a np. w Warszawie w pc- 12), E. Millera (piotrkowsl5.1t 4fl),
The Christian Science J oumał
inJstytucja ubiegająca się ł) po w.nym konkretnym wypadku M. Epsztajna (Piotrkowska 225),
Chritstian
Science
Sentinel
ZE
SZKOLY
RyTMIKI
I
PLAzwolenie
na publiczne zbiera na koszta administracyjne ze Z. Gorczyckieg'o (przejazd 59), G.
The Herald of Christian Science
Antoni-3wicza (Pabjanil'b, 50).
STYKI H. KRUKOWSKIEJ.
nie ofia.r" pned.stawiła wła<tzy sziło 94 p:roc. dochodów.
w językach:
Kierowniczka szk(>ly p. Halina. admin-isłracyjnej plan organi
niemieckim, francuskim, skadyKrukowska po zwiedzeniu slkoly zacyjnYI zamierzonej akcji, -lll' .~
nawskirn, holenderskim.
§W6bM+
Hellerau - Laxemburg pod Wit,d- wierają,cy wnioski instytucjj ,
Christian Science Quarterly.
niem
wraca
w
tych
dniach
do
Loco
do
terenu,
termdnu
i
SPQSO
W Łodzi do nn.bycia w Tow. ZjedW zreorganizowanym wydziale "SA FES"
noczenie Wiedzy Chrześcijańskiai dzi. Otwarcie szkoły po letnich wa bu przep'rowadzenia zbi6rki.
kaejach nastąpi w dniu 6 września. dane co do osób, które instytu
przy ul. Grlańskiej 91.
łodzi
Uruchomione
zostaj!ll odram c.ja zamierza zatIrudnić p;ra;y
Sp. Akc. (Al. Kościuszki Nr. 15)
klasy dzieci i dorosłych, obejmują tej akcji, oraz sumę pr~ewidy·
NOWY KANTOR W SYNAGODZE
ce
wszystkie
poszczególne
przedwanych
kosztów
z
wymienie
PRZY AL. KOśCIUSZKI.
została otwarta dla wygody Sz. Klijenteli
Komitet synagogi przy Al. KO~I mioty, wchodzące w zakres progra niem poszczególnych wydat
mu.
Każdy
komplet
pozostający
k6w,
związanych
ze
zbi6rką·
duszki komur.ikuje nam, i~ oprć~
lnowację tę naJeży uznać ZIl
nione stanowisko kantora po śmier pod ś'Cisłym kierownictwem p. Kru
ci b. p. Hilela Altermana, zajął nad kowskieJ, jako wykładowczyni i hardro celową, i leżącą, w in·
kantor lwowskiej synagogi, p. B. kierowniczki szkoły, lwsiadać bę- teresie pcl)licznym, gdyż zaleLwowicz,
. dzie pozatem, w charakaterze sta- ca ona instytucjom społecz .
przyjmuj~ca za niewielką opłatę na przechowanie
asy~ten- nym
sz(,zegółowe rozwafenie
Zaangaźowanie na
stanowiSK~ łej doradczyni, jedną z
tek szkoły. Lekcje odbywają się we właściwym czasie !\woich
różne przedmioty w opieczętowanych kufrach, wastałego nadka,nt-:>ra łódzkiej synalizach i t. p., co jest szczególnie dogodne dla osób,
gogi, kantora tej miary co p. B. w godzinch rannych, p(\·;,bielinieh zamierzeń i dostosowania icb
udających się
Lwowicz spotka się niewatnliwie i wieczorowych dla dzieci od lat do realnych mo ŻIliwośei. Poza
dorosłych.
Sekretarjat tem nowe przepdsy umoi1iwia
p . wił-!lkiem uznaniem i
bezsprzecz 4 i dla
roztoczenie
nie pr7.ycz;\' ni sil) do powiększenia (Piotrkowska 80, tel. 1117-S7) czyn
grona modlących się w synagodze ny codziennie od 12 - 2 i 5 - (1 tej opieki
nad instytucjami, 1_____________- - - - - - - - - - - po poł·~ew9..w:a:dJa.iAAemi , ~~
...
', ..
vrzy Al. Kościuezki.
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I I I I Hill r
z
wiezieniem prz pl ,i ."ó- dziwng 2us.
16 listopada ub. r. o godzinie t
nocy do restauracji Mikołaj('z:i
ka przy zbiegu ul. PiolrkIJwsl{iej j
żwirki przybył pracownik firmy
Singer, Rudolt Wutke (Suw"t~.ka
9). Po zajęciu stolika zażątla~ wód
ki i piwa, wszczynająl' Jednocześ·
nie rozmowę oz nieznanymi mu
gośćmi
restauracyjnymi.
Kiedy
wszystkie tematy zostały "yczcr.
palle, Wutke, rozwes210ny spoży·
tymi trullkami, począł ~piewać pio
senki w języku niemieckim. Nie·
zadowo!€ni z tego pozoqali ~o
ście zwrócili się dQń z prr-śbą. by
zaśpiewał eoś po polsJm, w odpo"iedzi na co Wutke, nie przebiel ając w doborze słów, w bardzo
niegrzeczny sposób odpowiedział
przyczem zelżył naród pohki, a w
stosunku do najwyi;szych dO·Hoj
rików Rzeczypospolitej ułył nadet
ł\I

soczystych, a nienadaiącycb siq
do powtórzellfa wyrazów. Energicz
nie gestykulując, pchnął nleO!lłroi
nie spokojnie zachowującego sl~
Eąsiada, a na zwr6l'oną mu uwagt,:.
że należy kulturalniej odno;;.ić się
do obcj'Ch 086b, odpowiedział:
- Co tam! Jestem obywatelem
I nikogo się nie boję. Jak przy1dzie Hitler, to was wszystJ;:Ich cho
lera weźtnJl>!
Oburzeni taI.dem odezwaniem
się, znajdujący się przy sąsiednio!
stoliku panowie uprzedzili Wutke·
go. Ze może być za to pociągnięty
do odpowiedzialności karnej. Wza
mian usłyszeli z ust Wntkego:
szanuje,
- Kto
Hitlera nie
niech go w d... pocatu.le".
Zajście to zwróciło uwng~ wszystkich znajduJących się w lokalu.
którzy pocz~li głośno protestowa~

przeciwko zachowaniu się Wutke
go, uwłaczającego godności o"lobł·
steJ Prezydertta Rzplitej, mars:!
Piłsuctsl;.!ego ł narodu
polskiego.
Jeden z obeco~'ch we:'.wał policjan
ta, celem uspokojenia p. Wutkego.
W czasie legitymowania. W utke
odezwał
się
do przeclstawiclela
władzy. 7e powiesić ~~o nie po'{~· ie
szą, a to, co myśli, mówlt PoIicjan1
nie mogąc dać sobie rady z rzucającym wciąż obatgl kre\\klm go·
ściem, odprowadził go do komisarjatu, gdzie o całem zajściu spisano
prołokuł.

W IIniu wCEoraj3zym WutJ{e za·
siadł na la wie o'Jkarión~ ch przed
wydzłahm karnym sądu okręgowe
go. Do winy się nie pr~znał, ze·
znając, ~e b~ł pijany, ~obee czeg6
nie zdawał sobie sprawy ze swych
czynÓw. Olhdadcza, ił obudził się

nazajutrz w "uC::Ząstl.U • ~wl"dko.
wie , k 16r7.y obecni byli przy całent
ul§ciu w re9t<luracji, stwier dzilł
lł

będą pracować

in
na
d be
czeladnicy piekarscy

W związku z odbytą konferencech piekarzy żydowskich zwo
ł.'zeladnikom piekarskim,
a Jako lał zebranie swych c;l!łonków, na
powód m. In. podał, ze w piekar- które przybyło 350 czeladników
niach żydowskich nIe jest ściśle ŹYdow5kicb.
przestrzegany 8-godl!inny dzień pra
Zebrani post:wowilł: począwszy
cy.
od 'soboty, dnia 1 września rb. nie
Na zwołane] w dniu onegdaJ- pracować dłuZeJ Jak 8 godzin na
fzym konferencji w inspektoracie dobę. Aby stan dotychrza!!owy na
pracy ~ Łodzi starosta grodzki przy.,zto~ć się nie powtórzył, zep. dr. Wrona i naczelnik oddziału brani wyłonili z pośród siebie kokarnego starostwa p. Rajn oświad misJę, zadaniem ;'~óreJ będzłe kon
czyU, Ze ze swej 'Jtrony uczynią trola piekarń. O J!3zdorazowem wy
wszystko, aby w piekarniach za- łamaniu "Iię członk6w J: pod uchwll
równo chrześcijańskich, Jak I ży- ty ogółnego zebrania - komisja
dowsklCh był ściśle przestrzegany kontrolna po,viadam1ać będzie nłe
S-godzinny dzień pracy.
zwłoc~nle atarostwo grodlkłe.
Jak

łZy

już donosiliśmy,

cbrześcija~J

cech pieka

wymówił

prac~

cją

I

"' Inę oskarżonego.

ProJ{urator Dreilzer w przemówieniu "lwem oświadczył, te niema
ole łatwiejszego, Jak zasłaniać swe
czyny skutkami zamroczenła alkoholem. Zdaniem p. prokuratora po·
nad wszelkll wątpliwość zostało do
wiedzione, te podsądny utywał Inkrymlnowanycb mu sł6w pod adresem głowy państwa l cz owielia, który w sobIe ognilIkuje najwyższe dął.enia naszego narodu,
wobec czego domaga się surowego wymłiłru bry.
Po przemówłe.nlu oIJr01\ey. ;tdwo
kata Scbwełdlera, sąd wynIósł
wyrok, sk1lltlJęey 55·letnlego Tłu
dołfa Wutbgo na 1 roli więzienIa.
.~
CM)

m.240

Zgubi ne obligacje P.
Urząd długów państwa będzie wydawać

•

Inne

Minister skarbu wydał zarządze
nie w sprawie utraconych obligacji pożyczki narodowej. Właściciel
utraconych obligacji pozyczłd narodowej może wystąpić do urzędu
długów państwa z pisemn~'m wnioskiem o uniewawienie utra('on~'ch
obligacji i wydanie mu obligacji
nowych. Za właściciela obligacji
uważana jest ta oioba, któ.a w
charakterze wlaściciela jest zapi·
!lana w ewidencji llrozędu dług6w
'Państwa.
Wniosek o unieważuie
nie obligacji powinien zawierać
okoliczności, w jakich obligacje
zostały utracone.
Po otrzymaniu takiego wnłosku

niu wl1io~ltu i wezwie posiadacza
lub inne osoby roszczące prawo do
obligacji, by przed upły~em trzech
miesi~cy od daty drugiego ogłosza
nia okazali te obligacje urzędowi
długów państwa, lub tez
zgłosilI
przeciw ich unieważnieniu umot~'.
wowany sprzeciw. Jeżeli nikt nie
zglosi się z obligacjami, ani nie
wniesie ~przeciwu, urząd długów
państwa uniewami obligacje, za·
wiadorni o tern w Monitorze Polskim i wyda wnioskodawcy nowa
obligacje.
W razie zgłoszenia
sprzeciwu sirony zostaną skierowane do sądu,
Podania w sprawacli unormowa
urząd długów państwa ogłosi 'W Ilych tem
rozporządzeniem woln~
Monltol'ze Polskim dwukrotnie w są od opłat slemplowych.
odstępach tygodniowych o zgło!'.Ze

tzlowie

z

i g

Naładowany portjer hotelu nSavoy"
Smsacją Londynu jest E. Chan, silny. Ludzie o suchej sl>6rz,_' m31~
\ierlain, port jer hotelu ~av,,:. Jest zawsze pewien ładunek elektryrzon tak przesyc:\)ny l'l',·kt:r .vl'2nO- no~ci, ale nie odczuwają t!:'go saścią~ te gdy dotyka np. ręką. klaro mi. U Chamberlaina jest inac'll'.l,
ki metalowej, i palców sypią się gdyż Objawy reagowania pl"''''·
ikry. Najsilniej reaguje elektryl'.z- dotyku przedmiMów lllE-blnWVI'!l
ny ('zło wiek w gOd'llMl'11 !'!\nny,'hj zauważył on u siebie już pfZl' l
1\7ów\;zae najwięo::ej ma dl) czvnie} pięciu laty, gdy zajm\)Wal ji;J~ZCZl
nia. z otwieraniem drzwi i za kat- stanowisko mdjot.elegrafi ty.
dym razem, gdy dotyka khmkt
następuj~ wyładowania. Po polud
WDOWA.
niu Chamberlain jest już, jak sam
PanI
JOann:t
wyszb. za mQź zn.
mówi, rotładowany l dot..vk przl·!l
miotów metalowych nie wyw"Iłnje artystę. Gdy umarł, wyszła J10wtćr
n niego 1iadnych przejawów ze- nie zumąż za jego brata. Go~ci '.
wnętrznych. Sir F. Hopkin!, l1r('ze~ odwiedzający jej dom, podziwU i
Royał Scientific
S0detv, lnćry zawsze nadzwyczajny smak, z ja
było
nfz:],rllf)J\!'.
badał Charobar1ałna, twierdzi. te idm mieszkanie
ludzi nałado'Ws.nych ~loktryc~no~ Wówczas pani Joanna mówiła:
- O tak, Mój rueboslczvl- tlzwa
tlą. jest sporo, all'l u portJer. S?oy'u ptltencjał jest wY.lą,t.k ('Iw o gier miał nadzwyczajny gust!

t 6r g
•
lecLu jest o.okumentem epiOkt
i należa~o ją wytSt,awić.
Pod w;zgJędem
wykonania,
--------~------------widowisko stało na dość J)rzy~
zwoitym poziomi,e. StaraIllIla rę
,
k
a p. Szletyńskiego, sumiennena zakończenie sezonu w teatrze miejSkim
go, pracującego
i znakomicie
Bilans kończl\~ego 8i~ sezonu serce,
wra711iwe
na wszelką się rozwijającego reżysera, kt6teatll'aln~o w Łodzi przyporni. kJrzywdę społeczną, lI:otowe wo- ry właśnie w tych dnia1}h wyna trochę bilans' gosp.odarczy lać i walczyć o każdą
hańbl1 jechał do Mos>kwy, aby tam poRosji w oMesie pierwszej pi a- wsp6łczesnej
cywilizacji,
a głębić swojll wiedzę i przyj-rzeó
tilletki: sterty napsutych towa- prlZytem, niestety, zupełny braK się metodom pracy w wartor6w i odhi<lrców
na tandetę wyczucia sceny. Budzący się ł sciowych teatrach rosyjskich,
przy wielkim ~lodlzie konsum- zagarniaj~y władzę hitleTyzm przyc~yniła się
w znacznym
cyjnym, Tylko, te w Rosji 'była w Niemczech, bmta1ność i bez- stopniu do tego, t.e widowi.sko
to kolebka rodzącego się dziec- ideowość jego ideologji, wie1ka było slkondensowane w miarę
ka, obiecująca, pełlna w.szela- fala r'wącej, m~tnej rzeki, pory- możliwości i toczyło się szybko.
Id/ch . :lo~liwości i niespodzia- wająca ze sobą, wszystkich i Główną rolę J(ll'ał p. Dardziński.,
nek, a w naszym teatrze - u- wszystko, aby zniszczyć,
lub wlk.ładając w postać Karlannera
wiąd starczy czegoś, co milllo wynieść na szczyty ludzi i ha- wiele pracy i szczerości odczuza sobą świetny rozkwit i nie- sła, zupełnie n~ezależlliie, a ra· cia. Zupełnie poprawnym
był
lada sławę. Ale po co mówić o czej wlhrew ich wartości, kon- p. Prajs, jakO Tessow. Pl'awdzi
rzeczach bolesnych? Nikomu to trastujące światopoglądy, men- wą
niespodziankę
zgotowali
nie pomoż,e i. niczego nie zmie- talność i podejście do sprawy nam
pp. Matu!lz'kiewiocz (Ros·
ni. Historja kultury i cywiliza- żydów i niemc6w wszystko, loh)
i Lipski (Sie.qelmann)cji ludzkości notuje
niejeden to zoslało w pierwszych kilku przedstawiciele dwuch zupełnie
taki okres zmier~chu i upadku, obrazach zarysowane , bardzo odmienn~h mentaLności, mię
po k.t6rym następuje odrodze- wyraźnie i interesująco.
Cóż, dzV ltt6remi rozgrywa się tranie. Miejmy nadzieję, że "karto kiedy
Bruclrner nie rozumie y,edja dZisiejSZYCh Niemiec.
teka" teatralna Łodzi
została sceny i zupełnie się nie orjenObaj młodzi artyści dali wydefinitywnie zapieczętowana i tuje, jakiemi środkami ona ope rainie zarysowane kontnry kre
że przed nami jest nowy
etap ruje i oddziaływa na spoleczeń- owanych postaci, a szczerość i
dziejów, etap radosnej, warto- - two. Jej.lo sztuka jest właści- be21Pośr.edniość
p. Lipskiego
ściowej twórczości ku pokrze- wie szeregiem monologów. prze gwi~iła tryumf
w tragilCznej
pieniu i zadowol'€niu ogółu.
mówień, czy prelekcji "na te- ~ scenie aresztowania. Blado napo- , tomiast wypadła Helena w inWiek ponurego błądzenia po mat", nie posiadających,
labill'yncie krzywych zwiercia- m~mo ;'iwej. d.oni.osłej i. drama- ł terpretacji p. Niedźwieckiej. deł - bo naprllwdę
wiekiem tycznej tl'esCJ, absolutme żad- Dobir\, epizodzik dała p. Br,o-I nowska. "Rasy", ac~ ohaoczone
wydawał się likwidowany obec' nej dynamiki scenic~ne.i.
są
nie sezon teatralny ~ zakoń '\Vszys·tkif1 odsłony po zaaresz-l grzechem niesceniczności,
czyły
"Rasy"
Ferdynanda towaniu Siegelmana (a jest ich tak nktualne i tak w swej aktuBrucknera. Łódź zna tego au- pięć) są COTaz bardziej nużące nIności palące, te ich powadze
tora z wystawianych w swoim i ze sł6w, padają.cych na sce- nie na ló<1z.kie.i scenie uważać
czasie .. Przest~pców". vVszyst- nie, niemiłosiernie szeleści na- należy za zupełnie usyrawiedlikie wady i zalety konspirują pier. Mimo to ta pierwsza sce- wione.
przedstawienia
" • "
cego się ongiś dość dłuflo pisa- niczna pr6ba
rza wyst'lpu.iq w "Rasach"
w nnJ'odzin i zagamięcia władzy I PrzedwczoraJ dyrekcja Teaniezmienionej postaci. GO'fące przez barbarzyń'c6w w XX stu· tru Miejski~o nadesłała nam

Premiery teatralne

"D

" f. rut:

D~rćł

kOID'tmtkat, z którego wynlika ,
na przyszły
sezon
został _już ofitcjalnie ustalony i
zatwierdzony przez komisarza
Wojewódzkiego. Dyrekcja pisze, iż zespół został znakomide
powiększony i wzmocniony sze
regiem pierwszorzędnych
sił
artystycznych
i reżyserskich,
dodająe, że "dzięki tym posunl~
ciom zespół artyst6w łódzkich
nale~eć b~dzie do najlepszych
i najwic:l{sz)T(h w Polsce".
Niedaleka już przyszł'ość pokaże, ozy w dziejach teatnt w
Łodzi nastąpił rzeCzywiście radykalny zwrot ku lepszemu. Gd)"by tak nie było, to zacytowane słowa trzebaby było trak
tować albo jako niesmaczną reklamę. albo jako tragiczny dowód braku zmysłu krytycznego
Miejłmy jednak nadzieję, że raczej czeka nas poprawa w pr.z y
bytku Melpomeny,
która się
że zespół

Ł,odzi naprawdę należy.

interesuje. Oto ten repertuar:
"Zb6j~y" SChillera, "Jak wam
się podoba"
i "Sen noey letniej" Szekspit3., ,.Biada temu,
kto kłnmie" Grillparzera, "Li zystl'ata" Arystofanesa, "Pecr
Gynt" i "Hedda Gabler" Ibsenn,
"Smierć Dantona II
Biichnera ,
.,Zamek \Vetterstein" i "Przebu
dzenie się wiosny" W edekinda ,
"Jak ważnym jest być powainym" Wilde~a,
.,Sześciu z Calais" i "Święta Joanna" Shaw!!,
"Jarez i Maksymiljan" W erfla ,
"Rozr.zutnik"
Rajmunda.
.,Czwarte przykazanie" Anzengrubera, "Trójka hultajska" Ne
' troy'a, "Idjota" Dostojewskiego. Jeśli chodzi o wspókzesną litera turę dramatyczną i repertu
ar lekkiej komedjl, to puhlicz·
ność w Pradze ujrzeć ma:
"Łotr z gór"
Zucl{mayera.
.,WlDllk Golema" ILcppina, "Cho
roba młodzieży"
Bl'1lckuera,
"Toni - szubieniczniczka" E.
E. Kischa,
"Ciężlde
czasy"
Bou1'deta,
-,Zbójca"
Capka.
"Młoda miloM," Ralpha Sam 0nn. "Człowiek w bieli" Kinqsley'a,
"vVyz.nanie"
GHisen,
.. Dziewczyna z Trjestu" .lo1nlł
ra. ,.Na poczqtku było . łowo"
Kai :\lunka. ,.N'ag,roda Nobla"
IIjalmara Bergmana. .,~ralżeJl
sIwo z og1". odp." F. LangNlł,
"Genllpman" PhiLlipsn, ,,1{0hiC'la ldami.(' '' F(ldora. "Ping rong " Jarnia ... Trzyn ast ~; prz"
'ilole" E!o\cra, ..Proces sensacy.iny" ,"Voola, ,.r:zarodz' ej z L · ndvnu"
Du s7.~nlskj ..... J,
.. N.)c
przcrl 11 t imo" L(ltll" rn J Arl!pl"'
.,Huthn: ·],a" Scheinprtw;n, "Kot
Ili Pt7(''!1tl('~i 11 ",c'ci"
Lam

'" .. •
chodzi o repertuar, to
doty-chczas znane
są
tylk'l
pierwsze projektowane premj!!ty. Rozpocząć ma sezon sztuka
Rostworow~kiej:{o "D mety". ~
NastE:.pnie
pójdzie
komedja
"Zwycię·żyłem kll"Yzy l", a j)Jtem "Drjel AC<Jsta" Gutzkow!I.
Start nie jest wprawdzie zb}t
szczęśliwy. Może jednak wy ta
wa i gra uczyni z utworów Ro-stworowskiego i Gulzkowa widowiska interesujące.
Nie ou
rzeczy będzie przytoczyć
repertuar, jaki przewiduje sezon
teatralny 1934-35 w teatrze niemiedkim w Pradze Czeskiej. Mote zarówno w ogólnej IinJi
repert'llanl, jak i w poszczeg6lnycl1 sztulwch
znajdzie naSza I (1a." 'n
dyrekcJa malerjal, kt6ry ją zaJeśli

G,

Was.

GłOS
KUSOGińskI

SPORTOWY

_lijl~ml~llIllllllmllllllllllillmlllijijmllllll Łódź, dnia 31 sierpnia 1934 r.

Ru'ch w opalach

otrzymał

wykreślenie

z Warszawianki

Zarząd klubu Wal'szawiank:t od
stąpił ostatecznie
od swego pu·
przedniego stanowiska, zdążające

..-mi.iddi8hiiilftłtilwiiHłihłiillimIiUffimMihGiimHfiłfłinniOll .. łiHlfinHftfififtfi.~Mftłibffiidimnhł9Rił6iMifl6IMłGUUJftHiii1ftłmmnnb(~:mmnmmD

Piłkarze

sowieccy

zdobyli mistrzostwo
świata

Sirzelec' _,Dla· dojt liel. - (racowia nas_cpujf
misirzowi Poliki na pi~ig

PARYŻ. -- Mistrz0stwa piłkar
skie świata dla dmżyn !'obotniczych zakvńczyły się sukrc!'em
go do zawies7.enia Kusocińskiego
reprezentacyjnej drużyny Sowie·
i rozpatrzenia jego padania o zwol
tów_ W finale sowieccy piłkarze
Ł.
pOWinien
pokonać
Warszawiankę
nienie względnie wykreślenie dopokonali reprezentację rol)~tnie~lł
piero po pow",cie j~go z Turynu
Niedlielę
przerwy
międ·ty 5prawiedliwienia,
jeśili
nat.)· cujemy wyżej ŁKS., któremu Norwegji w stosunku 3:0, zdobyi na ostatniem posiedzeniu udzielił meczem z Jugosławją a spotk.. miast
nastąpiło
to z winy punkty te są niezbędne do u· wając tytuł mistrzów świata.
naszemu mistrzowi olimpijskiemu niem
międzypaństwowem
z członków ligi, w~~ędnie P. Z trzymania się na obecnym powykreślenia.
Niem'!ami wykorzystuje Ugl-l P. N. !>p'rawa nabiera z.goła in :riomie.
Unią
W ten sposób Kusociński w cią na dalszą zwŁokę o mistrzf)· nego labail'wienia. Tak, (,·zy
Warfa RIa u siehie z (larhaI
gu roku nie będzie mógł podpisać stwO. Dzień ten będzie jednym inaczej, Strzelec ma dość lir.i
grają w niedzielę
nią:. O tym meczu trudno oos
zgłoszenia do klubu. Nie przesądza
z najpracowitszycb dla 0.1"1 ' i po dwuletnim w niej poby· powiedzieć. Chodaż Warta ~ra
W niedzielę mial "ię odbyć meel
to jeszcze o Jego startach. Kuso- żyn ligowych, gdyż terminan de ustępuje dobrowolnie z ph.
na własnym tel eThie, lecz for- o wejście do ligi pomiędzy K. S.
ciński będzie mógł brać urJział w
rozgrywe'k zap;rzę~a do orki Cu boju. W związku z tem po- ma jej jest tak nierówną, ~e ": Śląsk a so;;n0wieckl!' Unją. W,
zawodach reprezentacyjnych, bę
pańszczyźnianej wszystkie klu' 70stałe mecze li,gowe będą mia lakiem
samem powodzeniem zwią.zku z prośbą. K. S. ŚląSK
dzie mógł równłeź wyjechać na
by, przewidując aż sześć społ· ty na celu wyłonienie mistr.lll można spodziewać się jej po- PZPN zgodził się na zmian~ w ka
mistrzostwa Europy 'do Turynu.
kań.
Z tej liczby wyznaczo i drugiej drużyny, skazanej na raitki, jak i zdobycia dWllCb lendarzyku ro~grywek i w niedzie
nych meczv dojdzie do SKutku degradację (w tym roku spada pun:k.tGw.
lę Unja sosnowiecka b<ldzie grnła
tylko pif.'Ć, gdyż kierownictw') ia dwa zespoły).
Wreszcie ostatni me<,.z to 7. Grzeg'órzeckim K. S.
Stneka, jak wiadomo, zdecy
PierWszym
klubem. który spotkanie dwuch lokalnych rv
na rekord Nurmiego
dowalo odstą.pić od dalszych zarabia na decyzji
Słrzelca, wali stołecznych, Legji i PoloPięciobój
jest Gracov~a. Dwa punkty bez nii. Nie ma ono większego ma
ltOPENHAGA, Znany bie- rozgTywek.
gses duń8ki, Nielsen, pogromca
Dość ciekawie
brzmi przy walki i drug,i e miejsce w ta- czenia dla układu sit w tabeli O mistrzostwo okręgu
Kusoofilakiego pokusił się o pobl- tem oficjalne umotywowanit! beli, bez wlz~lędu na wynik i co najwyżej zem'ocjonujc sf{'·
w nadc.h0dzącą. niedzielę odbę
• rekordu świa.towego Nurmiego tej decyzji. Jacy to ludzie za- innych niedzielnych meczy li· ry piłlz:arskie stolicy.
dzie
F;'~ o godz. 9 rano na boisku
Da a"tansie 'dwuch mil angiel- winili, 'że Strzelcowi urwano gowych, ma zapewnione. Gra'
...
IKP piEiciobój kobiecy o mistrzo·
8łitełi. Pr6ł1a ta nie powio'(1ła się) dwa punkty? Jeśli są to czło~, covię w danej chwili najwięc.~j .
Dowiadujemy się, że w nie- RtWil <.kręgu. w ktćrym wezmą
gayJ NIelsen na tym <1ystansio kowie klubu, to trudno, konse interesuje z jednej strony wy
usyWl ~Z&I 9:91,2 co jedn9.K jest kwell'cJe musi ponieść organiza nik meczu Ruch ~ Wisła, l . dzielę ŁKS. wystąpi w pełny r n uuziai n~.~le]lsze zawodniczki lokal
n<! _ W obe(' iłobrej formy mistrzynJ
nowym reJtor<łem dd!kim.
eja i tu nie pomog'ą żadne u· clrugiej natomiast Podgórze -- swym składzie. Grają: FrymarKwaśniewskiej, spGdziekiewi,cz, Karasiak,
Gałecki, Polgki ~--------------------------------------------------~- Pogoń.
Pef,'za II, Jańezyk, Szaniaw- wać ~ię llalfŻ .V m.tailowienia przel
Rucb, bezapelacyjny notych· ski, Herbslreidl, Miller. Król. nią. lI~ , WE'&-,l rekor.lu.
"1.as kandydat na mistrza, po ..
i
ii&A
L
t
tknął się srodze
na Polonii i

K. S.

Grzegórzecki Z

-Rlak nielsona

kobielY

. .

POLSKIE 81URO PODRÓZY
iiiiiGhemła

w

niedm~

specJalnu

,,0 ft B"S"

dnie. 9·go

września r.
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POCląD

II meCl mlcdllPaÓSlwow,

POLSKA·· NIEMCY
już P. B. P. "ORBIS" Piotl'kowska 65.

-lapisy przyjmuje

Ceni DrzeJazdu w obie stron, wraz
Z bile.e. DiI Dlecz zł. 9.-

Sztafeta z 3 t'l. biegacz,

przyniesie płomień z
SZTOKHOLM. 1egoror.zny
(ongreB lekkoatletyczny odbył 8i~
w Sztokholmie w obecności delega
tĆow 86 pad8tw. Na kongresie tym

starożytnego

Olimpu

dzia.ł, iż na olimpjadzie w Berli·
oie zapłonie znicz olimpijski, ktć ,·

I

ty specjalna sztafeta złożona ' z 3
tysięcy biegaczy przynieeie z .st[l.
sensację
stanowiło
oświadrzt'nie rożytnej Olimpji. KaMv biegacz
'delAgat& Niemiee, który zap'1wie- przebiec będzie musiał 1 kilometr.

(lddal jej aż tny punkty.
Co
gorsza, ślązacy stracili jednego
z
najlepszych
napastnilków
swych, Gemzę i dziś horoskopy meczu z Wisłą, która odzy·
,kala Kotlalfczyka I i w dodał
ku gTa w niedzielę na własnem
boisku, nie są dla mistrza Pol
syi zbyt rÓŻowe. Ewentualna
poraŻ'ka Ruchu nie jest w tych
\varunkach wykJ.uczona i ozna
czałaby niemal całlkowite zrównanie szans leadera i wiceleadera tabeli.
Wynik meczu Pogoni z PodgórzeTD o tyle absorbuje ~aco
vię, ,t e zwycięstwo Podgórza u
wolni Cracovię od konkuren·
cji z drugiej s·t rony, to maczy,
od dołu tabeli. Po:;:oń łatWIO
ll)Oże
spotkanie to przegrać,
~dyż brak Matjasa II
jest ró'
wnoznaczna z osłabieniem ata·
ku lwowian niemal w 50 ł pro
centach.
W Łodzi g:ra LKS. ;t Warszawianką. Najwy.iszy ~zas, oy
wreszcie i ŁKS. odniósł jakieś
zwycięstwo. W niedzielę nasuwa się także okazja łodzianie
bezwzględnie powinni ją wyko
rzystać, gdyż mecz z Warszawianką jest stanowczo do wy
gir ania. Bez względu na ostatnie wyniik i tych drużyn sza-

Interesująca SCena "

Dwa mecze

rumuńskiei
W Łodzi

Makabi
Dziś

lX>łudnie przybywają, do
LcdzI piłkarze rumuńscy - zespól
"Mak~.bi" z Czerni0wiec. Jest to

dnrl:yna silna, to tet oczekujemy
z 2.a.int'::J esowaniem jej występu
\V Lodzi. Będzie to zresztą pierw. szy wogóle występ sportowców
rU11IuńE;kich w nRszem mieście.
Mp('z sobotni Makabi (Czerniow
:!e) odbędzie się na, boisku WKS.
godz. 16. W Tazie niepogody od
będ,zie się meez na starem boisku
wojskowych, t:lK it publiczność
zn.'łfdzłe pomieszczenie ~od kryt~
trybuDIl'
W nil·iłzlalę przeciwnikiem TlI·
munów bęthie łódzka Makabi, któ
ra wystąpi w na.jsilni.~jszym skła·
dzle, uzupełnIonym graczami, któn:y Dyli na obozie kondycyjnym
w Nowym Targu, zOIgamzowanym przed Makabiadą. 1935 roku.
Schmt'lling'iem Met'1. _nit'dzielny odbęd7.ie się l1a
f boiSKU WK8 '0 godz. 1it raDO .

I

lo

• meczu bokserskiego o mistnwstw o Niemiec między
.i Nelslem.

w

lO

to
Z

zamzło
każdym

dla widzów na mecz Polska-Niem.
dniem

zwiększa się I

'l aintell'~Owanie wywołane między
pnństw{fwym meczem
piłkarskim
Poii'lia - Niemcy w dniu 9 wrzoś-

nin. w WE1Iszawie. Repl ezentacyjny stadjon Legji jest przebudc wyv'any, by zwiększyć ilość miejsc
dla. widzów. Przeróbki te pozwolą
pomieścić okolo 30 tysięcy osób.
n'm uie mnieJ PZPN przEwidu·
je, Żt' i te przygotowania nie wystan·7_ą., na 1'0 wska'!.IJje frekwen-

l;n: edsprzedaży

cj[t

biletów. Do
liczne wyclc·:zki. Uruchomionych będzie 16
61")"j:Jlnych pociągów popularnych
z l'(,żnych miast prowincjonalnyel; , Pn'.wdopodobnie sama proWil1l'ja dClstarczy około 18 tYllł~
I widz<::w.
Je~: t niu,lal pewne, te na zawod:t,'h Po!::!:, 'l - Niemcy ulitanowio
ny bp,c17.h· rONord widzćw.

I W:m·zawy

przybędą

P-erwszy dzieli
mistrzostw tennisowych
Wł:tś.-iwy tumi'3j o miEtJ ZOi'two
Ifnni;in-.\'I' Ło.i'~i rozpoczął się na
ko[tadl w H-3!<3no"7ie w dniu wczo
lajszyr.:, Z pośrCd zgłoi'zonych zaworlnikGw zawód organizatorom
t>prawila .Jqdru·;')'Nska, która z powodu I'}if)r'lby musiala odwołać
swój przyj:ud;lo
I,odzi. Natomiast wl.H,ocnih. się konkurenCJa
w grze pojed:rńl~zaj panów, do ktć
rej zg'h fiil się Spychała.
Wr,zoraj rozpoczęły sią gry Po)iedyńr,z3 p-wów, a m. in. ujrzcliśiny Ju"kollałego tennisistę austlj'lddr.go Aw,nsa. R0Z('grano
szereg spotkań z wynikiem nastQ-

sf,rj'l) -

Brau,}l' 6:0 6:1.

Tu nie

przyhyła zg;ł 'Si:Ona Rudowska.
W !?'r;',~ mieszanej odbyło się ty'ł

1\0 jedno spr-tklUie Sander b~r -

P:ljfto'Na -

Ha
Kopel, 7.skodgości za gra.-

('zon-! zwy('ięstwem
nirznyr.h G 1 6:2.
W konkul.'nncji junjorów Topot pk p"kt.-nał Gl1ldego 7:5 6:1'.
W dniu d<:is~€j~zYI.n. odbędą·, elę
,J <t1~z', gry.
OlekaWlej zapOWlltd'l\
~ię ~l" tbnie Krauss z Kinderma,n
(p:1l1il') .)f;tt gra podwćjna Arte~,
- H,oll" f z., Skui;iewiczem - WgJ
,'zaki,'rrt

I

pującym:

Artens - Augustyniak 6:0 6:0,
- Nenman 10:8 6:0, Stera
- Piotrkowski !1:11 6:2 6:3, Hermans - R. Steinert 6:3 6:1, Schrij
der - Hilpert 6:2 6:1, Reznik fiolda fi .· 3 6:4, Skusiewicz - KIec
ki 6:0 6'1, Raber (Au.stl'ja) -tlrohman 6:2 6'4.
Do drugiej rundy przeszli pozatern walk<owl r.'m Kopel, i=!t,:i.dtllin·
elf!', Król, Sltlolewbki i K. Brauer.
W singlu pań ni. mIka Sanc1er
pol\cnala KOl'\'l;ak (AZS Warszawa) f):1 ci:!, IGnderlllan wygrała z
Kernumitz 0'0 6 :0, KrausE' (Au-

Łodzi

łiodzianie biorą
udział

Koreł~li

w maratonie
W biE'[!;ll (l mistrzostwo PolsS
t. '7.W. fIl:.l':\:unie (42 klm.) wezmą
udzi:tł dwaj znani dłllgodystansow
cy IÓ<I7wy Sl duh. i Bro1eziński (ob 1 i !-", ;-, dula weźmie udział
w ruaJ't'ltoni'l 5uż po raz ósmy,
przycZPITl przed dwoma laty zdoIn-ł on tytuł mistrza Polski. Mar~ton o ~istrzl)stwo Polski, zosta
nie roz,'g (;my w niedzielę 2 wrześ
ni~

w W~inie

PruL FELIKS HILPERn
RI.

Kościuszki

5S, lewa ofi[Joa II pietro.

~--------------------------------------

tO

tłl.VIII- .. GLOS PORANNY"

(o usl,sz,mJ dziś
Drzez radio?
I

6.30 Gimnastyka i muzyka z płyt
Medjolan (368)
12.10 Muzyk::\. popl1larn:l (pł y ty)
2045 Opflł'etk.a
J.
13.05 KOlIcert z,~ społu s,l!on\l ~ » Wi\'dellska krew".
wego.
Sztokholm (426)
14.05 Komunil~at izby przem:v~l. 19.45 Koncert (S,9mfonj;\ E! dm
handl. w ŁodzI.
Haydna, Koncert A·moll n:\ ~kr:t.yp
1600 Kon ec l't zespC'lu mando1i- (1e j wiotonczelę z orkiestrą BlaiJJn
uil<tów.
~:ł, Suita b;t1etowa Regara).
. 16.40 Utwory skr:t.ypeowe (płyty)
17)00 Audycja dl a ('horych.
17.:30 Koncert jV, listćw. Sahina
Griffcl (sopran) i Tademz Y.U!·Żllj
JEDEN DZIEŃ NA WSI.
(b:l~ ) .
Ozy na wsi może być przyj!'!.
18 .00 Rreport::d.
mnie? Pytanie to nie jest znowu
lcl.15 Recital lortaphnnwy.
tak be~ sensu. gdy wszy,:tkia nn18.45 Pogadlłnlm o turni"j\] lot·
s:t.e uzdTllwi~ka i lptni~klt pod
ni czym.
wpływem *ądań pnblic!ności upo 19 15 Muzyka taMczna.
dabniają, się do
wir.lkich miast.
2002 Skrzynk:t · pocztow'\. t ~ ('h .
O tern co się robi na wsi w ~iągu
ni r zn:t.
jednego dnla, op0Wie słuchaczom
2010 Kl)ncert pOlltlbrny i BU?:r"
radjowym p. Józefa G:tżyńska
liju z Maj (śpiew)
o
godz. 22.~.
~.:!.OO ,,J\'dl"n .hień na Wf,j". (fe·

1934

"

WIADOMO CI H
d

lłHfK ~I(nlfln,

dziŚ
do izb

D OWE
1Nyb

r

przemysłowo-handlowych

Ceduła giełdy łódzkiej

Warsz. koresp. "Głosu Poran
W wyborach og61nycih ma
nego"
telefonuje:
ją
prr awo wziąć udział w~zv I
Na wczora.jszem ~ebl'aniu gielWczoraj ukazało się rozpo, scy, opłacający na terenie da·
dowem w Lodd notowano:
rządzenie p . ministra prr.emy
nej izby świadectwa przemyTranz. sprzedaż kupno
slu
i handlu, rozpisujące wv słowe.
Dolary
5.18
bory do wszystki>ch dziewię ·
Wybory w zneszeniach goBudowlana
44.1.0
ciu izh przemysłowo - hanc]1o
spodarczyoh nastą.pią po l .l,
Inwestyc
11/7.25
wycn.
Stabiliz.
69,75
kończeniu wyborów ogólnych.
W zwąizlku z tem należy o ·
na mocy specjalmego rozparzą '
Dolarówka
54.- !J3:75
czekiwać. że już w d.nia<lh naj
lhnk Polski
~7.dzenia p. ministra Pl'lcmy~łll i
3650
bJ.iiszych na terenie wszy'it5. proc. todzi 33 r. 5..'350
53.2ó
handlu, któr'e okoreśli, ldórc Zl'7.e
kkh
izb prlemysłowo - handlI,)
Tendencja mocniejer.:t.
Sozenia gospodarcze mają prawych odbędą się zebrania ple·
wo wyboru radców oraz jnł- ą
narne. Na zebraniach tych ! J
.loś<:ią mandatów
U10gą
rly
Warszawska giełda
iltaDą dokonane wybory głó\l
"ponować.
nych komisji wyborczych.
pieniężna
Zgodnie z ustawą. dwie plą
Po zakończeniu wybO'1 6w (\
Na wC:lOrajszem zebr:mill giełr1y
ljpton).
tych radoeów wchod~i dQ i1b ~óJnych i wyhorów w zr7eSlC'
o
WYCHOWANIU
MORALJ
EI\f.
walutowo
dewizowej
w
W:tr\''l.
1\ "
22.15 MuzyKu, tan('('zD'l.
przemysłowo • handlowych
z 'liach nastąpi, zgodnie z usta ·
O godz . 18.00 l'ad.iostacja wm'· wie zapotrzebowanie nit r!<.'wizy
wyhorów
ogólnych,
trzy
pią
wą, nominacja 1>'l"zez p. mim'
szawska narlajt-l Od01.,~'t pt. ,,0 byłu zmniejszone. przy tpn\~encji
AUI1YCJE ZAGRANICZNE.
tych
~aś z wyborów, pr~epr:> , ~tra p-rzemystu i handlu
uzu·
n:lOgół
słal;fj.
:l
zwlasz,rzn
ola
dewychowaniu moralnem", który naLJndyn (342)
wadzonych w z.rzeszelliach ao- pełniającej ilości radców izb w
wi,"y
na
Londyn
i
Sztokh.1im.
Nowią.Z11je·
do
vr
międzynarodowc!?:o
~UOO Utwory B(·ptl1,'"ena (U"'f'r
spodal·czyC'h.
liczbie 10 proc. cyfll'v ogóln(~j.
tu!'a .,Fidelio", Cykl pipśni , Kon· kongresu Wychowania mor:lln(l~o towano kursy dewiz: Berlin 2()!7
Be1gj:t
124.15,
Hlllandja
358,t5.
w
Kraltowi~.
Prelekcję
wy~ł
;)si
cert fortephnowy C-dur i S\'mro·
Kopenhaga 117.3.0, Londyn 26,23,
I1r. Józef Mirski. (r)
r..ia A-dur) .
Mowy Jork - kabel 5,21, Ol'lo 132
Paryż 34,88, Praga 21,fl6. Sztok.
Jest to zwykły objaw około 1 września
holm 135,50, Szwajcarja 1172.69,
Włochy 4n.41. W obrobrh prywat ·
WARSZAWA, 30 VIII. (PAT) . jorska podnios~a się" 14.94 do
nycb: marka, niemiacka 194, f!,zy- Dzień dzisiejszy przyniósł dal 14.94 i h-,zy cz,wartt'.
będzie wykończona do 15 września
!ing austl jacki 98,'75, kOr<1DI.1. cze- szy poważny
spadek
funta
Deprecjacja funta w obee.
Na terenach pomięcl7-Y kOH..'\l'tt· 1iC0 ",ki cementowej. Tyn1; '1 w:\ny ska 21 ,85, frank f.ranr 1t'3ki 34,8.t,50 'lzterlinga. Na lo, iełd-zi e war- nym cza.sie uważana jest .a
.oi tymirskiego a szosą, prowadzą. bę,dziEl terrazytllm, ~zll1.chctnym frank szwajcarski 1'72,50, Londyn
~zawskiej
dewiza
londYl1ska l'zecz normalną i miarodaJne
Cc1 na St.awki, tuż przy torach ko- tynkiem. Stropy i dach są z 7.1\1:\- 26~23, dolar 5.18.5.0,
rubfll złoty z.niżkowała od wczo'raj z 26.40 koła City wskazują na to, ż.
lejowych dWl'l en Toruń - Pm'd. zo • betonu, pcuobniA juk wn~· 4.58,25, dola.r zloty 8.91,50. rubel
do 266.23, na paryskiej 7 '/5 .52 rok rocmie około 1 wrześni3.,
11Iieicie. wyrasta ~ mlł cl1 ra·'j,)'St..l trza, C ały gmach jest budowany \!rebrny 1,45, bilon 0,65. Bank Poldo 75.35. a na zuryskiej z gdy pl'zypadajflJ znaczne płatpra
wie
zup
ełnie
bl'Z
mat
c
rjałn
(·.ii torulI skiej. Pod
kierunkiem
ski płacH za h[.nknoty ,lol.lrowe 15.28 do 15.21 i pół. Na gieł- ności
za rozmaite ,"urowc@,
i!l Ż . Dreckiego wznoRi s! ę w s~.yb drzewnt'go, za wy.i ~ltl;.1 (>m ttr:-·· ądze ii,16.
d'lie
londYllskiej
wszystkie
ob·
zwłaszcza
za pszenicę i za ba.
nie
pokojów
admini
tl'acyjnycli
i
Idem tempit) nowy ośrodek kultuce dewizy znacznie zwyżkowa- weln~, następuje Qewne zniżlka
ry, na ktć ry P()mor~e już tlłk daw- ~tudjo. Posadzki pokryte bę\ią 11,
AKCJE
ty i tak: nClwojorska z 5.04 j waluty.
noleum, a częściowo p:nldpt,'m .
no ('zeka.
Na rynltu akcyjnym tendencja trzy czwarte dr) 5.03 i pół, p!l'
Gmach
projektował
inż
.
arch.
Dy
·
S:lm budynek b ~dzie mieśł'il w
W awiązliu I wiadomościami %
wbie zarćwno hale m:lst.yn. j:\k i gat z Warszawy. Budynek radjo- była dość mocna, pny większych ryska z 75.46 do 75.28, szwaj
obrotach
akcjami
Banliu
P\)l~kio·
carska
z
15.23
i
jedna
czwarta
:iełd
zagranicznych, w dniu wczoHtudja nadawcze. gdzie przed mi- siaoji będzie wykońozony Dll tlzień
go.
N
otowa,no:
BanK
PolslCi
8f'I',50
do
15.20,
berlińska
~
12.70
do
raJs%yru
nastoJplła n. łódAk'm ryn15
wrzegnla
r
.
b
..
pc,.'~t\m
T07.pO\·Zkn'fonem będ!l! występowali ady.
1
f;\' i) a prelegenci ~ygłasza.'i ode·zy . nie się montowanie ur7.~.'l7f'ni& Cukier 22,25 - 22. tilpopJ' 9,1 0. 12.64 i pół, holenderska z ku powaŹDa znlźka kursu funta
Starachowire 11 ,25. Trant.3.k'cjtl 7.34 i lNy czwarte do 7.33 i angielskiego. Wobec supełnego
t~'. Od ulicy główmj teren, zajęty technicznego pr:r.ez pel'S()D(·J tel'hni
dOKonane & nilmotow!tne ~ Nitr.!lt jedna czwarta, medj<llall.'lIka , braku odJJioreów tej w"luty, na"et
1' 1'Zl'7 radjostację, sięga około 15Q ~zny Polskiego Radja z WlInzltw,y.
kursu orientacyjnego nIe sposób
Równoczuśnie Hub
Krćh'wfolta 42, ~ a.Kcje Mortrz('j0wa cn<:iano &8.23 do 57.87.
11Itr. wgłąb
w kierunl,u gminy
płacić
3,r75.
Jednocześnie
wystąpił
niebyło ustaUć, natomiast ł6dzki od.
montuje
maszt
radjosti'\cji
I'
wyS1awki. Pod sam l:nldynfK zajęto
zna<:zny spadek dolara.
Na dzial Banku Polskieg;, obnlłył kul'ł
sokoŚci 140 mtr. Watyć on będzie
136 mtr. kw. ZIemi.
PAPIERY PROCENTOWE
giełdzie
warszawshlej
kurs ten o 13 punktów, płacąc 26.20.
Front gmachu, skiRłowany n3. bez anteny około 60 ton. Funda.Dla papierów procE\ntowycp ten przekazu telegrafioznego na N· Również ObniZelliu przę Bank Pol
t0ry kolejowe, budow:tny j('st., menty pod ma~7t zar.znif" się kł:t~ć
l dencja. była mocna, przy więK' Jork spadł z 5.21 i je'ooa ós ski uległ kurs dolara, za odcinld
!Jorlobnie jnk i boClf.D(, ś('.iany, z w najbli~szym cMsie. (r)
szych obrotach 5 proc. konwersyj ma do 5.21, w ZltriCbJu z 3.02 grubsze bowiem bank ten płacił
ną, 4 proc. rlolarnwą. i ..,. p"o~. poż~ do 3 ..01 i trzy ClZwarte,
nato· 5.16, za odcinki drobniejsze 5.15,
stabilizacyjną. Not.owano: 8 prot:'. miast w Paryżu dewiza nowo' za czeki zaś 5.18.
budowlana 44,25 - 44,60, 4 protl.
dolarowa 53,7-5, 4: proc. inwf'styDziś i codziennie rekord powodzenia osiągnęła
cy jna SCl'jllW3. 121, !S prr..'. KonIversyjna 64,85 - 64.\)0, !S prr·c.
Najwięcej posiadają St. Zjednoczone i Francja
kolE'jowa 59, 6 proc. df,luow:\ 70
_
69,75
170,
oddnJiJ
po
500
dnw t;liezwykłej obsadzie:
•
Zapasy złota państw, należący('.h Hl34 r.): Stany Zjednoozone A. P.
larów 70.25 - 70,50 - '70. 7 proe. do bloku złotego, z wyją.tkiem Fran 24408 (20.8.04), Fr:ln('ja 16.412
Elżbieta Bergner, Oouglas Falrbanks Jr.
stabiliza~yjna (9)75 - 70,38. orl- cji i Polski, które w roku bielą- (15.665), Anglja 4.835 (4810), BflJ: Dodatek kolol'owy p. t. ...T rzy małe świnki &
c\nki po 50.0 dohrów - '7()-70,50 cym zwięks'~yły swe z~pa.sy. wy- gja 1.902 (1.966), H'!hndjł\ 1.800
odcinki po 1(\.0 dolarćw 74,75. 8 kruzują w r. 1984 dalszy sp!ld~k (1.924),
Włol:hy 1.'730
(1.\185),
proc. .listy zaRta. wne Przemysłu Natomiast kraje (} zdew~Juowanym Szwajcarja 1.680 (1.998), Niem ..y
Pr.Iskiego 76, 4 i pół proc listy pieniądzu, nietylko zł.)ta niE> stra- zaledwie tylko 92,6 (4j76 .8).
'
ziem~kie 52,25, 5 Pfl)('. WI\.f!:zawy ciły, ale nawet, jak Stany
Zjed·
Ląozne zapasy złota w8zystłilf'1i
śpiewa SaNna.
Griffel (I',)pr:w) nowe 6 1,25 - 61 ,75 - 61.50. 5 noczone i inn'3 państwa, zdołały wymienionych państw ponnłosły
TEATR MIEJSKI
!lroc. Lodzi n0we 54, Trllnzll,kcje nagromadzić większe zapasy te. !1ię z 49.568 milj. rr. szw. ns dtit"ń
Dziś po raz ostatni "Rasy". Ju· oraz bardzo utalentl)wany, I)gólnie d(\konane a nienotowan(': 5 l'rnc.
1 stycznia 1934 r. do 52,124 milj.
tro, w sobotę, premjera operetki uznany bas,Tadeusz Łuczaj. sze.. \VarEzawy stare 74, 3 prOG. p~\l\ ~o m3t!tlu.
złota z ważniejszych na. BO.VI., 52.$17 milj. n& 31 UpZapasy
reg
pieśni
rozmaitych
autorów
.
.. Yacht miłości" w wykonaniu war
O godz, 18.15 nadlt r(\zgłt1 śnia kra. stwowa renta ziemSKa (lilcinki po państw przedstawiały się, według ca i 52,857 milj. fr. szw. na. 15 8i('r
~ za wskiego zespołu.
kowska recital fortepianowy Lud· 500 złotycn - 63, odcinki po 100 statystyki szwajcarskiej, w mlljo- pnia r. b. Wykazem tym nie j~!lt
złotyrh 88, 6 proc. obli!ł'llCj~ m. nach frankćw szwajcarskie' h w po objęta Polska. której ZI\Jl{ti1y zlntn
miły Berkwicówny. W skład ci~
TEATR LETNI
kawego programu wt.lhodzą. m. in. Warszawy VIII i IX em. 59, 8 pro lowie si9rpnia r. b. nasł .Qpująco: ~tale ~rastają.
Farsa "Hrabia Manolli" j<:szcze
centowa rlil1onow~klt 82,'7:;. 7 prc)· (w nawiasach d:tJl3 ze stycznia
Preludjum, chorał i fugll. C. Ffan\:·
3 Jazy: w piątek, ~obotę i niedzie·
centowa ślą.ska 63,5,
proc. wur
ka i typowo impresjonistyczne
6zawska. dolarows. (\2,50. (\ proc.
lą·
utwory fortepianowe Debussy'ego,
bony ma~istrackie m. W:lr~7.awy I
włókien·
zaś o godz 20.12 wystą.pi jako !lCKONCERT SOLIST6w.
(1m. 84,50, II pm. 78,50.
lista w ~ konC,ercit' popularnym ha·
funduszu
inwestyDzieil dzisiejszy obfituje w lton- ryton opery warszawl3kir:' Eug<.>cyJnego
certy solist(IW. ej godz. . 1;7))0 od- njusz Maj. Pozatem program tr.go
Notowania gIełdy
Sytuacja we włókiennictwie ft'\n
WARSZAWA, 30 VIII. (PAT) .
zbożowo-towarowej
koncertu zasługuje na s1czegćln~
-..cupkiem okręgu MilhU7:y ksztaltu jr
W dniu 30 sierpnia 1934 r. W'y
uwagę, poniewa.ż przynosi dwa dzie
w Łodzi
elę ostatnio
niekorzn,tnie. P(Jd.
losowane zos,tały do umOTZe· f,~a8 gdy w tkactwie 'oraz przen,y
KOCHANA BABCIA. r 11 la Ozajkowskit'g0: "Ddadek do
~yto 16.'75 - .1\7·, 'P!')zenica 21 -- nia bony Funduszu Inwestycyj
1\.0l' h2U3 babcia przyjechała orzechów" i V symfonję·
21,50 jęrzmień 18.25 - 18.75 owic's nego, oz,naczone nr.nr. 36764 śle dzianym stlln tatrudni"nia 11 ·
ze ws ~ do miasta. Pierwszy raz
legł poprawie, tll w wyK' ·ńcz.'\lni
14.7-5 - Hi 25, mąkll. łytnia. 1)
37064, 9276, dwie p!tnu,ie z2StÓj. RÓwni·~i I w
w żydt1 jedzie autem. Za każ WYSTAWA FOTOGRAFIKI so- 23 - 24,2) 24 - 25, mąh pszen" 1089.0, 14786,
37624, 27734 we wszystkich przędzalniach b~wełny ~"f.\l:I(;ja
WIECKIEJ
d\'11l razem, kiedy szofer, chcąć
na. 81. ,50 - 33.!l0, ot.ręby tytnio
dz.iesię('~u serjach.
wypuszczo- l~Tz~dstawia się nicpO!llyśłnie.
wskazać
kierunek jazdy, wy- w muzeum miejskicITI , Plac Wul- 10.25 10.75 otr~by pszennf"
nych
na
podstawie
roz.porzą
ciąga r~kc na prawo, lub na ności 1 cieszy się t.ak wiplkipm po 1.0 25 - 10.75, pszenne p-Tube 10.75
lewo. babcja jest przerażona. wC1dzeniem, ~.3 zmusza organizato· - 11.25, rzepak 42 - 44. groch dzenia ministra skarbu z dtnia . . . . . . . .~~~OO<I
\\' reszcie powiada do szofera: rów wystawy, Klub miłośników Victoria 46 - 4650, JlIaku('h lnia 10 listopada 1933 r. (Dz. U. R.
r. I\'l". 89 poz. 694).
Proszę pana! Niech pan fotC1grafji w Ł'Jdzi, (lo zwięks7.enia ny - makucn rzepakowy 15 lO .
ilośe.i
godzin
otwart.ej
wystawy.
ziemnia.ki jadalne 2,75 - 8. In:l.k I Wylosowane bo,n y wykupy·
teg'o n ie robi! Niech pan lepi~j
Wystawa otwarta codziennie "d nipbięski 47 - 52.
wane są przez klł'Sy urzędów
uważa na auto! Ja już panu poUSDowbienie ogółn\' f'P(Jk.1jnn.
skarbowych po zł. 100 za hon
wiem, kiedy deszcz zacznie pa- 10 do 16, a w ś rody , piątki i soboty dodntkowo od 18 d.l 22.
25 - złotowy .
.
daćl1

DziSiejsze audycje

funl dalej s ad

Iładjosiatja wToruniu

*

Swiatowe zaPIsi zlota

Katarz"na Wielka

Teatr i 1''Iuzyka

Wylosowane bony Depresja we
nictwle alzaclłlem

......

I

orze i kc on-e
to Dole a Polski
........................

ft1.1Im- .,GŁOS POJ(o\NInW -- I "

11

Wielki sukces ekspedycji w Himalaje

W nowoczesnem laboratorjum

Pasadr
W CIĄGU MIESIĄCA i pod gwa'
rancją wykluozaiąc, absolutnie
wszelkie ryzyko, wyucza praktycznia samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych z uwzględBieniem odnośnych ustaw
podatkowych, -rzeclozn· i ko~tro1.
eyndyk. przemys~.- Dla zamterasowanych specJalny kurs spo:
rządzania bilansów i 81?ra.wozda~
podatkowych, kontroli l .8?ah:
Iy. - Nauka o naidogodnlelsZ~~
porze. Bli~szych informaCJI
w loboty i niedziele od 11-3.
Mostowa " I. p. (Obok przystanku tramwaj. Natlltowicza i Zagajnikowej).
161-3
Ekspedycji prof. Dyrenfurta udała się wejś~ na nieslycnanie trudny'
szczyt "Królowa Mary" ~7530 mtr) Na naStr:ej ilustracji widzimy je. .
tlen z 'obozów eksp'edioji.

Podczas manewrów włoskich

MonlEK WRlnROT
powr6cU
do salonu fryzjerskIego
Kupka, Południowa' 12

M.

robotnicy pracują w maskar,li, któ re icli clironią. przed niebe1.pioczeA·
stwem zatrutJia gazallii.
.

1__·,~m_·_L~a~ka~~___~_I~~~~~~~~~~_~~
7-mlo kl. ,pryw. szkoła pow.z. mEłska p. n.

--

4-POKOJOWE MIESZKANIE z

NaUKS
L
...
I• ' WJ/CnOwan;e

II
wszelkiemi wygodami do wy-..
naj~cia w domu PrJly ul. ZaZrzeszenia NlluclEJolell w Łodzi
ehodniGj 17. Wiadomość u sawiadamia, że dalsse sapisy uClni6w prsyjmaJe kancelarja. pUf ul. Pi~
właściciela.

I

960-4

rząt

ChorObu zwl

(&peoJelnolć- psy domowa)

sudskiego 62 codsiennie w godl. 10-1 I 5-8. Tel. 245-07.
Nowoczesne metOdy pad. wych. Judalstyka. Przy sskole fr.bl6wlat
pla dziecI płci obojga.
KIerownik ukoly E. GOldszmldl
Do akt. Nr. Km. 33 I 34
OBWIESZCZENIE.

Lekarz wełe...,n.,,)ny

• D e.- .,. . b
1'1• Hl.

.,

P fftt A C A"

Komornik Sąd.u Grod.klego w Ło- K
chi rew. 17-go zam. w Łodli, puy ul .
ursy Zawo d owe Z' eń$k'le Pr&J
twlrki 26
Tow. Szerzeoia Praoy Zawodon. aasad.le art. 602 K. P. C. ogławej wśród Kobiet Żyd.
prl,JIDDle codziennie od 9 do
Sila, je w dniu 6wueśnia 1934 r. od
1 I od 4-7 pop.
~dL fi w l.odsi prl y ul.
Wólclańska 21, tel. 167-16
Nawrot1a,lIp.Tel.IT5-77
Odański,,142
puyjmuje npisy na nasł. dllalr:
Oen, te.,.nł_..
u Feliksa Zlmmermana
1. Sztuka stosowana.
odb'ldlie sl'l pabllclna Iic,tacJa mhafciarstwo
POKÓJ
ładnie umeblowany wy- oho~odof,.a mianowicie:
2.
Krawiectwo
da .......
•
•
meblt, rad)oapllIatu, patefonu, ,.e.b
K
nalm~ solidnemu panu. Slenoru kuchenki lIlIIowej
krój
kiewioza ~O, m. 22.
oSlIlcowanych na lllcsnll sume 311.
3. Gorseciarstwo- kr6J

DowrOcH

I

S POKOJE

front,
MussolinI' ~awędzl z attaches woja kowymi Francji, Niemiec ł Szwa)u~

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!-~
or
•

•

Gda.ńska

kt6re molna 1;:~c w dnlu licJtaw clIlsie w,-

Kuchni" I piętro, oii w mleJsou sprledaty,
2:1, do wyn!>jęria. ~ej osftaczonJI1l.

••••••••••••••••••••••••
~m~

M.

JAKOBłON

. ~:~.)
ArlUr Bmeadlnasz Ir. HIn~'K ~ARfWl[l D(Z~!me:~ł~:!~;~:C
·ra ".er ID_a
roentgenolog

Zwirkl (Karola) 4 tel 122-50

c hl rurg-uro Iog

W 61clIsńeka 23, tel. 139-88
4 d 6
PllJJmllJe od
o pp.

_, .

DaWrOC.'.

Gabinet Roentgenologiclmy Dr. Oare·
wlcza zosłał pueniesiony I lecsnicy
"Unitas" do prywatnego mIeszkanIa d-ra przy 111. 2wlrkl (Karol a) 4

Ł6di, dn. 17.8.1934

Komornik (-) K. Sobol ewski

Do

Dr. mad.

Chor. ek6rne I wen_ryoRna

(ltobleł, ł dllłeci)

Slenklawlu8](I
•

J '"

łelul.

146-10

I'"
4
go".. pup. o", .. - .
..- PP
-.1

oC oC

oC

Specialist~e~~;;~~ny~tórnyeh
lec.enle nIemoc,

akt. Nr. Km. 2547/33

OBWIESZCZENIE.

DowrOcH.

DowrOcll
HarutowitIl 16 (PiłSU~lkiRgO 76)

płolowe)

Tel. 128-74

UJ O n
b
b·
OWUSn
I

_

,p.

Dold6.

ł

Dr. med.

DOBRY PRZYKŁAD.
Zosia w żaden spos6ti
nie chce umyć twarzy.
przeprowadził się na ul.
- Bądź ~rzec'zna - upomina
ją babka. Gdy byłam taka,
tel. 238-02
jak ty, zawsze myłam twarz.
Choroby wene.ryc.ne, moo.oplalo.e I ak6rne
- No i niech się bahcia tePrlyJmuje od 8-12, 4-g w.
132-28
raz
popatrzy do lustra i zobaw nIed •. i 'wlęfa od 9 do 1 po pol
czy,
jak babcia wygląda I
Dla
pań
oddzielna
pocseKalnla
w

J. ~iłpkaor.DAe6SctyIBtSla n I. Kie~i[iii~~i !ll~~.!~ CI.lelnmana11
Pi;:wROCI1

Andrzeja 2. tel.

KŁOPOTY

CHAMPIONA.
~ Od ' roku jestem champ;.
nem, sławą polskiej o.jlczyzny!
Wszyscy tądają. odemnie auto'..
g.raf6w.
Niema rady! Ttteba'
Komomik Mam Jar.,.yń.kł
będzie poświęcić trochę czasu
Sprawap~k~rYM~~~~~~~ig Stobieskiemu i pieniędzy i... nauczyć się pi.
sa't l
~m~~

prllpJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
w .1.d,I.I. i 'wIOl. .d .....

Piotrkowska 97. - Tel. 182·69.

6. Ondulacja
7. Manicure

Komornik Sądu Grodaklego w Ło~
chi, rew. 12 zamiesllkały w todli poy
SILNA MUCHA.
ul 1f-go Ustopadll17
To
~8t willcl rOI~tnik& 1S:76.
na lI&sadsie ut. 602 K. P. C.
1:.4
,- ń
....
że w dniu 4 wr.e~nia 19154 r.
- A jednak rpływa w niem ty,
~~ oglana,
od godz. 11 w Łodzi prly ul. '
(Nowo. Targowa) Tel.,. 174-42
wa muchar To ciekaw!', jak dOEko..
Pl. Wolności 6
,nale się te ni&:Lnośne owady tr~y ,
odbędzie się publicma lł.Jtacja lUtąają.l
~.__- - - - - - ,., - - - - - ohomolał a mianowicie:
kOlzul meskich i fartuchów
Ookł6r
oSlIlcowaoych na łąc:zną'sum~

PorudniowI ZB, faL ZOI·9S

30

5, Bieliźniarstwo-krój

_ - - - - _ Sakretarjat czynny w gad•. ,.
. 9-13 i 15-19.

·
S. Kr,ńska REiCH ER ROSenli eIg.i~;:,~~~:~::'d::~,,:\i~;.
-

4. Modniarstwo-kapelusze

Mała

P··~~~d.f~:':~I~o ~do~O~-':
d

Dźwi~kowe

Dziś

kino

Przedwiośnie

Swiatopnu b~z
IDCZ(ZgZD Uloria SIUarl i RaDl Roulieo
prOgram'
C S i b i··
W rolach

nasl.,

teL 129-88

I 76

•

Otwarcie sezonu. Dana będzie
naj weselsza komedja wiedeńska

głównych:

••

. . śDiewana i mOwiona W jez,ku niemieckim z Franciszką Gaal . .
O g. U .. ej rozpoczynamy wyświetlanł8
DOranków. Dany będzie film cowboyski z życia dzikiego zachodu. Zgroza. Sensacja. Tempo. Szczyt erriacji
Ceny miejsc: I m. 1.09. n m. 90 gr., m m. 50 gr.
Kupony ulgowe po 70 gr.

w
&romskiego 74

i dni następnych!

sobotę, dn. 1 września o godz. 12-ej i w niedzielę, dn. 2 września

J?oczątek

seansów o godz. 4-ej, w nie dzielę o godz. 2-ej

.;;.;U~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~.vnt

--

"GCPS JtOl\ANNY" - 19B4

Nr. MO

Iflll

I O

Piotrkow ka 94 -- , I. 240-50

ClE
lENNEGO I

Dnia 31 sfer nia

-lfIHlfJ ~lłAtAlH~i[1

J~~ltfU~l~WY ~ ~ K
Dziś

,"

"",'

,t., I

..

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

' ,',

''',

POD KIlDROWNIOTWEM

z

uraczrsta Dremlera I

ailiiiiiE

Z

J19.jbardziej melodyjnego ze wszystkich filmów dźwi~k()wyoh

GO

ZAPRASZA
• • NA .'!i2!!!l5BP

Wielkiej rewji w 2·oh cz~~ciaoh, 30 obrazaoh p. ł•

•

NA OZELE

ZESPOŁU;

HELENA MAKOWSKA
ELA ANTOSZÓWNA
LODA NIEMIRZANKA
CZESŁAWA POPIELEWSKA
CZEStAW SKONIECZNY
JAN WOYCIESZKO
TADEUSZ ZAKRZEWSKI
MICHAŁ DANECKl
oraz zespół Baletowy Wielkiej Rewji Warszawy
Poos"tek. o Rod • 8 i 10 wieOl., sobota i niadliela o g. e, 8 l 10 w.
Ceny miejsc od 75 gr. do S

zł.

Kasa czynna codliennl~ od god •. 11-2 i od 5 do końca przedet.

Wytw. Metro G. M.
Przepi~kny poemat miłosny
w wykonaniu niewidzianego dotychczas duetu

JE

B (liR

DłtRIaD

Dwie najbardziej lubiane

az pier

_g%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .am~

H lA P Ifl'lYSlO

I BAM II 110 BB

śpiewacze sławy

IZU

T-I8 !llnenia OI.łatY 1WledlY Te[bnlnnaj wśród ŻYdów

filmo'fV'e

l6di, Pomorska 46 :: Telefon 163-80.

az •• _

WYDZIAŁY:

Najwi~kszy

sukces muzyczny osta.tnich lat.
Nadprogram: Najnowsze aktualności świata.. ~ Pooz. o 4.80

mechaniczny, elektrotechniczny i tkacki
Zgłóuenia. kandydatów na kurs

I·y prlyjmuja kancelaria s.koły codliennie
od godz. lO-ej do a-ej.
ElgzaItlńly sprawdnl!łCe ro.poCiJDlł się w poniedliałek, dn. 3 września r.b.

Passe-pattouts i bilety ulgowe niew6źne at do odwołania

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

~

Stowarzyszenie

"Rodzina Polit:gjna"
września 1934 r. o godz. 2

~

..

Koło Łódź-Miasto urządza w niedzielę, dnia 2-go

pp. (14-ej) 11

f

NO

E

Mnóstwo niespodzianek.
2 doborowe orkiestry.
Park wieczorem rzęsiście oświetlony.
Specjalna sala tańca.
Bufet na miejscu obficie zaopatrzony.
Ceny biletów Zł. 1.-, dla uczącej się młodzieży i wojska 0.50 groszy. .
Bilety do nabycia w dniu za.bawy w kasie przy wejściu od godz. 14.
t

Uprzednio nabyte bilety na wspomnianą zabaw~, która miała siEł odbyd w dniu 24 czerwoa
niezależnych od Stowarzys~enia ss, wazne.

Radak,łor odD.· Stanisław Rożniecki

Za WydawIiliJnvo

fi

l.

b. a nie odbyła si~ z przyczyn

PIGSa", wydaWDlOla sp; • ogr. odp. ElagenjuiE K-.onman.

W drllbrni własnej Plo&rkowek.B 10l.

