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ESKADRA LOTNI-

CZA

SZANGHAJ, 31. 8. (PAT). W!
porcie lotniczym w Nanczang, sta
nowiącym
ośrodek
stworzonych
niedawno przez Czang - Kał - Szeka cbińskich sił lotniczych wybucbł wczoraj
pOZar, który zniszczył 12 wielkich samolotów bom
Warsz. kor. "Głosu POl"anne kompleksu zagadnień mniejszo wniosek polski upadł, to Pol·
bowy"h, sprowadzonych niedawn'o
go" telefonuje:
ści nlł!l'odowycb.
ska musiałaby !nWróclć uwagę,
z AmerykI. Istnieje podejrzenie
W
edłu~
krążących
pogłosek
Wiadomo, że Polska na naj. 1,c WObEC tego tl'aktat o mniej·
podpalenia. Aresztowano 70 osób.
min. Beck przyjął wczoraj am- bliższem posiedzeniu Ii~i 0311.'0- szośeiach nie może .iej obowią
KRWAWY NAPAD NA POCIĄG
basadora .francuskiego, p. J~il dów zgłasza wnioSlek o upo. "tywać.
CHARBIN, 31. 8. (PAT). Pociąg
zdążaJąry do Hslnking, uległ wy- roCihe'a, który go miał powla · wszechnienie traktatu o mnie.jLONDYN, 31 VIIII. Prasa au
kolejeniu
wskutek rozkręcenia domić o zamiarze Sowietów szościaeh narodowych, ohowi.!~
8z~;n przez bandytów,
którzy go wstąpienia do ligi nru.'ooów.
zująeego dotychClZ8S tylko kil . Ideiska w ostatnich dniach po
następnie ostrzl'-łłwali.
13 podróż
święca dużo
mie.ls-ca !lprawie
Min. Beck podobno wyra~i1 k.a krajów.
nych japońsklrh zostało zabitych,
wstąpienia Sowietów do ligi na
się o tej propozycJi przychyl .
a wieJu odnio~ło rany.
Wedł~ tyCh samych poglo- rodów, przewidując w zwi ą zk'l
Straż jap(lńsk~ walczyła _ ban- nie, oświadczył jednak, że nm·
lO~k
z kół zbliżonych do francu !. tern szereg trudno ś ci na tere
dytami w ('jągu dwuch godzin, siałhy się POl'oz'lmieć z Sowie
w~ńcu iedn:l.k
uległa i bandyci tarni co do łch
sklch
~rup politYC'Zllyeh, gdyhy nie Genewy.
stosunku "o
opanowali (~wa wagony, uprowadzając 6 POdi·Ó7.Il)"('h. Na miejsce -!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;.!!!a!2&!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
wypadku przybył pociąg sanitar·
ny, lecz akcja ratunkowa była o·
gromnif! ubudniona z powodu ulewnego des,."zu. Ciała zabitych
są tak zmasalcrowane, f.e trudno
Je rozpoznał.

ligi

sDotka sie Z opoz,cja calego szeregu
I
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Poraz PierWSZU od zburzenia JerOZOlimu

żydzi

stworzyli na kongresie w Genewie silną stałą organizację

CHARBIN, 3t. 8. (PAT). ()sta·
PARY!, 31. 8. - Ciekawą koretecznle potwierdza się wiadomoU,
spondencJę
o zakończonym nieiż banda cbunchuzów, która napa
dła na pociąg pod Charblnem, u- dawno śl'Iiatowym
kongr~sie ży
prowadziła ze sobą jednego du6- dowskim w Genewie zamieszcza
czyka i Jednego amerykanina. Zabito ogółem 21 osóti, raniono - 7. dziś "Figaro" od swego szwajcarskiego korespondenta, p. Briquet'a
PIRACI W PULAPCE
Autor twierdzi, że kongres, któ
l~ONDYN. 31. 8. - W dniu 11i' ry zasiadał nad Lemanem, był
C'&f!l wca szajka piratów chińskiclI
światowym
parlamentem Jiydownapadła
na angłeleld parowlee
"klm,
a
uchwalona
rezolucja koń
"Sbuntien", złupiła go, czę~ pasaierów uprowad7:lła, a częś~ wy- cowa ol/macza utworzenie międ7;y,
mordowała.
narodowego rządu żydowskiego,
Władze ~hh\skłe zdołały nawią którego główne funkcje spełniać
lać kontalit z piratami I zwabić
Icll do Santungu, obiecując, te będzie pewnego rodzaju ministerzagranicznych. MinizO@1anę weie1enł do armjl chiń stwo spraw
strem
tym
będzie
Goldman, miano
skieJ.
Bańdyeł przytiyH
Lltsłng, wany prezesl:m komitetu wszechgClzie miała sIę odbyć na Ich cze~ć iydo1\~kl~go z siedzibą w Paryżu.
parada wojskowa. Gdy znaleźli się
Zadaniem żydowskiego ministerna mleJ9cu, zażądano od nicll wystwa
spraw zagranicznych Jest
'danła łupa I wypunezenla na wolobrona
Interesów żydów na całym
nolć poJmanyełi.
Bandyci odmówlH, a wówczas świerie, bez wtrącania się do
__dezwały słę uliryte w zasadzce spraw wewnętrznych poszczegól.
karabiny maszynowe. 50 _bandynych państw. 1:ydzi mogą organitów padło trupem na mieJscu, 60,
zować się wszędzie,' jak chcą ł 3
a włr6d nich kllkunastu rannych,
kinł chcą, pupi('t ać tę lub ową po·
'dostało się do niewoli.

"o

titykę, którą 6~mi

"Z teg(. wynika - pisze p. Brlquet - Ze rząd utworzony przez
Goldmaua nie jest nową międzyna
rodówką.
Głównym jego celem i
zadaniem jest obrona równości
praw dla żydów. Głównym środo
kiem działania - bojkot i wyzy·
skanie wpływów "wysokiej finansjery mi~"zynarodowej".
Bojkot je'.lt skuteczną bronią.
\\' ciągu roku 1933 Import z Nie·
miec da Francji ZMniejszył się o
500 miljonów, do Polski o 40 proc.
do Stanów ZjedDocwnych o 42
procent, do Belgji o 66 proc. W
t'tO'5UIlku do Niemiec rząd Gohhna·
lIa wzmoZe akcję bojkotową.
Inny sukces, uz~"skany przez
żydów w Genewie to rozeią·

otrzyma każdy prenumerator, który w dniu
dzisiejszym, t. J. w
sobotę, dn. 1 września

za

•.;

pr~numera
mi~siąc wrzesień

wplat:i

do admi·nistracji

"DIaOSU PORRnnEDO"
pIOTRKD\V SK" 70.

gnięcle klauzuli
mniejszościowej
na ludność tydowską, zamieszkałą
na niemieckim Górnym Sląsku.
tydzi śląscy Ilietylko objęli z po·
wrotem swe posterunki, z któ·
nych usunęli ich bitlero~cy, ale
uzyskali jeszcze prawo do odszko
dowania.
"Po raz pierwszy po zniszczeniu
Jerozolimy przez Tytusa w r. 70
ery chrześcijańskiej - pisze p.
Brlquet - diaspora żydowska, obdarzona przedstawicielstwem i rzą
dem centralnym, sta}a się organi·
~acją,

mającą

kierować

polityką

iydostwa na świecie. Jest to wyrzeniem pierwszorzędnej doniosłotlci".
Briquet jest redaktorem naczeł
nym i kierownikiem polityki zagranicznej "Journał des Geneve".

KłamSIwo, wuSlępeR

~----------------------,

Bilet do KlOo-Tealru

w danym kraju

wybierają·

"Times" potwierdr.a wczoraj
sze doniesienie "Dailv Telegraph" . ~ź naleźy sie spodzie·
wać opozycji ze strony Szwaj
';arji, Austrji, Belgji. Holandji
Kanady, I,r landji i kUku państw
południowo - amerykallskich.
"Daily Telegraph" do rzędu
stojących
na prze ·
~zkodzie wstąpienia
Sowietów
do ligi narodów, zalicza opór
Polski.
trudności,

"DaHy Herald" t wierdzi, te
Polska skłonna byłaby do popar~ia wniosku o przy.i ~ cie So
wietów do ligi narodów , doma
ga się jednak wzamian za to
ustępstwo przyznania je.i sŁałt
go miejsca w radzie ligi. Podob
ne żądanie postawit ma taki.;
i Hi~z panja .
BRUKSELA, 31 VIII. (PAT) .
Sprawa przY.kc:a. Rosji do rady Hgi nlHodó-,'l wywołuje Belgji ogromne zainteresowanie. Niektóre pisma belgijskie,
a ID. in. wielki dziennik nb~·
raIny .. D(·rnier e Heure" (dep·u towany tego stronnictwa jed
obecnie ministrem spraw zagya
niczny ch Belgji), twierdzi, że
Belgja, podobnie .lak Holan·
dja .. będzie ~łosować pr·7.eeiwko
prZY.ięciu Rosji
do rady ligi narod ów , a w na}
gorsz y m wy padku wstrzyma
się od glosowania.
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LONDYN, 31, 8. (PAT). Agencja
Reutera donosi: Zainterel'owane
koła londyńskie uważnie przestudJowały wczorajsze przemówienie
dr. Schachta, które wstało przy. Jęte w sposób wyraźnie nleiyczU: wy. W. kołach tych podno'izą. ze
~ wymiana handlowa
pomiędzy W.
Brytanją a Rzeszą od dluz'izego
czasu kształtuje się na korzyść
Niemiec, co winno właśnie ułatwić
transfer, a nie utrudnić je'.lzeze,
Jak to zapowiedział Scharht.

l

I

l1ia
wy3uwane Je:;t ządame, abs kom!··
sja plebisc'ytowa po uQkon'ln;ym
plebiscycie dnia 13 stycz!lia 1935
roku zapieczętowała urny ze zło
wnymi glosami i spt'l'jalnYll1 wagonem pod strażą. ,).!trasportowahl, je do Genewy. (;bli~zeni\~ mialoby być dok(,nane pod nadzorem
władz ligi nan1,lów.

Sterylizacja

państw.

goieł

W

Niemt:zecb

sterylizacji na-Rosie · Labriolu, jed·
nakże sąd zdro.\"ła: ·wniosek ~t('n odrzucił.

DotkU na indaksie
BERLIN, 31. 3. (PAT). l~rzędo
wo donoszq, że konfi3kata niemieo
kich wydań d~ieł pisarza ro~yjeldo
go Maksyma Gorkiego nrządzona
niedawno VI Turyngji zOótała obee
nie rozciągnięt,a na l'ały vh:,;zar
Prus.

BERLIN, 31. 8. Donoszą, że oby
watelka włoska Rosa Labriola została w miejilcowo~cI kuracyjnej
BERLIN, 31. 8. (PAT'). W DottWiesbaden wbrew swej woli pny- mundzie wykonano wezor'łj 4 ('gze
musOwo sterylizowana.
kucje. Scięci zostali 2 mord(·tcy
Komunikat ·trzędu do spraw ra- rabunkowi oraz 2 przeatęp.cy polittARBRUECKEN, 81. 8. (PAT). sowych Rzesz~' wyjaśnia, ze> zglo- tyczni, skazani za za.mol'dllw!tni"
W kolaeh zwolenników utrlyma- sumy zostal wniosek o dokonanie szturmowca.

Zabezpieczenie
plebiscytu

.Topór praB le
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z znajdowala sie

Opi61
Przed ki1k,u dniami zaplrezan
towano nam 'Przykład
dobrej
i złe_i żurnalistyki.
Pani Dorothy Sinclair - Lewls, która
zosłała wy~nana przez hitlerow
ców z Berlina oświadczyła, że
Niemcy stanowią
naj,b ardziej
luksusowe, na.jbardziej hygje.
niczne i najbardzie.i komfortowe więzienie, jakie sobie mOlż,na
wyobrazić, a jeszcze wcześniej
ogłosiła niemieoka propagand1
z pychą i nad~ciem, że amery·
kańs'ki król gazetowy Wililiam
Randolph Hearst wypowiedział
wobec pana d-'l'a HanfsHingJa
słowa podziwu dla nowyoh Niemiec.
Podoba mu się bardClO,
wierzy, że obecne Niemcy z.robią wiele dobrego dla ludzkości
i ma zamiar jako żyo1Jliwy gość
uczestniczyć
w norymberskim
zjeździe hitlerowskim.
Tako rzeczą: potężny magnat
prasowy i niezależna korespondentka dziennilka nowojorskiego i małżonka w,ieLkiego poety
amerykańskiego;
te dwa oświadczenia
odkrywają dwa
światy, oświetlają jasno przeci-

Tam gdzie
,

a dzisiaj

licytują

__,___________________________

~~

•
gł6wna

cenne zbiory za podatki,

kwatera Wilhelma II

należne

skarbowi polskiemu

WspÓłpracownik Poł~ki Zbr
Pszczyny na G. Śląsku. gdzie
Pszczyński. pogrobowif'<.' lloh
sujące wrażeni::t dzi('nnikarza

ojncj l1"a1 siQ do słynnej d.zisbj wi El'dmann v. Anhalt Coethen. I mnóstwem rog'ów. Niektóre 1,
w starym zamku rezyduje książę Ostatnia z tego rodu dziedzk,z- tych trofeów mymwskich ~
ellZc.llernowskich Ni,~miec. lnter'!- ka, Anna, wniosła Pszczynę i dzą podziw, zwł'aszcza ro~i .lezamieezc,zamy poniż~j:
tytuł książęcy swemu mabżonl;o lenie i skóTy żubrów,
nawiawi h'r. Hochber.R - Fiirstenstein. sem
mówiąc,
będących w
Niewiele nazwilSk ma~nackich sławnego siada
pszczYILkich Ich syn, Hans Henryk, odbudo- Pszcz.\'nie ,;przychówkiem z da
w Polsce jest równie popu~ar żubrów, okazało się jednak, że wał w roku 1734 zamek w ru, po<:hodzące.go
z puszczy
llych, jak księcia Pszczyńskie hędzie to niemożliwe, ponicwat. Pszczynie, wzniesiony na miej- Białowieskiej".
go. Popularnych... wujemnem obszar. na którym ta szlachet- scu zamczyska z XII w., spuMeble są pozsuwane ze swotego słowa znaczeniu. Bo w An na zwierzyna przebywa, wyno- stoszonego podczas wojny 30- ich miejsc i pałac robi wskutek'
Slji np. rozpisują się dzienniJki si 10.000 ha, w lede zaś nie- leLniej i upiększył park. Lecz tego wrażenie jakiejś rupieciarże lord X ofiarował na skarb zmiernie trudno jest ustalić ści- już w trzy lata póżniej zamek ni.
Uderza
zamiłowanie do
10 tys. funtów, w Stanach Zjed śle miejsce icb pobytu. Co inne- spłonął, a nowy na jego miej- chińszczyzny.
Bibljoteka nienoczonych jakiś
Rockefeller go w zimie, wówczas w każd~j sce ostatecznie ukończony zo- zbyt wieI'ka, przeważnie starfunduje uniwersytet,
kłini'kę chwili...
sLał nie pr~dzej
jak w roku szych autorów, kolekcja broni
lub btbljotekę, ,;' Polsce'" ,.~ :taś
Zaryzykowałem wówczas py 1848.
nieduża, obrazów też kilka zap. von Pless nie chce płacić po- tanie, że skoro nie można zo- Do tego roku książęta pszczyń ledwie, natomiast sporo
jest
datków ... Należności skarbowe baczyć żubrów, to może da s'ę scy mieli władzę sądową. (z ape prześlicznych angielskich mierosną jak la wina, sięgają. pon,ld obejrzcć
pałac?
Skierowano la-cją do królewskich sądów w dziorytów. Na specjalną uwagę
10 miljonów złotych, a tymcza- mnie do generaingo dyrektor'l Racihorzu), wła&nych
żołnie- zasługują meble, rzeczywiście
sem dziedzic ze Pszczyny pisze
I oto siedzę w jego ~abinecie rzy i odbierali przysięgG wier stare i o wielkiej wartości mupiętnastą skargę
do ligi naro- i patrz~ na typową twarz nie- ności od poddanych,
a hołd zeaInej.
.
dów, a tymczasem dziedzica za- mieckie~o oficera, poznaczoną (homa;::ium) od szlachty.
Jako osobliwość
wskazul::t
wieństwo między ~lobtrotterem
mykają do aresztu,
dziedzica licznpmi cięciami flol;'e ta. Admi
Obszar księstwa w roku 1861 wielkq salG. gdzie podczas wicla
pełnym
odpowiedzialności
aresztują raz i drugi, tymcza- nisLrator jest poddl.Jlno rodow:- wynosił 18 mil kw.Obejmowa - kiej wojny mieściła si~ główna
sprawozdawcą,
i udowadniają sem zakłady przemysłowe p. V. Lym polakiem. Myśli długo, f:lj lo ono 18 wsi li:ościelnych i mia kwatera niemiecka z Hindenjeszcze raz, jak łatwo jest zapo Plessa mają zostać oddane pod ką głaszcze się po nasadzie no· sta: Pszczyn~_ Mikułów
i Be- hurgiem oraz okrqgły stół. na
mOCą w, ra'żeń fasadowych
za,.- nadzór sądowy ... słowem nazwi
sa, wreszcie prosi, abym si ': nu'l. Dobra książ~ce obejmowa. którego srebrnej hlasze widnie·
mydlić oczy
ludzi
powierz- sko p. Plessa zostaje odmienia- pofatygował nazajutrz.
ły z lasami 144.533 morgi, z ~e- ją podpisy Wilhelma II i jegl
chownych.
ne na wszystkie przyp-adki beT.
Następnego dnia o godzini~ go same lasy ponad 100 tYSI<:- otoczenia. Stół ten prozniclT'
Kto siedzi w hotelu Adlon w większego pożytku dla skarbu 8.45 jestem na miejscu. Sekre- cy mórg. Dawniej księstwo by· sekwestrator ocenił tylko na ...
Berlinie, w Gridlon paryskim, państwa.
tar z cyrkuluje między kancela- lo bez por6wnania wi<;oksze. lecz .f 00 złotych.
w Carlton londyńskim albo w
Myśl~ sobie: warto zobaczy'::, rją a ;.!!lbinetem naczelnego d,-- częściowe sprzedaże od XV w.
Zamek jest piękny, widok ~
Astorji nowojorskiej, temu jest jak też wegetuje ten bidulka,
rektora, wartko stuka maszyna uszczupliły je niezmiernie.
olden niezrównany, ale nadeżycie straszliwie jednakie, jeśli
co samemu skarbow'i
WInIen do pisania,
wreszcie dosta.i ,~
Otóż to! Kiedy pytałem się, wszystko kr6lewski zaisle park ,
nie ma on s~y i zdolności wyj- jest tuzin miljonów. Pojadę ...
chłopca za przewodnika
i za- dłaczego książG
nn pkoryc.e część którego dostępna jcst dla
rzenia poza hall
hotelowy i
Pojechałem.
Pszczyna je"t pieczętowany list do zarządza- swych fantastycznych należno- mie zkalloC6w PSlczyny.
zwrócenia swych oczu w zall,a- niedu1żem, czystem
miastec.l- jącego zamkiem.
ści nie przeznaczy pewnej il~Zakońc.z~
swe
wrnź<'ll:a
dIe kąty kraju. Cywilizacja kiem, którego życie, jak się
Ale na zamku dziś lj,cylacj~ '>CI swt!j zicmi
na parcelac.l~ pszcz)'l'Islde seenk~l, zaobscl'\\-,)
to sympatyczny k,r em oukrowy zdaje, skupia się wokoło zamku
ruchomości, zajętych przez u- między
przeludnioną wieś, u - waną w parku. Jest tam za onaszego studecia, ktMy
wszęksiążęce~o.
rząd !>karhowy.
Przed bram-111'zędnik pełen dlJawy przed po - grodzeniem kilka Larych l{l'z~' 
dzie moina sko&ztować.
Pani
spr>Tegoż dnia udałem się do ge- gromada ludzi czeka na począ ,wiedzeniem czegoś niepotrz.eb- żów i ;:.lyt, pod któremi
Sinclair
Lewis kafnie
spoZa- nego, oświadczyl,
że to Jesł czywa.i<l
przodkowie książąf
neralnej
dyrekcji
dóbr
pszczyń t<,k tej niezwyklej okazji.
strzegła, te fasada g:machu Nie
skich, gdzie się
pl'zekonale~n l'7:ądzający, p. Kurt \Valuscha, "fideikomis s", czyli ordynacja . pszczytlskich. Kiedym odczytymiec pozostała niemal
taką
że której uszczuplać nie wolno.
wal napis
("Aufcl'stchcn. ja
(jak
~resztą i w pałacu hrabiow mówi mi ze zgorszeniem,
samą, co dawniej, że zewnętrz
podczas poprzedniej
licytacji
Po godzin~e 10 ~tał~ się .wi~ <mferslehcn, sollst
du mcin
skim
w
Krokowej
na
Pomorzu),
nie nie zmieniło się wiele, i że
do zamku napchało się około domem, że lIcytaCja Ule. doJ~e Staub \lach kurzer Ruh") przct.:
można
być
obywatelem
pallnawet taki
Harun al Rocłszyd,
tysiąt.a ludzi. Wymagano od do skutku,
bowiem młOdSZY t:urtkG weszła trójka niemiecktóry bylliy RłluCihy i nie chciał stwa polskiego od 13 lat, a mikażdego okazania 50 zł. I więc braŁ księcia , hr. Hochberg, za- kich tUl ystów z plecakami i lamo
to
nie
umieć po polsku.
by czy też nie móRlłlby słyS'zeć,
Jako główny powód swej wi- r.Jht)ć czasy są cięż'kie, znalazła kupił ruchomości '7.a ryczalto- skami... Kobieta ubolewała, że
nie na,trafiłby na wiele nie sp 0obywateli, wą sumę bodaj'że 70 tysięcy lło groby są tak strasznie zarośnięzyty
podałem chęć zobaczenia się pokaźna ilość
'd~ianek. Fenomeny
techniiki.
którzy za swoje
50
złotych tych.
fe chw!lstami,
że
trzeba ni~
.~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~$$
•
•
•
•
•
O.ł
koleje, poczta i samoloty funkchcieii zobaczyć, jak teź mieszJeśli administrator chciał mi mieć honoru, aby na to pozwocjonują nadal ! pruską, staTanka pan na Pszczynie; co vvięcej, wypłatać ngla, to dopiął tego, lić i przyrzekła, że jutro przyjnością idoMadnością. MOIżna
stanąć na zamku w charakŁ;)- dając mi
za przewodnika p . dzie Zf0mć - porządek.
Potem .
by wierzyć, że to ta sama Rzel'ze ... li,cytantów dumnego księ· \Valmche ... Ten młody czło· przeczvtawszy napis, że książ~
!;za, to samo miljonowe
m.iacia. Taka już jest satysfakcj'l wiek, acz pełen dobrej woli, nie lelży hl od XVI wirku,
zaW'JHo, co dawn,jej.
Chorot)J skttrne I ",enervane
plebsu.
•
wiedział nic: ani kiedy zamet lała:
Ja'k widzimy, wierzy ten, kto
tel. 128-07.
Przy bram!e zamikowej kilk~ zosŁał 7budowany, ani kto ma_ Ach biedny, jak dlu,..:o tJ
się nazywa Hearst i k,t o się ezu
gajowych pełni straż. , J~st.' lo,:vat ten ~ub t~lUten ob~az .... w tych warunkach musisz leje dumnym władcą tuzinów apr.vlmute 10-t2 ł od 5 - 7.
dwuch policjantów. Dopo'k l me WJe natomIast, Ize t.:a tę wlel~;:ą, żeć! ...
merykańskOOh gazet, k ,t o bawi
sŁanie się wiadome, jaki
jest wazę chińską hrabia w swoIm
R
" .
1·
k '"
w Niemcze(,h
w charakterze
rzrhir" rokowa11 mi'pdz" zarz'" czasie zapłacił 10.000 mrk. nie- . zecz~wbls~leJ' zl~lar emu k SOl .. starannie pielę,gnowanego goMożemy sobie wyobrazić, w P . , . ,
"
..
..
.
.
•
ellI musI
YC )~rIlZO przy - r •
dem dóbr a urzędem
skarbo- 111leckJch, a komorD1'k oszaco.
.
ścia kuracyjnego, kto daje si,~ jaki sposóh zbierał p. Hearsl
wYłn, dopóty
licytantó'W nie wał ją zrazu na sto, potem na . . . . . . . . o ••••••••••• ~
szcz,e gólowo informować przez swe miłosne wrażenia z Nie"PuŁzi" Hanfstabla i kto
nie miec: w FD-Zugu, w aucie lu- wTHlści siG na dziedzh1i~c zam- 1.000 złotych. Wielki, wspaniały dywan, oceniony został na l.ód:t, ul. Piotrkowska 3, tel. 106.16
posiada .jluż więcej starej amlbi- ksusowem, w wspaniałej sal~ kowy. Czekając
na
ten
wynik
i
na
la~ą samą .~wotę.
'" wyni~l1 podaje do wi'.ldomoścf Sz. PubIiCl:cji reporterskiej,
aby zbadać jadalnej, trochę powie.rzch'Jwglruntownie i z całą, rzete'].no- nie i ba·r dzo, bardzo zdaleka. - wolniejszy czas u zarządzające- teJ opera~Jl cale umeblowaD1c ności, ie od soboty. dnia 1 wrześn;a
"O l'd p do v'Nspanialedo parku. pałacu zaJęte zostało za 54.000 r. b. koncertować będzie pierwSIlo'
ścią sprawę, nie dać si-ę tuma- Wielki król gazetowy i mniej ,. "
" n
d
rsędny zespół mu.}'uny- kwartet pod
.
T k'
l'
. d e złotych i dopi~ro po sprowa ze kiel'own. p. Mieczysława Kosicłrlego.
ijić przez nikogo i nie uważać wieI'ki dzienni,k arz
powinien
. a 'lego par m nIe ~na za n . niu Heczoznawc~r
Wwota ta
D V R E! K C JA
maszynerji cy~Hzacyjnej
za posluchać wstrzą.sających
od- 111Iasto w Polsce! Takich drzew
nie
spotyka
się
.Już
wiele!
Jawzrosła
do
104
łys
Pierwszouędna
kuchnia
i piwnice
wystarczający "ersatz" ezłowie- kryć swej rodaczki i koleżan.ki
ś'
Hall
i
korytarze
zamku
O-I
J własną chłodni~ i wyrobem sztuc ..
czeństwa i kultury.
po fachu:
kie odmiany, jaka strzelisto G zdobione są
nieprzeliczonem
nego lodu. - Ceny prz}'stępne.
Nikt nie będzie natomiast w
Małżonka zamordowanego dy i grubość!
te rzeczy wierzył, kto traktuje rektora ministerjalnego Klause
\V oczekiwaniu na umówio-l
poważnie m~s.ię dziennj,karską nera w kitka dni po zbrodni 0- ną godzinę siedzę na mu~awle
i talent umiejętności i potrze - Lrzymała pewnego pięknego po- w parku, patrzę na mętną, płyt
Dziś pocz. o g. 12-ej
by pisania uważa za powola- ranka dwie przesylki pocztowe: ką wodę Pszczynki i p-rzypominie, które nakłada
odpowie- list zawierający urzędowy ko- nam sobie dzieje miasta i ksiqDziś i codziennie rekord powodzenia osiągnęła
dzialność i kontrolę nad sobą. munrkat o śmierci
Jej mGża ( 7.~cego rodu.
Kto w tcn
spos6b
pojmuja ; małą paczkę, którą niczeg<;> nie
Zawiązkiem osad~t był
p.Jmy-!
dziennikarstwo, ten będzie uwa przeczuwając, otworzyła l
w do!lYno książęcy dworzec
w niezwykłej obsadzie:
żal za rzecz samo pnez się zl1'O- której znajdował się popiół ze ś.liwski, wIz niesiony wśr6d lesi-!
Elżbieta Bergner, Oouglas Falrbanks jr.
7Umiałą, że w kraju, gdzie rzą- szc'llj)tków
jej zamordowanego stych bagien. W roku 1202 po-/
~adprogram: Dodatek kolorowy p. t. • Trzy małe świnki ~
stawiono kościół
pod wezwadzi dyktatura, należy
objeż- towarzysza życia.
dżać miasta i wsie. Ludzie
Tuk, a nie inaczej przedsta- niem św. Jadw~i, odbudowany
wiem muszą się
entuzjazmo- wiają się dzisiaj Niemcy Hi- w roku 16.53, W r. 1548 Pszczy
IIIfł&1!Z1®31rm:!lmSl1!
wać dyktnŁtną, a wewnętrznie Hera. kl',\lina harharzyńshya. -:- na drogą sprzeddy p'l'zeszła w • • • • • • • • • • • •
nienawi,dzlj. jej. Niektó,rzy są w \Vszystko jeszcze funkCjonUje ręce bis,k upa
wrocławskie~o
PROFESOR
pokornych gazetach wymienia - doskonale:
koleje i fabryki, Baltazara z Promnitz
(,gdzie
ni jako zbawcy, gdy w rzeczy· technika i przemy~ł, praca na- dzj~ znajduje si~ zamek myśliw
wistości są mordercami. \V ta- ukowa i badanill.
Nie mot.·na ski). Po wygaśnięciu w tej rokich pa11slwnch wyrastają mil- tylkn wiedzieć, cl.y wspaniale dzinie lihji Lessendorf
dobra
udziela lekcji gry fortepianowej poc~ątkującym
czące, zal(~ \;:llione
i pochylone funkcionu iąca i starannie pra- prreszły na Iinję Alt-Weichau
jak i zaawansowanym.
ku ziemi gel:eracjc,
patrzące cuj~ca po(~ zta
nie przyniesie i w jej ręku pozostały do roku
WARUNKI BARDZO DOSTĘ?NE
się na obcego
tak z pode~h.l, I czasem popiołu jakiegoś zamor 1767, kiedy to hr. Jan Erdmann
ul.
Traugutta
Nr. 12
prawa ofjcyna, III p
pJ'zeka7.ał· je swemu siostrzeńjak dzic~' patrzą się na białcgf;~ dowanego.
w dżungli a [,r ykaJ1skiej.
.
Jer7.y lBe!l"nhard.
cowi po kądzieli ks. Fryderyko- - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lii*
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Karpiński zniszcz,ł śm-glo
\\' No"o·SoID~j pod lOdz- ił

salD lo g (ba

Wczorajszy dzień
tumi:Jj1i
lotniczego poświęcono próbie
szybkości
minimalnej
ora&
próbie rozruchu silnika.
PRÓBA. SZYBKOSCI MINIMALNFJ
rozpoczęła się.

Do pierwszej próby wyzna·
Czono pierwszych 10 samolo
tów. Odbywała się ona nastę·
pująco:

Na lotnisku okęckiem w kif!
runku wiatru wyznaczono pas
długości 8800 m. i szerokosd
60 m., oznaczony na murawlt1
białemi
taśmami.
Na obiJ
krańcach tego pasa ustawione
cztery lO-metrowe słupy, tw·) ·
rzące dwie bramki.
Zawodnik
ma r:a zadani~
przelecieć wzdłUlż tego pasa na
dowolnej wysokośd nie prze
kraczają<..ej jednak 30 m. z ja!(
najmniejszą 5zybkością.
Każdorazowo samolot P'l'zel"
cieć musi tam i z powrotem, z
wiatrem i pod wiatr. Następnie
sumuje się czas osiągnięty \' 1
obu przelotach i dzieH go si~
na połowę. Ta średnia arytme
tyczna wskazuje, z jaką !lzyb
kością minimaI:ną samolot pTze

latuje nad wyznaczonym tp.·reDem.
Próbę tę
może zawodnik powtarw)l~

Pl'zyczem
czas.

dwukrotnie,
liczy mu Mę

lepszy

Wypadek

KarpińSKiego
Przykremu wypadkowi pod·
czas tej próby ule~ł polski za·
wodnik Tadeusz Karpiński, 1<J
cący
na samolocie
RWD {}
"Dar Tytoniowc6w".
Prół>a rozpo~zęła się bardz~
wcześnie. Nad lotniskiem słała
się lekka mgła, mniejwięcej na
wysokości 1 metra, utrudniają
ca bardzo widoczność. Słońce
przy tern świeciło już. dość moc
no i stojąc nisko rzucało 'la
lotnisko bardzo ukośne pro
mienie. 'Wskutek tego oświetla

nia powstawał
odblask od mgły ł 0«1 rosy,
leżą~ej na trawie,
tak, te nic
'lgóry nie było widać.
KarpiIlski, który wylosował
pierwszy numer, startował tei
jako pierwszy.
Ruszyl w stronę pasa. Z g6
ry jednak wskutek tego odbla·
sIm nie mógł dojrzeć obIJ taśm,
ograniczających
teren pr6by
Dojrzawszy
jedną
lecia}
"'~ dłuż niej, przyczcm, .rak sif;
ok:,zalo, leciał nie ponad pa·
sem, ale nazewnątrz.
Gdy dolatywał już do końca,

prób, z, śei
dwu roinie

Ił!Dił!'o

Prowizoryczne
obllczenul

nie zauważył sterclZąc~o w Iló
Poza tern startował kpt. Gied
rę masztu od bramki.
gowd. któ,ry osiągnął na 'lamo
Maszt ten zrobiony był z
locie "P. Z. L 26" 1\1 km. na
o godz. 11 rano rozpoczęła sI,!
dość grubej rury stalowej za·
Z
~odzinę, czyli 56 pkt. i angrlik próba rozruchu silnika. Celem tej
. t
. k
l'
1 t .
tych
prowizorycznych
W:1
mlas. ]a proponowa 10m, Macpherson na "Puss Moth". próby jest stwierdzenie, w jakim
. k
t kt
t n~ków okazuje się, ~e
cy I ons ru orzy,
z prę a
który osiągn:?l 65,1 km. na czasie moze b,Vć zapus7~znny !dł
d' ł
najlepieJ wykonał próbę pHol
"
·
bambu sowego N le
o CIUa Sl~
czeski kpt. Anderle
g~dz . , czyli 39 pkt. Wynik an- nik. Im czas ten jest krótszy, a
on niemal zupełnie od trawy, na polskim samolocie RWD Q
. • g~lka by~ dla polski.ch p.iIot.ów rozruch silnika wygodniej~l~' dla
na której leżała jeszcze rosa.
n e pod
k
t
RWD uderzyła śmigłem i je. zaopatrzonym w silnik Walter I l S
.zIan ą, p~mewaz Je" pilota, tern większa jest punktadną z owiewek na kole o ma,zt. Bora. Osiągnął on bowielJI) to WY~Ik dobry, bIOrąc pod u- cja. Ogółem można osiągnąć w tej
próbie do 25 pkt. Próba jest przeKarpm.ski natychmiast za- sżyhk.ość 55.3 km.,
1 wagę, ze
I,rowadzana dwukrotnie, mhmowl.
mknął gaz i wyląd()w~ł, nie uzdobywając 78 punktów.
, p. Macph~l'son jest amatorem,
cie na zimno I na gorąco. Odbywa
sZlkadzając samolotu.
Dodać tIrzeba, że na.i~epszy wy
anIe zawooowcem.
się ona w trzech grupach'.
Jak się okazało następnve,
nik w poprzednich zawodach. Uwa,ża on jednak, że mo·że osią
śmigło uleglo tak plJWa7.nemu osi~nięty przez Ś. p. kapitan~ł ginąć wynik lepszy i zamie'l"za
uszkodzeni~,
Zwirkę, wynosił 57 km. na go· dziś powtórzyć próbę. Podkre
Dło\viany
że nie nadawało się do dalsze~ dzinę.
ślić naleiy jeszc.ze raz, że są to
Pildczas próby szybkości mln'"
go lotu i trzeba je było wymie
Drugą niespodziankę ~t)ru· wyniki obliczone prowizorycz- malnej w 'lamo!ocie piJota Kreunić. Jest to śmiJgil'o ei.e\trono. wił również
nie i że zajdą w hich jeszcze gera stwierdzono obecność w ogowe z materjału dość m(\cne~o.
pilot cz~ski kpt. A~~US. drobne zmi!my.
nie pewnej ilości ołowiu. Pilot ten
ale jednocześnie del1katl'ego.
na. samolOCie ~l~ero 200 , OSIą
obciążył sobie ogon, by ułatwi~
Wypadek ten, na szczęście ga.Ją~ szylYk.osc 55.3 km. na
widoczności kierowanie samolotem podczas pró
nie groźny, może mieć dla Kar godzmę, cz~h ?6 I>unktów. .
by. Komisja poleciła ołów usuną~.
Wczoraj w nocy odbywała
pińskiego w przyszŁości p.r zy' ) P?lscy pJloc~, kt?rzy ~Zlęl
Jest sprawą sporną, czy pi!o1,()wl
kre następstwa. Z miejsc'l pol udzIa~ w pról~I~, OSUtg~l,ęh. na· się w dalszym ciąił\'U próba wi- lVolno było zabierać ze sobą tego
s:k i zawodnik
stracił walżny st.ępuJ~ce wymkI: Ka;'IHl.lskl z·a doczności z miejsca piłota i rodzaju balast. Ostat.:lcznie zdecypn.ywilej, .takim jest możność plerwszy~ razem
.ccIał
'l. pasażera. ZwyciQżvl punkt wi o dowano, że wolno i Kreugera do.
wymiany w czasie :oaw(\dów u- s~yblkOŚClą 61 km"
a za dIru· dzenia, że
ptl~z~zono do próby.
widocmość w samolotach mmli
l)~kodzonego śm]gła.
glm razem
•
W myśl r~"'lllamin.u,
polepSlZYł wymk do 59,5 km. być badana nie biorąc pod uwagę
p~nżeNl
każdy z zawodników może
na ~odzint:.
Dzisiaj o godz. 5 rano na lotn~
mieć śmigło zapasowe.
Otrzymał on p~awdop?do~H~ i odwtrobnie, pil'zy badaniu Wl
które zostaje
ostemp.lowane
p~~ty. DrugI polskI pIlot, docznośd z miejs"a J}asażera l sku w Mokotowie rozpoczął się
przez komisJę techniczll1ą Z:iWO rowmez na RV\! D, zaopatrzo · nie bierze się pod uwagę obe-:,- dalszy ciąg prób minimalnej ~zyb·
d6w ,. w razie potrzeby, w wy- nym w siln~k ,,~~{Q?a", p;1uto Ilości piJo'ta. Badania przepro koś~i.
padku
uszkodzenia Jednego nowy, Jan~uczyn ..,kI pr6~ę tę wadzano łypami samolotów.
O godz. 16 rozpocznie się próbA
śmigła, mowa je zamienić na {lowtOr7.Y Jeszcze.
spodZIewa W nocy zbadano widocznoś6 startu na bramkę wysolio~cl 8
i'nne. Gdyby więc Karpińskie- się bowiem osiągnąć wynik lep % następujących typów samolo metrów.
mu w czasie raidu oklrę7;n~go 8Zy.
ł6w: "R. W. D. 9" z si1nikiem
W niedzielę maszyny poddane
zepsuło się śmi~o,
Z nłemc~w najl~j odbył pró "Skoda". liR. W. D. 9" 1. siln' !ostaną próbie montału ł demonnie ma on już możności It8mła bę pilot Steln na ,,KIemmie" kim "Walter Bora", "Kl·emmi" tażu.
ny IlO na inne.
Osiągnął
on szybkość 58,25 z sLlnilkiem "Argrus" i "FieOficjalnych wladomo~('ł co do
Polski zą.wodnik złożył re- km. na godzinę. zdoby~a jąc sele" również z silnikiem "Ar- punktacji dotychczaii nie ogloslr;klawację w komisji sportowej 66 punkt6w .. ~es~ to !"ymk lep gus" . .Jak dotycczas
no.
zawod6w, twierdząc że
szy od Karpl!DSklego . Buczyn- najleps.zą witfuezn~ posiada·
.Tą samoloty "R. W. D. 9",
wypadek nastąpił ~ie z j~ ski ego. Gorzej natomiast 5pisał
Zlatują się
winy
się pRot niemiecki Kreuger na zarównQ z s11nikami .. Walter",
j dlatego
nie p~wImen pono- .,Klemmie",
osiągając szyh- jak "Skody".
Jak \\ielkie zainteresowanIe •
sit za niego odJpowiedzialnosci kość 65.4 ikm. na ~dzinę i zdo
całym ~włecie
budzi tegoroczny
Narazie komisja orZ'ekła jedy· bywając 38 Pkt, oraz Fl"łln'cke
turniej lotniczy dowodzi fakt manie, że pierwsza ta próba Kar na "Messerschmidi" _..... 66,6
E;owego wprost udziału w zawo·
pińSlkiego nie będzie liczona, km. na godz., czyli 33 pkt<.
,. Na lotnisku mokotowskiem
w charaIderze widzów kondach
jako próba szyb!kości minimal- N:ajgol'lZej spisał sie .pilot wło· od 9-e.i rano odbywa się ocenił
nej, i
ł;lki Vincenzl
'W'łaslloś'Ci techn:icznej samolo- struktorów I pilotów zagranicznych. Oto wczoraj przyleciały do
zezwoliła mu na dwukrotne
na samolocie "P. SS. L.". Le- tów. Prawdopodobnie
jeszcze dokonanie próbnego ciał on z sZYlblkościl\ 69.5 km . najgorsze
IDIe.1S'CIa w ooenie Warszawy 32 " ..mototy sportowe
_1 ....-'
lotu.
na godz. ~ 22 pkt.
własności technicznych ~ajmą zagraniczne,
którymi przybyła
~~~~~
włosi,
śmietanka
konstruktorów ł piloktórzy posiadają najgorzej wytów
holenderskich, belgijskich,
posaione kabiny. Polskie samo
zosŁał
francuskich,
angielskich, nawet aloty i niemieckie osiągną wynNd . najkpsze, mało różniące merykańskich, no I, rzecz prosta.
się od siebie.
przedewszystkiem niemieckich.

Kreuger

Egzamin

Dziś

dalsze próby

6?

znawcy

PrÓby techniczne

dniem dzisiejszym otwarty

raJa
a
el
ul. Traugulla 2. tel. 240-63

Smaczna kuchnia. - Ceny niskie. - Bogato udekorowany
lokal. - Wieczorem przygrywa orkiestra.

amawan-e spadku fun a
sltarbowg(h
Z vVart'zhwy donoszą.:
Funt eztaling wykazał wczoraj
dals zą poważną zniżkę kursu. Na
g-ieldzi(' wm sza wskiej zrużka ta
wynioi;l:J dalsze 1.5 groszy na fun'
C!~. :>'liullowil'ie dewiza londyńska
,n;z.!rr.wal:t z 26,23 do 26,08. Zniż
k:t :,. 'l1dy1111 była równie poważna
OJ inTt}dl ~jeldach
europejskich.
Wahani'l rj0l.lra były ruejednoli
tł>: ~a l{il'llhlc w
Zurychu kurd
dewi·ty fit' W~ljulskiej pozostał bez
~Olian.1I 11a poziomie 8.01 i trzy

Bozrulh silnika

czw:trtt'. na giełdzie warszawskiej
kU:5 l'rzpka:'u telegra.ficzn('go na
Nowy Jork }Jodmćsł się z 5,21 do
5.21 j j,.'dll:t czwarta, natomiast na
giołdzir
palyskiej zniżkował z
1.4.95 i jE'ćJna czwarta do 14,94 i
jnr1n1 ('~· warta.
r.lpl'awQ kursu wykazała dewiht'r~lll~l,~l,
zwyżkując w WarB%awie 'l 2$,00 do 207,75, w Zurydm z 120.00 'lo 1.20.15, w PalYi'U z 596 ilo 597.

za.

LONDYN, 31. 8. (PAT). Funt
szterling wykazał dziś znowu siiną
tendencję spadkOWą! i w stosunku
do dolara był notowany 4,1(8 i siedem ósmych. Kurs złota podni6sł
się i wynosił 140 szył. 11 I pół pen
sa za uncję.
Brytyjskie władze skarbowe uznały widocznie, że kurs funta jest
dostatecznie niski I fundusz stabilizacyjny wznowił popołudniu swe
operacje celem wyrównania kursu
runta.

SamolOlr
cha
lenge'owe
5
nad Nowo-Soln"

już

września przelecą

Jak juz donosili~nly, w dniu 16
września, samoloty biorą{'e udział
w Challenge'u 1934 r. przelatywać będą nad osadą Nowo-Solna
pod Łodzią, gdzie zorganizowany
został punkt kontrolny dla wyśri-

do lolu olm~żnego, wynikl Jej !!ta'
nowią p,)dstawę
do określenia
średniej sz~:bkości.

..1

gu na s~ybkO~~..
.
Obecme dOWIadUjemy się, ze JUz
wcześniej a mianowicie 5 i 6 wrze
śnla będzie moi na z Nowo ·Solnej
oglądać aparaty biorące udział w
turnieju lotniczym, gdyż w t~m
czasie odbędzie się próba zużycia
paliwa. Ten fragment zawodów
jest tem ciekawszy do obejrzenia.
.ze SilnlOioty przelatywać będą nad
punktem kontrolnym o wiele wolnieJ, niż w dniu 16 września przez
co. oczywiście, będą bardziej do·
strzegalne.
Próba zuzycia paliwa jest ostat
nią przed dopuszczeniem aparatów

Doldadne godziny przelotu 20'
staną je~~cze ustalone. Aparaty
pol!.kie odróżnić mozna po malo-

wanym w pasy biało czerwone kadłubie oraz literach S. P. od spo.
duo

Bestialski napad
Ofierze wypłynął mózg
Wczoraj pÓŹllytt1 w!f.czorem na
do domu ul. Szopena 38-1etnieglJ Władysława Marciniaka (SJ:opana 5) napadł jal{iś
niezn,my osobntk, zadając mu tę
rem narzęlhlem cios w głowę.
Cios był talc silny, że r ies7.częśIi·
wemu wypłynął mózg. Wezwany
lekarz pogoto'.via 011 wiózł ofiarę w
agonji do szpit;1la.
(a)
powracając\:!go

I

t.I

x- .:t;t;os

PORA:Mn'"" .....

DM

JIlr

!łl

Bez
cudzoziemców
\V BaJreuth U~~~~y!~ć !~~~:In~!~~~k~o~~!~a
Niem.:g
bojllot '" dziedzlilie sztuki
odt:zuwaiił

Świat cywilizowany bojkotuje Niemcy! Nietylko żydzi, nietylko proletarjat socjalistyczny,
cały świat cywilizowany.
Jaskrawo przeJawia się to w statystyce gości zagranicznych w
cza ..ie sezonu operowego w Bay
reuth, mieście Wa~nera.
Co lato było Bayreuth celem
pielgrzymek bogatych melomanów z całego świata, ludzi dość
subtelnych i kultlill'alnych, by
chcieli usłyszeć i zobaczyć dzie
lo vVagneI a w najdoskonalszem
najpietvstyczniejszem wykonaniu i dość bogatych, by soibie
móc na to pozwolić.
W roku
19~O w czasie sezonu letniegv,
przepłynęło przez Bay.reth 1075
~ości z poza Niemiec, w teJ licz
bie 187, t. l przeszło 17 procent
'ln~1iKÓ".

W roku 1934 - sezon dobiega końca, a do Bayreuth, jak
donosi " Naprzód" , zawHało tyl
ko 372 ~udzoziemców ,
w tej
lkz.hie 46 anglików,
czyli że
frekwencja tegoroczna nie dochodzi nawet 35 procent frekwencji z pned czterech lat.

Szc.zegó1nie
a~gi1icy,
którzy
Ale i to zjawisko jest ró'wpll'zed 4 laty, tworzyli tak. po- nieiż następstwem hitleryzmu i
wrużny
pIl'ocent
pielg~zymów objawem upadku lwltwry niehayreucki'Ch odW1fócili się
od mieckiej,
ile pozostaje ona
Niemiec, nawet artystycznych, niemieclką,. Wypędzeni z Niepl,e cami. Ich f,r ekwencja
ni~ miec wśród obe~ artyści mogą
dochodzi nawet do 25 nro~. licz się czuć niemcami, ale ich praby z 1930 roku. Zatem na POI.. , ca będzie odtąd służyła kultukułturalnem tak samo jak i na rze narodów, które ich przygar
gospodarczem
największy nęły.
ws~ęt .do ?,oczyszcz?nych rasoOto bilans'
półltorarocznego
wo Nleu~Iec okaz'ulą ang,l osas- "obudzenia się Niemiec" w dzie
cy kr.ew~llacy.
. azinie najbardziej ze wszystMoz.e lm to . kochę ułatwIa kicb wolnej od wrp'ływÓ'W polifakt, ze londynska ope'r a Co- tycznych.
.
vent Garden, która przed paru
Itud'z ie brzydzą si~ obecnemi
laty stała na doŚĆ niskim poziomie w stoslIJIllk,u do oper sto- Niemcami do tego stopnia, ż'e
łecznych na kontynencie, z wio wolą; się wyrzec pieLgrzymki do
sną 1934
roku zaallgażowała Bayreuth'.
masowo najznakomitszych ś,pie
waków, dyrygentów
i muzyków niemieckich,
pozbawionych możnoś<:i pracy w Niem~
czech
z powodu
swego lub
swych żon i męż'ów "niearyjsJdego" pochodzenia i wystawia obecnie opery Wa~nera W
obsadzie niewiele sła,bszej od
hayreuckiej.

°

Mistrzowie teanlsagwiazdami tllmo"'lIi
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Sukces, lotnictwa sowieckiego
Pociąg

KOKTEBEL, 31. 8. (PAT). Po powietrzny, który wyrm:zył z
Mm'kwy 29 bm., pilotowany !przez
lot.nika,
Gawrysza,
wylądował
wczor?j w Koktebel na Krymie,
gdzie nastąpi wkrćtc e otwarcie
zlotu !"'owieckich lotników szybow
cowy ch.

z

zło~(lny

powietrzny,

Bezsporna wyższość
WARSZAWA, 31, 8. (Tel. wł.).
Wczoraj na reprezentacyjnych kor
łach Legji rozpoczął się mecz tennisowy o puhar Davisa Polska Grecja. W. pierwszym dniu zawodów rozegrane zostały dwie gry
pojedyńcze, przyczem w barwach
Polski wystąpili Hehda i Tłoczyń
ski przeciwko Staliosowi i Zachosowi.
Pierwsz3 \I dzień przyniósł zw~
cięstwo polskim singlistom, to tez
w ogólnej punktacji zawodów pro
wadzimy 2:0.
Tennisiści polscy wyKazali bardzo dobrą formę i znacznie góro-

jednł'go

samolotu i 3 szybowców
lm estrzeń 1329 klm. w
godzin W minut. Przebieg
lotu byt zupełnie normalny. W
drodze lądow '1llo tylko jeden raz,
Jest to riC'l'W8ZY sowiecki pociąg
powietnmy, który przeoył tak
wielką. cdległość w dwucn etaprzebył
ciągu 9

Cztery osoby

W łazience

ciężko

Wczoraj wieczorem w mieszkatlili. Minl!li Wrzońskiej przy ulicy
Kilińskiego 39, podczas rozpalania
kotła w pokoju kąpielowym z powodu braku wody nastąpił wybuch, który spowodował pożar w
mie'l:r.kaniu. Służąca 22· letnia WeI'onika B~dnarek stanęła w ogniu.
Na pomoc nadbiegła włascicielka
mieszkania, 36-letni Jakub KaIiń ·
;ki (Południowa 21) oraz Jakub

poparzone

Kałmanowski,

zamies*ały
u p.
którzy zostali dotkliwie poparzeni odłamkami rozpato
nego pieca.
.
Na miejsce wypadku wezwano
straż ogniową, która po godzinnej
akcji pozar ugasiła. Wezwane l[aJ'etki pogotowia miej8kiego i ubez
pieczałni przllwiozły
cztery poparzone o.~oby, nieprzytomne i w
groźnym stanie, do c;zpitala.

Wrzońskiej,

T urniej lotniczy w Warszawie
NAKŁADEM KSIĘGARNI ŁÓDZ
KIEJ "c Z y T A J"
ł-ódt, u). Prez, Nl1rutowlczl1 nr. 2
ukl1zały się

jut

"BRZECHY WIELKIE60
MIASTA"
Filmo-roml1ns

Szymona Bogdanowicza
Do nl1bycll1 we wszysłliich
garnil1ch.
Opróżnianie

zbiorników z ben

zyną

w

~:O

polskich tennisistów
wali nad grekami, co zresztą naJpiej uwidacznia sam wynik. Obydwa spotkania polacy wygrali
gładko, nie oddając przeciwnikom
ani jednego s~ta, przyczem i iloU
zdobytych pnez greków gemów
jest minimalna.
Hebda w pier"szem

spotJCania

pokonał Staliosa w stosunku 6:3.

6:0, 6:2 a Tłoczyński zwyciężył
Zachosa 6:1, 6:0, 6:2. Niewątpliwie
i w dwucb następnycb singlacJi po
lacy zdobędą dalsze dwa punKty,
a więc ostateczny wyniK spotkania jest przesądwllY na nasz, liorzyść. Jedyni3 gra podwojna, IiMra odbęuzia się w dniu azisieJszym, może dać Grecji punKt, clio!!
nie sądzimy, by msz doubl Tarltlw
ski -- Bt'atek, który tak dodatnio
zaprzentował się na międzynaroifo..
wych mistrlOstwach Polski, , ....
zrezygnował ze zwycięstwa.

Pogrzeb
'.p. pUlk. JaroszewiHI

p'l\,\' h.

Wybuch kotla

Dane te doprowadziły do aresztowania autora listu, niejakiegp
Varna, lat 33, l)yłcgo mechanika
lotnictwa morskiego.
Varm pochodzi z zamożnej ro ..
dziny, zamieszkałej w Charle.ston
IV południowej Karolinie.
Rodzina aresztowanego Varma
złożyła wyjaśnienie,
ił
w roku
1921 zosiał on uderzony w głowę
śmigłem samolotu,
poczem został
zwolniony ze służby w łolnietwie.
Od tego czasu Varn zdradza obja\l'y choroby umysłowej.

Polska··(ire(ja

powietrzny Moskwa-Krym

()iąf'

Podąg

NOW,Y JORK, 31. 8. - Do BiaDomu nadszedł list, adresowa
ny do pani Roosevelt, zawierają
cy groźbę uprowadzenia wnucząt
prezydenta oraz pobicia samego
prezydenta, je:ieli suma 168 tys.
dolarów nie zostanie wpl1a cona
pod wskazanym adresem. List pod
pisany był "z rozkazu Sangara".
Pieniądze miały być wpłacone w
banknotach 5, 10, 50 i 100·dolarowych. O miejscu i dacie wpłace·
nia pani Roosevelt miała b~'ć poin
formol\'ana telefonicznie. W liście
podany był numer telefonu YMCA.
łego

samolo~ach włoskich.

Cena 2

Przygody, które
wprawiły w osłupienie
cały świat!

z Warszawy nonoszą.:
Wczoraj o g(\dzinie 111 rsM, po
uroczystem nabo~eństwie w ltMtie
le garnizonowym odbył się pogrzeo
zmarł~go po długotrwałej
chorobie ś'. p. pułk. Tadeusza ·Jaros~e
\vicza, posła polskiego 'W Kairze.
W uroczystościacn pogrzebowycn wziął udział premjer Kozłow
ski na czele .:)rzedstawicieli rzą.Cł.
sejmu i senatu, tudzież licznie feprezentowanych sfer wojskowycn
i organizacji.
Poza oCldzhłami wojsKowymi,
ktćre oddawały honory zmarłemu,
jako pułKownikowi W. p" w kmdukcie pogrLeb'Jwym kroczyli licz
ni członkowie związku legjonistów.
Za !pocztami s~tll;nll~Howpmf I
ćlugim Korowodem wielll'ów. nJ~
siono liczne odznaezenia ~marfe
go.
Za trumną postępowała najblitsza rodzina płk. Jaroszewicza.
W pogrzebi~ wzięli równiet 11·
dział liczni przedsbawi:}iele Korpusu dyplomatyczneg(\, akredytowa.ne~o przy rządzie polskim.
Zwłoki ś. p. płk.
Jaroszewicu
spl. c zęły na cmentarzu pową.zkow
skim.

Wkrótce "Casino" ••••••••••••••••••••••••

księ

zł.

IJlżgi DCdzg
bez robołDg«"
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eiM.

Dźwiekow,

linoteatr

(APITOl
Dziś

prezentujem,!

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

•
ZLE
KOCHANA

Dramat serc na tle
wspaniałej rcwji-

W rolach głównych: Alile Irad" Mallreen Sulivan, Philips Holmes. NADPROGRA1I: Dźwiękowy
dodatek oraz tygodnik aktualno Foxa.
Pocz. seansów w dni powsz. o g. 4.30, w Bob. i niedz. o g. 12.30.

ŚPIEW! HUMOR! PIOSENKI! Jednoczy w sobie Następny program:

"PARADA REZERWIST6W"
H

Dfwlękowy

l' '-:P'A'.l ';,' C'-· -/~I~'
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Dziś
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Pierwszy wielki reprezentacyjny film

wągier-

::ze:~:~i~;~!jasł~~~hl;::ia Ab~~:~~

jW

111\
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S
Z
R
1\
K
D
C
Z
E
D
III

W roli gł. fenomenalny, znany z filmu "CSIBI" 'ibor v. Halma,. przepiękna Margit Darka
Przecudna muzyka! - Bajeczna wystawa! - Sentymentalne romanse cygańskie. Bajeczne pieśni w~gierskie!
NADPROGRAMY I
Początek o godz. 12-ej

'
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Na

łótfzkich
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ekranach

Piękny

,

Iż

fUm

•

eszane
hdów

Jak w każdej niemal dziedzinie życia, tak i w filmie aż na'
zbyt często p.rawdziwe warto'
ści przechodzą bez e~ha
i do,
piero po dh ~szym czasie dowin
Niema kraju na ś\,,-iecie o lud - 10,5 proc.
Dane dotycząc~ l :asymilacji czy wchłaniania ~eid sune1t O'til':Zyntai'ńiy, j~zeli we~
dujemy się t. czwartej rGki. ŻE' no 'd zupełnie jednolitej. Przy małżeństw uwzględniają
wy- ' nej narodowości
prLez ·.d~, miemy pod uwag'~ Kobiety. Wy
to, nad Cum przeszliśmy do po dzisiejszy.ch uf.alwieniach ko- łącznie wyznanie, jako że śluby
to jest ona bardzo powolna. ci~ąć st.l\d mółi1~: .w niosek,
rZ f!dk u dziennego albo co wo· munikac~'jnych, pny ciąglych koś~ielne w o"Tomnej większoCiekawą rzeczą będzie stwier !że
młesmnych
gólc na jarmarku' przefol'sowa- stosunkach handlowych, wob\!c ści nnszych dzielnic sa obowiąz dzenie, jakiem jest przewatnie w ·m~łwacll
nycll wielkości
zostało Pl'''e:t dużego ruchu emig'racyjnego w kowe.
wyznanie drugiego małżon'ka w wśród r6fnych :wyzn,ań najczę
na s przeoczone, jCP. a.,:a cze,\ pOSZUK iwa niu pracy i za robk 11,1
Polsce małżeńsiwa mieszane tego rodzaju zawartych prze2l ścłe.i 'w'ugim malźonkiem jest
katolik.
bylo perlą,
rzu'con:l mj~dzv. zaludnienie każdego krflju jest słsnowh, 3,2 proc. ~ółne.i ich katolików oznaczyć liczbą, 100
Na za'Kończenie warto zazna·
wieprze. Ilu ludzi zwróciło w mniej lub wic:cej mieszane. Nic
liczby,
to drugi małżonek w 72,3 wyLodzi IIwaJ;(G nn obrazy gen.i~I- te.Ż dziwnego , że przy bliskiem przYczf'11l wśród katoHków wy- padkach należy do wyznania czyć, że na o~ólną; ilość przemiesza ·
nego reżysera
:\Inchn ty'ego. sflsiedz!wh? ró.'.:IJ~-ch ras i n[\ro- nosz~! (Iiczbv w nawiasach do· gil'. - katolickiego, w 9,4 do pra- sZiło 8.200 małżeństw
., Eroticon" i "Ekstaza"? - A dowości. nastc:puje jakby
tyczą kobiet odnośnego wyzna- woslawnego. w 17,4 do ewange- nych Ił nas, 53,9 proc. przypada
tymcza em obecnie la "Ekst:-t· pl'zenikanie wzajemne rMnyc~ nia, przed nawiasami męż- lickiego i 0,2 do mojżeszo- na katolików (45,5 na katolicz 7a" mnana Z() tala na międzyśrodowisk,
czyzn)
2.3 proc.) 2,2 proc .. wego. Tak samo ~rr. - katolicy ki)', natomiast na pozostałe wy
nnrodowej wystawie sztuki ki coś w rodzaju znanego w fizy- wśród gl'.- katolików
8,0 (9,8 wstępując w z~iązek małżeń- znania - 47,1. Innemi slow~'
nemalograficznej we Włoszech c.e zjnwiska osmozy
i endos- proc.),
wśród prawoslawny~h ski mieszany, iżenia się w 98,9 niekatoHcy d.zęściej zawierają
7a jedno z najwic:kszych arcy- mozy. .
1,7 proc. (1,5 proc.), wśród e- proc. z katoliczkami, ewangeli- Z'Wiązl.ki mieszane, niwy to wydzieł. Nie wszyscy zapewne pa·
Zrozumiałe wi<;:c jes-t. że przy wangelików 11.6 proc.
(12 ,3 cy - 88 ,0 p'roc. z katoliczkami, nilkało ze slosun1ków ludnościo·
mi~13jfl, że "Gorączka złota" z łnkiem
bliskiem sąsiedztwi~ proc.). wśród żydów - 0,1 pro- żydzi - 50 pro~. z katoliczIka- wyoh'.
17.. K.
Charlie Chaplinem, - ten bo· mallc(\slwa fi ieszane zdarzah cent (0,1 proc.).
Jak widzimv mi. Ten sam mniej więcej stodaj najświetniejszy twór Ary- sit: dość czę~to, ("em cz~śc iej. im z przyloczonych liczb, małżell- a ______Illi___. . . ._______IBlI. . . . . .I__
fofele :l:ł X mu~v, PAdł na l-Jarclziej rÓŻnorodna
jest lud- stwa mi~szane
pierwszym
ekranie Lorlzi ha no .ćć danego kraju.
najcltęśde,i I>:dal'za.iq si~ WŚt'<ild
niebnic i po !';ilku <ln;ach zo ,
\\' Polsce ludność
rówllież ,'.1;t'.-kahd'ków
i ewaugeJikĆlw,
~lał 7.dj <;: ł,Y z :Afisza z powod\l nic jest jednolita .
" -p1'awdl::e I\atomjl.łst w:~l'ód żydów ,należą
h'aku publkz.1Cki. Kilku lat t brak danych nie pozwala
na
do w~rjąłków;
W rezultacie długotrwałych zabiegów udało się
lemu ". ówczc,m:;11l "Splcncti I przt'pr:J wadzenie ścisłej linji I'Z. - katolic~' i ewangelicy zajP.
A.
T.-nej uzyskać od agencji R. K. D.-Radio Pictures
d"ic·' rozłożył si<: na (jhil' to Gemarkacyjnej pomi~dz\' po-' l11ują miejsce po ·l'ednie. Li8lpalU pl'lt'cuony OlmlZ alpini- szczególncm i nurodowo ściami t1 by h~ w'\kazują, że stosunkowo Corp. New-York monopolow8t licencię na wyświetla.nie w
'it"CZIlIo' z LlIi " Trl'nkel'l'11l.
nas, or.ientowa ć si<: wszakle 'N cz('~('ie.i zawierają,
mieszane
Polsce jedynego autentycznego reportażu filmowego ze
\\' lI>j clIwili
',\)ok ~Zl'l'('gll , lej mierze m n'!.emy n~ podsla pod wZ2'I~dem wyznaniowym
I'ol.;.;h' ; u) ',:1 film{,w, które po· ' wie cyfr. dotyczących wyznal! malżer':sŁwa mGżczyźni, n~ż ko- słynnego meczu bokserskiego o mistrzostwo świata na
p!'zcdzi !a wi 'L,a. ('zl! ..;lo 7,:1'1 ' 11
wi ec Dolacv (~dśle rz - katJ- Lidy, . Jedyny wvjf'!tek stanowią rok 1934
'; onu I'I'Lbma.. ,n ,'my na j(~ lky ) s l.<lI1(?wi'l (j:t.~ proc. Cll~~1<) gr ., - btolic~': gd1.ie '.?bie!y g~
cln~·1ll /. ł{)dzk,~h ekranów
!a· zn!lIdnlel1lU Polskl,
I1kralllc:? fl!.lU nad m~zczyznamJ. \\' kazk;e;.:o
.1i\.'z n,IIIl!;.;U
Żf)!nitTw 1'.71'. - kalolicy)
- t 1.2 pror. dym razie stwierdzić n~leży. że
:,lillld kiil"l11utllgl'.1l'iczl\ej, Ido · niemcy (ewangęlicy) - 3,8 pl' .. , ieżeli lIważa(~ instytucję mutry rh.jc dwie godziny niezapo rosjanie i białorusini
(prawo · żellstw mieszanych za jedną z
Il1nian\ ch wrużell ..Jest lo film sławni) - 10,6 proc.,
żydzi . dró/l

Na;cześc;ei

zdarzaia sie

wśr6d

I
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Film ten, odzwierciadlaj8tcy od poczf\t~u do k~aa
przebieg zaciętej walki dwuch mistrzów spOrtU
/lliellić
gl'ajllcy.ch w nim :łl'ly·
~tów,
zresztą
spełniających hl c znie z tnk dramatyczną, fi bi~lC, mimo swej masy, wra,że" pięściarskiego, rozwi8tzuje namiętną dyskusją prasy fa~Ć)·
iako re w ser~~'e obowiązki be:! zarzutu, Ą.- tak prost:} egzelmcją głównego nip. słaboś('j.
l<- wymienianie naz" i k ozna hohatera . zostało uchwycone cach ich nle płonie ogień slu- wej, czy Baer zwycjężył zasłużenie?
(·ndoby odwrócenie uwagi od nil taśmie' przez g('n.iusz insce - ~zll('j :,prawy.
Prawo wyświetlania tego filmu w Łodzi nzy8'lilb'd4
' .... la~ci \ ,"ch walorów obrat.u nizacii, J'otografji i montażu
Trudno w krót!dej nolatce P. A. T.-nej nowo-otworzone kino
Bowiem przedewszyslkicm ma, ~ccn~
flpel i wymarsz spi,
, DUll{(l\\' nik".

r~[o;~ llaby

v/y- . . . . .' , .

w t~' m fil~nie do czynieni.a
, wyjątkowo int~1igelltnym re
ryserem i genjalnym operato"f! Dl
\Ylu-ciwym boh:,Łeren.\
jest Tyrol, ktÓl~~O ludność io
f'Z), bohd1erską walkQ z najaz
dem Nil poleona. Fragment tej
walki pdslużył za kanw" do p"
l.:azunia pi~kna i żywiołowej
pot~gi 'latury. Idylla dnia Ipl
Iliego lIa pl'zeł~cznch i w do]ilIach uroczego zak~llka, 1I0cne
rodak6w Pl'zYf{otowania i l'07.lilOWy , wres7.cie w kulminacyj
I1Y11l pUllkLie wstrząsająca po '
1i',.I...'H :i\ wiolu
\V J)ostaci toczq
""ch sit,: ze wSlystkl~h ~tron
sztucznych lawin .- wszystko,
111)'

~t.,

fi

la

fi. -_-

,kowców prz~y pochodniach l
wielkim krzvżem wio kowym
na czele, jest również fragmen
lem niezapomnianym. \VIa -nie na każdym kroku ta pra
stota i naturalność w połącze
niu z rozmachem i dynamiką
lIa mj[\)'~ ,.amerykJllls1;:ą"
da·
jp
pod wzgll~dem artyslycz'
I1nn efekty sz,rzylcm-e. 7 ka~;de
:'; 0 stntysty bucho wprost c;zcz'
l' OŚĆ, zapał i bezpCl';reuniość. I
dlategJ garstka czyni wraże,
nie niep'l'zejrrzanyr.h ;t,a ,<; ł~pĆlW
i jednocześnie zast~py j'(~ ;iularnei arl11ji, idąc. e na podbój B,
:.tv duch" winnego kraiku, id(1,
Jak nale~y, " tatystyr.;mie", 1'0

I

rozwodzić

-

się nad wszyslkimi
szczególami reżyscrji, fotogra[.ii i montażu.' Dość powiedzieć,

r.e

słabe

cały

"EUROPA", ul. Narutowicza 2'0.

.Bilm___.._______________llii.........

momenty wyliczyć
na paku u jednej ręki.
A każdy z nich okupuje sowi·
cie cał~r szere.s( scen o pierwszo
Lista strat wojSka polskiego
rzc;:dneJ wartości. Mówiąc styw ciszy archiwów trwała od rOKU do KońiCa 1926 ro~u -. lit
lem powszechnie przyjc;:tym,
"Buntownik" jest pod wieill Ja t pięciu żmudna praca nud wszystkich f,r ontach'. Dla ścisło
że tę: licllbę
względami
.,SUPCl'('lD
wśród dziełem, które wreszcie ukaza· ści trzeba dod'ać,
lo
się na p6tkach księgarskich zwiększa
50.000
zagin.
i onych,
-.z Jagicl'ów". czy leż .. h~· perem
Jest to 1601- stronicowa "Li. których śmierci nie udało się
",śród supel'ów··. '" normalnej
termiiJ1\)logji llal.Wnćbv go na- sta st,rnt wojska polskiego", wy stwierdzić urzędowo i dlatego
le'l ało poprostu filmem niepo- da wnictwa vVojskowego Biura nie fiRurujlll na "Liście". Te tyżolnierzy
wszednio l1ip,kny111
inlelI- Historycznego, zawierająca wy siące bezimiennych
kaz
47.055
poległych
i
zmarSlpoczywają
w
mogiJach,
rozsia
genlnym.
łych w okresie wojen niepod- nych wzdłuż g,r anic Polski ...
(gw.)
ległej Polski: od listopada 1918
.0". ~.'.. l;"'-~
,>,(':ki~ ..
można

100.000 poleti'Ut:b

.

JERZY GELLER

rz
(Cią,(! dalszy).
DrŻllcemi n:koma badam Z3wartość. portfelu: 758 franków.
J\icsł"chany, olbrz~'mi maj}1 t ek.
Sz)nbko chowam pieniądze do
kieszeni, porzucając portfel w
hramie. Najch~tnie.i kupiJh~·m
sobie teraz coś do .iedzenia, '1 'e
w tern ubraniu byłoby to nIc
możliwe. Znałem Paryż z dawnych czasów, więc powlokłem
się do BeIle Ville i tam zakupiIem u handlarza starzyzną garnitu!', trzew~;i, gl'Ubą kos7.ulk~
wełnianą. i c~·kIislówk<:.
Przebrałem · ję
za przepierzeniem
w sklepie. Następnie wstąpiłem
do skromnej knajpki, rzuca.i:1c
si~ , jak wilk na jedzenie.
Od
ja,kiegoś chłopca klIpiłem gazetę, w której po długiem poszukiwaniu znalazłem drobną notatke,
że zagadkowc mOl'derstwo pięknej
w~gierki wciąż
Jeszcze nie jest wyjaśnione, a
zaare.sztowany wła .'ciciel sza rej

4)

tri
perty musiał być. wypuszczony
na wolnośe.
ponieważ ponnd
wszelką wqtpliwość
dowiódł
s~n~.i niewim~o~ci. Obecnie polic,la ~os7.Ukll:1e l,u~hanka . zaI n~or~lO.wane.J.
.ktory owe;1 traglczn('J ~ocy tl1Jknąt hez slad~1.
Pod ~.;onIe~ na;5.tr,powalo mo.~e
nz.z~v!sko l dosc dokladny opJS
mOJf., osohv.
Zdawałem sobie spraw~
zupełnie dokładnie, że muszę jaknajszyhciej zniknl)ć z Par~ża.
:\{ojem jedynem
zbawieniem
mogla być tym<o :\1ars"lja, gdzie
w dzielni('~' portowej łatwo mot
na ' się zanurzyć i zniknąć. Jeszcze tego samego dnia wyjechalem z nadsekwallskiej stolicy.
\Y l\Iarsylji udało mi się niebawem wykryć knajpę, w której
bywali tylko niebezpieczni p!'ze
sfępcy; przyłączyłem
się
do
nich, a w rezultacie już po u·
pływie króqdego czasu
udało
mi się do lego stopnia zmienić

:nój wygląd ZeWll(~tl'Zny, żO sam ny nawet do wolnej tresury. Go m~gł() być ws.pólnego mię
siebie nie poznawałem. Ci ban Ale ambicja moja sięgała do ro dzy mną i tą kobietą? Gzem ~o
rlyci zaprowadzili mnie do ja- li klasycznego jeźdźca. Osiąg glem być cL1a niej więcej, ni)!
kij)goś stal'c..,o .,profesora", któ nąłem. i to stanowisko, pocze n spełnieniem głupiej, betws-tyd1')' rzcczywi~cie tllnia~ czynić kupiłem bardzo tanio trzyletni.e nej, poniżającej mnie jedyni.:!
cudu; z pomocą rozmaitych g-o ogiera i już po upływie 8 zachcianki? Jeszcze jedną pr,:y
proszków i mikslllr, nożyczek miesięcy pokazałem go w ma- godą w jej bur711iwem tyciur
i szminki lak mnie pl'zefasono- neźu. Sukces przeszedł m(\je
.
Ni~, nie, tysiącikroć nie, liował. że lrudno hyło wp1'ooSt w oczekiwania: ho Zercevics stał
laką zmian~ uwierzyć. Jeden ię niebawem bohaterem dnia. \I. iem wszy.stkie moje myśli,
z kompanów zaopatrzy! mnie Ze wszystkich stron otrzymy- wszystkie moje pragnienia, eaw doskonale sfałszowan~' pasz- 'varem propozycje, jedną nawet la moja tęsknota należały 'da
port. Nazywałem si~ Ivo Zerce- z cyrku "l\fedraJ;1o" w ParY711, mRłej słodkiej, anielskiej Cory
vics z Dalmacji. "'ładam j<;zy- kt6rą oczywIscle skwapliwie Pearl, tej filig.ranowe.i przecui
Idem dalmntyj.skim w słowie i przyjąłem.
:1e~ laleczki, jakby urtkanej ze
,:,! otych promieni słO'ńca i czapiśmie,
a więc wluściwie nic.
mi już nie gro'ziło. Teraz naleCodziennie przesiadywała tu J'Ujących melodji. - Niewinht
żalo jedynie w~'doslać się z to- taj w Ioiy starzejąca się księż- dziecko o twarzyczce Mado'!warzystwa tych zumowin. _ ' nR d'H. I codziennie przysyła- ny. byla artystką na tr~pez!e:
Wyjechałem' do BordeaulC.. _la mi \yiązanki kwiatów do gar PI'C: kopuł~ .cyrkl~, conaJn~nIeJ
\V · ~niędzyczasie jednak moje deroby. Gdy pojawiałem się na. lW ,\'YWkOSCl 6 pIęt.er, um!es~
zapasy gotówki skurczyły się sw~'m ~oniu na. arenie,. u.śmi';!-I c.~ ?n~ otam; tra,mp~hnę, z kt?"
dotkliwie i musiałem się rozej- chała Sl~ do mnie źyczhwle. -\ J 1;ul<ak.wał". nlelJs~rasz.e~l!~
nać za jakąś pracą i zarob \Vidzialem ki w ·dekoltowany un. doł C ~lanezu , ~dZiC oJcIec
Idem. Nie było to takie proste, prz~·pudro'.\'any kark, widzia-.J e ' w mlędzyczasJC kołysał
ale w.reszcie udało mi się zdo - lem szminkowane i nieco za- ;1 ·7'"!dowanr !trape7. C~lwyta
być posad ę w ujeżdżalni cyr- padłe policzki. widziaŁem po- ,,1, 0';a t.e., trapez '-;' IOCI,'" d~
kowej,
łysk henną farbowanych wło- n~\..\l'.' U!·ą c Z1' <:cZ!~O ! {;; klora tS
sów, widziałem btyszcz(!ce o. pIC'r;] a dech w PierSIach
tym wędrownym cyrkiem czy, a jednak widziałem tylko
(D. c. n.)',
włóczyłem się p.rzeszto rok. a- ruinę ludzką, z mozołem urtrzy .
wansując w mi~dzyczasie aż na mującą się na powierzchni , obkonillszegó i byłem dopuszczo- wirszoną baje~zną biżul~:j!f

z

f.lX..- ••GLOS POB.AN~Y"" -

"Dziecinnell

DYŻURY APTEK.
nocy dyżurują następujące

NOCNE
DziŚ' w
~pteki:

Sz. Jankielewicza (Stary
Rynek 9), L. Steckla (Limanowskiego 37), B. Głuchowskiego (Na
I'lltowicza 6), St. Hamburga i ,s-ki
(Główna
50), L. Pawłowskiego
(Piotrkowska 307), A. Piotrowskiego (Pomorska 91).
REJESTRACJA
ROCZNIKA
t 9 t 6. - Dziś rozpoczyna się reje-

8tr3eja

rnęż'czyzn,

urodzonych w

roku 1916. Dziś stawić się powinni
męic7.yźni

zamieszkali na, terenie
nazwiska rozpoczynają, się od liter A. B. C. D. E.
F. i G. oraz zamieszkali na terenie
VII kom. o nazwiskach na litery A.
B. C, D. E. F . G. H. Ch.
I kom., których

NALEPKI NA POWODZIAN.-

Celem uzyskania środków na doraźną. pomoc dla ofiar powodzi, 0r:lZ w celu
7amanifestowania poIVs~echnt1go udziału spoleczeństwa
IV akcji -pomocy, ogólnopolski komitet ')omocy ofiarom powodzi wy
daJ nalepki okienne, przeznaczone
do dekorowania okien sklepów,
lokali biurowych, bankowych itp.
względnie okien mieszkań prywat
nynh. Nalepki ('pie-wają. na 1, 2,
5 i 25 zł. za &ztukę. SpJzedaż nalepek IV Łodzi un0rrnOW?1.na zostanie
IV ciąg-u
przyszłego tygodnia na
podstawie instrukcji, jaką. komitet
·.gólnopolski ma nadesłać.

PRZEDśWI.Ą TECZ·
ŻYDÓW. Donosiliśmy

ZAKUPY

NE U
,in:'., ż e st:tnnia

o zezwolenie na
otwa rcie sklepów żydowskich w
niedziele, poprzedzające święta No
weg'o Roku l. Kuczek, nie odniosły
skutlm, Obecnie ozynione są. zabiegi I) zezwol~nie na otwarcie
sklepćw w sobotę
wieczorem po
przepis,)wych godzinach łi:mdlu,
aby w 'tel! sposćb umożliwić ludności .zydowskie.1
poczynienie Z'akupćw
przed8\vią.tecznyr.h.
Jak
nas informują, pozwolenie takie
ma hyć udzielone, ale wyłącznie
(11a sklepów spożywczych.

Włamanie
Skradziono

-

N:r.

1934

a, karne

24.1

Ks. Stan. lopach
biskupem

łódzkim

wcwraj

nadesda z RzymU
liJe na miejsce zmar
lego nieda'wllo w lLodzi ś. p.
Od dłuższego czasu do wład~ na temat ich niemoralnego pro- koleżanek, które rÓwnie.ż były
biskupa
Tymieniookiego, panapływały melduIllki o pewnym wadzenia się, poczem dawał do nieobecne. Mając adresy rodzi
pie-l mianował nowym biskuoszuście, który podając się na, zrozumienia,
że za peWlJlą 0- ców, odwiedził ich po kole~,
przemian to za wywiadowcQ, platą mogliby uniknąć przykro i>ytając, czy nie widzieli dziec- pem łódzkim o. Superiora, ks.
to znów za funkcjonarjusza ści, jak badania lekarskiego ka.
Po diugi'c h bezskutecz- StruliSlawa )Sopuch,a ·T. J. w
policji obyczajowej, inlkasowal i t. d.
nych poszukiwaniach, policja ~ie.
mandaty karne.
Pomysłowy oSZJUst zostal ska z Łęczycy nadesłała telefonoWszczęto 'e nergiczne docho ' zany przez sąd ~odzki na 1 ~ram, że mala Aliuka została Obniżlta
dzenie, w wynilku które'go przy rok więzienia. Niezadowolony odnaijeziona w obozie cygaI1Jak jUli donoshl.Mmy, J: 'd n. 1
trzymano oszusta, którym oka z wyroku, odniósł się do wy ' skim, koczującym pod tęczy września r. b. nastąpi oh'ni;żika
zał się 33-letni Mieczysław Woj dziaŁu odwoławczego są.du 0- cą·
cen cuiktru. Olb!nilżika ta wynó·
ciechowski
(DoWiborczyk6w kręlloweao, któ'l'y w dniu wcw
Ok
28). W czasie rewizji znalezio"
"
oliczność znalezienia u \> sit będizie pllizeciętnie 15 gir 0'
f a łszywycll man d'a szy na 1 kg., czyli że cena ElU ·)
no przy nim blovzek Całszy. rajszym sprawę tę rozpaky- s k
arzonego
wych mandatów karnych. Woj- wał.
tów tłomaczy tern, że jego mali kru w sprzedaży detaliczlllej
ciechowskiego osad.zono w aWoj.ciechowski do wiJuy ni.e synkowie, bawiąc się często "w wynosić !będzie 1.2,5 zł. za
reszcie, a prowadzone śledztwo przyznał się wyjaśniając, IŻe policję", sami je fabrykowali. kilogrr-am.
ujawniło
cały szereg
prze' rzeczywiście odwiedzał rodzi· Godła państwowe zostały przez
~ależy zaroaCizyć,lŹe
cena
stępstw,
jakich się dopuścił. ców kil'ku dziewcząt, lecz l1ie dzieci odciśnięte prily pomocy ta będJzie jednolita dIla W'szyst
GJ'asował on mianowicie w paT w celu, jaki mu zarzucają.
dwugiroszowej monety. Maś .. kich miejscowości kraju.
kach miejskich, gdzie "wagaPewnego dln.ia jego 14-letnia nie krytycznego dnia, kiedy u·
rującym" uczenicom przedsta- córeczka Alicja nie wróciła o jawniono przy Wojciechow- Rozpoczęcie
wiał się jako wywiadowca, żą- zwykłej porze ze szkoły. Zani,e skim falszywe dokumenty, o "
daj~c adrt!sów, celem przepro pokojony ojciec pob;.cgił do wy debrał je dzieciom.
domu im. marsz. Piłsud
wadzenia rzekomo dochodlZe· chowawczyni, która mu oświad
Sąd, opierając się na oowoskiego
nia. Następnie WojciechowsKi czyła,
że Alinka tego dma dach rzeczowych, wyrok I in<
w dniu wczo:rlajsztym odbyła
udawał się do rodziców tych wcale nie przyszła, przyc-r.em stancjii
zatwierdził w całej
się w naszem mieście podniodziewcząt, wszczynał rozmowy wskazała nazwiska
kilku jej rozci.:U\{10ści .
sła w'oczystość 1'0ąlOczęeia bu
dowy wielkiego
!domu - po'
mnika im. marszałka Pilsud·
skiego. n"m ten stanąć ma,
jak. wiadomo, dla U'pami~tnie
nia !piętnastolecia ni~podłegło·
Awantury na wiecu sjonisŁycznym w Filharmonji
ścl państwa, Ol'U 40-1ecia pracy spoleunej
mPl'S7;. 'Józefa
W wypełnione,i po hrzegi deszcz zgniłych jaj, Wśród pU'j między zwolennikami poszcze.
~Isudskiego.
sali filharmonji odbył się o b~iczności powstało wielkie za gólnych odłamów sjonistycz• • • • • • • • • 0$ • • • • • • • • • • • • •
negdaj wieczorem wiec sjolli mieszanie. Na sali rozległy 'Sil} nych.
styczny przy udziale przybyłe krzyki, pro~estujące .p~·ze~iv.:k!)
Jak nas informują, wszysc.v TEATR ROZMAITOSCI
go do Polski z Palestyny cz10(1· demonstracJI
rewLZJomsto IV zatrzymani przez policję zosta
Cegielniana 27, tel. 112-25.
ka egzekutywy sjonistycznej. którzy ulokowali się na pię- ną pociąg.nięci do odpowie- Ostlltnie dni gościnnych występów
posła 1. Grim.bauma, który wy trze. Po chwili, wśród ogólnej dzialności karno - admi!llis"tra.
głosił przeszło trzygodzinny re wrzawy na sale wkroczyła po · cyjnej za zakłócenie spokoJu
fe rat o sytuacji politycznej j licja, która położyła kres a - publicznego.
D_iś, w sabało, o god •. 4.30 popoł.
gospodarczej w Palestynie.
wa,nturze, aresztując pneszl'J
W dniu wczorajszym ,ą,tl ostetnle ulgowe przedstewienie
Na wiecu doszło niespodlzia 20 młodych ludzi, którzy Z/l· starościński
ukarał
narazi e
cały parter 1 zloty
l1ie fio nic7.wykle wielkich a kłycili spokój zebrania.
qwuc.h prowodyrów demOO1sł'I'a
"Signorit."
wantur i burzliwych zajść. Gdy
W czasie referatu posła Grill cji onegdajszych. a mianowi- o glłd •. 9,50 w.
tytko pos. RoseIllblatt zagaB bauma, usHowanu mimo to kt\.· de niejakiego Rapoporta Nuse pO cenach popułamych
wiec i na trybunie ukazał się kakrotnie zerwać wiec, lecz a ' na (Polludniowa 12) i Laj!zert
poseł Grinbaum, posypał się ł.. wantury zostały
stl!umione w N owaka (Mickiewicza 4). któ,
galf'rji
w stronę
mównicy zarodku
przez fun'k cjonarju , rych skazano na tI'lZydqiowy
szów policji. Wiec zakończył bezwz\\{lędny areszt.
się o godz. 1·e.j w nocy. Pod- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'czas opuszczania fillharmonji
doszło do awantur i bójek po·

Oszust i

szaDłaźgsta

podawal sic; za pOlic:;ania

wiadomość,

m, cukru

budow,

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

Zgnile jaja w os. Gro bauma
I

Michała

...

"KSiężna CZardaszMa"
................... ..

-

do palacu Heinzlów ........................ Otrula

zastawę stołową

SALA FILHARMONJI

na 75 osób

w osobnym
Niezwykle zuchwałego wła ' przechowywano
mania dokonali nieu jawnil:n: pokoiu stolowym od dawna
dotychczas sprawcy do pałacu nieuczęszczanym. Złodzieje zarodziny barona Heinzla w .Tl} ' poznani snać z warunkami pa·
łacowymi, skradlli skrzynie, l.a
ljanowie pod Łodzią.
Włam)lwacze dostali się
pCJ wierające nakrycia, wart(lści
otwarciu firzwi wcjściowy,~h ponad 30.000 złotych i z łu
przy pomocy precyzyjnych na' pem ulotnili się w nieznany.;)
kierunku.
rzędzi do wnętrza pałacu i za
Po ujawnieni1u kradzieży pobadli się do pokoju stołowego,
władze
śledcze,
gdzie przechowywane były l1a, wiadomiono
krycia stołowe p]aterowe ora~ kt6re wdrolŻyły obecnie energiczne poszukiwania, jednai\
srebrne na 75 osób.
dotychczas
na ślad sprawców
Nakrycia te spakowane były
włamania nie natrafiono.
w trzech
skTZyniac.h,
które

MichalesMo

Samobójstwo kobiety na cmentarzu żydowskim

Tel. 213-84
teatru art.

Gościnne występy

"ARARAT"

kler. IIPt. M. BRODERSON
Najweselsza premjera sezonu- Huraganowy ogień werwy, dowcipu i wesołości

"L'kowed dem Hejlign Bim-Bom"
Reż.

DżiglIna

i J. Szumacherll
Conferencier: Wt Qodik
Dziś, w sobotę 2 przedstllwlenill o
godz. 4.30 popoł. po cenIIch nlljnii·
s.ych orllz o godz. 9.15 wiecz.
Jutro, w nied.ielę porlInek dla prllcującej
inteligencjI. Ceny miejsc
jednolite cały pllrter 1 zł. balkon 50 gr.
Bilety spuedllje kas II Filharmonji
Sz.

sie na grObie mela

Jeden z dozorców cmentarza zy
dowskiego zauważył w dniu wczoraJszym o godzinie 2 popołudniu
leżącą na jednym z grobów kobietę, liczącą około 25 lat, która dawała bardzo słabe oznaki życia.
Dozorca powiadomił niezwłocz
nie o tern zarząd cmentarza, który
wezwał pogotowie ratunkowe miej
skie.
PrzyDyły
na miejsce lekarz
stwierdził
zamach
samobójczy
przy pomocy zażycia większej dozy kwasu solnego.
Po przepłókaniu denatce żołąlt-

ka została ona oltwieziona do szpł
tała w Radogoszczu w stanie bez
wfadziejn~ m.
Policja wszczęła ltocholt7.enie
które ustaliło, iż samobójczynią
jest Chana Król (pieprzowa 21),
której przed tygoltniem zmarł na·
głe mąż. NieszczęśHwa kobieta nis
mogąc prz~hdeć śmierci męm targnę~;l się na życie na jego ~robie.

••••••••••••••••••••••••
IJligj nc;dzg

bezroboinuch

M

Dziś

i dni naSleDn,ch!

t,lka

W,łącznie

U

nas!!!

Najnowsza kreacja

SHERLOCK H ł ES
BUnTDWnI K"

Sbfrloc:ka BoilDeSil

Powrót

Cegielniana 2.

(LlVE BAOOK'A jako

w najsensacyjniejszym filmie "Paramountn" według
głośnej powieści Conan Doyle'a
'

W pozostałej roli Philips Holmes. - Przygody i przeżveia pełne seasacji i wrażeń najgłośniejszego detektywa świata. Emocje. - Napięcie. - Nadprogram: SLlM SUMERVILLE. Ceny miejsc niepodwyższone. Początek o 12-ej
&

14"
"l'I

M

(dawniej Luna)

Dziś

i dni nasteDn,ch!

Piękniejsza niż kiedykolwiek wielka gwiazda ekrann

VILMA BANKY oraz Viktor Varkon, i Luil Trenker

w porywającej epopei miłości i bohaterstwa,
miljonowym filmie najnowszej produkcji UNIVERSALU p. t . "
Wytworny kapitan, czarująca dziewczyna i buntownik.
Początek o g. 4, 6, 8 i 10 w., w soboty i niedz, poranki o g. 12 i 2-ej po

...

a

Najoryginalni@jszy
trójkąt miłosny.

Arc,ciekawe nadprogram,.

poło

zniżone,

Do godz, 6.30 ceny

6ft

Poraz pierwszy razem dwaj mistrze maski

Baris KarialI i Bela Lugasi
w arcydziele Wg. znakomitego utworu Edgara Allana Poe'go p. t.
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..GLO! PORANNY"

Zuchwal, napad na kasjera

Ubiegłej nocy

dokonano w miał pod pachą ~ruł>o wyład'J'

waną teczkę.
zuchwałego lIlapndu na kasjera
W międzyczasie

przybyła

pomoc 16karska. Doktór ov a ·
trzył rannego, konstatując po·
wierzchowną ranę głowy w 0kolicy potylicy,
zadaną j.,kiemś tępem narzędziem.
Rlanny Erwin Pech!ner, mm.
pr~ ul. Miljonowej 37,
został w stanie nie budzącym
obaw odwieziony do domu.
jakiegoś mężczyZl11ę, leżącego
Tymczasem na uJicach trwana ziemi.
ła pogoń za uciekającymi naZ głowy nieznajomego sączyła pastnilkami. Pi:rwszy zo~tał usię krew.
Jęty prz~z pełmące?o .słiUl~hę n9:
Ranny ostatnim wysiłlldem wy rog;u. ulIc Andrz~Ja ~ LIPO"::J
...
t ')
adn.i ty i polICJanta. ZdJradz.lł SIę on bl~.ł ",e
szept a,
zos a1 nap l ęgiem i cią.głem
obracant~tn
oglI'abiony i, ze napastnicy zbi8 głowy wiył. Policjantowi wy.
g.!i ulicą Lipową w kierunku dało się to pode'll'zane. a gdv
do ul Andrzeja.
t
. .
.
'
.
za rzymany
Niezwłocznie zaw.iadomiono usllOlWał rm wszelką cenę wyrpoHcję i ZOIrg.a ntzowano
po wać się z rąk posterunkowego.
ści~ za bandytami. Jali się o· ten nabrał pewności Co do je.
kazało, było ich kiłku, przy· ~o winy i zatrzymał zbie~a.
'}zem
Był to Władysław Marczyk
każdy pobiegł w !Innym kle(Ciesielska 23).
runku,
Gdy pierwszy bandyta zostal
prawdopodobnie, by 7lIllyłić po ujęty,
nie było już więkSZf~j
'ścig. ITzechodnie widzieli 118 trudności z zatrzymaniem po
rMmycn ulicach szybko biegną~ zostałych. W cią~u nocy arc·
cych m~żczyzn, jeden z nkb 5ztowano jeszcze

I

podają

do wiadomości, że w miesiącu wrześniu 1934 r.
odprawione będą nabożeństwa ~a~obne w Synagodze
Towarzystwa nrzy Pl~c~ "VV:0lnOS~l 10, na kt6;re zap~~
szają krewnych, przYJaclOł l zna] omych , a rruanOWlCle:
iln. 2 o godz. 12 l pół pp,za b. p.
2
,,1 p. p.
" ""
"
"
" 6" " 12 i pół p. p." ""
7
7 rano
.. ""
: 8: : 10 rano
,. ""
" 8" " 10 rano
" ""

" 12 "
,. 12 ..

lt014 JfSlf~ -

to

n(~~~~.Yx~)lIon - - ,

w per'e uzdrowisk śląskich

JASrRZEBIE-ZDRóJ

3-tygodnlowa kuracja
\.. ryczałtowa -sł. 185.50

.

Prospekty, informacje: Zakład
KClpielowy Jaełuębie-Zdrój.

III

Z glOdU ukradla arbuz

~

r

•

"PARAB[ MIUHI"
Najwiekszf
sukces
muzfczn,1

POłKnął

dźwiękowych

KO' i SKRZYPCE
Jeaoette mac DooaId i Ramoo nouarro
poraz pierwszy razem.
Nadprogram: Najnowsze
Dziś lIoczątek O

aktualności świata

godz.

12.30 li

i P. A. T.

Dol.

17 "

.

li

" 18
" 23 "
"
,. 23
23 ,.
"
.,. 25
25
",. 26 ,."
,. 28
,. 30 ,.
li

li

li

"

Z Iyiki

M. Ogórek

W. celi więzienia przy ul. dr.
Sterlinga 16 jeden z więźniów,
Mieczysław Ogórek, targnął się na
życie w spoqÓb zaiste oryginalny.
W dniu wczorajszym, gdy dozor
ca zajrzał do celi Ogórka, zauwa·
żył więźnia 'wijącego się z bólu
na prycży. Natychmiast zawiadomiono lekarza. Jak się okazało,
więzień połknął clwa trzony od ły
rek stołowych, pra wdopodobnie w
celach samobójczych, bądź tei, by
dostać się do szpitala.
Ogórek został przewieziony w
stanie ciężkim do szpitala św • .Mtefa. Przy jego łóiku stoi posterunek policyjny.

30

7 rano

" ""

'1 rano
" ,. "
7 rano
" 12 i pół pp. "" ",., ""
11 rano
"
,.
li
"" 11 i pół rano " ,. "
./ rano

",-

"
,. 12 i

"

" " "

pół

pp.

" " "

l-ej pp.

"

lO-ej rano
pół

,. 7 rano
,. 7 rano

li

" " ,.
" " "
" " ,.

" 10 rano
,." 7 rano
" 12 i

"

pp.

" " ,.
" " "
" " "

Ignacego Kona
Abrama Jakub!ł

Wizn6ł'a

Bertv Aezowe.i
Estety Rerszenberg
Ewy' Rnblcw6wny
Wice-Prezesa ElIl'y
Szykiera
Mieczysława Naftali
R6ży p; Ranzenów Saks
A. H. UryBona
Rozalji Singerowej
Mieezysława SilberBtein,B
Leopolda Drutowekiego
Małki Kliger
Pauliny Zauberman
Flory SmiłowBkiej
Melanji Babiackiej
Efraima Szmuklera
Maurycego Lewaneteina
Adolfa S. Landan
Samuela CzamańBkiego
Juljana Landeberga
Natalii Silberblat
SaluBia Kaufmana
Marii Forbertowej
Gustawy Finkielhaul!!
Adolfa Rozentala

W niedzielę, 2 wueśnia o godz. 1~.30
tauu !ydowskim odsłonięcIe pomnika

odbędzie

elę

na

Olll.ł"

B. P.

le.arla . dentJsty Jakóba
na które zllpraszaji\ krewny.h i

Iłotenberea

przyjaciół

:tONA I DZIECI

byłu.

Przew,isza

najmelodyjniejszy ze wszystkich filmów

7 rano

li

.Tak zeznali bandyci, motywem, który ich skłonił do 'lOr
vanizowania i wykonania napadu,
była ch~ pol«!!p.szenla sobie

więzień

"

li

Pogrzeb

Rekord zachw,lu
i lIowodzenia

1 po

17

" ""
" ,."
" ""

poło

,.

" 17 "
" 17 "
18 "

Plan napadu opracował W
szczegółach Władysławski, również dotąd nie notowany w
!;:artotece wydziału śledczego .

pół pp.

" 13 "
,. 14 "
li

fl iena.igo~zej.

Nieszczęśliwą kobietę zatrzymano
Znali się już oddawna, byH
Prze cno dnie ulicy Piotrliowskiej dem win i wćdek Czkwianianca sąsiadami, a ich zarobki nie
\V poblitu Grand Hotelu byli w (piotrkowska 69) Krajewska chwy wystarczały na prowadzenie ta
dniu wczorajszym śwładltll.mi nie- ciła. nagle z nieoszkIonej wy!::tawy kiego tryb życia, .lakiby prazwykłego pościgu za kobietą, kt6 duży arbuz i poczęła uciekać. Wla. gnęli.
ra uciekała., trzymając w ręku ..• ściciel składu i przechodnie puści
ąrbru;.
li się w pościg za kobietą., kt6rą
Jak si~ oltazało, była to Jaawi- tet ni'3bawem ujęli i oddali W ręce
Pawelczyłlil
ga Krajewska, licz~a; lat .85 (ul. policji.
zamordowanego na sali
Ceglana 6). Krajt'wekaod dłutsze
Krajewska została odprowadzotańca
go czasu jest bezrobotną i formal- na do komisarjatu, gdzie oświad
('zyła, że usiłowała ukraść arbuz,
nie przymiera. głodem.
W dniu wczorajsz)'m odbył się
Przechodząc wczoraj przed skła ponieważ była głodna.
pogrzeb zam')J'dowanego na sali
tańca Zacbarjusza przy ul. Mo·
niuszki 3, Edwarda Pawełczyka.
Kondukt pogrzebowy wyruszył
z przed domu, w którym mieszkaJ
z rodzicami Pawełczyk przy ul.
żeromskiego 95. Zwłoki zo~tały
złożone na cmentarzu na Mam.
W kondukcie pogrzebowym prze
ważaH koledzy zamordowane?o
o~az znaczna ilość młodych me·
\Vlailt - towarzyszek zabaw Pa·
wełczyka. Karawan ~as~pany był
kwiatami, trumnę meśll koledzy
nieboszczyka.

" 12 i pół pp. .. ""
,. 1 po pol.
" ""

,. 13 " " 12 i

wał teuJkę,

.
ł
trudn' ,
rzeCI zas fila
~, lac po·
(:t:lg przez ,myleme sl~d6w.
,
Tccz~ę,. ktorą odinaleZI?nO, m]
mo, IŻ Jeden z napastnik6w po
'1 :
. . ik'
rzuc~ Ją w .czasl~ umecz l,
zwrocon? kasJerowI ,waz z.
~wartosmą, wynoszącą 7 tySlęcy złotych
Bandyci zostali osadzeni w
a reszcie do dyspozycji władz są
nowych. Są to nowicjusze w
nowym fachu.
MarC!lJyk i Zbicza.k są z zawoIlu robotnikami,
pracują w firmie Szajlika na
e:::::::1=1=1=1=1=1=1=1=:1=1 uL Ciesielskiej. Obaj zflrabiają
t

Ohorych

~'KUft
[~~lIM"
i
Komi
t
et
"UlDft~Wł~KA"
"

Marjana Zbicz. I( Ciesielska
21) i Szyję Władysławshlego (Cies,ieJska 22).
Ujętych poddano badaniom.
Przyci~nięci dowodami do mu.
t' U zeznali oni,
że wspólnie o.
pracowali
napad na kasj-!l'1'I
Pechnera. Wiedząc, ~ż będz:iQ
nn prze<.hodzil z tecz:ką, zawil}
rającą pieniądze z inkasa, u.
k~yli się w bramie jednego z
domów. ' W momencie, gdy
Pechner przeszedł obok bra.
my, wyskoczyli z niej,
Jeden zadał kasjerowi ipotęmy
~ios w tył głowy, d'M1gi wyr-

I inkasenta firmy Steigert
i S-ks.
Plrzechodlnie na ul. LiJpowej
usłyszeli w pewnym momenciII
głośne krzyki,
odgłosy walki ł ~()tanla.
Gdy odważniejsi pobiegli na
miejsce, skąd wzywano pornocy, ujrzeli na środku chodnika

Pielęgnowania

Towarzystwa

Napastnicy zrabowali teczkę, zawierającą 7 tys. zł., lecz zosŁali ujęci
Lodzi

,

1931

Nowa rada szkolna
Wczorajsze konstytucyjne posiedzenie w wydziale
oświaty i kultury
W lokalu wydziału oświaty i \ Jednocześnie ra'da sz1tolna
kultury zarządu miejskiego od wyhrała p. dr. Gutentaga, jako
było się pod przewodnictwem przedstawiciela rady w kUTato
dr. Skalskiego w obecności de ryjnym komitecie kolonji lełlegatów władz państwowych, nich ,
inspektorów szkolnego i starostwa grodzkiego w Łodzi pieTwsze zebranie organizacyjne ra
dy szkolnej miejskiej m. Łodzi.
dla dzieci 3-letnich
Po odczytaniu komunikatów o
zatwierdzeniu składu osoboZ inicjatywy wydziału kultury
we go rady szkolnej, ponow- i oświaty Zarządu mieJskiego w
nie dokooptowano p. dyr. Ru- Łodzi 1 października 1934 roku
dę i dyr. Macińskiego, poczem otwarte zostaje trzynaste przedl przystą.piono ~;() wyborów szkole powszechne, w gmachu
władz i komisji rady szkolni!j. szkoły powszechnej przy ulicy RoDo prezydjum rady wybrano kicińskiej 41.
pp. dr. Skalskie;;'o, jako pliZePrzedszkole to wprowadzI pewwodniczącego, dyr. Michejdę, ną inowację, stanowiącą pierwsq
jako zastępcę lH'Izewodniczące· tego rodzaju próbę nietyll..o w Ło
go i kieT. Papisa. jako sekreta- ilzi lecz w całej Polsce, mianowł-i
rza. Do komisji powszechnego cie przyjmowane będą tlzieci w
nauczania m. ł..odzi wybrano wieku lat trzech.
prof. LOTentza, dyr. Maciń
Dotychczas najniższym wiekiem
ski ego, mec. OpaliIlskiego i na dla dzieci przyjmowanych do
czelnilka wydziału oświaty i przedszkola były 4 lata.
kultUJry, Waltratusa.
Zastosowane zostaną również po
Do 'komisj,i kwalinkacyjnej: raz pierwszy najnowocześn,ejsze
p'p. Borkowską, dyll'. Fiedlera metody nauczania.
i całą komisję powszechnego
nauczania.
Do komisji dozywiania: pip.
rabina Fajnera, dr. Gutentaga, złożone w administracji
ks. Kaczyńskiego, dyr. Michej
"Głosu Porannego"
dę,
prof. Papisa, ks. pastora
Z racji imienin p. Stefanji SkaWanagata i z poza rady szkolnej p. MoskiewiczówI}.ę, ldero- wrolli5ki"j i p. Stefanji. Gajdowiczcwny pacjenci sanatorjum ubezwniczkę s~koły powszechnej.
Do komisji rewi.t;yjne.t we- pieczalni społecznej w Tu szynku
szli J)p. ks. Ka~zyski, dyr. Ma- ~kładajt~ 'l..aITIiast kwiatów kwotę
zł. 17 gr. 60 na powodzian.
ciń'ski i P. Matwin.

Przedszkole

I

Syn King Konga

Ofiary

WSDanial, Iwór geniuszu
ludzkiego.

SIPORI Wy

n
r mis.rZOS."'8m-

OSiato-f pró,b ,U \ Ized
, dg,zń~i (uropu
ił
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Turgnie

W

Łódź,

dnia 1

września

1934 r,
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Anglja wycofała . s·we· zgłoszenie. --- Terminarz startów polaków
Od tygodnia odb~; va się nil B:ie 'l' zgłoszeń. Fini'andja przysyla wszyfanach obóz czołowych' . Iekl(oatłe- sikieh najwybitlłiejszych s\ynich
tow, przygotowujących, , się pod lekkoatletów z ~alntinełlem, Vi!".
A-;!w!ą, Jaervinenem,
Ideruakiem trenera Cejzika do \~y timenem,
,jazdu na mistrzostwa Europy do' Kotkasem, Sippalą na czele,
Turynu. W obozie tym przebywa ' 'W skład CzechosłO\vacji wchosiedmiu zawodników, ' brak zatem dzą: Engel, Hejduk, Kościak, Douz r;ośród wyznaczonych: Kusociii·
da,. Szulc. Kl1enick~', Fiser. Km;,'.
skiego, B~niakowskiego i Moroń- ' tel. .
'W
czyk a. WSk utek nieobecności t'\.'ch
ęgrzy ~łosili 16 lel,koatlelów
oJ
Ilwuch ostatnich wY.I'azd ich do ' .z' Sirom, .Kowaczem, Sza bo, BodoTurynu najprawdopodobnie] liie' sim, Daranyim, Remeczem i Gadojdzie do 'sl{tJtku, .;ak również i lambosem na czele.
"
'''YJ'azd FJ'ałki i Soldana, którzv
SzkOCJ"l zapowi~działa
!lrzyoJ
wprawdzie poczynili widoc'me po- słanie 12 zawodników. W drużynie
stępy, lecz r:e osiągnęli fl)rmy jej znajdzie " ię spac.jalista biegu
gwarantlljącej ini zakwaIilikowańie na 1500 mtr., Ny (3:50),
się do finałów,
Allstrję
reprezentować bt~clą:
Z obecnych .na obo~ie zawo~ńt- Langmayer, Rinner, Leitller i Ja[,ów wyrćżnia się H~ljasz. który nausch,
spec},alnie poświęeił się pchnięciu
Zawód sprawiła Aaglja, odwolu
I<ulą, gdzie po ",'01i . zbliża się do jąc przyjazd swe.j druzyliy.
Nie
16 mtr. Duie też postępy poczyni- bardzo z tego powo:ll1 martwią się
li skoczkowie Luckhalls i N Ilwa'k, \vłosi, gdyż hral, :\nglików bynajPierws:ly z krótkiego rozbieu;u do mniej nie wpłynie na obniżenie
trójskol{1j osią gnął po 14.50 ~ poziomu mistrzostw. Lekkoatleci
14.70 mtr, a dntg i skacze . stale bryt~ljscy mieli wyjątkowo 'slaby
olwło 7.10 - 7.20 mtr. Forma Ku- sezon
<'harskiego też , nie puzo~~lawia /lic
Mistrozostwa odbędą się w dn.

•
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9 września. W piątek startuJą; Kusociński i Kuchars!{i przed
południem do przedbiegów na 1500
mtr. a popołudniu ~wentuaJnie w
fil ale, następnie Plawczyk w skoIw wzwyż (ratlO przedboje, popolud
nill finał),
7 -

W sobotę startują: Kucharsld
lano do przedbiegu na 800 mtr"
Heljasz do przedboju w dysku
ewentualnie popołudl1iu w finale,
Nowak w skolm wdal (przed południem
przedb )je, rwentualnie
)
popołudniu finał, oraz Pławczyk
w 10,cioboju.

W niedzielę: KusodllSki w b 11:gu na 5 klm., Kucharski e",e11tual
nie w finale biegu 800 mtr" Helja!;l
przed południem w przedbojach
kuli, a popołudniu w finale, Luckhaus w przedboju trójsiwku, a
rop.ołudniu w finale i Pławl" ,yk l\
dalszych konkurencjach dziesięcio
boju,
Ostateczny eg::amilł nasza nie liczna reprezentaeja zda na niedzielnych zawodach międz:ymiasto
wyo.:h Wm·s7.Cl.wa - Poznań.

ił

iab~la

wystąpieniu

Strzelca z ligi

W związku
z rez,ygillacjq via ~ 21 p., 3) Pogoli - 18 P'I
z dalwqch i'ozgryłwek <I) Garbarnia - 18 lP" 5) ł. K,
ligowycb
przywane zostały S. -- 17 p., 6) Warta ~ 16 p.,
wszystkim kluhom,któire rtie i) iPolonła - 14 p., 8) Legja grały z lDim jeszcze w dil'ugiej
p" 9) ;Warszawianka - 13
,'undzi~ po dwa punkty i stosru p., 10) ;Wisła - 12 'p., 11) Podnek bramek 3:0.
gÓl·z.e - 8 p.
Dzi~ki ternu w łabeJl ligowej
Najgor.r:ej .'wyw..a na tent Wl
wynikły dość powa~ne ,zmiany, sła, /która; !nagle znaladD. SIłę na
Dzi;5 pl'mdstawia się ona, jak pr~doSlłatn.rem Imlejscllltabcli,
następuje:
a to dlatego, że ~ała już l'e1) Ruch 25 p" 2) Crlaco- , Wall1Z0W)'l m~ ze 'SfNelcem.
Słl'Zelca

Il3

Nieme, ieszcze nie zestawi,li
swej

drużyny

na mecz z

Polską

PAT-icznaopub1liokowała skład żyny należy oczeKiw'a~ C!optero
'00 ' ł k Zr

' . d'
'ł
l'epl'ezl!ntacYJneJ
'ruzyny pl '
.
karskiej NIemIec na mecz
z
Polską, Okazuje si~, że skład
ten nie jest ostateczny i że zwią
zek niemiecki pragnąłby, aby
ta ki a nie hlllY
I!~ład mó~ł
glrać w 'Warszawie, lecz nie ma
pewności, by \vyrnienieni p iłkarze byli do jego dyspozycji.
gdyż nie porozumiał się .leszcz'!
z ni mi. Zwłaszcza udział ~rod,
kowcgo napastnil{a
i lewego
łącznika Schepana, ze względu
na doznane przez nich kont,lzje hudzi pewne w~tp1iwości.
Ostatecznego lc'\hlWtienia dm

pOnI 'n a e.
esztą ,w trm
sensie zawart:a była pomipy'
PZPN. a zwi~kiem
niemiee"
kim umowa'..
' Charakterystyczne, Je w pl'tJil
ponowanem przez związek' nłiła
miocki zestawieniu katdy ~aOl
jest z innego klubu. Jedyny, W!"
jątek tworzą obrotilia Janes I
pomocnik Bender
obydwaj I
kJ·ubu Fortuna .- DiisseldQrf,
Drużyna niemiecka wystąp'
w Warszawie w białych kosZul.
kach z czerwonymi kolni.erzy:!tal!li
' i w czarnych siodelikach. Niemiec4je udjo zwróciW

I

do iy~~~a. Na poiw~~renk ~i·' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! fu s~ do PZPN. z propozy~ą
zanJierza on zaatakolvaać rekord :
---~transmitowania całego meczu.
Polski na lODO mtr., naJeżacv do
Sprawa ta nie została jesz<:ze
Kusocińskiego (2;31).
IPrÓbę tę
• II'
załatwIona,
podobnie
,jak i.
Jlodejmi~ KucharlOki w
dniu uzftransmisja dla P9lskiego Radja.
sie.iszym.
Ostateczny .,kład drużyny zesUl '
wiony będzie w poniedziałt>k, dziś
Łodzi
,iuż jednak nie ulega
liwest.il. że
na dziś i Jutro
wyjadą:
Kusocińskj,
Kucharski"
W dałszym ciągu turnieju ten ni- lewskim 6:0 6:0, a później wyelimi wic 6;0 6:2, Standtllinder, GrohLuckhaus, Heł,iasz,
Pławczyk i sowego o mistrzostwo Lodzi roze /lował K. Bl'auel'a 6=2 6;.1. Majew man - Goldal Hilpert 6:0 6:1, Her
Kalendarzyk sportowy na dzId
Nowak. Będzie to bardzo skromna grano w dniu wczoraJszym raty sIli "wykQńczył" Schrotfera 6:0 maJJs, Stetka - SmoJewski, Dziu- dzisiejszy I jutrzejszy przedstawia
liczebnie drużyna. gdyż inne pań- !izęreg spotlwń, ta!{, że dziś odb~ 6:1, Skusiewicz - \V alczaka '):7, iyński 6:2 6:0 i Stołar.ow J., Spy- eię następująco:
~twa nie ż:tlujl} pl~niędzY - llll wy- dą się już mecze półH'lało'o'e, a w 6:4 i wre,zcie Haberl Reznik chała - Augustyniak, Stera .6:1
SOBOTA:
ola/ je pokaźnyrh ekspt'dycji. ! J a _ niedzielę, zgodnie z programem, 6:2 6:0,
'
6:0,
'
Piłka , nożna;- Boi.,ko WKS geprzykład Niem\!y pozwalają sohie finały,
W grze pojed'yńc~ej paił nieml<a
W grz~ mieszclne) Johnowa, Ar- dzina 16 mecz towarzyski: Union
na w~'słallie al 39 zawodników. U
Wczoraj przybył do Łodzi zna. Sanclrr wygmh\ lekko z Slożl"ow- tens
Stożkowska, Kt'rmenitz Touring - Makabi (Czt'rniow{'-ę),
nas koszt~ przejazdu czterech za- ny nam ,już zawodnik wMsza\\sldej f.ką 6:1 6:1, Johnowa z O~serową 6:1 6:2, Sander, Haherł -- Oi'seroPływanie" Na basenie ŁKS przy
wodl1ików pOkrywa,ją , "ifo~i, a Legji Majewski, ktć>ry bierze u· 6:0 6:0 i Krau9s - Kinderman 6:1 wa, Grohman 6:2 3:1. Gra przerwa Al. Unji, od godziny Hj me."z pły~ wi~c .t:y:ko tłwu~h
pojedzie na dział w turnieją w grze POjf'liyń- 6:1,
na z powodu ciemnoścI.
wacki: ł.KS - ZASS (Warszawa).
l;oszt:'PZLA.
f'
. ~ej ohok Spychały i Jerzego StoRozegrano również kilka spotW grze junjorów Wajnstein poBoks, W lokalu "Siły" przy ul.
Jedynym zd ~crdowałl'ym fa\\'ory łaruwa przez co !~(mkltrt'n('lll ,lo. , kań w grze podwójnej panów, Oto konał Gołda 6:4 6:1, a Langut Głównej 17' o godz. 20: mi~!łzyklu
tem r a zwycięstwo jest z pośród ?:Ilała ~ewnego wZlAJocnic~ia,
wyniki: Art~ns, Haberl _ Sl\~sie- Giitltera 6~2 6:2.
bowe z,aw'ldy boksersku', ,
polaków Kusdchiski w bie~u na 5
Na'cie!<awsz ch ';pnlluul Jlak~~ wicz, Walczak 6:0 6:1. Ob pary
,
, ,Tetłnts. N~ kortach w .ł-.ele~od'
J...~
.
t ' k"
I' K
I S
t Wie ,~d ,yodzmy 9 dalsz" c~a'" mię.
J{m.,
I
ł
zwaszcza
po .,n k cesle, o me I)czt!klwać dZłś w "'urlzmach po- aus rjac le.1 przegra / ilpe, zen,.f
,5
sion~'n ostat/lieo nad finami.
In.
",.
, dzynarodowych mt"trzostw
poludniowych: W~ni{j ,WCZOr;lj' ~.O
~~~~~~
N' IEDZIEL' A.
.
nych przeciwni ków na c!y;;;!a')-'le
.
d
W
KusoCiński nie ma sit' czego oba, sz:'eh spoH.an są nas,(;'puJą"E':
ZIS warszawIe
PiłI<a nozna Boisko łKS o ~(}wlać. Kucharsl(j tylko w na,\!ep ' W grze pojedyńczej panów
I~n
\V niedzielę mial sie ' C)f1hyl: dzinie 16 mecz'ligo~y ŁKS :,- War
sz.vm rm:ie mJie liczYć na za.i~cie Siad1Uinder
pokonał KOl'celego
w 'Varszawie mecz o wejście szawianka, Boii~o WKS ~odz\
punktowego miejsca w biegu na 6:1 6:4, lecz Jlfleg~ał, do Arten"a
do ligi
pomiędzy
stóleczn1ł mecz towarzyskI: Makabr (Lodz)
~()O mtr., Hel,ia!'z jest jednym z 4:6 1:6. Król wyeltml110wal Stera
zaJożony w roku 1908
Gwiazda a łódzikim LTSG. "l'J - Makabi (Czerniowce),
J; :H~dydatów na zwycięslwo w ku- 10:8 6:4, Minc~m~yer - Stetka
pl'zez p. Mary Baker Eddy
skutek ~tarall, podjętych przei
Lekkoatletyka. Na bo\sku IKP,
li, r,dyż w bież. sezonie ma najlep '3:6 10:8 6:3, a Mmcumeyer - JaMiędzynarodowy Dziennik
Gwiazdę, mecz ten pnesunięty przy uJ. Ogrodowej o godz. 9 ra'l . '
'e
'-łCZ 6'2
6'1
Jerzy Słolarow Wydawany codzienni€>, z wyją,c- zostal' na dzi,eń nzisie;.izy, gdy t no: pJ!~C\O
, 'bó'J k ob'lecy o mIs
• f rzo~Zl:! wyl1ł U z , mlO tac:ly
europej1I11bZ \\
•
" ' .'
~kieh, z pozostałe,i tró,ikl ' leszcze, pokonał KermeJlltza 5:1 6:0, po- Idem nied'l,iel i świąt, przez Wydaw LTSG, nie czynito z te,l1o DO stwe.', ,okrę,gll.
,
. .Ial{le§
l
,~ szanse. '1 S pyc lla ła l,ictwo .,The Chriostian Science wadu żadnych trudności,., l1os1ICi . Pływame. Basen ŁKS przy.
At
)Jue'
kh aus ma
lem H erl11an'a 6 :O 6 :,
Prasa włoska podała jUl li<;tę wygrał na sucho dwa gemy z Smo' Publishing Society. One Norway darzom
1'>, .
• 'Ui1ji godż. 9,30:
dokończenie meStreet, Boston Mass,
'
.'
ezu ' pływaddego ŁKS ~ ZASS
TRANSMISJA
MECZU
TENNI(Warszawa).
,-------------------------------------------------~ Komunikn.ty dla, kierowników tego
SOWEGO,
Kolarstwo. W Krzywili ~odz. 8
pisma" artykuły i ilustracje, które
Po tr ansmisji wl',II0Tajs:,rj z ker rano start rio wyścigu na 100 klm.
ma.ją. być ogłoszone, nn.leży kiero'
tów Legji mięchYPUł1:lLWOWC':!:J IM o· ńagrodę pr;~ech:)d':li~ magistratu
wać pod adresem
czu tenniY:'C\'eg'o Pohk? - Gret>ja oraz start do w"ścigu o 'mistrzoTIle Editorial Board of
\) pllhar Dali~a , Pol:>k:e lłaojo sh\'o klubowe ':'ZS.
'fIle Christian Science ~I onitor.
tntn5mit:>·,~ .l.~ będzi'
.icw·z,~ 11'.\'3.
Tennis Na kortach W Hele.nofr:.Jgmen'.:: I:zi&iaj (, !~I) :!" 1&\,(15 wie od godz. 9 remo mi«:d'lyn:l'r'Odo
" . nrucharp'i~ , w nję,~7;i.~Ję, ,:, dnia g-go września r, b,
Abonament reguluje
się
zgór} i jutrc. o [,:or.l.. 1,7,O(}. (r)
we mistrz, tennieowe,
'
przez pocztę (ze wszystkich kra·
iów) i wynosi:
rocznie
doL 900
dol. 4.50
pólrofznie
doL :?:35
kwartalnie
miesięcznie
dol. 0.7f1
Wyścig kolarski o nagrodę magistratu
pojedynczy egzemplarz dol. 005

W

Kalendllrzyllsporlow,

Dalsze wyniki turnieju tennisowego o mistrzostwo

I
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POLSKIE BIURO PODRÓZY
,

gra z liwl-azdat

Wiecek DowrSC8 do zdr

The Christian Srience Pnblisbing
Society,
Boston. Mass. U, S A, wydaje:
The Ch ristin.n Science ,Iourna!
Chr1sI.i.'l.n
Scienre
Scntiuel
The Herald of C'hristi:1.n SC'irnre
w językach:
Diemieckim, francusJdm. f;kadynawskim, holenderskim.
Chl'i,stian Science Ouartcrly
W Łodzi do nabycia, w Tow, Z.iedPJlczenie Wiedzy Chrze~cijatiskie:i
przy ul. Gc1ańsldej !H.

Po raz dzicwi~ly z rz!,'dll ''o ' w(\7;m ~1 udział n:.tjJcpsi kola!'l~
zostanie wy~ci~ kolaI" lokalni , prz~'czem nie je t też
ski o nagrodf! pl'zechodniQ ma w .... kluczonv stnrt Wi r (:I<H . kł{j
gislratu, Organizację wykl;'u ry szyhko powraca do r.dro·
lego powierzono TZS. \Yyśc1h wia 1)0 uoznan~' ch konluzjnl'h
te'l oc1bf!dzie si~ w dniu ju , w w~'ścigll Berlill - - \rl11'SI.:t
lrzejszym na !<Izo<;ie pod Zg\(~- wn,
rzem ze startem o aorl'l., R rn '
Równocze ś nie z wy>clgle',I
no w KrzywilI.
ó nagrod(: Hla~I. ' lr ' llll "dhC:(~7.i ~
Trasa wyścigu wynosi lU l ,ię na tl',j samej trasie WyŚ~l~
klm, i prowadzi w kiel'L1l1kll na 100 l' lm o mistr?'nstwn Id"
Lowicza , poczem z powrol:!.l nowe TZS,
do Kl'zywia, W wyścigu ty.n j
7.egran~'

ł.6diź, 1 września 1S~4

GLOS HANDLOWY

r.

Ł6dź,

1

września

1934 r.

&0 proc. lowarów
z
zagranic,
za~~~t~ ~i~!nie
Polski dr...
lDorską

idzie do

T rzy czwarte surowców włokienniczych przez Gdyni~
Wartość przywiezionych
towarów przez porty polskie wynosi zł. 281 miljonów, czyli Gl)
proc. wartości całego polskiego
przywozu, przyczem
z sumy
tej na
surowce i wyroby włókiennicze
przywiezione
przez Gdynię,
pl'zypada 122 ,m iljony złotyclL
Okazuje się więc, iż Gdynia
coraz bardziej staje się portem
przez który idzie bawełna , od·
bierając pośrednictwo
w tej
dziedzinie partom niemieckim,
które dotąd miały niem!lJl, że
monopol na import
baweł:ny
do Polski. Dziś
trzy czwarte 1Jl'ZyW07Ąl SUil'OWców włókienniczych do Polski
idzie przez porty polskie.
Drugą powaiżną p.ozycję przy
wozu morskiego stanowią wytwory pochodzenia roślinnego,
których przez porty sprowadza
my za zł. 45 mi[jonów (Gdynia
- 32 mi.ljony d.) , na oł(ó1ną. su
mę importu zł. 54 miiljony.
Wreszcie trzecią wamą pozycją przywozu morskiego Sl\ skó
ry, futra i wyroby
skórzane.
Ogólny przywóz tych towarów
do Polski wynosi zł. 38 miljonów, z cze·go przez grankę mor
ską przychodzi za zI. 24 mi1jony i to prawie wyłącznie przez
.
Gd ynlf~.
Co sioę tyczy polskiego wywoz'u, to tez u1e~ on podobnemu podziałowi, .iak i przywóz.

Dziś

60 (proc.
naszego wyworu itleie
p.rzell
porty p o}Slki e , a tylko 40 proc.
wychodzi od nas pNez granicę
lądową. Ogólna wartość polskie
~o wywozu od stycznia do lipca
wynosi d. 554 miljony, z cz~
na Gdańsk -przypada zł. 177,6
mi:ljonów, a na Gdynl~ _
z1.
151 mi[.jonÓ!W. Razem nasz wywóz morski wynosi zł. 328 miljon6w.
Na uw~ę zasługuje tut.a j
mpremacja Gdańska nad Gdynią.

Przez Gdańsk idą najwięisze
ilości wywo-Zlu polskich
z1)6f
i wogóle wszeLkich wytwor6'\V

pochodzenia roślinnego .
Na
złotych 80 miljonów
wywozu
tych produktów,
GdaÓlsk eksporluje
za
zł. 52 miljony,
Gdynia zaś tylko za 2 miljony
złotych. \Vidać również olbrzymią -przewagę Gdańska w wywoz,ie drewna z Polski. Więce~
niż połowa wartości
drewna
idzie przez Gdańsk ,
bowiem
na zł. 133 miJjonów całego wy·
wozu na sam Gdańsk przypada
zł. G8 mill.lon6w, na Gdynię zaś
tyl'k o zł. 13 miljonów.
R6wrueż bardzo znaczny .j est na'Sz
wywóz morski wytworów pochodzenia
mineralnego a
więc przedewszystkiem węgla I
Tych towarów wywieziono
z
Polski od stycznia do liJpca za

gdansłde.go.

0g6lny obrót tOWaTowy Polski z zagranicą wynosił
za
pierwsze siedem miesięcy biei.
roku 1.016 miIjonów złotych,
Z tego na towary
sprowadzone ~z nasze porty, lub tprzez nie wysłane, .
przypada obrotu zł. 609,9 miljonów, a tylko za zł. 407 m.iljo·
n6w spTowadzi1iJśmy i wywie ·
źliśmy przez nasze ~ranice la dowe.

Schliisserowskie
bt;d. nadal

Zakład,

w.dzlerżawlone

Na najblił.szem posiEoduniu sądu handlowego nędzie rozpoznawane sprawozdanie syndyka tymczasowego upadłoś~i Towarz~''Stwa
Schloe~serowskiej IJ'rz.ędzalni ~ Bawełna i tkalnia w Ozorkowil', sp.
akc., które złożone zo'Stało są~owi
.
.
"
.
' .
Wymka z mego, IZ termm eksplracji kontraktu dzierżawnego zbiłza się, wobec czego zarząd masy
poczynłł starania celem d~lszego
wydZJeriawienia fabryki, gd~i pro
waifzenłe na własny rachunt'k nie
mołA! by~ brane . pod uwagę ze
względu na stan finant!owy rirm~.
W okresie czasu od 1 sły.czoia
1934 do 30 czerwca 1934 zaf2ąd
masy wywindykował część naletności w drodze p·wcp.s6w sądnwycb, co znaeznie hamuje akcję
inkasową.
Podatki i opłaty skarbowe uległy znacznemu zmniejszeniu prze"
wygranie kilku powai:niejszych
spra·w prowadzonych przez zauąd masy w minister~twit' skarbu i najwyższym trybunale administracyjnym jak napzrykład; ttmOr7ono podatt':k do('boliowy za

Dochod, i w,datki Daństwa

z uwzglądnieniem wpływów z pożyczki narodowej
Według danych Głównego urzę
du statystyc7nego, og61ne docho. dy skarbu państwa wraz z wpływa
mi z pożyczki narodowej, zaliczonymi na budżet ministerstwa skar
bu, wyniosły w pierwszych czte·
rech miesiącach roku budżetowe
go 1934-35, tj. od 1 kwietnia do
31 lipca rb., 685 miljonów zł., z
czego na dochody zwyczajne prz~
pada 541) miljonów zł., a na nad ,
zwyczajne, składające się z danin
majątkowych,
10 proc. ~odatktl
do danin publicznych, oraz innyćh
dochodów nadzwyc7ajnych - 137
miljonów złotych.
POSzczł'gólne pozycje dochodów
pallstwowych w pierwszych CZtf!rech miesiącach b. roku budżeto
wego plZedstawiają się następujlJ
co: administracja 472 milj. wtem
dochody z podatków i opłat 300
mil jonów, inne dochody administracyjne 171 milj.; wpłaty do
skarbu państwa z przedsiębiorstw
9.5 miłj., z monopoli 203 milj. zł.,
w tem z monopolu solnego 17 milj.
zł., tytoniowego 108 mil)., spirytusowego 62 milj., zapałczanego 8.7
mlll. z loterji państwllwej 8 milf.;
wpłaty do skarbu państwa z łun
'duszów 1,25 ruilj.
Ogólna suma wydatków wynottła w 4 ruiesiącach b. roku budże
towego 685 milj., czyli zrównowatyła sIę ze sumą dochodów. Z po-

zł. 113 miljon6w, z cze,go
na
porty pollsil de przypada wywozu na pl'zesZ'ło zł. 79 miljonów.
W iłymdziale jednak istnieje
przewaga Gdyni nad Gdańskiem
która eksipo,r tuje za ził. 44 miiljo
ny na zł. 35 mi[jonów wywoz'u

Jedną z przyczyn nierpomyśł
neg,o k.sztahowania się
rynku.
wełnianego jest niewątipłiwie re
dulu!ja impooo do Niemiec. Jest pr;zytem rzeczą charakterystyczną,
że niemieckie
restrykcje importowe odbijają się
ujemnie nietyliko
na stosun·
kach gOSJpodarczych po,między
po szczególnemi państwami i
Rz~zą, ale po~rednio wywierają niekorzystny wpływ na sytu·
ację iil1inych kra.f&w. Świadczą
o tern m. in. poważne reduk<,.k
eJk sportu wełnianego
z Anglji
do Stanów Zjednoczonych. Ze
statystyk cyfrowych pochodzą
cych ze m-ódeł bradfordskich,
reprezetujących gros angielskie
g'o eksportu wełnianego wyn~-

wyższej cyfry na wydatki zwyczaj
ne przypada 658 milj., a na nadzwyczajne 27' milj.

Zebranie pl8,narne
izby

W izbie przemysłowo - handlowej w Łodzi (Kościuszki 4) w dn.
3 września r. b. o godzinie 18·ej
odbędzie się zebranie plenarne izby. Na porządku dziennym m. in.:
rezygnacja prezesa izb~, i wybór
nowego prezesa izby oraz wybór
głównej komisji wyborczej.

Oefilyfowy bilHs

Rumunii
Bilans handlu zagranicznego Ra
mur.ji jest po raz pierwszy ujemny.
Mianowicie
nadwyżka
importu
nad eksportem za okres pierwszego półrocza b, r. wyniosła 3 miljony lei.

Kongra,s producentów
energji elektrycznej

w Zurychu

został
otwarty V
kongres międzynarodowy producentów i sprzedawców energji elek
trycznej. Kongres otworzył preze~
Schmidt, witając przedstawicieli
rządów i przybyłych w liczbie 600
delegatów z 25 krajów.

W czasie bieżącego płrocza dorok 1928 w kwocie 42.000 2,ł.; oraz
zmniejszono takze podatek za rok prowadzono do całkowitej 'Spłaty
1925 o kwotę 22.000 zł., które to wszystkich należności robotnil'z)'ch
kwoty zaliczono na poczet zaległo wynikających ;t; tytułu ich zarości obciążających masę upadłości. l{ów. W ten sposób masa została
Wierzyciele
hypoteczni, jak zwolniona od najbardziej pilnych
Bank Zachodni ł Bank Gospodar- wierzytelności uprzywilejowanych.
stwa Kirajoweg;o posiadający kan·
z okre!U przed 'datą ogło'lzenia
upadłości, rO&P~i tJcroki sądowe~ je'dnaJiże na sk'.łtek' rozmów z
ZGą'z,gem masy co do uregułowałódzkiej
ma Ich ,'WierZytelnołel 1 zapłace; Ceduła giełdy
.
_.
nia c~i zaległoki z tytulu poNa wczor3.~szem zebraruu gIełdo
zycaK bWowlany,:łi akcJę \v tym wem w Lodzl no~owa,no: . _
kierunku wstrzymali.
tranzakcJe sprzedaa; kupno
Dolary
5,1115
ł
Funty
26,10
la
Ił BudowI. _ 44,50
W, 'dniu wczorajszym na łódzkim Dola.r~lwka 54;.,_I~ ple
- ni •
ry~_u
ęmym nast ąp iła daIsza Sta.bili~a.c.
'10;50
poważniejsza znł~a kursu runta Inwesti:ye. .
iJil7,50 1111,~7;50 ~.angielskiego. Zaznaczyć należy, źe Bank PolskI
54,25 54.zniżka tn notowana jest r.ietylko 5 proc. Lodzi
'11,50 71._
na naszym rynku, ale i na wszyst- Saturny
Tendencja mocnisjsza.
kich ittnych giełdach zagranicznych. W. Lodzi podaż funtów w
ciągu 'dnia wczorajszego ogromnie
Warszawska giełda
wzrosła, do tr-anzakcji jednakże
pieniężna
nimi zupełnie nie dochodziło z po
Na
wczorajszem
zeoraniu giełdy
wodu kompletnego braku nabywwalutowo
dewizowej
w Warsza·
ców. Or.jentacyJny kurs waluty w
obrotach prywatnych po$gietdo- wie zapotrzebowanie na dewizy
wych .Kształtował się w g!'anicacb było niewielkie, przy tendencji
od 26.15 w żądaniu do 26.10 w naogół słabej, a zwłaE7,cza dla
na Londyn. Notowano:
płaceniu. Równiez obniżył w ciągu dewizy
20'7,75,
Belgja 124,15,
dnia wczorapzego kurs funta Berlin
Bank Polski, który płacił zań 26.10 Gdańsk 1173,15 Holandja 358.10,
a więc o 10 punktów mniej, aniżeli Lnndyn 26,08, wypłata telegraficz
w dniu przedwczorajszym. Podai na na Nowy Jork 5,21,25, Paryż
funtów w Banku Polskim, w po- 3488, Praga 21.96. Szwajcarja
równaniu z podażą, jaką notowa- 172.6e WIochy 45,39. W obrotacn
marka niemiecka
no w dniach ostatnich również bar I.rywatnycli:
1~4, szyling austrjacki 99. korona
dzo wydatnie wzrosła.
Kurs dolara nie uległ zmianom; czcf\ku 21,85, frank francu&ki 34.84
w obrotach
prywatnyr.h
k.urs fr ank szwajcar~ki 1i2,50, dolar
kształt()wał się 5.20
w żądaniu, 5.18,75, rubel zloty 4.58,50, dolar
5.18 w płaceniu; Bank Pol~ki za ,zl(,ty 8.91.50, rubel srebrny 1.44,
banknoty za odcinki grubRze pła bi~on 0..63. Bank Polski płacił za
cił 5;16, za
odcinki drobnie1sze bankn;)ty dolarowe 5,16.
AKCJE:
5.15, za czeki 5.18.
Na ryuh'u akcyjnym tendencja
W ~iągu 'dnia wczorajszego zwię
'Kszyło się wydatnie Hłntere~o~a" była tlol'ć mocna przy większycli
nIe )'apierami pat\stwowemł. które ólirotach ak"jami BanKu Polf'kienotowano nieco mocllieJ. Szczegól g.). Notowano: Bank Polski 87,50,
nie 'lUnie wzrosto ~ainteresowanłe Cukier 22, Lilpcpy 10,10, Staraen0
4 proc. pożyczką dolarową, która wice 11.30 - t.1,50.
p APIEHY PROCENTOWE
w rwiązku ze zbliżającym się terDla papllll'(IW procentowych ten
minem ciągnienia była bardzo po·
szukiwana. OrjentacyJny kurs jej dencja była br,rdzo mocna. Więk
Styt~h (lhrfltów ,)(·kt~nano: 5 pror..
kształtował się 54.50 53.75.
lłównlez nieco mocniej notowa- konwersyjną. i 7 proc. s tabiIizuyjnCl kurs 4, proc. pozyez\i inwesty- ną.. Notowano: 3 proc. budowlana
c:vjnej 118.00 w żądaniu, 117'.00 - 45 .> 4 proc. dol:.:,rowa 53,75, 5 proc.
Konwersyjna 64,90 - G5, 5 proc.
w płaceniu.
k'ole,iowa 59.40 - 59,25, 7 proc.
Czecho!'olowarki Bauk Nar~d(l · :-;tabili7.:lc.vjna 70,63 - 71,13, odwy wprowadził opłaty za pozwcle cinki po 500 dolarów '70,88nia dewizowe w wysoknści 1 proc. 71,13, R proe. obligacje budowlaod stlmy najmniej 5 koron.
Du· ne BGK 1 em . 93, 4 i pćł proc.
tych czas zezwolenia wydawane listy ziemskie 52,50, 5 proc. Warbyły bezpłatnie.
szawy 74,50, 5 p'ro~;. Warszawr.

I

*

Da SliI II'Aka IIIt

ka, że w Upau r. b wywiezio·
no z AngIji tylJko 48.203 funtów
weliny do
Stan6w Zjednoczonych, podczas gdy w lipcu 1933
r.o-ku eksport ten wyraził się
cyf!l"ą W5.834 funtów wełny.

w:

kołach eksporterów angiel
skich sytuacJa Wlióikiennictwa
amerykań'skiego obserwowana
jest z dużem zaniepokojeniem.

"Nade in SolingBn"
Niemcy pOltnieśli lament na nieuczciwą konkurencję Japonji. Chodzi o to, ze na tanich i tantldnvch
no7.ach i noży'!z/{ach wyrabianych
w Ja.poaji, widnieje teraz napis:
"Made in Solingen". Stało się to w
ten sposób, ze japońezycy przemia
nowali dzielnic~ hut stalowych jed
nego z miast swoich na miasto,
nadając mu nazwę "Solingen".
Rzecz jasna, że liczą się oui ze
zbytem t~'l'h swoich wyrobów nie
w krajach europej!;kich lub amery
I,ańskjch, które bojkotują niemiet"
kie wyroby, ale w Afryce lub czę·
ściach Azji.
Prasa czeska, która wspomina
o tej kontrowersji, wskazuje na
notoryczny fakt, że w Niemczech
od długich lat sprzedają piwo pil·
meńskie, które nigdy Pilzna anł
Czech nie widziało. Teraz niemców
biją ich własnemi metodamI.

sa

Rrnele pienieino-Iowarowr
I

nowe 62 - 61,75, 5 proc. Lodzl
nowe 54.25, 5 proc. Siedlec nowe
42.25. TranzaKcje dokonane a nie
notowane: 4 proc. inwee~Ofizwykła. l f18, 6 proc. dolarowa _
'70,38 _ 70.63. 8 proc. państwowa
renta ziemska 62, 5 i pćł proc.
.obligacje Warszawy vn em. 53,
VIII i IX em. 59,50, 8 proc. diUonowaka 82,50, 'T proc. śllł8~a 6,ą,88
7 proc. warszawska dolarowa
.

filii

Notowania

głełdy

zbożowo-towarowej
Łodzi
117, pszenica 21 _
21,50, jęc~mień 18.25 - 18,75 o.
wies 15 -15,50, mąka żytnia 1) 28
- 24, mąka. ~ytnia 2) 24 - 25,
mąka pszenna 31,50 33,50, otręby żytnie 10.25 10,75, otręby
pszenne 10.25 - 10,7!'i otręby
pszenne grube 10.75 - 11,25, rze~
pak 41,50 - 44,50 groch Victoria
46 - 50, maKuch lniany 20 - 21~
makuch rzepakowy 15 - 16, ziemniaki jadalne -, mak niebie~Jił
46 - 51.
Usposobienie ogólne SpOK'ljnf.

w

Żyto

16,rt{j -

NOTOWANIA BAWEŁNY.
NOWY JORK
Loco 13.20 wrzesień 12.98 pał
dziernik 13.06 listopad 13.13 grudzień 13.20 - ·21, iltyczeń 13.2ti
marzec 13.29 maj 13.38 lipiec 13.48
NOWY ORLEAN
Loco 13.14 październik 13.05 _
W, grudzień 13.117 - 18, styc7.ed
13.20 marzec 13.27 maj 13.31 H·
piec 13.41.
LIVERPOor ·

Loco - sierpień 6.93 wtJl ~9ieI\
6.91 paździerńik 6.()O iigtLlp:d
6.87 grudzień 6,87 styczeń 6.88 luty 6.88 marzec 6..88 kwiecie!'} 6.88
maj 6.88 czerwiec 6.87 lipiee 687.
Egipska: loco 8.74 paździ ern i k
8.4"7 listopad 8.50 g rudzień 8.5!
styczeń 8.58 marzec 8.63.
Upper: loco 7,4:; pażdlierniK
F.33 listopad ,7.: " g rudziEń 17 .42
styczeń 7.42 marzec 7.47 MJj '7.52_
BREMA
Loco 15.23. Reszty notow:tń nia
otrzymaliśmy z POW(.t:u prze''-'.kM
J,tm CJsferycznych.
ALEKJSANDRJ A.
Rakkelaridis: styczeń 16 Hl lU!
16.50.

f.n.- ..GŁOS
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TEATR, PlUZYKA i SZTUKA

•••• s ...................~~~~a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Iwncercie udział bi,m.e słynny mę
,.PELLEAS I MELISANDE".
TEATR MIEJSKI
jutro i lJojutr ze wy!"tępy ski chór artystyczny tow. ;.nazl.l'
O godz. 22.10 nadaje Warszawa
zespołu
warszawf>kiego ,,8,30" w mir" pod batutą. prof. L Zaks~.
fragmenty z opery ,.PeHeas i MeopfJretce "Yacht miłości".
Koncert napewno będzie się cie
lisande" Debussy'ego, dtiel!l, któszył zaslużonem poworlzcniem.
re
wywołal(1 istny pl1ZelOUl w dzie
TEATR LETNI
jach opery. Objaśnia,ć będzie dr.
W sobotę i niedzielę far~a .,Hra
UTWORY NA DWA FORTEPIANY
!.Iia Manolli". Porz. o 9.
O godz. 1'7.25 nadaje rozgło~nia Emilja EIsner. (I')
warszawska utwory na dwa forteTEATR ROZMAITOŚCT.
piany, w wykonaniu Jerzego Ldet
Dziś dwa przedstawienia 7. lldzia
lem M. JHch~"tlesko: o godz. 4.30 r:la i Ignacego Ros·3ubauma. Audy
cja. ta zasługuje na uwagę nietylnp. "Signorita". o godz. 9.30 wiccz.
NIEUDANA KRADZIEż
ko ze względu na znakolllity,.h wy
,K~it:żna Cz~rdaszka".
Mieszkańcy
domu przy ulicy Ko
konawców, lecz równiex ze wzglę
du na bardzo riekawe, rzadko u lejo:wej 29 zauważyli wieczorem
"BAGATELA"
nas słyszanfl dzieła, jak Bramhsa przystawion~ drabinę, po której
?{owa rewja w "Bagatf'li" wywarjacje, Moz:trta Busonicgo wspinał się nieznany osobnik, sta·
padła okazale. Program jest żywy,
Fantazja F-moll i Schumanna An<1owcipny i urozmaicovy.
rając się dostać do mieszkania na
dante con varia.zioni.
Dziś powtórzenie premjery. Od·
pierwszem piętrze. Na wszczęty
ht;>dą. się
trzy przedstawieni:\ (1
alarm osobnik t~n zbiegł. Zawiado
SOBOTA SZOPENOWSKA.
godzinie 6. 8 j 10 wiecz. Nad.to·,
miona
policja wszczęła dochodzeOdtwórcą. k:lllcertu
sobot.nif'go
Q;oclz. 4 pop. w ogrodzie "BH~!"ta·
o god.z. 20.00 będzie znany u nas nie.
i" koncert dMI, :małej orkipotry.
i zagranicą. jako doskonały interpretator dzieł &cpena Henryk
ZE SPORTU
"ARARAT"
W czoujsza
premje!"3. nowego Sztompka. W pr0gramie NnU.nrn
Dzisiaj na boisku miejskiem otlprogramu wypaała bardzo tiobJ'7.E'. E-moll op. 72, Walc As-dur op. będzie się mecz piłkarski pomię
Licznie zgromadzona publir.Zllość 69 i Des-dur op. 70, Mazurki A- dzy miejscowymi klubami Hak'Jah
rlaf7yht wykonawców oldaskami. moll (pośmiertny) i Cis·moll op.
- żTSG o wejście do klasy B.
63, oraz Ballada G-moll OD. 23.
Zespół .. Araratu" występować bę'
Ilzie w Łodzi tylko przez 10 dni.
Dziś dwa przedstawienh ('\ gfH]Z.
4.15 pop. i 9.15 wiecz.
mu.
TEATR
Dzi~,

Tomaszów

,,8 li T

WYSTĘP LOLI FOLMAN W HE·

LENOWIE
Dziś o godz. () wic(·z. odbędzie
się koncert przl'd wyja:·.dem zagra
nicę słynnej
odt.wórczyni pieśni
żydowskich Loli F0lman, wy~tępy
której cieszą. się naclzwYllzajnem
powodzeniem w (,!lh'm krain. W

Piotrkowska 94.
Dziś

następnych! Zespół

"

Tel. 240-50

artystyczny pod kier.

(lłSlllWJl SHO~lf(INłfiO
alIprasIII

nil "\Tielką lewj~

w 2

CI~~C: lich,

20 obraaach p.

u.nor i

WY JAŚNIENIE
W zwią.zku z notatką. nadesłaną
Tlam przez agencję ..Polpres'! o
wypadku w ubikacji podwórwwnj
IV domu przy ul. CegielnianC' j 24,
okazuje się, 2:e fakt ten przedsta·
wia się zupełnie ina.i~?;ej. Mbnowi·
eie miało tam miejsce 7.aslabni~eia
starej kobiety z powl.ldu scborze·
nia organizmu, ale nie było wpadnięcia do
dołu kl,)aczn,~g,). lub
zatrucia gazami I powodu wadliwości konstrukcji. Nie mote więo
być mowy o jakiejkolwiek niedbałości ze strony
administ.rar,if do-

Stowarzyszenie

i dni

Nr.

ł.

.ka

usłyszymy dziś
6 30 Gimnastjl{l) i muzyka. z płyt
12.10 Muzyka pcpul!una (r1yty)
13.05 Koncert zespoJu ~.'łlIJnowegC'.
1405 KomuniklIt izby przemy!'!ł.
k indl. w Łodzi.
16.00 Przemówienie p. Ludwika
Darowskiego p. t. ,,15·lcrie PCK".
16.05 Muzyks. pC'puhrna i lekka

Dzisiejsze audycje

DYtuRY POGOTOWIA PIELĘ'
GNIAREK
Dyplomowane pielęgniarki i ma
sażyatki udzielają. pomocy i opie.
ki pielęgniarskiej do 10mć IV prywatnych i na wyjazd.
Zg'łosz'3nia
przyjmuje seKretarjat zawodowego zwilłJzku pielęgnia
rek, ul. Przeja."d 40, telefon 164-50
od 10 rano do 9 wiecz.
~~.0

rzez ra ja?

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Paryż (1648)
20.00 Operetka Lehara "Fryde·
ryka".
Medjolan (368}
20.45 Koncert (OratlJrjum Perosiego ,.Zmartwychwstanie Chrystusa" 1· Symfonja IX z ch<lramJ
i solistami Beethovena).
Rzym (420)
20.45 Opera Delibesa ,.Lakme".
Praga (470)
21.15 Koncert skrzypcowy
D.
dur Brahmsa.

(płyty).

1'7.00 Wesoła audyt.ja dla ilzieei.
17.25 Utwory na dwa fortC'piany
18.00 Tran~mi!'.i1. naboż,::ńc;twa:
19.15 KonC'~lt orkifl~trv salonowej.
2{).00 Konl'l'rt szop('nol.V~k.i.
20.30 Skrzynka łćdzkiej rodziny
l"acljowej .
2040 Koncert orkii'stry symf.
21.12 Muzyka lekka i Stefan
\VItas (bas).
2'2.00 Pogaclank'a aktlL'tlna.
22.10 Koncert i'yczeJt
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Dr.S.Ka t r

15·LECIE POLSKIEGO CZERWO·
NEGO KRZyźA.
W zwillzku z uroczy:-tym jubile·
uszem tak zasłuż'onej w naszem
społeczeństwie instytucji, jaką. jcst
Poi"ki Czerwony Krzyż, rozgłośnia
warszawska. nada kilka interesujących audycji w pierw&zej dekaozif, b. m. Będą one miały na celu
zazn;.l.jomienie słuchaczy z szeroko zakreśloną. akcją. społeczną
PCK. Dzisiaj o godz. 16.00 w pier
wszym dniu uroczystości jubileu~7.0wych nadane 7.05tanie krćtki~
in:lUguracyjne przemówicnie p. Lud
wik:1 Darowskiego, prezesa zarządu
g-łó\mego PCK., oparte na 7.łotej
sentencji prezydenta Rzplit(>j. że
.,zrozumienie dziahlności PCK jako służhy społecznej na każdym
zagrożonym odci~ku
życia
jest
tym czynnikiem, który n<Jjsilniej
zwiąże tę instytucie ze spfJłeczeil
stwem".

Spec. chorób skórnych, weWRAŻENIA Z TARGóW
nerycznych i moczopłcio'WSCHODNICH,
wy ch
O godz. 22.00 w ~a.Tlł:wh p\.lgaprzeprowadził się na
(l~~l.ki. &kt1~a]n;>j re(1. 'l~r.i[\n Sta·
UL PIOTRKOWSKA 90 wlllskl zabw:ze glos pr!.ecł !llI!uflfo

I

I llem Iwowsl(Jm. aby w ~I.V(O.~ prelck
cji podzielić się z rarljo, ]'it ha'·7.aPr.yjmuje od 8-2 I od 5-g "Ieu / mi wrażeniami z targów W.~ehodW nied •• I §wlf)ła od 8-2.
nirlL
•

tel. 129-45.

na CIele lleSpohl:

Helena Makowska, Ela Anłosz6wna, Loda
Niemlrzanka, Cl!es'awa Popielewska,
Czesław Skoniec2ny, Jan Woyclesllko
Tadeusz Zakrzewski, Michał Daneckl

~~L~~Ó~
Początek

Pr,watne KursJ Handlowe

I.
M
N
w lodzi.

WielMlei Rewii warszaUJU

ul. PrzejaZd 12.

o godz. 8 i 10 wiecz., sobota i niedliela
o g. 6, 8 i 10 w.

Ceny miejsc od gr. 75 do

Zł.

Tel. 157-91

Wrkłady na Kursacb (Rocznych
poczną się 3 września 1934
ką wszy8tkich grup o godz. 'i-ei

i Półrocznych) rozroku ogólną zbiórwieczór. - Zapisy
przyjmuje juź Kancelar.ia Kursów codziennie od
11-1 pp. i od 4-8 w.'
Kierownik Kurs6w D. MANTINBAND.

3.-

Kasa czynna codziennie od godz. 11-2 i od 5 do
końca przedstawienia

"Rodzina Polic:uJoa"

Koło Łódź-Miasto urządza w niedzielę, dnia 2-go
września 1934 r. o godz. 2 pp. (14-ej) " HEIENO"lł

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

wspommaną

zabawę, która miała się odbyć w dniu 24
niezależnych od Stowarzyszenia s~ ważne,

ul.

Reż.

i dni

z przyczyn

I
wiedeńska w

oryginalnym djalekcie

wiedeńskim.

W roI. gł.: Georg Aleksander, Hans Moser, Hugo Thimik, Hans Thimik

Sien8~ewicza
Dziś

GEORG JAKOBY. - Najweselsza komedja

odbyła się

-

n

KINO-TEATR

A

czerwca r. b. a nie

qu. Tel. lQl·22

następnych!

J

Najweselszy twór produkcji austrjackiej, wy,wołujący wybuchy nieustannego śmiechu.
Najdowcipniejszy prz.ebój filmowy.
Smiech!
Zabawa!
Wesołość!
Tryskająca bajecznym humorem farsa z wesołego życia powoJennego Wiednia.
Arcymelodyjne piosenki.

_N~r~.~~~4~1

________~____________________________t_.I_X___.~~_Ł_O__
S POftA=NNT~~"__
-~I.~M~_________

Klno ..tlatr

Nasz rewelacJI;n

11

rograml

Wielki dramat seFlsacyjny wg. powieSCl CONAN DOYLE'A

. .

.,'

"
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~
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I wroll Sherlocka (L1IE BAOO

LeglonOw 2 I 4

1000 i jedna przygoda.

Ceny miejsc 54, 85 i 1. 09,
I seane -- 50, 54 i 85.

oraz i iam Jordan, Ernest Torrence

1000 i jedna emocja.

Powieść, którą czytały

farsa "Szoler w opałach", AMlualności FOKa i Pal
"Niepołr(zebne dz;e ko" Następny

Następny program:

-"I

Ogłoszenia

Dr·,e

=___UI_dr_O_W_iSk..a_

1IIiiii

--------ITCZENICA VI klasy gimn.

p08ZU przyjmuje zamówienia na święta
kuje korep.3tytorki łaciny i. mateCeny przystępne.
matyki. Ofertiy "WykwalłfJkowa.
MORSZYN - PIERWSZORZĘDNE
na".
_-----.....- -__ PENSJONATY "FELICJA" I "ITA.
ł SIIIIIiIaż.
LIA" CENY UMIARKOWANE.

J
chirurg

Spee. ChlrurgJa Kostna
(Złamania kości i Iwichnięcia)

D-ra

bądź kr~t-

I

Koncesjonowane prywatne PRZEDSZKOLE

"Ogródek Dz;eciecJI"

NATALJI GUT:vrAN6WNY
absolwentki wiedeńskich • Kindergartenkur•• ".
Liczba dzieci w kompleoie nie przekracza U. - W dnie po~odne zajęcia odbywać się będą w prywatnym ogrodlie.

l

Zapisy w godz. 12-14 i od 17-19 w lokalu przedsskola

Andrzeia 6, II

Diętro

_D~I~_rÓ_ci_ł._~"

A C A"

r

i

•......

Dowr6ciła

Lekarz dentysta

J. ROSEn
POWRóCIŁ

Piotrkowska 97. - leI. 182-69.

----_. -

powróciła
.,

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

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

Do akt, Km, 1664 11935

ObwlesZCRenie.

Sgecialnie serca

Dowr6cil

I

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

BlURO przepisywań na maszynie.
F.:ljasz Tl'aube, Śródmiejf.,ka 7. Ce·
ny niskie.
Doni
Eiznerrwej za &Zczere łaskawe o·
piekcwanie się mną. podczas nic;"becn0śc.i rodziców
składam ser(h~znp po :hięko\vanie. R. P.

. 'ARK

Pani

'Q w;

DO WYNAJĘCIA pokój umeblow!:"ny z oddzielnem wejściem dla
2 panów. Piłsudskiego '76 m. 16.

I ----- - - , - - - -

HELB óW

3 i 2-POKOJOWE mieszkania sło
neczne z wszelkiemi wygodami
(~łuźbowy, łazienka, wygody itp.)
do wynajęcia przy ulicy Piotrkow
skiej 189.

Dliśog.9w.

Jedyny koncert
królowej pieśni
żydowskich

JeHT R

Komornik S!tdu Grodzkiego wł.o
dzi, rew. 6-go zamieszkały w Łodli
przy ul. Narutowicza 10
na zasad.le apt. 1030 U. P. C.
ogłasza, że w dniu 14 wrześnIa
1954 roku o godz. 10 r.
w Łodli pray ul. Piotrkowskiej 46
odbęd%ie liię sprzeda1: z przetargu publiczneQo ruchomości naletąaych do
Abrama·Henocha Miillera
i składających się z 277 sztuk r6łne'
go pł6tna wyrobu Widzewskiej Ma.
nufaktury miary od 15 - 42 mtr.
sltuka, w dobrym stanie
oSlacowanych na sum!} zt. 11080.t6d~, dn. 30. 8. 1934 r.
Komolnik: (-) Leon Wąsowslti

51Ol'I1\10106 -------------powr6(11
LECZNICA
PRYWATNA

Doktór

pewną kaucją·

M'u

PODZIĘKOWANIE.

---_A-----__

Lekarz-dentysta

mBender

II e i «b

l

K I li RO· ra"t 'OAKOWSHIE60

5-POKOJOWE mieszkanie słoneoz speo. ohor. wen.ryo.n., ek6rnJch
I Wł086w (porad, seksualne)
ne z wszelkiemi wygodami (sluibo
Andrzeja
2, tel. 132-28
wy, łazienlća, wygody itp) do wyPPlilmule
od
g-1
ł rano I od 6-8 w
najęcia przy ulioy
Piotrkowskiej
W nledsie1e I §wlęła od 10-12
189.

L LI F

tel. 108· Wf

przyjmuJe od 12-2 3-7.

...

ChorObu ZWierzą t

1'1.

Zachodnia 66

front I p.

KOTOK M. Sródmiejska
J'erlmufro\ViI
20.

Andrieja 5.

I

pry 1&', 157-08.

S. KnODIOwa

•

•

powrócil

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

front, telef.

".k.-O.nt.

IKursy
Zawodowe Żellsl~ie przy
Tow. Szerzenia Pracy Zawodo-

Dr. med.

wej wśród Kobiet Żyd.
pianina
kiego fortepianu. Oferty wadmm. •
,
Wólczańska 21, tel. 167-15
choroby wewnętrzne
,.GłOBU'! pod F. li12051-3 W CIĄ.GU MIESIĄ.CA i pod gwa.·
puyjmuje %apisy na nast. dllary:
raneją wykluoza;ąeą absolutnie
•
1. Sztuka stosowanaDOwr6cił
PIANIN,) lub fortepian okazyjnie wszelkie ryzyko, wyucza prakhafciarstwo
11
Listopada
32
kupię. Telef0n 241-23.
tycznia samodzielnego prowa2. Krawiectwo damskie (Gdańska 12), tel. 183 09
dzenia ksiąg handlowych z ukrój
przyjmuji!! od 3-5
WóZKI dziecięce Kon-Kon po względnieniem odnośnych nstaw
3. Gorseciarstwo- krój
oenach przystępnych
poleca podatkowyeh,-rzeclozn. i kontrol.
4. Modniarstwo-kapelusze
Marja Jakobi, Piotrkowska 107, syndyk. przemysł.- Dla zainteDr. med.
5. Bieliźniarstwo- krój
resowanych speclalny knrs sposklep w podwólSu.
6. Ondulacja
rZl\dz!l.nia bilansów i sprawozdań
7. Manicure
podatkowych, kontroli i analiSekretariat czynny w godz. od
ii Iy. - Nauka o naidog.odniejsz~ł
9-13 i 15-19.
porze. - Bliższych mformac]I
BACZNOŚC! Uwa~a Nr. 47 Kiliń· w loboty i niedziele od 1-3.
skiego Nr. 47 Tanio! TaJPicer i de- Mostowa 3 I. p. (Obok przystan- Specjalista c:horćb waneryc.n,C:h,
Dr. med.
sJlr6rnych I moc.opłoJowych
korator. majster dyplomowany i ku tramwaj. Narutowicza i ZaPorada
seksualna
cechowY przez Ministerstwo. za. gaj nikowej).
161-3
telef. 159-40
twierdz:my w roku 1905 1)fZyjmuje
II
wszelkie taoicerskie i dekoracyjne INŻYNIER CHEMII,
p'.vlmuje
od
8-U
pa
no
i
od
5-9
w
młoda
chor. wewnętrzne
w nled.lęle i ~wlęłe od 9-ł
roboty i reperacje PO iJardzo ni- bardzo energiclna kobieta ze
Żeromskiego
44, tel. 114-25
Dla
pań
oddaieln~
poczekalnia
sld ch cenach. Uwaga: Pl'osze mnie znajomości, języków przyjmie
zawiadomić listownie S. Ka,rab3r
O.~.$.O
~~~
powrócił
pracę fabryczną. Telefon 233-01
now Nr. 47
KHińskiel!:o
Nr. 47
Puyjmule od 5-7 pp.
138-6 MIESZKA.i\TIE 5-pokojowe z wszelMistrz dyplomowany i cechowy.
kiemi wygodami przy ul. Andrzeja
Dr. med.
POTRZEBNE wykończarki kroj- 46 od zaraz do wynajęcia. Komorczyni i oberloczarka do swetrów. ue przystępne. DozC'rca wskaźe.
8147-2
Stała praca. Fabrvka swetrów,
(&peoJelność- psy domowe)
Narutowicza 57.
155-2
Lekarz weterynaryjny
choroby wewnętrzne
4-POKOJOWE MIESZKANIE z
wszelkiemi
wygodami
do
wyZL. 15 - 20 TYGODNIOWO. Mło
Ił.
dzieniec energiczny z dobrą pre- najęcia w domu przy '01. Zaprzeprowadził się na
Wiadomość u
zencją~ praktyką. biurową i pier. chodniej 17. prsyjmule codaiennie od 9 do
lU. KoścIuszki Z9, tel. 191-25
960-4
wszorzędnemi referencjami, przyj- właściciela.
1 i od 4-7 p.p.
mie pracę. Oferty 8ub "Wyisza
Nawrot1a, II p. Tel.1'i6-77
Dr. med.
wykształcenie" do admin .• ,Głosu". POKÓJ z łazienką ładnie umeblo·
Ceny lecmnloowe.
?W!I5P'"'
UL Udziela lekcji w
zakresie kursu wany z oddzielnem wej8,~i('m wyWEZW ANY zostałem jako stroi- gimnazjalnego.
000-2 najmę inteligentnemu panu. Tel
ciel pianin i fortepianów do Toma- ~.----- - - - - - - 12999. Al. I Maja 25 m. 28, II 1)ię
Hwwa Maz. Pobyt mój potrwa POSZUKIWANA praktykantka no tro.
2 dni od 5 do 6. 9. rb. Przyjmu- przedszkola. Oferty "T. K." do
jQ zamówienia w zakresie stroje- admin.
POKÓJ umeblowany z wszelldemi
nia itp. Zgłaszać się do portjerni - - - - - - - - - - - - - wyg('dami i niekrępujqcem wp}
Tom_ Fabryki Szt. Jedwabiu w To- POTRZEBNY inkasent 00 czy tel- ściern do wynaję('ia- Magigtr3.cka
m3._zowi'3, tel. 1il7.
8158-4 ni "Parnas" Piotrkowska 45, za 1, front, 2 piętro, m_ 38 ocl 3 do 6

- _______
RóiDe
---...I
I=:..

~~~~L~~ZE ~;~e~fs~e~

(Nowo·Targowa) Telef. 174·42

I D.

PasalIł

i

I. zu',.nger. Zawadzka 10.

S~~rli .Ba~!

I

~OSZUK;;Ę

program:

dl • •"nl i ;,,,ni. pol . . . . nana lima .gL od '90' •.

Dr. med.

filOWNO
M.
PEnSJOnaT "fil li L nJ "

ItbllOD

M U N D U R KI

Zielona 8_-_a__,_tel. 111-87__

·2

DR. U~ENE JARBLUM EST
REVENUE ET DONNE DES
LEQONS DE FRANQAIS.
Ił Ił
KIL1ŃSKIEGO 48:
pod zarządem Bóty Fuchsowej
i Zofji Pinus6wny

I

miljony

W roli gł. Harry Baur i fenom. Lynel "Ognistv trójkąt". W roI. gł. Jean Angelo i Andre Roanne.

r--- -:- drobne J HBrll nk-tB
_----------J
·
powródł
I
D'
II
UI~~

poc1ziwjają

PrzepięMna

Początek seansów w dni pOW81:.
o godz. 4-ej popoł., w 8obot~,
niedziele i święta o godz. 12-e].

lIallllB i

mil]ony. Film, który

Od°sY~.pr~:~tąpi

dla chorych na

USZY,

łłOS

i

GARDłaD

Piotrkowska 67
Pra,jmuje od 11 -

Tel.121-81
2 i 5 ..- 8.

Maski fbór ArtYityczDY Tow. "HAlOMIR"

pod dyr. prof. I.~Zaks8, puy fort. pani S. Pietruszka. W proSIł
pieśni tyd. wykon, w tow. orko symf.
Od g. 5 Koncert or :'
symf. pod dyr. S. Pietrusr:ki. Bilety zt. 1.01), dla dzieci 54 L
nab. moi na w Tureckie! e.k. Piotrk. 12 oraz w kaBle Heleno,,",

12
l. tx ~-----------------------------------------

Kostiumy

..~

POIlAlfIłn'"'

-- 1Qł

-

r*--~·~~~~~~~~bC~~2~~~~~~'~~~

suknie, pulowery ręcznej roboty
Polecam najnowsze fasony.

.

ZDROWIA JEDYNIE ·,T 0,-

C ·O N A J L E P S Z E I

KINO

,.

COKOLWIEK DR01:SZE-

PlR KUDłaIS . hIPSKR

- .,ElOKROTNIE LE P SI EI

PIOTRKOWSKA 107
Tel. 223-45.

•• reatr Mieiskl ••••
••
Sobot:s 1.IX, Niedziela 2.1X,
3.IX

uL Narulowicza 20

WOomo WYPDczynkowym
na Wiśniowej G6rze

Poniedziałek

Pocz. g. 5, 7.30 i 10

wrzesień pokoje wolne. Ceny
IIniłone. Elektryczno~ć.
Biet"ca

t,llIo 5 go'cinne wyst~pv Z•• połu Te.tru .8'30·
.
• p"eboj. 5 akt. operetc.

,- ,

. ,

.

na

"I'at:bi Nilolti"

Poraz pierwszy w Polsce
- przed stolicą I

woda w pokojach. ZgłoszenIa tel.,
Wiśniowa Góra 6, lub Łód~ 131-21.
I,'
Tamże do sprsedania motor naftowy i dynamo-maszyna.

raul. Sanny Gordon, libr. Kr.ewińslriego i BrodzińskiegJ
1 wdlillłem premjerowego
Witold Idllłowiec'l
zelpolul
MllrjaD KIelaraki
Mar, Oahriim '
ZbignIew Rakowiecki
Stefan Chorzewsld
Olga Orleńzka
Helena Grossdwna
Lech OrwicJI
Irena Dębska
Juljan Radzick i
Włodzimierz Łoz ·. , ki
Janina W"sowlcl
Rety•• r: W. Zdaltowl.olll.
Kler. ma•• Mira We~I:czyl\.k..
ChoreogrefJa: H. Gro..6wna.
.
Bilety lut do nIIbycła w Kasie Teatru.

PRZVCHODNIA

WBltEBOhOGICZ itR

Dziś

1'-

Lekarzy specjalist6w

Zawadzka 1,

IIrocz,ste
otwarcie I

tel. 205-38

czynna od 9 r. do 9 wiecI.
Chol'oby wenerycllne, moczopłciowe
i sk6rne. Porady seksualne.
Słacja

zapobiegawcza
czynna całą dobę.

Dla

Pań

rozpoczyna lajęcla 5 wrze§nill. KIerownictw.,
artystyczno-pedagogiczne: Tamara GÓralska.Gimnastyka, akrobat.yka, Ikoki: Halina WaJd·
man. Zapisy codziennie. od '-8 w.

--------- - ----1.000.000
jedynie prsez lIlIIlu-

Gdańska

~ołesz wygrać

pienie losu w słynuj kolekturse
O. W O L M A N, Narutowicza 38
tel. 181-38 i Plac Reymonta 3/4
tel. 219-59. Ciągnienie 4-go wrze~nia

KBPlaRnaWłłY, PiottkoWłk ftg

W.

Q66-34

OBWIESZCZENIE.

•

DOCiillliilCI
• ~llolnl
• Diklnlnl

I~I 5zmieel-Karalko1ł'ej

,

ul. Piotrkowska 182.

',awladamla, le zajęcia rOJlpocllyoal" .i~ dn. 5 wrl.~nia.
.. Zapili' przyjMuje się od g.
i od 4-6.

11-'
SZKOtA

8ytmlkf, PlasrYkl I tallca Arf,lfylIRBgO

H. KRUKOWSKIEJ

lei. ROllaDd v. Lle

Początek

c . '.

.

. .. .

Obwle8ZCEenle.
Komornik Sllda Grod.klego 11'&0dzi, rew. 13-go aamieszkały w todl:i
puy ul. Gdllńskiej 31
na :lIIIladile a.t. 1030 U. P. C.
ogłasza; Ile w dni:..l 6 wrzdnla
19154 rolru o god•• 10 r.
w Łodli przy ul. 11 Listopada 96
Adbęd_ie .ię sprsedał z przetargu publicznego ruc homości nalełl\cJch do
Emila Weinerta
składających się 1 krochmalu, oliwy i 30 beczek żelaznych
o"acowanych na sumę zŁ 3660.ł.ód', dn. 16. 8. 1934 r.
. Homornik. wz. (-) Si. Prs, bora
-----....
..

-..

r. b.
sakoły

l O D l'

WRAZ ZE SZKLANKĄ WODY SODOWEJ ' i WAFL~M CZEKOl.ADOWYM

POLECA

I~~l~~n'~ ~·~t~-~i'2~-:: I

NADPROGRAM: Ostatnie aktualności Foxa oraz największa
sensacja świata: BAER-CAINERA - jedyny autentyczny, w
oałości sfilmowany reportaż l1-to rundowej walki meczu
bokserskiego o mistrzostwo ~wiat~r

lecZnlCzO-wuchowawCZy
dla dzieci nerwowJctl

li

~:BBCZKI · zelazne
używane różnej wielko~ci

Prywatna Szkola Powszechna
przy GIMNAZJUM JÓZEFA ABA

Zakład

LegJon6w 10, tel. 122-12.

sprzedam.
Ul. 11 Listopada 99, tel. 115-60.

..,

Zapisy przyjmuje sekretarjat od g. 10-14.

,--.
SI-K-O-t--4-p-n-Zf-I'I-"-S-lOIlll!lll"-Jl-'
T-wa !zerzenia OlwiBfJ I WiedlY TIEbniuolj IlrOd UdOi

------

..

l6dź,

Dr. J. nadel
I: przeayłk"

Wyborowe

-:;,.

w najnowszem arcydziele produkcji FOXA 1934 I 35 p. t.

ZAKŁAD

40 grOSly,

września

od 12-2 i 5-7 w sekretsrjacie
Piołrkowska 80, łel. 117-87.
2

porcja :15 eroszg

---_ _--------

"ndrzeJa II. tal. 2Z8-92
Prenumerata

lekcyj 6·go

.zapls,Ciodzłennie

Do akt. Nr. 1412 11935

AKUSZER-GINEKOLOG
prllljjmuje od 3-5 i 7~8 wieCE.

PRlEDSZKOlE

Konęes~r~~~~~:

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

~-----

94,

parter, lewa oficyna

·PrzYjllluje Bi~ zapisy codliennie od g. 12-2
i 4-6. Języki obce dla dzieci. Zajęcia przed
i popołudniu. Poczl\tek zaj~ć 5 września r. b.

naibardzleJ

Komornik Sądu Grod.klego w Ło
dli re... 2o-go aam. w Łod_i, puy ul
Piotrkowslriej 236
n. zasadzie art. 602 K. P. C. ogłA
Sila, ie w dniu 4wr:reśnia 1934 r. od
gOdL 12 w Rudzie Pabjanlcldej
ul. Piastów 12
(db~dJle się publIclIna licptacja m()homo~oi, a mianowicie:
maszyna do slycia, furgon, 10 work6. ml\ki tytniej, 2 worki otri\b i
meble
os.acowanych na łl\cllni\ aume :Ił.
804.kt6re mołna ogl"da6 w dnJu licJta·
cji w miejscu apr.eddy, w CllIJsie w,tej Olll,acllonym.
Mdź, dn. 9.8. 19M
Komornik (-) Trzebiato ...kl
Sprawa Garncarskiego Daw.
p-Iro Kruclkowskiem1l Roman.

ma charakter szkoły - sanatorjum. Mieści się w pięknej komfortowej wIlIi, połotonej w dutym
parku pon miastem. - Stała opieka
lekarska. Wykwalifikowany personel
pedagogiczny. Gimnastyka lecInicza.
Psychoterapja. - Dla dzieci prsychodnic h prowadllone SI\ komplety
prJOdpoludnlowe. - PodczlIs miesię
cy zimowych zajęcia w tych kompletaoh będ" odbywać się w centrum
mi lista.

94. Tel. 164-11.

·Przedszkole ,Dom dzietie[y' :::!'o~o~

-------Do -akt.------Nr. Km.

cofniętych w rozwoju
.... Dr. Med. W. SPEKTOROWEJ w Łodzi, ul. PabJanlcka 56.

Art. I R,lmiki

PaSllOwnu I·GOralsBiel

oddllielna. poclekalnia
Porada 3 .1.

i

tańca

Szkola

,.

Egzaminy

sprawdsająee

miesiecl:na nGło!ilU PorannełłO- ze wS:llystkiemi dodatkami wynosi w Łod:lli zł. 4.60, la odnouenie poczłowl\ w kraju - d. 6.~, .1IgJ'anicą - 2Jł. 9......

.opisów redakcja nie zwraca.
Btdak*'>r od.v.: Słanisław Rożniecki

s.koły

od godz. lO-ej do l4-ej.
rozpoczn'ł 8i~ w poniedliałek, dn. 3

Ogłoszena

r.b.

znają

-

zmniejszenia
obrotów

la wiarn mIlImetro,,", 1-8~al.owy (strona 5 szpaU): '-B2!1ł strona 2 .ł., Reklam, te kałem
,edallorjnYIII ... 10$); w telUcie: I H.kr:eieniem mielscu; 60 lIP., bell .astrletenll! miejsca
50 lIP". nakroiolI' 40 ar. 2wJcnjne (s". 10 Hpalt) .2 gr. Drobne 1~ gr. IIIł wYJa., najmnielSle ogłouenle Ił. t.50
P0811ulllwllnle IWac, 10 gr. la wJros. naJmnlej.1ICI II.
0ałOelen111 'lI'ecIJnowe i .dlablnowe 12 zł. Ogło
slcmia .amlej.oowe obllcllIM IQ o SCJO/o4rołet. ....11
t~/o. Za ogłoslenia tabellirJune lub fanłll .. dodatl<
!!!:Plo- O"olllenla dwukoror. o 50110 drołel.

Za WydawDiaiwo • Prasa",

-a

-

eod.iannie

września

--nie

mechaniczny, elektrotechniczny i tkacki
kandydatów na kurs I-y prsyjmuje }t8nce18rja

którsy poleoają
. swoje towary

w.,,6ŁOSIE PORAnllYDT'

Pomorska 41 :.: Telefon 163·80.

WYDZIAŁY:
Zgłoszenia

KUPCY
_
....

,.10.

"II".

,.claWDloM • • .,. ~ . . . .' -

'Iii!m".", .

W ~ałlami włNJloj P!okkoJlska 101

