ryczałtem.
lódź. Czwartek. 25 sierpnia 1938 r.
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, wy pl'Zez l'7JekIę Łososinę. Ko-· stępująco:
lWisły pl'zy remoncie śluz w ok,,wojewódzka Boohntn munikac.fa wstrzym3lłu.
POWIAT BIALSKI: Na Małej licy Lubaszy, zostały silnie za- Limanowa na kilometrze 21,
O godz. 1 w no~y w kilome- Wiśle poziom wody w Jawiszo-' gl'ożone dwa odcinki wałów,
t. j. w .żegocinie została zala- I trze 13 MałeJ Wisły pod Har- ! wicach wynosił 4.02 m. ponad I zwinszcza, że w3da siaie prz~'
na prze2l potok Sanocki, two- \ męzami (powiat Bialski}, gdzie stan normalny. Woda z lekka 0- biera. Z!łgI'OŻOUC mit.'.isca zabl'~
~rzedstawia się następująco:
rząc wyrwę 30 m. długośel. Po- ~naJdu.ie się staw pod nazwą: pada. Natomiast w dolnym bit.'- I pieczano wcr-kamn z piaskiem.
DUNAJEC w Nowym S~zu została szerokość droł!i wynosi ..Oszust", woda, prawdopodub- (gu poziom wody podnosi. si~.
POWIAT GORLICKI
Stan
9~ cm. J)OJlD;d
sygnalł- 4 me~ i. została obrC::C7JOnn./llie wyrwą w wale ochronnym P?ziom .wody na Wiśle na tcrc- I wndy na Wisłocc shdt.' przyn.'eDOSTAJE SIĘ GWAŁTOWNIE mc poWiatu WYNOSIŁ 3 M. PO- "a. zacY.lny. Knlmmacja przesaa Komunikacja ograniczona.
wczoraj w godzinaeh wlemo.
Droga wojewódzka Wlelicz 00 STAWU I GROZI WYLE- NAD STAN NORMALNY, PRZY I Na h~I'cnic l)owiaiu ki'akownych przy słanie 347 ełn. po ka _ Gdów Zakliezyn w WEM.
CZYM WODA W DALSZYM ' Bkicgo I)oziom wo-dy na Wiśle
I
nad stan normalny.
kilometrze 2ó wkutek. wylewu
Na mJejsce wysłano s:unocha CIĄGU WZBIERA. Poziom wo- stale się podnosi, przy czym "
W MELSZTYNlE D gOOz. G rzeczki Stradomki stoi pod Wo dem pogotowie ratunkowo '- dy na · Sole kolo Oświęcimia o Krakowie zanotowano ponad
rano zonotowano 503 e,m., L j. dą na wysokości 20 cm. na techniczne.
godz. 12-ej wynosił 1.30 ponad stan nOI'1l1aJny 3.13 111. Da stanu
203 CIL ponad stan alaJ'DlO'W)'. przestrzeni długości 200 m.
Na obydwu llrul&.łoo.dl Bia- stan normalny.
_
alarmowego brakt* jesz;cze 87
W Żabnie 336 cm., 186 ponad Woda zaczyna opadać, tu te Iym t Czarnym zaznaczył si~ POWIAT BOC~ENSKI: .wsku Ct~l. ~ powia'~ch l'O~urlJ1iowyeh
staD alarmowy.
obawy powatnłeJszyeh u.uko- spadek wód, wskutek czego w tek wylewn rzek. Raby 1 Slra· (gol'sklch) pOZiOm wody na rzeWISŁA. W SMOLICACI!: kul dzeń nie ma.
Wak.ęmundzie DbD81jec wykazu . dmnki powódź objęła gminy: Bo lm«!h: Sale, Skawie, Rabi·e, Duminacyjny przybór zanj()rowaDroga gminna Trzclana _ Je ubytek wody w wy8(Jlko~ei 7' gueice, Łapanów, Niegowicę, naJcu nieznacznie opadł. Jeduo między ~iną 24 • 3 w Ląkła na kDometrze pierw- ero. Stan obecny wynosl 45 Trzcianę,
Targowisko,
przy Inakże deszcze padają w dalszym
nocy przy słanie 5,08 Ją.
szym została zamknięta li po- 1'1IIl. ponad staD sygnalizacyjny. czym w poszczególnych gmi- ciągu i istnieje !,bawa pt)nown{'ny stan wynosi 5 tm. ponik) wodu wyrwy na całej ~koWoda stale opada i niema nach woda zalnła ponad 40 ha,I go Pl,zyboru wOdo
stanu aygnal~yjnego. Pod §cf cłrogl. ObjHzd odbywa alę nlebezpleezeń
a. Zanotowa- gruntów uprawnych, wyrZądZa-, Nu zaporze wmh ej w Porąbce
Krakowem 97 em. poniżej ała- przez miejscowość U.tazd.
no ~CZIly spadek temperatu- jąe sh'aty w zhoża(·1t i ziclllllia- WOd'l dPl'O ~'udJ:ana jest l a ranu 8ygnałizacyjneg~ ... dniu
Wody Łososlny l Duaajea ry, który zwykle jest o?JuakO) kach, sięgające kilkudziesięciu zie przez .jedną sztolnię i 4 prze·
wcwrajszym wieczorem w Nie przerwały
drogę powlattJIWą :takońr.zenla opadu.
procent. \V gminie Niegowice o-l }('wy. Czynione są Pl'zygotowapoIomicaeh (poniżej KraJunva) Młynne _
Wyłrzyszczka _
KRAKOW, 24 sierpnia (PAT.) raz w gminic Targowisko zosta- nia do otwal'ei:l dł'Ugie.i sztolni.
110 em. pOllad stan 81'gnałlza- Jorków pod Witowieami na po Wskutek dalszych deszczów po_ I lo zalanych kilka domów, ktÓ- przy ezym l)rzepływać będziE
eyjny.
, g r a n i e m powiatu bialskiego. wodzią zagrożone zostały
rych ludność izolowano. Wsku- 1 3CO 111. SZ. na sek. Dziś o g. 21-e.\
R7.ełd: SOLA, SKAWA. BA- Komunikacja autobusOt.va z ROWNJEŻ POWIATY. PRZY- tek uszkodz~nia dróg: wO.iewód~lzebl'ul się ponownie wojewódzki
BA ł DUNAJEC opadają. a~- Krakowa pl'Zez Brzesko do j{ry LEGAJĄCE DO WISŁY OD PO- kiej, powiatowe.i i gminnej na I Iwmiiet pl'zceiWlłowotlziowy, ec
koJwiek ~poezął się znów siu nicy skierowana :została na dro WIATU CHRZANOWSKIEGO I tel'enie gminy Trzciana .zostaln· lem lUu'adzenia si~ nad obecną
by opad (kapuśniaczek) w ea- gę okrężn~ przez IwkoW'ą.
DO POWIATU MIELECKIEGO ograniczona komunikacja z
sytuacJą i przygotGwanismi dalłym doirzecm..
I
))roga w Witowieaclt dol- włącznie.
manową. Poziom wody na Ru- szych śl'cdków pl'Zeciwpowodzio
Wylewy. wód spowodowały nych na trasie J.a kubowree _
Sytuac.ła powodziowa na tere- ' bie o godz. 14 był o 5,66 111. wyż - wych. Komitet współdziała ści2.na6Zne straty. Ni.ekt\u"e odcln- Czehów (droga z Nowego Są- nie poszczególnych powiatów w II szy niż normalnic.
śle z władzami wojskowymi. Na
ki dróg zostały bądź zalane, aa do Tarnowa) została na dłu godzinaeh popołudniowych dnia
POWIAT DĄBROWSKI:
łe ..rny zagrożonc wysIano pomobądź tri uszkodzone Pl'zes "'1/ gości 150 m. zerwana do poło-l dzisiejszego przedstawia się na- ;Wskutek podkopania wałów cc techniczno - ratunkowe.
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Regent Horthy w

Li-;

państwa wegierskiego w,jechal do Hamburga kanclerz
""zajem"e deklarac-e o przyjaźni i ""sp6łpracy

Na spotkanie glow,

Hitler

HAMBURG,
24.8. (PAT)
rza HitIer,a wraz z ich otoczeniem. tlerows~iej, któr.l wraz z tłumami genta i jego maUonki oraz za po- jemu,! tJrZ;V.lazn.~ l wzajemJym szaW godzinach rannych przybył do
Dostojnych gości w~gjerskich po- zebranej publiczności entuzjastycz- myślność i szc~ęści ~ zaprzyjaźnio- cunldem. Ooecna Rzesza po olueportu w Hamburgu statek "Pa tria", witał feldmarszałek Goering z mał- nie wiwatow,ała Ila cześć regenta nego na zawsze z Niemcami rycer- sie ciężkich doświadczeń, pod sil·
wiozący na pokładzie regenta Hor. żonką, która wręczyła pani Hortby Horthy'ego.
skieg9 narod!! węgiefskiego .
nym i świadomym 'lwYClt celów
1by'ego z Dlałżonką
oraz awiza piękną wiązankę rÓŻ. Ponadto na
W odpowiedzi regent Borthy po.! kiero'Nnic(wem Wa;lc.i EkccclenrF
"Grille"; na którego pokładzie znaj powitanie przybyli minister von
Cała trasa, ~ :Lwł~sz~. ~ram.a I dziękGwał kanclerzowi za ,lego ser-I przeszła otl J1czt1ellilych głębin d·)
dował S!ę kanclerz Hitler. W por. Ribbentrop wraz z innymi członka- Brandenbursk~, ~~ła .zę&łscle .lumi: deczne słowa powitania, (ol równO-I blasku słonecznego. Witamy przyde zgromadziły się olbrzymie tłu- mi gabinetu, generalicja, dygnita. 11O~ana, na plęk,l~~ utle~oro~an~J cześnie stolicy Rzeszy i całemu na- . jaźnie i z podziwem wielkie his tomy publiczności, które zgotowały l rze Il,artyjni i polityczni Rzeszy alei lInter der Llilllen ~jły dUiUJ' rodowi niemieckiemu za wszystkie I Tyczne osjągn:~l!ja, sprawia mi wieI
' lwl'pusu dyploma- nowlane fontanny.
Pront
dowo d y gosclUno
.,
ś'
-~ - . - og l"
regen t OWI. Hor th'
r emu •l l(anclerzo·{ oraz członkOWIe
.
'I podwórze
'
CI, k"lorą ot acza-I k <! prZfj,-nhlos:!
ąuame
zna k owi Hitlerowi entuzjastyczne przy- tycznego.
I p~łacu prezyd~,lta, w ktorym za- no ich w sposób .ti~zapomniany w, mi1~'ch wyn l le,w odblldowy li:!·
jęcie,
Po przyjęciu raportu i przejściu k1~lteSZkhałkre~etant h.Horthy, toną w blę czasie całej podróży przez Niemcy.' miee. Do w3vo;n.liell o '\81·': II1 'C
1
.
wla c
Gd Yś my przekr oczy1-J
.
- przy l'am,<l.lIU
. ' prow.ł dzonycIl
gramcę
ramIę
P O ZWiedzeniu portu i przyjęciu przed batalionem honorowym . re- 1 nyc
lla ratuszu regent Horthy wyjechał gent Horthy odjechał z kanclerzem
BERLIN 24.8. (PAT) _ Na przy Rzes~y ni.eml.~eck;~j - ?Ió,;ił reg~t wall,ach, _dO wsp.omniell ? wie~I\~Ul
specjalnym pociągiem do Berlina. Hitlerem pr~y dźwiękach hymnów ••
'
. , " - me mle Ismy UCZUCIa, ze podro- braterstwIe bro1u w C1;ll3h! l1a,~Wlęl\
Wkrótce potem do Berlina wyru- 11arodowych ()bu państw wśród nie- JęCIU wydanym .dZIŚ wleczore~l~ żujemy {lO obcej ziemi. Nasze oby- szej w historii ~\Viata wojny, tlochoszył specjalny pociag kanclerza Hi- . millmącego entuzJ'azmu publiczlloś- przez kancłer~ Hitlera. na cHzet\c 1dwa narody od (!~asów św. Stefana, dzi dziś wspóllla wola sp rawlelIIi·
.
regenta Węgier
. k o d'
. . menuec
. .
. -I wspo'l na przYJazn
. -. do
tlera.
ci do byłego pałacu prezydenta,
.' . admU'ała " or- k'
-tory la
Zlec k I) -'{SJęcla
wego poko.lu
Rzeszy przy Wilhelmstrassp..
t~y ego, wy~łostł HI~ler przemowle- kiego, powohny został na pierwsze Włoch. Pragnienie konŁyn!101\"<lllia
BERLIN, 24.8. (PAT) _ O godz.
Wzdłuż ulic którymi przejeidża- ~Il~, w k~orym wltaj~c rege~ta go króla Węgier, często odnajdywa- pokojowej ot.l.budow~l, które ożywia
18.35 przy dźwiękach fanfar przy- Iv orszaki obl~ głów państw, ust.a- l .leg? n~abonk~ w, ~toh~y Rzeszy ły się nawzajem. C~ę.stt> walczyliś- nas i nas:r.ych przyjaciól jest pcw
bł' dn
,.
•
'.
•
memlecklej, tlodl,r'!ślił wIęzy przywsp 'lne 'd"al • wykonywa
k .. d ' "ze dązyć
YkY Je oczesOle na wspamale 11- WI?Uy był s~paler wOl.ska, prezen- l'aini łączące Węgry z Niemcami. ; II?! o
?I
l I:: Yolb
k . r.ą rę °lilną, l::! naro Ylll~, k' .. t
d~ orowa?ym Le~rter Bahnhor 1'0- ' tUjącego bron.. a.Zł'! mm szpalery
", '
.
\ .Jsmy wspo ną ?racę.; a ":asze r,a- będą do SZci:;r'toego ee \I ]U ll11 je!
cl.ągl spe~Jabte, wIOzące re~enta Wę sztafety osobIsteJ kanclerza. l. szt~- .W konc~, swej mowy ka~clerz Je na .przestrzenl t~s ,ąclect~ wspolgier admIrała Horthy'ego l kanele- fet ochronnycb ·)raz młodZ1ez~ hl' HItler wzt1losł toast za zdrOWIe re- noty mteresów 2;Wtązaly SI' wza·
(Dokoń czcnie na str. ::l -ej).
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RZYM, w sierpniu.
I\ntysemityzDlu również trzeba
Aczkulwich. o d€cyzji lorda niemców
udeckich, były jak I' republi,k i (;zecho~lowackiej.
równoznaczne ze zgmh! Ha ht'
!:>~ę I~CZYĆ, Tymczas~ ~łoda szcz~- I ~łUNCUl~NA. nic ,k{mkl'~tncg.o Ina,iszerze,i uwz~lędniałle. !ak pod
Właś~iwie p~r i~tnieje nicly- gemolli~ Trzeciej Rzeszy w Eu·
lllonl.a puszcza tutal Jeszcze naJ', Jeszcze me wiemy, JednaJtze ml- wzgl~dem polItycznym, ,lak go- le pomIędzy 111enllecką ludno- ropie. Zamach na Cze('hosłuwaosobilwsze kwiatki, Naród '\1loski sja jego siłą r.zeozy dobiega kOll
ścią Sudetów, a czechami, ile cj~ jest właś<-,i" i{> z3macbeI!;
wcale tego nie rozumie i wogóle I ca.
D kt·
mi~dzy Berlinem a Pragą. Jest na wolność wszystkich ludów
nie wie, o co chodzi. Prawdopcdob- I O mis.ii tej słusznie pisał nieO
to nowy etap walki obroune.i EUl'Opy. Dlatego też nazwaliśmy
uie nigdy go tego nie nauczą; już I dawno przywódca francuskich
słowiaństwa pl"Zcd zalewem ger- ni·eda WDO Czechosłowację gran;,
chociażby dla braku żydów, anty-j&OCjaIistów LEON BLUM:
manizmu. Atak swój prowadzi cą pokoju europ:ejskiego. \Vinse~i!yzm, ch~ćb~ !O jak n~jbar"Uporczywa i TZTę~z,na propa•
pallgermani.zm w przeróżnych ny to rozumieć również i sfery
dZieJ "dynamlczme nakręcah, po· ganda HENLEINA l Jego agenformach, zarówno w formie żą- decydujące
państ;v europejzostanie we WłQszecb uderzenim tów
niewątpliwie
wywarła
pOlAi'r6c:i'
dań politycznych, jak i na dro- skich, znajdujących się poza osią
w próżnię,
wpływ na znac.zny odłam angi.tel
dze różnego rodzaju posunięć Berlin - Rzym, gdyż bez przeNolens volens trzeba tedy trzy- s,l~i:ej opi'llH ~ub~iczne.i, L~ cze- spodarezym i kulturalnYIll.
polityki gospodarczej. ,
_ . sady można powiedzieć, iż gramać się względnie cienkiej warshvy goz d?TI"ll!.gaJą Się w AngIn? DoPrzez dłuższy okres czasu pro
Bardzo dobre oś,,?etlroue!. nica nietyJko Franc,li, ale i An"lepszych sfer". Przede wszystkim maga.lą Się, ~r została ~unięta pagauda Henleina była obłudna z,,:' problen~u sud~cklego znnJ- glii, zna,idu,le się uie tylko nad
jak się zdaje, "góra" zdecydowała I wszelka mO'L.!l~OŚĆ UCIsku ze i nie wyjawiała swych istotnych ~zle czytelmk, w zbl.orze reporta Renem, ale i nad 'Vełtawą,
hię na odżydzenie w pierwszym ,strony czeskiej w~ę~zoś~. w celów, Ostatnio jednak, zwła- zy p, WŁODZIMIERZA LEN~To też najgłówniejsze pyta~
rzędzie "dobrego towarzystwa". Z stosunku do slI(leekl'e.l mrueJszo szcza po ogłoszeniu t, zw, WQ- KIEGO p. t. "CzechosłowaCJa nie, jakie nasuwała j na uwa mi
iakimi trudnościami aby nie rzec I śei. Tyltko tego, Pod tym wzglę- runków karlsbadzkich wylazło .lest przygotowana" (Inst. Wyd. sja lorda RUllcimana, można by
~ jaką śmiesznością 'to jest połąc~ dem rząd czeski nie ,stawia. ewe~ ~zydło z worka i uja~niło. się, "Renai'SSanc~'l,
.
formułować w następujący spo
ne, świadczy następujący zabawny tual~ym, prol?0.zyCJOIn, zadneJ ze henIeinowcy są właŚCIwie
f.utor WYJasm~ gene:ę l roz- sób: Gzy misja ta m!l. być dalw;ypadek, który wydarzył się w o- grall'ley l ~-zym t.o mo~e nawet forpocztą pangerIllanizmu, że WO} ruchu henlelnowsloe~o, 00- szym ogniwem w dotycllczaso&lutnich dniach.
z pOCZUCIem
pewnej dumy, dążą nie tyl'k o i nie tyle do t. zw. daJc barozo dobrzepanuJąey w wej
kunktatorskiej
polityce
, . bPECCló
chcąc dać szlachetny przykład autonomii, a na dalszą metę se- Sudetach niesłychauy teror psy- Wielkiej Brytanii? Czy lord Run
: la lila,
' kt ra zreszt! , rótnym otaczającym go pań- paratyzmu, oderwania Sudetów chiczny, zorganizowany prlez ciman ma za zadanie przede
~rze~
pe~le,l
~za..
prow,a~Zl stwom. Lecz i ci z naszych an- od Czechosłowacji, ile do rozsa- henlei>llowców i w lekkiej i bar- wszystkim wygrać na czasie i 1\'
I~ w. Paryzu wielkI dom, zaprosił~: gie'lsokich przyjaciół, którzy na- dzenia repuhliki czcehosłowac-! dzo przejrzystej formie podaje tym celu wymóc n.a Pradze kapi
na wlelk~ zab,~wę o~~odową w sW~llwet najbardziej przychylnie śle kiej, jako ostatniej zapory jako czytelnikowi wszystkie elemeu- tulację przed HenIeinmn. a wła
?g~omneJ pO"ladł?sCl w Tosk~J1le Idzili kampanię HenIeima, z pew- przeszkody w zaborczym' mar- ty, niezbędne dla właściwego ~ciwie przed Trzecią Rzeszą w
~Imeta,nkę, rz~msk,ego, florenckiego nośeią nie żądali dla Sudetów szu Trzeciej Rzeszy na bliższy i zrozumitenia problemu sud.ec- celu zachowania pOlkoju jeSlZcze
1 medl_~la~sklego towarzystwa,
w prawa formowania odrębnego dalszy Wschód po linii Ham- kiego.
na. jakiś okres czasu? Czy też
przybhzemu tysiąc osób. Wszystko państwa w państwie zwłas:zcz!ł burg __ Bagdad czy tei
ki _ Z
-.'
Włoci' lord Runciman ma wystąpić jab~ł? przygotowane, ,aź do najd~ob: zaś prawa uformo~aniQ pall- runku Ukrainy. W tvm te~ ct'~ nuer~~~~C;:~~:~~~~t~inik
ko mediator.
uwąt)~dniający
l1~eJs~ych szcze;ółow. KucbDl~ 1 stwa totalnego w łonie państwa są henleinow~v nieustępliwi i I by i~ z łatwościq przekonać iż I pt)(l.łallowe prawa niet~-]ko niefl~,,:mca przepełntone ,naj1VY~~lOt- demokratyczneg.o, Pragnęli oni pod płaszczykfem obrony włas- żądania hellłeino~ców stan~i~ Imieclde,i mniejszości. ale i repumelszyml
'
, sud edJ\.I~OSU
ł_' h l
' .właŚCIwie
,
...... c··oslo·
. • sntakołykaDll
_ _ ' ściezki w dl a memcow
wo l nych P'l'aw narodowoścIOwych
zamach na istnienie'bliki C~"
u,
"ac-ki·
ej. plawa
o~rodzte Ś'71ezo p~~kopan~ forte- nyc.h i równ.opnwnych obywa- wystawilają żądania. które jak republiki czechOSłowackiej U- tej repub1:iki do istotnej suwc)lIan nastrOJony, łÓŻka goścmne no- ter rzeczyp .Porte'
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lIlka Chrystusa...
N, J,

..ł. 860,-

2-30/9

D O J U .IM. O S la w ,.,.
3/9 i 17/9

D O P , a g ,. n a

I

4-11/9

Ił
_

fi O &:\7,

zł. 325.-

r .s r g ,.
łOI

zł, 90,-

t6dź, Piotrkf'wska 60
telefon 104-00
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interesujące ze względu na tYbie-lna do spełnienia misji, jaka by gającą opilllię, że jednym z po- la. by jej wyznaczona przez polą
wOOów, dla których faszyzm 11- czony imperializm gC'T'1l1ańskcznał :za koni€cznc wprowadzc- italski. 'EUI'0IJfł nit' doszła jesznie rasizmu, było życzenie okazo eze do takiego stalIII rozkładu.
nia światu acrabskiemu. że po- by o powołaniu i prawie tego
mimo układu anglo - włoskilC'go, lub innego pańslwa do egzy!itel1
Włochy w dalszym ciągu pozo- cji de~ydowala samowolnie 0<
stają "protektorem Islamu" i po Berlin - Rzym.
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swoim czasie wspaniałym było przy Rzeszy i Węgier. Zwł.aszcza pięknie jącyclt sztandarów. Woltól Brandell szak regenta tOllie w barwach czer·
na dobrej jęcie Mussoliniego.
przedstawia się Lohrter Banhoff, burgertor ustawiono 4, olbrzymie \ wono - biało - zielonych.
Barwy
Wzdłuż ulic, ;ctórymi przeje'~dżał przed którym ustawiono l11onumen' pylony wysoko~ci 2Q mtr. ozdobio- węgierllkie zlewają się z czerwienil!
wzajemnej woli pokój w ścisłej
w~półpr,acy l tym
samym służyć wieczorem regent Hortby, ustawia- talne dekoracj~ z orłami Rzeszy i ne naprzemian herbami Rzeszy ł Wił Trzeciej Rzeszy i ze złotymi emb\ehp.!I;! nie tylko interl"c;om swoim, no rząd masztów ze sztandarami koroną św. Stefana na tle powiewa. gier. Tra~a, Itt6rą przejeżdżał or · matami i festonami. Rzec;za zaprtag- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ; . : l nęła zaimponować Węgrom i prze.
aie i całego §wiata.
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I

l

Kantere cja malej entent,

:;s~.:;e~:::;,:~ith: u~o;~~

BERLIN, Zol.S. (PAT) - Przygo-(owania do przyjęcia regenta Hor(by 'ego w Berlinie trwały od ty.
.
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LONDYN, 24.8.
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"Times" omawiając wyniki obrad t.ezpośrednio nie od Węgier, lecz miał charakter fakult(lt~rw n:v, a nie
Małl"j Ententy w Bl.zd, podkreśla od wyniku r ..kowa,ń między rzą.dem ehowiązkl)wy.
pozytywne zn.ac:!J~nie osiągniętego CZ'echosłowackim a niemcami I!UmrKAT~ESZT, 2,1.8. (PAT) _
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go poroT.umienia jest jeszcze. nie- przez adminii!tmcję czesk:~ stwarza bIem żydowHki, kttJry watllug' .~ię na 'kilkudniowy odpoczyLONDYN, 24 siffl'pnia- ,W, ra
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Na temat natępl! komunikatu, lf'ciła ministr')ll1 COlllDC,lOWi i Kroi- 1
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: nym l'nzwh~zan!('m I'prawy, jcśli! ku .flll llUllI. rozprawIe są? .n;tl
ku powmny szybko wzr.osnąć,
J"ONDYN, 24 8. (PAT). -', Lord Hll;lć':m:l11. pi.. ,Z(, . . . . ;t- J't>puhHku c?:ct>hosłowacl(a chcl' \\'~·z~~~·, .lak~ Slld.,o'statme.l ID·
Asbto.n Gwa.!k.
~It'~t :dnU!.l. I'Uzw'''''
l){)(lsławow:,>'
\;V składaoh hurtowników i
.. ~n, }'Z ['{'zn;':l.;·; wr:l l.·oclni PO.lilik:,' .., . al' ,1\)·('.,hlf'1ll
""
...
, !',!.;.I, 'l.'.lC,.J1.', pgło<;.'ł. d..z,ls ,wyrok. w.
detalistów nie ma zeszłorocz - l"m'('lgn Ofr.cf'. pi'Zy,,"Zl!']()W: i l' ,lO\"n m .•' p:-1:(' ;?kod~ dil lt'll'u, I'. "e~{) l~tm'·lWl.
: .. ,)~ '\' Il
prz~ "odc\
.w~gl·er
do mi1i.ii
lo,t,;a HIHlf'imam:,' :'lllBiel1iu -"'mw'.l'Ją nr "n:' :;itl) .\.lltollomi:l Słowacji .ie~l jcd~" :. S.klC ll . lla ro~lo\YYc h socJahstów
nych pozostałości towarowych ,
I
J
...
l
S d t
l
eO' oczywista winno wpłynąĆ na 1)~Z~!t·t>j;łł ~li~ z C~·el'~!Os:l)r:: . .'\':l. ktill'~'{'I: 1ł:liq f;;~ .11i('J(_~?rf' Iw I I1/PI "kll.t~czn,y~n. z~b~zp!ecz("1 ., .. :~I.cg~. ,'. a ,,' l~ l:z~ll1a .~ ~o
C.',ł (W JAiiW'.·UU. \'i !!l'(hliH ('j' IH! \1 Jlhrz1)··. Ha hłK1(~h ,"iW\\" ma 111CI11 )1JO:rll\YOSCI l!'llllema 1111(1- 1 _\ .\~'1()1, . (.HU,",. •IE'I InJ·lancJ!. ska
zwi-ększOll1c z a k u p y . '
<:
l
., I t
.. .
Wi('CZOi'Uych (lilaył oa konfl'- i nak"j('(: •• .\.ilbHwmia", ldó i',,!.t O , ż l i \\'oś~'i l'OZ\:;ojowych lUlrod II I :'~I.l:'e.\· ..,za. aS.le~.o Ola , l a 8
Obok .1\OO;~·l.Ja.Jącego si~ sczo· rcnr.k z hW((ł'lIl ł-h;hLI~;('III, Jcłi'l hoi /}h: .słnm:1 (zl'~!·HI, dl!~~; .j::'ll.tn "1 wackirog0. Ządan!e llSlawowe- ! I!Jkl(,~{) WlrZlcnw.
nu wełmaneJ galan~erj!, zallolo- l'cmu zdai ~,lł'H'.'\'~ z ,lołychczn-; cze.<'lit· pi'nnHnu.~f' n:l'H1l'Hm 'wid !.;() zl.bczpiecZ~l1i(1 nu[onomi'i Siu I
wano.. pewne OŻYWICJllC'W pro · f'ow~'('h Pl'ac mis.ii lrtl'11a Hun- ki" ust':PS"':lł.
\Y acji j est nakazem zasady llaro- .
Pożar Ul garażu
dulk cJl galanterii metalowej, któ cimana.
do·yościO'.vej.
I
ra O'So~a~nio.pT.zystąpił~. do ~nt?n- f W iutr.lsz.\'l'łl koIH{,'~ lłl~Jit~r('7
PH.h;:\. '2! . ;ll'/))\i.l (P,\T.)
I
_
•
_
47 aut pad'ło ofiar.
sywm<:,Jsze.J fab.rykacJI. \: ypł:1' lI:rch zwru(·.a.i:J llWIl~\, na I'aid. Dopiero !('I'Hf '}~J')S7.01H' zos!~lło'
Heniełn
1
płomie"i
calnośc. kl~enleh w br::m.zy g:l- i(' Ashtou GWHłkin ill'7yh:;'ł do I uZmj[;dlllCnif'. dnżom' w parła·
J.:1SZYNIOW 248
PAT)
IQJlJterY.JueJ, która w Jmcsiqctl LttiHlyuu ",k,'Ćltcl' lłO raZI; ':.! uH'nri" llYn<ikim tlo wnioskI! slo·
do Norymtergl
W K'·
. .'
.... ~
J •ą
ubiegłym kształtowała si~ nir - ",i". ;:.I!!ł w "nni~·r.T:~'ł"Ii
N- W3cIdl:';ł'm'iiihHiOWd.dr~m'1"'1-1
])U.\G.\
')4
(PAT) . l;~v
"Jlr"... d ,. r.VlIl 'd~zynFlOwlel
nabez
~
H . . • --± U.
o awe a wTgara~I.~
omasI!l wy
ue l zbyt pomysln~e, w ty'm._.~yg<~dnlU hył \\' )~li~·iNÓ:.tb:i{' z Hcnłri-Ij,~ce~o "i~ nuj~l1l,Jl1ii. \Y.1I7W;.H!' !{c!11ein, "~·.l:az ZQ sztabe~ swo-' ;;ożar. Ogień rozwinął !'.i~ z wielką
P?lcp~zyła SIę·. Wlększosc od: nt'; l.
.
.
l1lelllll t~'Dl, llczqńym rIO ~ll'OllllCh 1Ja.lhllZ zych
wspolpracG·. szyhllościa ogarnia'ac 47 stojąc ch
blorcow
stara Się. wvkupvwac
PH.\G.\.. U ~lel'pllia (P \ r.) --~;tn.;'
~ I wllli,(lW ma wziąć
udziai w 1e-'
g
."
h dl,. D'
k' kY ł'
, ,
b ,.
.t
...
\,.
'.
.
.."
~.'"
.;.
..
IV araz'..l .,,,moc o OWo
Zlę l a C"I
s"e 7A) oWlą.zanla w ermUHe: ,\ edłu:.(
.. ~Hrodlll Pol111,ka
"OI'OCl11\'111 zjl('ździc part'lj'll\'m
t k
. t 'y
.
.
ł
:
liczą się oni zc. wzmożonym
po- l'7:lcl c>eclHhłowacki ni.' zaiai
~ 'C1t'&~.
1"\\· l'·OI'\.J
I1!) '('I.·;zn·
'~"
r~ uno
oW;J1s,raz pO'l~rś"-eJ, ~ omie
. .
;
••
.1'
G> ~J.aI\l1! al ~
'.
u".
.'n.,Z·"··l· .s·.k"L' I lIIe
me 0;·.• 0 a y pr7.eme ·c sle na
pyte~~l na rynku galar~tcry}n:Vl11. d~:~·chc,n s '''~.mowlskll. w Inn'-..
c;łanków SDP,. klórzy .będą to znajdujacy :iię w sasiedztwie gara.
co "lOno spowodowac zWlększc stn Odi'ŁUCNHH !łrZ1.'Z SDP. pl'Owłochów W H!sz~anil . warz"sz"ć Henleiaowi do No~ ~ .' II'" I ł I b 'e
k
"
- I'z~dowy ch.
.T
•
7.U "le ~. s.{ a(
enzyny.
n~ za t!PO"
ze s t rOJ.IY. ocIb'101'- .Ie k n\\'
I HZY:\L 24 b. Ogłoszono di- rymbergi
11 ie są jeszcze na ra-,
.
cow, l,lony będą chCIelI korzyP07\val-a lo przypusz cza{-, ;:('. cjalną lislt' slrat oddziałów wlo zie znane. \\' każdym razi;'
WiJaściciela garażu aresztowalU'
stać. na~,al z ~ow~żniejs~y.ch ~rc , 110we nod. tnwy do rokowań 1I1a I skieh w Hiszpnnii. noszqcą ko- przez czas z.iazdu partyjne.go 111011 zarzutem podło.lenia ognia z &Ił
dvtOW .l ,;Łar~JIl Się ~mllJeJszy~ ~' I zap,ropono""!lt- ]~r~l. Hun~inlllJl. Ilej:l)" llUl:ler .118 .. Lista zawi.era ~e1l11('.in nic ~ędzie b:-ał. bezp~- 1l1larl"~n otr~Yll1ania od towarzystwa
dOSt;,\'H~~ s.".e '. ~bl,go (lf) 111 In i.\ . <.zl'O.,l~O:'·I.C' n~I~.J~ lordn ~~In- i Hl~ n;'\zw~sk :ot1ll(,~'zy w~?sklch" srednl.·'I',·O udZIału w zy~lU P0l! .! IC~eZlll1ec~:n odszlwdowanła w Sl\lllum, b) uz~ skac dals7Y kred) r., t'lll1,ll1:l .f{'Z(!>'::! (,I!~gl{' do kl'aJow: klony ZgH1~11 w 1l1~Zpal1l'l.
! tycznym Czectlo&łowaC.ll.
nne I mlhona 100 tys. leI
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Apel prot. Buiwida
Z Kl'akowa don.oSZą:
W związku z .ostatnimi napadami na przechodniów, znany
uczony nestor profesorów U. J.
dr. BU.iwid .ogł.oSił następujące oświadczenie:

2 ~am_oI9Iy zderzył, sie i spadł, _na zakłędy przemJlsłąwe...• WYbuch
zblornlkow benzyny wJlwolal Wielki pozar.·· 1305Gb zginęło•••
190 odniosło rany i poparzenia
Ol

Ob.ok napadów bandyckich, o
,iakich coraz częściej słyszymy,
w kra.iu, mnożą się w zastraszający sposób objawy partyjnego
zdziczenia. Przed kilk.oma dniaT_OtK I 0', 24 8. (!pAT)". Dwa sa dwucil samol.otów. które d.okomi, został ciężk.o pobity i pora-' moloŁy, które przelatywały na nywały lotów ćwiczebnych.
niony dziennikarz krak.owski.- niez.nacznej wysOlkości nad mia
Hozmiary katastrofy są. wię
Napastnicy pod .osłoną nocy po- stoozkiem 'Omori w pobIiiu To- ksze, niż pierwotnie przypuszkaleczyli człowieka. Jaki cel tej kio, wpadły na dach jedneg.o JI: czaino. Trze~h z 8 członków za
napaści? TalU czyn dyskredytu- m1e.jse.owyclt zakładów przemy logi samolotu zabił.o si~ na
je i spada winą na całe nasze słowyeh.
miejseu, li odniosł.o bardzO cięż
społeczeństw.o.
~stąpit wY'o,uch zbiorników kie rany.
O.ic.owie i Matki! Ratujcie Wa henzyny, kJtóry wywołał pożar
Jeden z Iofmiikow Miłował
Sze dzieci przed tak. straszną mo fabrykI.
wyskoezy'Ć ze li>padochronem,
ralną zarazą, która plami cały
TOKIO, 24 8. (!PAT). przy- alie spadochr-on nie otworzył
uasz naród - dawniej a może czyną katastrofy samolotowej się i lotnik rozstrzasknł subie
jeszcze dotąd - uważany za na·' nQ plrZedmieślCiu Tokio omoril cmszkę giJnąc na miejscu.
ród szlachetny I rycerski.
była g~ta mgła, któpa zmniejJeden z samol(ltów po zderze
Prof. ODO BUJWID.
szyła d.o mlnlm,um widzialnOść niu spadł na pod.wórze fabryki,
t była
przyczyną zderzenia w której pracuje okol o 200 ro

Zasiłki

dla

żołnierzl

Obrony Narodowej

hotników. W chwili, gdy r lUcHi się oni na pomoc załodz.e
rozbitego samolotu,
nastąpił
straszny wybuch rezerwual'U 'L
benzyną. 9 os6b zginęł.o od tcgo wybuchu, a przeszł.o 150 od
niosło rany.
Fabryka stanęła w pł6mie
niach. lPró~ fabryki spł.onęły
dwa d.omy mieszkalne. Drogi
sam.o1ot spadł nil dach -J .omu
mieszkalnego pOnad łazienką.
Oba.i lotnicy, którzy się w nim
znaJdOwali zginęli.
TOKIO, 24 8. (PA'Ij. We
dług ostatnich wiadomości licz

ba rannych i J)~parzollych ,\
katastrofie samolotowej w Omu
ri sięga 190 .osób. Ogółem 1~ł
Osób zginęło w katastrofic.

Znów incydent
na Dalekim Wschodzie
TOKIO, 24.8. (PAT) Dnia 22
b. m. kilku ~ołnierzy sowieckich
oddzi.ałów

pogranicznych przekrona Sachalinie w pobliź.l m. Anbetsu, lecz
wycofało się na widok zbliiające·
go się patrolll japońskiego.
czyło granicę japońską

-Konferencja przed", ore a " F-Ih r n I

"Varsz. kor. "Gło!Su Porannef;:o" telefonuje:
Mi!l1Lsterstwo opiełti spOłecZ
nej wyjaśnia., te tołnlerze 0brony Narodowej QPl'óel: omabCdą
Dia spOłeczeństwa za ich 0111..ną słuZbę dla państwa muszą
M'j san fiUi'a'Dlll'onn odbyła si.ę~ lic1dego.
lejno dzialialność wszystkich Ka- . w imieniu Str. Ludoweg.ot pIL
mleć pewnOść, że słutba ta nie wczoraj o g. 19-ej pierwsza, wieI
Depesz,e gra.tulacyjne, żyozące dencji socja'listycznych rad miej· Wię-ekowski w imienin Kluba
narazi ieh I Ich rodziny na wJę ka konferencja przedwybore:m konferencji robotniczej, poświę· skic'h, malując w dość jaskra- Dem.okratycznego, b. pos. Zerksze straty materialne.
str.onnictw lewic .owych.
conej wyborom samorządowym, wych barwach ich zdobycze i za- be w imiCllliu NSPP. l p. LerW wielu wypadkach je'd nak,
Konferencję zorga~1JOWał ~. owocnych o~d, tłU'm .powitał sługi dla mas pracujących. ner w imieniu "Bundu" odc:zyńa .skutek bra'ku wyrobienia pa K. R. PP~". zapr~7J8J,c I!a. mą frenJeltyez~yml oklaskamI.
.
Pr.zytoczył' pr,zy tym mnóstwo tali deklaracJe, solidary.zujące
triotyczneg'o_ i zrozumienia po- p~edshłW'~eli I?enneeklCJ 8(}Z koleI b. k~dY'dat na WIce- cyfr d'l a jJuslTacj~ całoikszlałtu sic ze stanowiskiem P!P'S. l i
trz.eb obrony kraju, :niektórzy cłalistyczoej partii pracy, SłJ'on- prezydenta Lodz.i, p. Dratwa ~ ich gosp~dIa'l1ld i. dq;iałalności.
~awie wyborów samorzęoopracodawcy potrąca1ją tol!nie- melwa Lndowego, Klubn Demo głosił ~Y ref~t o nowej
Ost·a'tm pr~legent, p. iWacho- wych.
rzom
Obrony
Narodowe] kratyeznego, Bnndu, oraz klaso- ordynaep wyborczej do samo- włez w długIm wywOll'kie om6P. Waehowicz omOwił jest..
d~iów-ki za czas' oGbyw~a 'ćwi wych związków zawoclowycb, rządu. M7j ~feraeie
~e- włł Of!ólną sytu~ję polityczną w cze w końcu sprawę obc:hOdtl
zeń.
. .
zrzesmnyeh w OKm.
gent omówił stao-dWisk:o lewIcy ŚWiecIe, EUl'Ople i Polce, oraz 2o-leeia Odzyskania NłepOdIe..
c
'. .
. . ..
Na salę wpuszczano jetdynie wobec nowej ustawy. podda'jąc doniosłą rolę demokracji w n- głośei. Będzie on zorganizowtl'Na ogół Wlęk.s~~ żotoieny aeIegatów, którzy mogU wylegi- niektóre jej postan'owi.eni4l suw- ksdałtowamu najbliższej przy- nl' o,d,<kiJClnie przez ~eeJahtY.
~rony Nar~.o",,:eJ --:- to robot Łymować ~ę kalliami ooz.estmc- wej krytyce. Szczególnie ostro sdoścl.
komitet robotniczy w roc:rnicę
~ncy opłacanI dnenme, o6siada twa.
skJoytykowaf mówca dlIesieme
Dalej mów~ Wł"acając do po-wsta.nia rzltdu ludowego 'W
.lą,ey na swym utrz.ymaniu 1'<0Bairaidę fmlamnooii, łcałą salę proporejonaJ:nośel glosowania', sprawy wyborów, wskaz.ał, że LuhJi.nie w dnin 7 lllStopadiI w.'
dziny.
zdobiły C!tIJeJ'WOIle nłaDdDr7. - oraz lItrzymanłe t. 2IW. "geome- lewica, Q. llwłaszcza PPS. pójdzJe bież., celem zadOkuanGllG.-,
Ministerstwo Slprcaw woJ.'!lto- Obrady zagaił , pmew~cy bil wl~J", '~jąeej wla- do W'Y?orów tylko pod warun- nia d.oniosłeJ r.oli prOIefarfahr
wych .lu! aawnQ W)pro-wadziłC!, O~{R: PPS.. p. Artur SlrJew"'1k, ~ admi~eyJllym pośred- Idem, ze ~ędll się on.~ na 7J8Sa- w walce o Niepodległość.
dla robotI\.ikó-w, zatrudnionych WItaJą.~ r~ezen~~ bratnieh mo zbył. sz.eookie p6le do W'pły- dach &1JI'~edliwyeh l pm;wo1ą
Na zakooozenie konferencji
w zakładach wojskowych d'O- str{)n~etw ~ or~acJ1, których wu na: ~ynik wyb0l"6w.
~e zorientować si~ w przylęto szereg r~ucjl w dodatkowe zaJSibki za czas Q{łby_ mp.roslł do prezy~m. .
~ mówca, Po PotkaiJskl n~łr?Jadl uHcy robotniczej. ehn ",ygłoszonych przemówień.
wania ·ćwiczeń.
Na samym ~ęple oitk:zytmro wygłosIł referat Do t. "Wialka o Jezełi zaś ten wa1'1lnek nie zoM
..
. ,
,
diwie depesze od CKW. PPS., tł- ~ocja!li5tyemy sa!Dlromąd w L'o- stanłe spełniony, PPS. wstrzyma
,,~, po~obny sposó'b. ,p rzy d.o· rarz: 0Id wybranego pr.zez poprzed dIri". P. Pofikański nakreślił cizie Ilię od głosowania, przeprowadzi
bre.J wob pracodawców, mo!na nią, socjalistyczną radę miej- .fe samorządów soojaUstyemych natomiast plebiscyt, aby wysonby uregulo.wa~ . WJ'IJ?łatę, zar~b- sk.ą, kandydata na. prezydenta w naszym mieście na ~- dować opinię rzesz I'Obołniezyeh
koła parlamentarnego
ków za dme CWIczen w ,.oddzla- m. LO'dlzi, b. posła Norberła Bar- nf ostatnich 20 lat, omówił!koPo :referatach p. Balcerzak
O Z N
lach Obrony Naro'doweJ r6w• • •
nież i Il'obotnikom 'zatTuOOioM1'ars.z. koresp. ,.,Głosu Porano

lew,l ca przeprowadzi plebis.:gd, jejli wgllorg do radg mielsklej nie
bezs.I'ODDe

s.wrm

Narada

~~~e~o~:k~a~::! t;~~a~~~~

pracodawców będa b. niewielkie, ponieważ iloŚIĆ .t akich pta.t'łych dni ćwiczeń wyniesie na
rok zaledwie około 20.
?odkreślić
należy z uzinallir..f1l;,.. te wieie instytucji i pra
r.odawców prywatnych, z własnej inic.latywy cdniosło się do
tej sprawie przychylnie i zarob
ki odbywającym ćwiczenia wy
placa, tra'ktują,c je jakQ świadczenia na F. O. N.
Jest bez,gprzecznie l"Z.e'ezą, 01'gunilzacyj przemysłowych i spo
łecznych
aby zechciały swym
autorytetem ~płynąć ńa tych
pracodawców, którzy dotychczas nie z.godzili się ponosić
nIewielkich świadczeń na rzecz
obro,n y państwa, aby zmienili
"we stanowisko i zapewnili żol
nierzom
Obrony. Nar?dowej
beztroskie szkoleme wOJIs kowe.

Niemcu

SI-lilii
lIij
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s"'e
arYl-ak-I. poc'h od--en,lle
---.
PARYŻ,

24 sierpnia (Tel. wł.)
donosi dziennik paryski
"L'Intransigeanił:" do probostwa
w Kamni.k w Ju.gosławii n'a deszto pi/smo ostatniego kanclerza
austriaokjego Kur,ta v. Schuschnigga, z prośbą o nadesłanie mu
aktu urodzin jego dlliadlka i pradziadka. . .
.
•
.
. SC~ll'SC~I1lgg, na ządan.I,e wł~~
memlecloch, udowodnić mUSI
sw.e aryj&kie pochooz,enie. ~o
dzIna ~kSlkancl~z~ po.chodz1 ,z
Ja:k

~k?w~>c,

małej W1o~kI słowen

sk!Jel.J medalekQ Kammka. Przodkowie ek.skander,z a nosi~j. na.zwi
ska Susm.k.
WIEDEŃ', 24 sierpnia tPAT.)
W, z'Wiąoz,ku z pogłoskami pra-sy

zagranicznej, na ~em{łt 11()lSU k~nclerza Schuschmg.g a oraz InZ mistrzostw tenisowych nych austriaokich osobistości po
Ameryki
liitycz-nycih, oś wiadozO'U{) dziś
dziennikarzom zagranicznym ze
NO\VY JORK, 24.8. (PAT) - strony oficjalnej, że doniesienia,
Prasa amerykańska donosi, ze jakoby w mies,zkaniu b. kaneleNie.mcy wycofały s~ę z mistrzostw rza wmurowany zosta aparat ratemsvwych Ameryki. Powodem tej diowy, nastawiany niezależnie
d~c~zji była - jak twje.·dzą dzien- od jego woli, są nieprawdziwe.
mlu - odmowa Bildge'.a przyjazdu, Schuschnilgg nie posiada obecnie
do Berlina, mimo zawarcia z ninIjradia, może natomiast ko,rzystać
umowy.. Drugim. ~owodenI miał być z bogatego księgo.zibi-oru, a nazn~ny list 1emslstów amerykali· wet przyjmować odwiedziny leS~IC~, występu.iących w obronie u- gitymistów austriackich. Nfi wol
wu~zlOnego vo~ Cramma
ności znajduje się już ba.r on
•

wycotału

Schuschnl-gg muSi- IIdo"odn-lc'
W'erkmann, natoon:i'alSt puywOdca ruchu legitymi'S,tycmego baron i.\V:iesner w dalsz.ym ciągu
przebywa w Dachau. Zapn:.eczają
również
wiadomościJom
o
śmierci w Dachau b. burmilStrza
W1Je:d.nia. dr. Schmiwa.

.

napadła
na kierownilia
s.z'koły i dot:k1iwie go poturbowała. Zbuntowani !kadeci spalili
kiążki klasowe. iw; związku z

detów

tym, ar:esz,towalllO 17 kadetów,
na co olbrzymia wi~kSZ'Ość kolegów ares.ztowanych, odpowiedziała z.głoszeniem swego wystą
pienia ze szkoły kadetów, oświadczając, "że nie chce nosić
byłej
munduru armi.i hiltlerowS'kiej".
[WIEDEŃ, 24 sierpnia. - Nie- Zgłoszenie tallde podpisał rówzadowolenie wz'bierajqee w sze- nież syn b. posła Austrii w Rzy·
regaoh oficerskich dawnej aTmii mie i ministra spraw z,agranicz·
austriack'i ej przenosi się ostatnio nych, Berger - 'waldenegg. iWyrównież na SlZlkoły oficerskie. padlki w LiJCbenau łącznie z coJaIk donoszą ~ Grncu, w s;z'ko'le raz częstszymi wype.dlkami zgła
kadetów w Liebenau, podtpo- szania dymiJSji przez byłych ofirządkowan.ej po Anschlussie d'Y-j cerów austriackich wywady w
rektywom Berlina. doszło do po- kierownictwie sił zbrojnych Rzc·
I
lb rzymIe
. wrazeme.
..
wa'żnycJh incydentów. Grupa ka- szy o

Bunt kadetów
w
Austrii

18 .rodnia wgborg

ne~"~~~n~nia

ok8%ji
wi~s.zego, jak zwy'kle, z zja.zdu
posłów do LWal\S'Zawy, odbędzie

się naTada członków klubu par~
lamentairnego OZN. dla pQWZię
cia decylZji czy i jakie projekty,
wniesie do sejmu na nadcllod%ą
cej sesji.
Jak wiadOfIllo, dStatnie uchwa:ły rady Daculnej OZN. pnzeowl ..
działy dwa projekty o arganiza..
cjach rolnictwa i o iz.bach kul.
tuTy.

PrOJekt ustaWI

o

sądach

obywatelskich

LWarsz. koresp. "GłIoSIU POIm'll'"
nego" telefonuje:
MI. ministerstwie sprawiedliwG
§ci wznowiono prace nad projek
tern ustawy .o sądach obywatelskich, wycofanym z izby podczas ub. sesji.

Estoński
ofiarą

minister

wypadku samochodowego

RYGA, 24 8. (PAT).

W po·
Tallina samochód, kt6~ rym w.raca!
z podróh inspckdo rady miejskiej w Warszawie
1cyjnej esto'llski ministcr oświa·
\Varsz. kor .. ,Głosu Poranne- teczną.
I ty J'a ac'kson
zderzył się 1, sa
go" telefonuje:
Po.niewat okres wyborczy w mochodem ciężarowym i uległ
W kołach sśł>lllJOIrządowych o- wielkich miastach wyznaczony rozbiciu. Minister odniósł po·
biega i utrzymuje się w.iOOo- został w ordynacji na 60 do 78 ważne obrażenia i 7~stał na'
mość, że wy'bory do rady miej,. dni, więc 'l'oz;oisanpe
WYbOróWJ tychmiast przewiezionv do s7.lpi
stkiej w Warszawie wvznaczone musiałoby nastąpić miE:dzy l R tal a wojsko"wegcy w Tallinie.
l)(~dą na dzień 18 grudnia, t. j. ] 8 października.
Rów.nieź !Szofer
or'lniósl dość
na {)lSJtatnia niedzielę prZ!edświą
cięż.kie rany.
bliżu

n lI.

;..'...;2I;;.;;.;1;....-_.-;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~i:'6.

- _ {,U1~ ,"(!~A N...;,'N_1:..."_·_-_~_
• . .;,19:.. ."ł..:.,:fo<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r't

Przedstawiciele Z.N.P.

przez

W....rszawski koresp. "Głosu Po·
rannego" telefolluje:
Władze Związku Nauczycielstwa
Polskiego stwierdzają, że wbrew
pogłoskom kolportowanym
przez
prasę ani p. Nowicki ani p. Kwiatkowski, ani b. prezes związku p.
Kolanko nie byli w tym roku w Juracie i nie konferowali z marsz.
Hawskiem.

Starosta rrbnicki
kierownikiem d6br
w Pszczynie
Warszawski koresp. "Głosu Porannego- telefonuje:
Zarząd przymu'tOwy majątków w
Pszczynie zostai~ znie.,iony. Wszyst
kie należno§ci skarbu państwa zostały uregulowane a gospodarka uporządko1ł1LJa.

Normalne

kierownictwo
dóbr
objąć obecnie dotychczasowy starosta w Rybniku,
ma

l' Jaft Uy~e!lda.

wtarguęli dziś

Port

film

W

Marsylij unier-ue omiony

Zarą

obu

miał się zwrócić do rządll angiel
\ skiego z propozycją pozostawie
nia na okres 10 lat statut quo w
Palestynie, alb y w międzyczasie
nie interweniował
n3Jstąpiło porozumienie arabskoW sprawie Palestyny
żydowskie. Jak zapewniają, Foreisn Office nie owzymał od kr6
LONDYN, 24 sierpnia (ŻAT.) la Ibn - Sauda żadnych podobKoła ur.zędowe zarprzeczają do- nych sugestii.

I

Kra'1 Ibn-Saud

Plan osiedlenia

uchodźców

w Sandiaku-Aleksandretty

PARYt, 24.8. (PAT) Prasa
francuska donosi ze Stambułu, że
rząd turecki rozpocząć mial z orga
nizacjami żydowskimi Europy per·
traktacje w sprawie osiedlenia w
Sandżaku AleksllRdretty około 100
tys. imigrantów żydowskich.
BERN, 24,8. (PAT) - Komunil{at rządu rederalnego donosi, ż;:
przedstawiciel wysokiego komisarza ligi narodów do spraw uchodź
<,ów z Niemiec, lord Duncannon odbył szereg konferencji z przedstawicielami rządu sZWiiljcarskiego, z
której wyniósł przekonanie, że
Szwajcaria nie jest w stanie przyjmować emigrantów - żydów.
na
swym terytorium.
Lord Dllncannon złozy odpowied
ni raport w. komisarzowi ligi naredów i międzynarodowemu kumitetowi w Londynie i zajmie się
zbadamem do Jakfch baj6w łstuie-

mu komisarzowi USA na Filipi.
nach, M.ac Nułtowb, wydać zezwolenie na osiedlenie solę na wy
spach filipińskich 200 rod:::!!floPl
żydO'Wsk.im (ogółem 1.000 osób)
z N~emiec i Austrii. Gmina ży
dO'Wska w MarniE postanowiła
niJezwłooznde poczynić wszystkie
niezbędne
przygotowania d~)
przyjęcia
100 rod,zilll uchodź·
czych. Gmina zwróciła siQ do
władz
o wydanie zezwoleń na
prakty.kę w kraju dla 20 żydow
kicil lekarzy i 25 lekarzy - asystentów. Nadto gmina zruproponowała
wyznaczC'llie obszarów
rolnych dla tych imigrantów,
kt6r.zy z3Jmierzeją o'sied1ić si~
na roli.

Selekcji imigronłów dokona
Hi<l.f.svereiu
der
.Tuden
in
Deutschland. Kaida kandydata:Jlł mołIłwo8cł lderoWlaDia emigran- ra będzie wymagała zatwienhełów • żydów z Niemiec i tych emi- ma wysokiego komisarm. USA,
grant6w, którzy maJeźli się Jaz na na Fiiirpinacl1. ZexwoleD1ia na oterytorium SzwaJearii..
stedlenie się otrzymają tylko oso
by wy'kwa'lifi!kO'Wane w odnoś·
nych zawodach. Ka'żdy ~I
osledH sIC na Filipinach musi posiadać najmniej 280 peMANILA (Filipiny)'. Prezy- seto.s_
dettt Roosevełt polecił wysokie-

Odraczenie

Służb,

oiskowej

dla studentów '-go roku

WarszawBki. koresp.
PoI,rannego"
telefonuje:
l Ministerstwo spraw wojskowych
"Gło8u

Ipolecłło

władzom poborowym (p.
, K. U,) wydać w dniu 30 września

r. b. wszystkim pob~rowym z c.enzusem kat. A., przYJętym na plerwSEy rok studiów, którzy nie odbyfi służby pracy bez własnej winy
i nie zostali wcieleni do szeregów,

l

Dwaj ministrOWie
zagraniczni
przyjetdtają

do Warszawy

jak również tym, którzy służbę pracy odbyli, a do szeregów nie w·

stali wcieleni, zaświadczenia o odpowiedniej treści.
Na podstawie tych zaświadczell
władze administracji ogólnej mogą
udzielać studentom 1. roku odroczeń służby wojskowej na zasadzie
art. 67 ustawy w przeciąg11 6 tygodni od dnia 30 września.

morlalell

bnia 2

Z powodu strajl{u rob'otnik'Ow w porcie marsylskim rząd polecił
wojskowym senegalczy ków zająć się wyładunkiem najpilniej szych ładunków.

oddziałom

z

ieżnia.

pędzącego pociągu

TOMASZÓW: MAZ-, 24 sie.~- podstępu , zezwalił na to, sam za
(Tel. wł.) - Z Toma.s.zowa na wsz~łki wypad~k stanął oł>ok
Mtuowiedkiego powracał pod e- z.amkmętych d1"ZW1.
skor:łą pdlicji do więzien.i·a w Mi
Gdy tyl'ko Kałużny znaIa,zł się
kułowie niejaki Kałużny, który sam, blys.kawicznie otworzył God s'~,I1lego T~aszowa.. nalJ."<zekał kIW i dokonał artysty~ego "sal
na SIlny ból z.ołądka l w pew- to mOl'łale" na tor koleJOWY.
nym momencie p6pl'OSił eskorZuchwały skOk udał się więź'
tUjąc:ego go ~!i('.janta, .aby ~ Idowi, który mimo .n~tych:mia~Iił mu weJść na cbwilę d~ Istowego z,a.'tt.z yma,ma pOCiągu,
blkae~i..
.
.
.
7Jbiegl
PollcJ8.n'ł, me podejrzewając

rua.

frankf! katastrofie
Hawks
ZÓI--na I I
lotniczej
_

.

,..

W

AURORA (s.tan N. Joo-k), 24.8.
(PAT.) - Słynny lotnik amerykański komandor Franke Hawks
zginął wczoraj w katastrofie lot
niczej.

wadził skrzydłem o druty łelefo-

niczne - spadł na ziemię i spł'onął. Hawks doz.nał tak. powa'Źnych uSlllkodzeń, ii po ki'lku godz1nach zmad w szpita'l u. Vot-

l

Hawk zamj~r·7.a.ł wypróbować nik. towarzyszący Hawkwwi \lOwy typ małego se.moIoŁu.
walczy ze śmi.erci~.
Wkrótce po sła·rcilC samolot za-

Zgon
ś.

I

pielgrzymki na grób Racbeli.

I

portów, ich wypo<;aŻeoie, nowo.
<'zesne magazyny, bale składowe,
eleWCltory zbożowe i &picbrze, oraz
da obraz szybkieJ t spnwnej prac,.
i rozwoju portów.
FUm Darazłe opracowany zostanie w wersji węgł~eJ i wyśwIe.
tlany będzie na zorganizow.oanej
przez zarządy portowe wystawie w
13udapeszcie.

WARSZAWA, 24.8. (pAT,
września r. b. przyjeżdża do
Polski na zaproszenie rządu polskie
go jugosłowiański minister handlu
i przemysłu dr. Milan Vrbanic. Panu
ministrowi towa1".z:yszy małżonka
OJ az p. Gt'gasevic, nacz.elnik wydziału turystykL
W tym samym czasie przyjeżdża
również na zapt'oszenie rządu polskiego duński minister handlu,
przemysłu i ~eghlgi p. KjaerboeJ.
Panu ministrowi. Kjaerboel towarzy
szą: inż. Knud Hojgaard,
prezes
związku inżynierów w Danii oraz
prezes towarzystwa polsko - duń
skiego w Kopenhadze i p. Skat •
RÓT<lam, szef gabinetu ministra.
Obaj ministrowie zabawią w Polsce parę dni, zwiet:izą szereg waż
niejszych ośrodków
przemysło
wych i wezmą. udz1ał w otwarciu
targów wschodn:Ch we Lwowie.

Tyberiadą

. ZI
. dowsk'"leh
280 rodZIR

dy portowe Gdańsk - Gdynia roz..
l'OCzęły w tych dniach nakręcanie
reprezentacyjnego
dź~ękowego
filmu portowego. Będzie to film
propagandowy, pnedstawiaj,cy do
skon,ałe urząd7.enła tecłurieme

Palesł"n;e

Krwawe walki między Nazaretem a

do biur admi· (Ludd). Po rozbrojeniu stra'ży
nistrac.ii' rządowe.i na okręg Dźe teroryści zabrali: 7 k{''tubinów j
nin w mieście Dźenin i wszedłszy amunicję i zbiegli.
00 gabinetu wicekomisarza okrę
Banda, złożona z 50 terorygu Mofatła, sześcioma strzałami stów aTabski.ch, dorkonała w norewolwerowymi położyli go tm- "cy napadu na oddział urzędu
pem na miejscu. Zwłoki MofaHa ziemskiego nad mostem Allenzostały przewiezione do HaHy •. by'ego po stronie tran5jordańMofałt jest drugim wysokim skiej. Teroryści
zranili trzech
ul"ZędIńk.iem brytyjskim w Pale- inżynierów, rosjan, urzędników
słynie, który pada ofiarą zama- departamentu ziemsIkiego rządu
chów terorystycznyeh w Palesty palestyńskiego.
nie.
Urzędowo komunikują, że w
yv, paźd.zJerniku r. ub. zamor- słarciu z bandą terorystyczną,
dowany został przed kościołem n-iedaleko wsi Kefar - Hama, .w
w NazareciJe gubernator okręgu drodze między Nruzaretem a TyGaIlIei Andrews. Zabójcy Mefat- beriadą, zabitych rostało 14 tero
ta zbiegli.
rystów arabskich. Zdobyczą woj
Dziś opustoszała kolonia ży- ska padJ10 11 karabinów.
dowska Ruchama w okręgu GaDo starcia doszło po napa<hie
zy. Ruchama jest najbardlziej n'a bandy na samo'chód, eskortowapołudnie wysuniętą ooadą żydow l ny przez policję, który był oską w Palestynie. Dziś opuścił strzeliwany z okolic.znych gór,
Ruchama nadwrca tamtejSIZych ZaU!laTllnowany oddział wojskoplantacji cytrusowych po urprzed wy odpowiedział ogniem i bannim zw,inięciu miejscowego po- dę przepędził'. .J.{!<len żołnierz an
sterunku policyjnego. Ubiegłej gielski został cięiko ranny.
soboty banda terOO'ystów arab.\V odpowiedzi na starania Askich dOkonała napadu na ten gudas - Isrnel w sprawie ubezposterunek. ~licja odparła na- .pieczenia dostępu nabożnych ży
pad, zabijając dwóch i raniąc 10 dów w mioes·iącu EluI do G:roł>u
terorystów.
Racheli w d.Pedze do Betlejemu,
Banda, zło~O'Da. z 8 uzbTojo- komisa:rz okręgu jerozoll imskienych terorystów arabskich, do- go Z3.'koa:nuniffwwał dziś wład:rom

scy

.\Varsz, koresp. "Głosu Pocannego" telefonuje:
p.rzes.zedł'
w stan spoczynku
na własną prośbę prokurator są
du okręgowego w Lublinie Goryczko.
:Występował on
w głośnych
procesae<h córki b. kuratora Lewińskiego i w sprawie 47 oSkaTionych o przynależność dro BiałoruSkiej partii komuniIStycznej.

GDAŃSK,2I&.8. (pAT) -

anl'

"JĘROZOLIMA, 24 sierrpnia'-l konała ubiegłej nocy napadu na ANudy, Ż<l w roku bieżącym nic' niesieniu wczorajszej prasy wie
Dwaj teroryśel al'ab- posteJ'wiek policji w Lydda - m~źe zezwolić na tradycyjne czorowej jakoby król Ibn-Saud

w stan spoczynku

Gdafisk-Gdynia

arabskich w

(ZAT.) -

przeszedł

_ezenłlcJjlJ

łelorJlsfów

Napady na posterunki policyjne. -

Prokuralor Gar,czka

pszczyńskieh

z

brytJjski

nie konferowali
z marszałkiem Sławkiem

-I

pomglka
pływaka
strzelili do pływaków. Jedna lo kul
trafiła jednego :I; nich, niejakiego
Bulwc'a, pochodzą~ego z Pau, zabijając go na .niejscu. Zwłoki zabitego przetransportowali na plażę do
Hendaye
towarzy37..e
zabitego.

Strain:cy zastrzelili

p. prof. Sosnowskiego I

Tra\\TARSZAWA, 2-1 sieqmia.
giczny . incydent wydarzył się na
(P.\T.) - Dziś o godz. lił zmarł granicy francusko - hiszpańskiej w
w \\Tal'szawie ś. p . .Jan Sosnow- !Jobmu Helldaye. Tncch francuski, profesor Szkoły Głównej Go zów. kąpiąc się w morzu na plaży
spodarslwa 'Viejskiego, członek po stronie ~J'lancuskiej popłynęło w
założyciel lowarzystwa nauko-Ilderunku hiszpańskiej pla~y, m~m.o
wego war~z~wskit'·go, b~'ły
os.trzegaw~zych nawolywan strazn.,lokrotny dZIekan wydZIału rol- Iww gramcznych. Gdy okrzyki me
niaego i r~·ktor S. G. G. W.
skutkowały, strażnicy kilkakrotnie

'WiC-l

HENDAYE, 24.8. (PAT) -

Dwuletn.-e s"ledztwo ukon' ~zone
ID

W

"

wielkiej aferze "Phoenixa"

,WIEDEŃ,

24 sierpnia - (Tel. 1 A'kta śledztwa zosŁały przeka- Po dwuletnich dochodze zane prokuratorowi, który pr·zy
niach zamknięte zostallo śledz- stąpił już do sporządzania aktu
two w olbrzymiej aferze towa- oskarżenia.
wł.)

rzystwa ube-.ąłiec.zeniow. "Phoenb", którego Ulpadłość wywołala swego czasu duże w.ra'Żen,ie w
międzyna\fodowym
świecie finansowym
zaohwiała walutą
\Vstępne śledztwo wykazało, że
.
'.
_ .
strażnicy wzięli pływaków _ ,ran_ja~~rmo~ą 1 spowodowała. ro'W cuzów za dezerterów z terenu bisz- rucz dttze straty dla ubezpIeczopańskiego.
nych w Polsoe.

Na ławie oskarżonych me}
ozie się cała dyrekcja "Phoenixa" w osobach d:r. Roberta Regrisa, Zygfryda Mendelsohna.
prof. Alfreda Bergera i glównego buchaltera
nyego.

Edwarda

Hau-

ł5.

".

VIII.- "GŁO~ ~ORANNY" -

a w
oczach
n;esle'JI,

Zegnam już,

Par"ż,

~r.

193~

23'

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

opły

ale za to wilalft

l

IS

lie

raz z mamylij!cEykmni PTzesi:ldal glQw~ pod gilotynG, apy O' rÓw\l1ości. a to, że gość jest być bie na nie pozwolić zaróWillO
VII.
dują przy wspólnycll stolikach
może
miliQnerem,
lu'
b
arystogórni.
c
y,
jak
robQtnicy
fabryczbywatelowi nie wolno było nu
Pm'~'ż, w sierpniu.
kralą, byna.jmniej go nie obcho ni i trzeba stwierdzić, że korzy w restauracjach i' kawiarniach.
Cip.żko, z p.rawdziwym bólem cić papierka na ulicę!
racząc się pieprzną zupą rybną
I patyżanie rzuca.ią nadal pll dzi. Zamiast uniżonych ZWIJ'O- stają z tych możliwości w pe!- z kluskami, lub grzan1ka'lThi, 0serca rozs'(aje się czloVl'łek z
tów
w
rodzaju:
,.Moje
uszanoni.
Ale
że
dziesięciu
paryżan
'ń'
JHlllsek, 'a{Jską s!olicą. \Vłaści pierki, gdzie im si<: podoba.
stryga.mi, winem i czarnąka·
w;e nic mnie przecież z tym
Ale wystarczy spojrzeć na wanie dla pana dziedzica!".. "Co tempie swegO' życia starczy co- wą. JowaUna gadatliwość i nieszanowny
pan
rozkaże?"
etc.,
na,jmnej
za
stu
innych
ludzi,
minstem nie wią·że:. Śrqdowj~ko skrzyżowanie ulic, gdzie jed-cn
szkodliwa blaga prowa'n:salczytcofietycznie obce, nie posiadam policjan t reguluje fantastyczny słyszy się jeqynie zwykle "Bon- więc potok życia nie 7JWa!Jnia leów wogóle, a marsJ'Iijczyk6w
jom',
Monsieur!",
a
po
przyjęsię
ani
o
Jotę.
Nawet
odnosi
się
samochodowy. n
"V t"m mieście w<:ale krewnych, wprost nl'ch
w ~2czególn'ości, . jest przysło.
hardzo nic licznych t"yhkro zna- nikt wogóle ni~ reguluje ruchu ciu ohsalunku keLner oddala wrażenie. ze ci, którzy pozosta- wi'O'Wa. I rzeczywiście na ka.i ~
sie:,
najwyze.J
khvnąwszy
gloli,
zdwajają
tempo,
aby
tyLko
.io:m"ch, jestem prawic sam, pieszego, aby zrozumieć, jak
dym kJroku jakiś Mariusz czy
wł.:1dnjąc je:zykicm tylko w gra wielką .iest karność i poczuciu wq. Ani śladu owych "Do usług nurt życia nie oslabł.
Olive,prowadzą oŻywione po.
Z powodU' lata lwia część tea· I§awędki ze !Swymi rMnokol~.
nicach jako takiego por~zumie' porzą.dku u każdego obywatc- szanownegO' pana!" "Już się robi!",
.,Bicgnę
na
jednej
nodze!"
trów jest zamknięta, a grają je- l' owymi !kolegami, a co kilka
nia się. A jednak w miarę, jak la fratIlcuskiego. - WystarC7.Y
7hliża
się
godzina wyjazdu, przystanąć obok olbrzymiego wę Alc oblsluga jest doskonała i dynie w lekkich teatrzykach chwil rozJega się szczery śmiech
sm1ltna- się robi na duszy. Nip ża, wijącego' si<: do kasy popu- \lłyska wicZll1a. c,zy brak t,y ch farsy i komedyjki. Ale za tO' w basowy opowiadającego. k1órehc:rlc: sie: już mógł zanur'zać w larnego kina na bulwarach, 3 1 wszystkich dodatków "literac- tych teatrzykach jest rojno, a mu towarzyszy wywracanie bia
l'Jlchliwym IUumi,e i ginąć VI' bO' wstąJpić na chwil G do t. zw. kich" oznacza brak szacunku w kinach, zarów1Ilo na Połach lek i LSzczerzenie z~b6w przyja-<
nim niepostrzeżenie , co stano- milk - baru amerykańs15- ie g o , dla gościa ? Albo czy tcn potol; Elizejskich, jak na peryferia<:h, ciela - muTzyna. lub wyzierają
,vi przerież jedną z na.}więk gdzie przewijają się przy cias- fagasowskiej uniżoności, 11 nas ludzie tlło.Clą się placą<: .lak na cy z poza przymrużQnychpO
szych przyJemności dla z·amiło nY'ffi kontuarze' słale Sietki Ju- tar];: cz~sto spo!ykanej, dowodzi nasze stosunki wysQkie ceny bi wiek uśmiech skośnych oczów
walle!=:o obserw,atora. Skończy dzi, aby ujrzeć ten wspaniały szacunkU' dla gościa? Nic po- lelów. Gdy nadchodzi wieczór, żółltoskórego chińczyka. W kaź
siG prze.siadywanie godzinami amalgamat skrajlnej wolnośc.i dO'bne,go! BiJe z nich obłuda slu pą,ry-i.anin umie otrząsnąć z sie nym razie na ulicach pannje
na ulicach przed niezliczonymi indywidua1ne.ł i rado;,ci życia żalczości, b~dąca jakimś smut- bie dzieJl pracy i tro~k powS7e- gwar do późnej nocy, cale rokawiarniami i wsłuchiwani~ 'lI'; zrozumieniem konieczności nym echem czasów niewnlnj- dnieh i poświęcić kilka godzin dziny przesiadują długo w kana całkowi'Łe odprężenie. Dla- wiarniach. podczas gdy dziesi{! i Wipat.ryw~nie w przelewa- porządku i sysłemal.y<:zności o- dwa, czy pańsz<:zyzlIy ...
Mówi si<: wiele o tym ~c w tego też dokoła rozbrzmiewa
jącą się falę lud.vk!!.
płynącą raz z; karnym podporządl\Owa
ciaki bawią się tłumnie na uliwartko i burzliwie, a jedna); niem się nie pisanym przepi- sierpniu Par~'ż jest w 'tYI~l roku śmiech i zadowolenie, które u cach, wal~sa.iąc się p.od nogawyludniony. Mój Ilas w publicz.n:V,ch lokalach są
dziatającą jakoś kojąco i roz- som pi,erWls.zellJslwa dla wcześ wyjątkowo
mi przechodniów. Matka nie od
weselają'co. TO' nurzanie się w nieJszych.
,Nikomu nawet na B oże: "-ystarczv porównanie ;t. takim rzad!.:im gościem, że czlo mawia sobie przyjemności p6jiest zazwy- ścia z o.łcem do kawiarni, a P()
życiu paryskim, ten ni'emy kOD myśl nie prz~· jdzie, ahy ukrad · jakimkolwiek zatłoczonym z po wiek rozhawiony
takt z dziesiątkami tysięcy lu- kiem zająć bliżlsze U11e.ls<:e w wodu okolicznościowcgo zj:ll. czaj przedmiotem powszechne· nieważ nie może
zostawić
dzi najIPTzeróżniej,szyc.h warstw kolejce lub przecisnąć się przez nu mia,<tem, naw·et stolicą inne go zainteresowania . Nie umie- swych pod ("ch w domu. wię(l
go
kraju,
aby
się
z
tego
wylud
·
my się bawić! Nie umiemy si~ poprostu zabiera jp ze sobą.
społecznych ~est źródłem nie- N'um, schodzący dO' metra. wyczerpanyc·h, co chwHę zmie- A przeci'eż paryżanie są Jnil- nienia uśmiać. Rzeczvwiście wv śmiać! \V kabarecie, CZy w teNa ulicach tc~o porlowega
!Jj,nją.cych się i uhladaj!lJCych w Idem żywym i pełll1ym tempera- jechały se l!ki tysięcy, jeśli nic atrzyku czyhamy na możliwość
miasta. be:dąccf.',o ~ciekiem naj'Przecież wc . krvtykowania tego, co nam da
barwny łańcuch p01lI1ania wra- mentu , któremu się w gruncif' miliony ludzi. przeróżll:cjsz"ch elementów ażeń. których nie daje i dać nie rzeczy zawsze ś,pieszv. jako że Francji weszły obecnie w mo · ją, lub tych, którzy grają. Z zawanturniczych 7. całego świa~
dę
Tozjazdv
urlopowe
po
nil~
dowoleniem s.konstatujemy, że na każdym kroku czy'hają nc
moie żadne inne miasto na ma dO' pokQnywania wiellk ie
dowcip jest dzieci i podrastającą miło dzież
świecie. A przy tym wrażenia przestrzenie, a pragnie na kQmu zwykle tanich celuich na Rivie- Qto powiedziany
te tak bardzo odpQwiada.ią naj nikacj.ę zużywać iak na imol1icj re:, czy nad Atlantyk. MO/;'a 50- kiepski, lub s.tary. A francuz pO' na.łprzeróżnie.isze pokusy'. ID04
dniu poważnej i ci~żkiej pra- gą.ce młode pokolenie całkowi
tajnie.js.zym marzeniom o spo- czasu
.
cy, umie wieczorem stać się cie wykoleić i moralnie zniszłeczeńs'twie ludzi w01l1lycn, miW paryskiej kawiarni cmoka
dzieckiem, łaknącym śmiechu czyć. A jednak tvlko znikomy
łujących wolność, a przy tym sie na ke1nera. ~o bvlo hv 11
i użycia i pOdającym się z roz- procent wchodzi na de i nieSIpołecz,nie kamych, jak nigdzie nas uważane za SlICzy t niep,rzywychodzącym
na świecie.
~oitośd .. AJle co powiedziała wywierają nacisk na Litwę koszą zabawie,
bezpieczne drogi. Lwia ~
ochoczo na je.; spotkanie z -roz- już od wielu pokoleń wyraYf5t
Zllla.1!lJ cbył)a 'WSZyscy histo. by nasza pani, gdyby kelne,r ,
Kowno, w sierpniu.
ryjkę o tym, jak tO' w izł>i'El tran gdy podohodzi nie I&postrzeżony
Po zawarciu noweg!) lite\vsko - wartymi ramionami. Jest to na .rowialnych, sympafycmyet.
cuskiej zapro.ponowano ikary za pukał ją kil:ka razy palcem w uiiO'mieckiego ukhdu gospodarcze· wielka. ~odna na.iwyż-szego po- porzą·dnych obywateli, miturią,
rzu<:anie na u.Jicę stQliiCV D:l;pier ramię, chcą.~ zwrócić na siebie g?, ktćry 1 sierpnia wszedł w ży dziwu i zazdrości mą,d:rość ży Cydl wolność i róW1noŚ'~, a przy
k6w i rużytych bilet6wł1'am uwagę i przyjąć Qbs-ta'lunek?- CIe, znalazły się Niemcy, jako do- ciowa, ułatwiająca przebrnię tym cenjąc~'ch karność i SIOIiwajowych. Wtedy to .jeden 7: pO' Ale w Paryzu dzieje się tak na stawca Litwy, znowu na pierwszvTn cje przez najtrudniejsze o.kresy darność w życiu ll.uiblicznym.
słów zerwał się i krzyJ.mą9J:
każdym kroku. Kelner ma glę a. jakn odbiorca produktów na d;'l1- rodul
Slkłada.ią. oni jeszcze jednO' świa
Nie po to kr61 francusIO h(llko zakorzenione
poczucie gim miejscu w litewskim handlu z.a..
Można by tak bez .końca ga- dectwQ Drawdzie odwieezn~J Cl
gr~~czn:ym
za. Anglią" która wędzić o tych napozór dlfob- wspaniałych, nieporównanych
WCląZ
Jeszcze z'tJmujc pierwsze nych zaletach i walorach. któ- wa].orach nar>;.du francuskiego,
miejsce, jako odbiorca Litwv. No- re stwarzają nieodpartą sympo który chce, lubi i potrafi żyć
wy litewskI) - niamiecki ukł;d go· tię, dla tego miasta, !Słusznie na i używać życia w beztrosce, aAl" le umie również walczyć o swój
~I'odarc7.y prz'3 widuje ogólny obrót zwanego stolicą. Europy.
90 miliunćw litów, t. zn., ż~ Litwa ni.estety, pociąg nie czeka i u- byt i swoje prawa, a w momenkupuje w Niemcz.ech za 45 milio- wozi nas, u~miecha.ją>cych sir. tach decydujących. z na.i~·.Yż
ut w litów towarów i za tę samą prawie przez łzy, na P9ludnil~. szym poświęceniem bronić swej
pięknej ojczyzny.
kwotę dokonuje dO::lta.w do Niemiec. da Marsylii.
Ale teraz zaczynają, NierrlCy m.
~=- wassermg.
podstawie tZ1j pr:wdują.cej pozycji
NaJwiększy
port francuski
~T najwesebzej
w litewskim żyC!1l gospou.arczym mógł by być ,przeTo. d!łuższy c.za!:
komedii
rugować żydów z litewskiego go- terenem bardlzo interesujących
!;podarstwa Firmy ;ni:emieckie 0- obserwacji. Niestety, ujrzałem
pełnej pikanterii
trzymały ins~rukcje, by zwolniły gO' właściwie tylko przez dziuri arcyzabawnych
~woich długol ,~ tnich lm~edstaw.ici::- kę od kłucza, bowiem nasza ko
njeporozumieńp. t.
li na I.it~Yic i reprezentacje swe czowni<:va wyciecz,ka zatrzyma
Dziś· i dni następnych!
oddaly memc,)m na, Litwie, lub Iit- ła si~ tam przeJazdem zaledwie
Przyjaciele w walce, rywale.
JUŻ JUTRO winom. Ci nowi niamieccy przcdsta p.r zez jeden dzień. Zdąż:y'łem w miłości - młodzi, waleeroi,
wiciele handlowi otr;~ymali zkvh:.i' objechać motorówką port, poW KINIE
przystojni
poufną instrukcję, nie sprzeda.wa- dzhviając Jego wspaniałe urz.ą"CASINO" 1.Jia. towa~ów niemiecki0n na Litwie dz.enia i kipiące w nim życic.
zydowskim kupcom, a wyłą.cznie p .o południu przejechaifem się
handlarzom litewsk;m. W litawskim tramwajem na Comiche, skąd
cksporc-ie Ni0ffiCy napier~,j'1, aby przez całą dro~:ę TozciąJga ts-ię
niemiccc:t. illlportdr;\y nie kupowali malowniczy wid'ok na port i
towarc.w u flydow~kich eksp<Jrt<M morze, wreszcie pO' zapa.dni~·.
Wyjazd 21 września
zł. 370
roj.w. W ostatnim czasie doszły dQ ciu zmroku' włóczylem się przez
WIadomości wypadki, w których trzy godziny ulicami miasta.:..... ·
długoletni nabywcy produktów li- Tutaj w jeszcze bodaj wię}(. Brawurowy, pełen emocji f
tewskich musieli jasno oświadczyć szym stopniu, niż w Pary tu
sentymentu wspaniały dra-'
Wyjazd 1 wfl~eśnia
zł. 170
swoim żydowskim dost.awcom, że ,rzu<:a się w oczy wolność i r:ó";'
mat reż. Sam Wood-'a
otrzymali instrukcję nie Ilokrywani:J. ność wszystkich. Na kafdym Nad ro am:
w przyszłości swego zapotrzebowa- kroku przedstawiciele wszysł·
p gr
.
•
Wyiazd w dowolnym terminie
zł. 350
Dia II firm żydowskich, lecz tt I;. kich kolol'!owych ras świata,
Tygodmk oraz kronIka
ti'wskich.
murzyni. marokańczvcy, Clhiń-I
P. A. T.
Sytuacja. ~ tyle się zaostr~, że czycy, ~etysi, .mulac~-- a w:'7.y Ceny mieisc na
tego rodzaju Uitewskie firmy nie scy ~ Jak. ~a.~lep~ze.1 komIty.' wszystkie seanse
•
Wyjazd w dowolnym terminie
zł. 270
istnieją w różnych gałęziach, a. no- ;w~l~e~l~'P'~r~z~y~J:a~zn:'l ~m~lę~d:z::y~S~O~b~ą~o~1
Zapisy i informacje:
wo założone firmy litewskie ni03 poDziś poraa osłatnll
siadają odpowiedni<3go aparatu, ~by
Wielki
film
erotyczny wg. nowe-li
móc poprawnie wykonywać dOS1;a,.1
P. 4. 6.8.10
STEFANA ZWEIGA
wy. W każdym ra~ie naJeży stwier
W r. gł.
dzić fakt., że Trz'3cm Rzesza. po za,
GABY MORLAY
B{lIro PadrOż,
swoimi grankami stara. się pr~ez
CHARLES VANEL
brutalny na,~isk wyrugować żydć.w
' ... ÓDŹ, TRAUGUTTA 2.
TELEFON 107-86.
Nad
program:
Reporta~ z pobytu angielskiej pary królewskiej
również :t żych gospodarczego inw Paryżu
nych państw.
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malo szko', z~ · lI!alo etato.w na.ucz,clelsklch. •• P stulal
Drz,.racenla kuratorium clagle aktualn,
I

hiell rezolucji w związku z wypad-

Przygotowania do rozpoczyna
Szczególnie trudno rozwi'kłać tąd, pozostały tylko w sferze po- czyć się należy z dużym przyroIdem adjunkt:t kolejnwego Winnic- jącego się 3 września r. b. nowe- zagadkę szkolnictwa średniego bożnych żye~ń.
stem dziatwy, podlegającej obo·
Ogólnie wiadomo, jak dokn- wiązkowi szkolnemu.
kil'g'o i za wiadomość o wyjeźtlzi~ go roku s'z,kolnego wzbudziły w Łodzi. \Vsz~'slkie decyzje, dol i. any pnIskich do Ameryki.
wśród szerokich kół '!'odziciel- tyczące szkoly średniej, zna j -, czliwy jest w naszym mieście
Jedynym pociesz,e niem jest
sikich i młodzieży szkolnej Z'ro- dują się w rękach kuratorium w brak gmachów szkolnych.
tylko to, że żadne dziecko nic
Przecież do ostatniej chwili pozostanie poza murami szkoły.
DYŻURY APTEK. Nocy dzi- z,umiałe zainteresowanie. Nieste- Warszawie. Dyrekcje szkół nie
Ale czy jest to rozwiązanie
siejszej dyżurują następujące apte- ty, ciekawość opinii publicznej mają w Łodzi z kim porozumie- zajęcia w szkołach publicznych
ki: Duszkiewiczowej, Zgierska 146, nie możc być w całości zaspoko- wać się i każda szkoła z osobna odbywają się przewa1żniIC na.... słuszne, ozy należy tolerowa~
przeludnienie w k~asach i przeJ. Hartmana, Brzezińska 24, Wo Ro .iona, ponieważ, jak się okazuje, zmuszona jest prowadzić obsze,r - dwie zmiany.
z władzami
Personel nauozycielski, prze- ciążenie p,ersonel'll nauczycilc'lwińskiej, Plac Wolności 2, A. Pe- do ostatniej chwili, nawet w ko- ną korespondencję
r('lmana i S-ka, Cegielniana 32, W. łach kompetentnych, nie ustaIo- w stolicy. I dlatego też, nic nie ciążony pracą w trudnych wa- skiego?
wiadomo, co się słało z głośno runkaoh, niejednokrotnie kołaNie lepiej pliZoostawia si~ kwe
Danieleckiego, Piotrkowska 121, no szczegółów.
,'WIadze szkolne odłożyły naj okrzycz~nymi projektami rowu tał do władz o zmianę tego s~a- stia etatów nauczycielskich. F
Wójcickiego, Napiórkowskiego 27, K. Kempfi, Karolewska 48, wa'ŻTIiejsze bodaj dec,YIZje do 0 - dowy gImnazjów państwowych nu rzeczy. 'Władze szkolne O'ble- lruspektorat szikolny doceniaJąc
statniego tygodnia. Np. konfe- w J.odzi, a p1erwsze wiadomości cały dokonać radyk,a lnych zmian cięż,kie położenie szkół powszeeh
J. Cymena, Wólczańska 37.
REJESTRACJA ROCZN. 19~ l roocje rejonowe z nauozyciel- o utworzeniu gimnazjów zawo- na tym odcinku. Wszystkie a- nych i biorąc pod uwagę wszel1~21. W dniu 1 września. r. b. stwem szkół powszechnych i dowych nadeszły do Łodzi za pele i obietn,i ce nie doczekały się kie zalecenila oszczędnościowe
władz centralnych, ll's1alil: mitIliwinni się zgło~ić do rejestracji średnich odbędą się dopiero w pośrednictwem tylko .... prasy. .fednak reali~acjio
Rzecz jf,lsna, że w tych warun·
Na ropiejącą ranę glodu gma ma!lną liczbę potTzebnych noW&zyscy m~żczyźni Ulodzeni w ro- końcu bież. miesiąca, a więc za·
ku 19"20 i 1921, zamieszkali na tere· ledwie dwa dni przed rozpoczq- kach, zwłaszcza gdy rok szkol- chów. szkolnych nalOŻO!110 bar- wych etatów na 24. W, 'req;ultanie 1 komisańatu, których nazwi, ciem zajęć w szkołach.
ny jest za p:1scm, musi zapano- , dzo niewystarczający plasterek de Łodzi przyzIl3!110 zaledwie
bka UH!zynają się od li~r: A, B, C.
Jakie dyspozycje i insłrukc.fe wać dezoricntacja.
i w postaci jedyne.f szkoły po- 6 nowych etatÓ'w.
otrzymają nauczyciele? Jakie
Jeszcze raz na tym przykła- :wszechnej, przy ul. ŁagiewnicNie trzeba dodawać, że M'ooio
D, E, F, G, H, I, J.
Ponadto winni się '" dniu 1 wrze. zmiany zasadnicze zajdą w pro- dzie przekonać się można o kO-! kie.i 58, która posiadać będzie no dla Łodzi bardzo mało, że
lwia część postnIatów pozostała
jnia. r. b. ~łosić wszyeey męiczyź gramie nauczania? Jakie w orga nieczności pl'zywrócenia Łodzi nowych 16 oddziałów.
ni urodzem w roku 1920 i 1921, za- nizac.fi szkół? To wszystko oto- kuratorium.
I Na całych Bałutach na Choj- głosem, wołaJącego na puszczy.
mieszkali li.. t.erenie 6 komisa · ~c .f~t dotąd mg~~ ,ta.~emnicy
Sz.kolllic!wo poWS~C('hIlC sla:! nach nauka nadal to~yć się bęŁódź jednak nie przestanie do
riatu, których nazwiska zaezy· l nap~ó~o. b.yło by slhc SIę na od nOWI o~dzIe!ny. rozdZIał•.1 tutaJ: dzie w warunkach cię'Lkich, jak magać się na1eŻ'I1yeh jej upraw·
nają. Bi~ od liter: A, B, C, D, gadmęCle Jej.
wszystkie WIelkIe plany, .lak do- \ dawniej·, na dwie zmiany do go- nień i w dalszym ciągu bić będzie na alarm, mając na uwadze
E, F, G, Ho Cb, I, J, K, D, L, M, ~,
dziny 18-ej.
tak doniosły problem, jakim jest
0, P, R, S, ~." T, U, W, Z, 2:,. 2W oddziałach nadal panować kształcenie dzieci i młodzieży.
b. r. zmarł po krótkich cierpieniach
Winni niezgłos~& się do rejebędzie ścisk, tymbardziej, iż liGel.
stra.tji lir: wyr.aa.czonym termm.ra
B. P.
ulegną. karze a.resT.tu. do 3 miesięcy
i grzywny do 3.000 złotych albo jed
:nej z t.ydl kar.
Rejft4aaą. od6ywa się " Iobln
Wyprowlldzenle drogich nam zwłok nastllpi z domu pl'Zeduczy się będzie w 1395 oddziałach
pogrzeboweao .. czwartek, dn. 25 b. m. o godll. 2 p. p., o czym
~ ~w:ep ~ Al.
zy Komander.
zlIwilldamilljll Jlogrllteni .. smutku
K"'ius4D' tł. '
DzIeci i Rodzina
iW czoraj powrócił do Łodzi z
~V; Z'Wi'ązlku z ]eg,o p~otem,
UprllsSll sl«= o nleskllldanle kondolencji.
urlopu i objął urzędowanie inzwołana została na 31 b. m. kODspektor szkolny m. Łodzi p. Aloj ferencja z kieTIownitk ami sdt.6ł
I

,JULIUSZ MA KUS

gracowniIlów llliejskicll

7ca

l==:";':: ..

~!sc:';':.!ecw=ol~·~

ku w czasie 40 daia 18 sierpnia
1938 roku: .. JastarłIi - 086b 25, w
iWielkieJ :Wsi - IW1erowie _ 35,
~ Piwnicznej _ 25, w Limanowej
....... 12, 11: llarciatowieach pod No.wym Sączem _ 2, .. Radziecho.
;wych pod t11'eetn ~ 35, w Zak~
panem .,..... 32, :w: Józefowie pod To
maszowem Mu. ...., 10, w Rabce"....
4, w Lysej Górze nad Niemnem ,58. Razem osób 238.
Dzięki
poparciu,
udzielonym
przez prezydenta miasta i zbioro.
.wemu wysiłkowi pracowników miej
skieb, znaczne grono tychże mogło
skorzystać z wyji!dnanych ulg w
kosztach pobyta i że zniżek kole,
jowycb, wynoszących od 50 proc.
do 66 proc., ~poznając się z pięknem kraju, jego miejscowościami
klimatycznymi i pozbywając się kło
tJotu, związanego z wyborem miejscowości i wynajęciem pomieszczenia.
W. związku A kończącym sit sezo
nem letnim przystąpiono do organizowania pobytu na sezon zimowy
1')38·39. Ob2jrzano 17 objektów
w Zakopanem i okolicy i przeprOwadzono pertrakt.acje z ich właści
cielami. Wybór miejscowości i pensJonatów nastąpi na posiedzeniu
komisji wczasów, jakie odbędzie
się w piątek, dnia 26 sierpnia 1938
roku w lokału wydziału fiMnsowego.

Odznarzenia
Nączelnik

komisji powszechnego
!,r. llCza.nia wydziału oświaty i kultuJ y zarz'l/lu miejskiego w Łodzi p.
.J óz ~ f Ciaś oraz; jego zastępca p.
Wadnw ł.Joszyeid zostali odzna.cze\Ii srebrnymi Krzyżami Za sługi.

Ofiary

tłożone w adminisłraCj
"Głosu Porannego"
::\:1. F()~ z1. 4.~O składają ]J. Jan
"\\'o~ <: icch,)\" ::,k; i p. Piuclw5 GoltIin.

dzi~(i

t

I

WIWłZiISI
W

81

Dziś

rozstrzJgniede zatargu

między dyrekcją a pracownikami tramwajów dojazdowych

N'a wczoraj ;rano wyznaezO'Il:o
doi inspekcji pracy deeydującą
konferencj~ w sp~awie zatargu
w tram)W~}aeh dOJaoo{)wych.
Jak WladQmo, pracownicy
LW'~D. ~nę~i szereg pOsłulatów, .ZllllerzaJącyeh dO nnOrm~8:llIa warunków p.rac~ I
nOWego u.kładu zbIOP
•
.
, racowmcy:
na . ~tamim
sw~m zebran~u, p"ow~Ięh rezoI~Ję, w m.~sl kt~reJ. 'Po~t~no
iVIOno. ?gł?slc st;r~Jk. na hlllac.h
p?<imIe~slk!ch, jezeh odyrekCJa
nIe udZIelI do ~~zoraJ pozytyw

::;18

lIeJ odpowiedzi na żądania.

łać specjaLne posiedzenie zal·ZądU LWEK-D., celem ostatecz

W międzyczasie jednak, n:t
skutek iruterwencji starostwa
powiatowego,
lidecydowaJno
zwołać jeszcze .fedną kOnferencję porozumiewawczą Ito insl)ektoratu pracy, celem polubownego zlikwidowania kontlik,tu.

uego sprecyzowania swego staftowi~ wobec ,P ostulatów pra
cow!Illczych.
Z tego względu
~lynął wniosek o o(koczenie
rokowań na terenie lns.pekcji
pracy do dnia dz.isiej~zego o
~odz. 13-e.f.
Dziś zatem rozstrzygnięty zO
słanie

Konferene.ia wyznaczona została
na w,c zora.i. Przewod,nlczyI jej insp. Hofman. Obrady
miały przebieg krótki. Po dyskusji przed's tawiciele dyrekcji
oświadczyli. iż postanowili zwo

z~taQt,

Poświecenie

I

lod 29 b. m.

średnich odbędą się

pooząW'szy

pracowników fabryki Scheiblera i Grohmana

Bank KU"I-ecku· Kred,lowJI SD.
lodzi. ul. Piotrkowska 21

wpłat

\Według wiadomości,

nych z komisji powszeclinego- na
uczania, do szkół publiCZlIlYOh w
rr:oIk.'ll szlkolnym 1938-39 uczęs'z
czać ma 81 tys. dzieci, które pomiJeszC2'!one zostaną w 1395 od<tri,alach, co stanowi około iO uczniów na jedrną kla~.
. .
, .
,Wi lWIeJ Cilę~Cl budytl'ków
szkO'lnych przyśp'le5izono końco
we prace remontowe.
Egzaminy ws,tępne do sZ1kół

sztandaru ligi morskiej

Pod protektoratem prezesa okrę
~~-~-~~-~----------------- gu łódzkiego ligi morskiej i kolo,
nialnej gen. bryg. Wiktora ThomIW
mee i prezesa zarządu ZjednoczoW
nych Zakładów Włókienniczych Ko
prZYlmuje wkłady i lokaty na najdogodniejszych warunkacQ Scheiblera i L. Grohmana, S. A.
i przy korzysinym oprocentowaniłl.
gen. dr. Feliksa Maciszewskiego,

Tajemnica

powszechnych.
1 luh 2 września ~ się
'Prawdopodobnie k~ł!
nauozycielstwem.

odbyła się podniosła uroczystość
poświęcenia sztandaru L.
M. K.

ustawowo z a g war a n t o wa na.

po przybyciu przed kościół jw.
Anny, odebrał raport od komen·
danta całości i przeszedł przed
frontem Hcznych poczt sztanda·
rowych i delegacji. .
Po uroczystej mszy, w czasi.
której dokonał poświęcenia sztaa'
daru, i kazaniu, wygłoszonym przez
ks. Stańc~ka, uformował się pochód, który przeszedł do klubu pra
cowników "Zjednoczone", gdzie na
boisku odbył się ceremoniał wręcze
nia sztandaru.
Po odczytaniu aktu erekcyjnego
i podpisaniu go przez protektora ł
rodziców chl'zcs'l1ycb, 1.abrał głos
m. in. gen. Tbcnunee, który siwier
dz·ł
. . . Jk •. d k
I znaczeme l WIe osc
o ona'
nego faktu ufundowania sztandr.Jr
ru, siłę i spoisto-ść organizacji, •
przede wszystkim ofiarność robot-

przy Zo Z. W. K. Scheiblera i L.
Grohmana, S. A.
Sztandar - na którego jednej
stronie widnieje symboliczny staOgień powstał od isk'r y w "trzepaku"
tek szkolny "Dar Pomorza" na faW~ dniu. wczorajls2.ym.
o
.. o g. k' 'Po godzinie straż wr6ciła do lach, po drugiej· - godło państwa
10, 1;) straz Qgmowa
7.os1:11a
zna -oszar.
i napis "Przez morze do rozkwita
ś'
'
. d
I annowana WIa omo Clą o wy'
J
l'" d h
o
Polski" - ufundowany .został z
buchu pOżaru w zakładach fa• alk usta 11,0; oc odzellle, p'o
h kł l k
ł
kó od
'..
.. ł 'd' k
groszowyc s - a( e cz on w
brycznyoh S. A. Adam ()sser zar pows,.a o. 151 ry '! trzepa-I działu.
przy ul Kilińskiego 222
ku, Wysokośc strat nIe zostałaj' U
t'ć ś' t .
tał
N
:.
.
• . nstalo~a
roczys os u WIe mona zos a
. a mle.l~Ce pozaru udałysl~ ,
obecnością gen. Thommee, który
mezwłoczme dwa plutony stra
zy (7 i 9). W chw1li przybycia
nika łódzkiego, I,tóry, podobnie
straży w plomieniach stał par·
Ul Ul
jak w wielkich momentacb tlziejoter oficyny. Palił siq kurz bowych narodu i państwa, pierwszy
wełniany w kanałach l wieży
stawał do walki ~ wolną i potężną
odkurzowej.
,
W Gdańsku
Polskę, tak obecl1i~ swą ofiarną
Straż, pod dow'ó dzlwcm na-I
pr,acą, ukochaniem wielkich idei
Ok
(' )
b
k'
ł"ki'
'1· i godna
najwyższego uznania
cze l Ul' ó'w Komana i GórskIego
lzr. o eznanego z ryn lem w o enmcsym, 81czego me f'
"', b l '
. Ik '"
·1
prZystąpiła nat~'chmiast do akprzędzalnianym w Gdańsku i okolicy. Wysokie wynagro-/ o I~r;osclą I a~ ~le . wie osc I 51 ę
cJi ratunkowe.i, dzi<:ki czemO
dzenie i prowizja! Szczegółowe oferty z życiorysem (ze pans wa na ą zIe l morzu .
udało si~ szybko ogicl'i zlokaJizaznaczeniem dotyehczaeowej pracy i stosunk6w majątkoPo wręczeniu sztandaru ,chorą"
zować i nic dopuścić do rO/wycb, rodzinnych itd.) oral referencjami należy kierować \ żemu oddziału, generał przyjął deprzestrzenienia się płomieni na
do "Glosu" pod "Energiczny".
8g3-2 madę, która zakończyła uroczysąsiednic objckty i inne pi~lr:l.=
!"!.-------~, ------IstoŚĆ.

Pożarvv"abryce

I

Powaz·na '.-rma Dr zemJ slo a lodz,·
DOSzukuie
Dr zedst awi r i eIa

I

1Ił.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~..1ł.

,"'m.

SUSlemaluczna Mradziel

balełnu

ł6dzklego

Na auto.slradzie Piotrków - CA:ęsto
chowa, i'>Ilmochód firmy KNUI_I_ I 8-ku
przedsiębiorstw
z Radomska, ~'ożący żwir na budO'll'I:
mostu na Warcie, w cza.sie mijlllllia
Do władz policvinych od które w ulliu wczorajszym d3- ktÓJ';ych każdy ściągał pewną wozu, wpadł na przydrożne drzewo.
dłuższeh'o już czasu wpływały ly wreszcie Pozytywne rezu!'ta· ilość bawełny ł łodOWał dO w6r Samochód został rOl:·lTl:aŚan'''' ~ierow
ca Jan JUAKOWSKI doznał ołJrażcr'\
zameldowania o 8ystemBtyC'.l~ tv j doprowadziły do szeregu ków •
c.ałego ciała.
nych kradzicżnch, dOkonywa- ;ll'esztowall.
.
.T
ednego
1. nich
przyłapano
Na sz08ie w Andrzejowje samochl'H;
ll~eh przez ta.femnlczych spraw Jak uslaliło dochodzenie, kra
ców z samochOdów l wozów. dzieże dokonywane były nie na na gorącym uczynku i areszto- ciężarm\'y Wincentego SUCHECKm
Był to Jan Siła.
zam. GO, przy wymijaniu innego samocho
przewożąJCych towary dla wir.l terenie b~znj,c kolejowych, a· wano.
wpadł na wóz, który zepchnął d,)
prz~'
ul.
Limanowskiego
38,
wo du,
kich zakład·ów prz~;mysłowy<:h ni w fabryce, lecz pO d:rOd7~, w
rowu. Nieśniak wyskoczył w osIatnif'J
źnica.
chwili. Ciężarówka i wóz zostaly 1'07
w ł-,odzl.
czasie transportu.
Gdy wozy prywatnych przed
Wz.ię1y
w k.rzyżowy ogień bite.

Aresztowanie 5 furmanów

-

\\' hramie domu nr. 13 przy ulir·~· .'iC\\'l1('j znalelionu pourzutka płci
l'l,:sk iej w wiel.u a miesięcy. Dziecko
,ki"l'o"-.'lIo do żlobka.
.N:1 ]lOlII, przy ul. Stryeharskiej,
I'IIJ..tul'- ?Ostał w c"-asie bójki, nożem
~)-lclni Kazimierz JAROSZ, odnosząc
rany ldute głowy i pleców.
.. - \\- mieszkaniu, przy ul. Wysoc·
kiego ;;9 otruła ~i~ sublimatem, na tle
za wud IC milosnl'go,
21-lehlia Regina

przewozowych

*

I

S;~YCH.

- n \elni .Tos('k KAUFMAN, fur·

mail (Zydowska !l.) spadł z W{)zu. do-

Między innymi ta.kie zaOleI'
dowanie Wlplynęł.9 ttd dyrekcjI
Widzewskiej Manufaktury, któ
ra konstatowała braki w transpOrtach bawełny, s.prowadza.·
nych do Lodzi.

siębiorsŁw przewozowych
bieraly bawełnę ze S1kładów

od·
ko-- Z klatki schodowej III piętra, na
lejowych Banku DyskOntowego
pc,scsji, przy ul. Franciszlkańskiej 8,
w ŁOdzi, przy ul. 11 IListopada.
skoczyła w celu samobójczym jakaś
11 icznan<l l,ubicta, lat okolo 20. Do,znawywiadowcy udali się w ślad
la ona ('i~żkie'h obrażeń ciała i w sta·
za nimi. ,V pewnym n1()mennic groźnym przewieziona została dQ
';z pital~l.
Naskutek teg·o zameldowania de sposlrzegli, żc do wOZów
7.
- W kottowni fabryki B-ci Góral· policja
zarządziła obser",a<:je, pOdbiegło kilku osobników,
zllając złamania prawego
llia i obrażcll głowy.

Kronika reporterska

wo!ew6dztwa

przedramie·

przy ul. Pomorskiej 38 uległ
nics7.cz~~liwemu wypadkowi palaez Le
Oli KALINOWSKI (Główna 7).
Kali·
no wsk i poparzony został parą i wsoku·

sk ich,

*

pytań, Sila wydal wspólników:
W kamieniołomach we wsi Liso·"IL.
FiszOfa Pinku8a
(Kilińslk i e.g o po '1'\'. w.ieluńskiego 69-letnia Katany63l. Dawida Szłerlla (Al. 1 Ma- na FICEK, w~kutek panujących ciem
ia' 70), Dawida Binsztota (Zgier ności, spadła ze ZnaCZ'llej wysOlkości.
głQwą o skałę.
Uderzeni('
ska 21) i Jana Marciniaka (2a. uderzając
hyłQ tak silne, że ofiara wypadku po ·
bicniec, Brukowa 49).
niosła śmierć na miejscu.
'Vszystkich osadzono VI' w.i~zieniu.
We wsi Lędkowicc, pow. radomS1>
wpadł do
~'odą
ut()lllął

k
lVa ławie os arżonych
J\ T

ł~~);:Fr~;i;ip;:::~::~~:::~~

GRAND-KINO
POCl!.

wczo· słabość do dziewcząt i tylko mało
pny letnich. Mt wiono o tym powszechnie na wsi, lact któż śmiałby za·
przy zbiegu ul. 6 Sierpnia i Gdańskiej
mora.lność
cudo·
Lawę oskarżonych zajął 45-1etn\ kwesti'-'Dować
\\" stanie nictr~eź\Vym, na 7 dni a-resztu
Teofil
ZALEWSKI,
mieszkaniec
twórcy?
\(ojżcs.za JAKUBOWICZA
i Laję
Pewnegv dnia. jednak zlli\('.bar
GUTNER, zatrzymllillych na ul. N(YWo· wsi l'opicń, gd:t.ie J.cbodził za. znamiejskiej, Ul posiadanie naN ędz i zło· chora - cudotwórcę.
wpadł. Było to w maju, w zmierLcim
dziejskich, po :i miesiące aresztu.
Znachor, jak się okcuuje, oprócz Zalewski i:p,)tkał na. drÓŻce wiejBc>nifacego GABRYSIA, zamieszkałe swoich tajem'licLych praktyk, któ·
go na CIl(}jnach, przy ul. Pawiej nr. 55 re dawały 1lIU znaczne zyski, miał
Sąd okręgowy ro];patrywał

posiadanie br<lllli bez: zezWQlenia i
jej osobom trzecim - na uboczną. namiętność, która zwichnę
ła jego kańerę medyka.. Była. nią.
1 miesiąc aresztu.

'l,l\

pożyczenie

Warszawie, złodZieje uieci

gorącym uczynku na terenie Łodzi
Na te·renie Lod.zi mnO>Żą się takich "specjalistów" warszaw·
ostatnio kradzieie mies,z.kanoo- skich: Hersza KNASTERA, fl9m.
we. Złodzieje wykorzystują umie pn;y ul. Blektoralnej 16 i, jego
.ięłnie zarówno okres urlopowy wspaln,icz.kę
Basię SOJCHER,
jak i pl'a~ remontowe i, ja.k w mm. pa-.zy ul, Smoczej 124.
wIelu wypadik.ach stwierdzono,
p.l'zy złodrtiejach znaleziono
dostają się do mieszkań przy po- komplet p.recyzyjnych l1ariZęmi.
mocy drabin ł rusztowań, usta·
ZłocIzlel aresztowano p:rzy zbie
wianych pr.red domami.
gu ulic Sienkiewicza i NaruŁowiJak ustaliło dochodzenie po· ma. Gdy wywiadowcy zbii·żyli
licyjlle, kradzieie w Łodzi doIko· się do nich z ~amiarem wylegity
uywane są nie tyl!ko ptrlez miej- mowania, rzucili się do ucłeezkL
scowy element pl'ustępezy, ale lecz zostali po krótkłm pościgu,
również przez grasujących na schwytani.
"gościnnych występach" złodziei
Dodać należy, źe zuchwała pa
st:ołecznych, 5p'ecjalistów od mie ra poszukiwana jest przez ",aT·
szkaI'i.
szaws:kie władze policyjne za
\VcZO'l'aj policja ujęła dwuch szereg zuchwałych kradzieży.

na

9-1etnią StanisłaWt Pawiowo
ską. Zabrał ją. 1.e !3Obą do la~u, rzekomo P!) zioła.
V,,' lesie z.nachor dopuścił się
gwałtll na dziewczynce.
Rodzic,:

ekiej

ska.rgę
do prokuratora i
w'czoraj Zalewski skazany został
na 5 lat więzie'llill.

złoi.yli

weksel krzy!ute

wsz·rslłde

pla",

Gościnne WIIyst:ępy
Bursłeina I L Lux. oraz .. Bandy"

17 ·letnia gwiazda Ameryki

OLYMPE
IRADNA
(rywlIlka Oeanny Ourbin) Ol'al

2ó'lf·tni Hanryk GLIKLICH po. bów dzianyck.
8ZCzęścia.
w
Gliklich okMl8l

stanowił spróbować

małżeństwie. Zaręozył się z 23-1et·
nią. S~M KLAJNSZTAJNÓWNĄ.

która. wniosb mu w posagu pokat··
ną sunu~. Aby; przyśpieszyć ślub i
zbudowAĆ

egzystencję

llJłodej

rze, szwagi6r

pa.-

się jedn:.k niewdzięc1.nikient, Doprowadził przed·

f>iębiol'3two szybko do ruiny " w
dodatku sfałazował weksel:>, podpisując n:t nim swoją. na.rzeczouą..
Sąd skaU\ł go w, to
prz.astęp·
stwo na rok więzienia, a narzeczo-

na.rzeczorraj Da.wi·l
Datyn •.rr dodał do posagu znaczną na na zerwanie.
t'umę i załt\żył im wytwórnię 'W}'ro·

(lecieli Drzeke. wJWi;Hlowców

Gene Ra,mond
Lewis Stone
Nowości

.,dawnicze

S. Kołakowski: Dru,. . . . . . . do
naaki języka rosyjskiego. (Książnica
Atlas. LwÓ'W - \Val\'sz.awa. SlT. m.
Zł. 6.10).

Pierwsza książka do naukii jęzJlka. r<>
syjskicgo, wydarna. w r. 1934 prz('1.
"Książnkę Atlas", zawierala pn!edc
Zawodowi .włamywacze ujęci w poko,łaeh
w5zystkiim system rzeezowni\kó.... tek·
sty zaś odgrywały rolę pomoey dla. Z'l
wanych
pomania się ze zjawlbskami językOl\'l-v
W pokojach umeblowanych przy towaru wełnianego, !>u.ędzę i aha.- mi. Opracował ten pierwszy tom pO 'j
ul. Narutowl\l:Ga 23 zamieszkał zna' żury, llocbodz!I.I'.':) z kradzieżv
•. Kie. ręcmika p. S. KułakOlWsk.i, Jctóry ober
....~
nie lat przeszło dwanaście wykład l
ny złodzi'3j Berek SZAJN[K. Dowie dy wywiadowcy zamierzali zaaresz język rosyjs>ki i literaturę rosyjską D.\
dzia.ła się I) tynt policja., która. dl)- tować obecnych, ci zaproponowali wyższych uczelniach Warszawy.
żyła mu niespodziawallie wizytę.
im łapówkę w wysokości 4\} zł.
Drugi t()lJIl jego podręcmika z&wicur
k'
. .1
li
... .
. ra system czasOlW'llików r()5yj5kic!1
", po -OJu wy~VJ!.luowcy .Z:1Sta
'VczoraJ trzej złod~lCJ') stanęh oraz pnyimków i przysłówków, teksi)
oprocz
p03Z1lk"Y:~nego
Jeszcze przed sądl'lIl okrrgowym, gdzie ska zaś mają na celu odzwierciadleni,'
dwuch iiJł1ych :~wl)d()wych włam y zani zostali Z:L u~iłf)wanie PrZi>.kll p .!cech char~ktery.~tycznych posz:~eg~1
waczy z ,"Yl.l,rszi1wy- lek.", FISZERA "twa uf7. p dnikńw 'lO 1 roku męzie- . nych poła~1 ROSJI. Teksty
P04'l~Ją

umeblo-
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Premiery teatralne

Film posiada wspanialll oprawI:
mU:liyczną, na którl\ składa'"
si~ nlljcelnlejsze utwory słyn
nych kompozytor6w iak: Chopin, LIszt, Grleg, Moszkowski w wykonaniu wielkich pillnistdw i wspaniałych orkiestr.
W roI. gł6wnych:

Jlai
Fałszywy

4. 6. 8. 10

Dził powt6rzenie prelllł",1
Wielki sukces na wszystkich
ekranach świata

wiejskiego "medyka" na 5 laŁ więzienia

raj
drastymmą.
sprawę
Kazimierz.a BONERA, zatrzymanego drzwiach zamkniętych.

r()Wu, napeln.W:l·letni Jan GU-

ZIAK.

Znachor zniewolil dzie·warake
Sąd skazał

Sąd starościński
skazał:

*

lcz:aljskiego,
nego
i

. Ab

!<NAPłłAUZA

.....
ma l Pl) 100 zł. gt'l.ywny.
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wartość hteraeką,

te:

stanO'Wllą OOtviem

l
rama.
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"''Yjątld z utworów pisarzy i poetów
Vi' C7.a~l'J ,eWUJl znale:1:\O;)o belę.
rosyjskich, poczynając od PonldDe ;
ogórkowego wie· siały m gościem Łodzi. Ten teatrzyk
kończąc na poetach końca XIX i po.
alracll żydowskich panuje obecnie oży rewIowy nie ol~nlewa żadnymi rewe·
czątku XX W.
PisOWlllia przyjęta ",.
wienie. W Łodzi bawią dwa zespoły lacJaml repertuarowymi. Zapewulone
obyd·wu książkach, jelit t. zw...{)WoowI('kkiej muzy, reprezentujące operet· powodzenie ma dzięki kilku aktorom,
nią nową", której system zO«tał pada
ny w "Pierwszej k<siążce" ~e z
kt: orllZ ~ewlę, 1\ mianowicie akt?rZ Y a szczególnie dzięki posiadającej temSkazany za grotby wobec wiarołomnej
aprc>batą Min. \.vy7Jllań ReI. i <JśowIiecr;
amcl'ykansey }'aweł Burstein i 1.lbllnllj peramcut Cb. Grosberg, oraz rozwijani~ Publ.
Lux oraz "Żydowska Banda".
jąeej 8l( pleśnlaree, LlII Ll1łanle.
Her:>z vel Hcimll.ll FUKS był m~. Hr zelił , al a chy bił. Amant ucit> kl. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Paweł Bursteln, który zdobył jui.
Program, wystawiony w flIbarmo· żem pięknej żony, o l~tUrą. był cho·
Zdenerwowany do x:.ajwyższych'
11'
•
Fuk T bł'
.
"1 DWIE AKADEMICKIE WYCIECZIO
kilkakrotnie łódzką publiczność "Ko· nil p. t. "Tańczcie, żydzI!" zawiera robiiwie :wzdrosny. "IV maju wysła.ł "ralllC
. S !.:L. ra, Z~!1ę l wrOCi ZAGRANICZNE DO FRANCJI, WŁOCH
JIlcdiantem" i "ŚpIewakiem ulley", wiązankę numerów J; wielu progra·, JT;nłżonkę na kuracjG do Cicchacin· do Łodl1. W mJ;)S.~lUJ,ruu rozegrała.
I WĘG1ER
zaprezentował obeenie w teatrze Ka· mów "Bandy". Szczypta satyry, tro-1 ka, ale już po dwuch tygoduiach ~ię scena małżeń"kd, w cUl.8ie któ-'
Sekcja Turystyczno . Krajoznawcza
meralnym nową operetkę p. t. ,,~fożna cbę humoru, odrobina sentymentu, I <:d jednego ~~ ',vych p:-z~'j3.ciół o· rej uniesiony Fuks 7.agroził wiaro.) żyd. Akademickiego ~Qw. S!p~~('~
małżonce zabójstwem. Ta I go (ZAS~.) w W~rsz.awle orgall11nJJe ~
'j,~€, lecz nie dają". Jest to amerykań. wreszcie kabaret literacki, skecze J plo trzymał poufną wiadomość, .~e żo· łomnej
.
.
' "'-yc.leezkl zagraTIlC1-ne:
-ki humbug, posladająey mnóstwo "y' sen kl. Całość dość przyjemna f wesola' Jla go zdradza. ,-atychmi:tRt pojP, znając tcmpera.m ent męża. pomfar.,
..
..
ll~owa.ła
o
IJ'roźba.ch
swoJ'a
ro:lziu"
1) 30.dallow.a ~'Ycle('~a do_ Fr:UlC.I>
IU8ejl farbowycb. wywołujących na
Na czoło wykouawców wysuwają dlal do Ciecboeinka, gdzie ku
•
o
. . ." Włoch I Węglcr od ollla 7.JX do 7.)\ .
widowni śmiech. Treść sztuki jest obo- się wspomniane wyżej pp. Gl'08berg i swej TozpaCly, st.wierdził, że przy· l ~prawa dO~'1,rła do pohC)l.
Trasa: Paryż (Wersal, Zamki nad Lo·
kina; nal1\'Ilością bije wszystkie re· LlIIana oraz panowie Rotman, Llb- / jacie) ma racj(~.
Wczoraj Fuks skazany zostal arą) - MarsyHa. - Ni,cea ~P?'hyt ...y.
.
• • • • • poozynkowy, ZWJooza11lC HIWJCry), kordy.
gold, Kae l Lederman. CI ostatni celu· I
Szyhko oru;zukai 'lm anta żo,q i l') zez sąd !la 6 mleslęcy WIęZienia Mediolan _ Lago di Gomo (pobyt wy
Jlllrstcin l .iego partne~ka tworzą d," ją w drobnost~acb t) .zaeit;elll saty·
IpoczYJ),kl)wy na pograniczu Szwajcn
Wl Ileptaku, w
,)b'_'c no~ci widII Z zawieszeniett. na 5 lat.
brze zgraną parę wodewIlIlItów. Ob ·'Je ryrzuym, w ktoryclt "łownym lema·
rii) -- GenIla - Rzym - Florenejrt
o8(b, dohył z kic'5r.C11i rewolweru.
ubdarzclli są talentem, ładnie śpiewa tem ą antysemityzm i Palestyna. LI- Wenecja - \Varszawa. Cena f>8O lI.
_
_
I 2) 19-dniO'W;l. ]1(xpularna wycieczk'l
.ią, tai"iczą, ('zynlą wszystko, abz roz· liana j I_lbgold występuJą ... utworach
do F:ancji od l.IX ,:lo 25.JX. Trnsr
bawić publiczność. Udaje im się ~o w liryczno - seulymentalnych, p. Gros.
.
~ Paryż (Wersal. ZaJllki nad Loarą)
.
"" pełności.
berg z powodzeniem dajc "szlaglery".
Marsylia - Nicea (pc>hyt wYI}{)c7.)'1lk:·
Dobrze wypadł występ p. Natana,
GEL.
W czasie pochodu l-majowego
wy, zwie?zenie .Ri\\:iery). Powrót prut
który swoją vis·eomica 1 trickami od·
_ . _ __
\l,Tłochy l SzwaJcanę. Cena 420 zł. .
Pierwszego ma.j:L 1'. b.
podczas szach bezpieczeństwa, a. gdy i ją lIość miejsc na obie wycieaki ~(' i
twórczymi rozśmieszał wldown!ę. ""y
TEATR W FILHARMONII
mienić należy równlcż pp. Gnrwi(':Ul,
D1.i' o 21.:10 "Di ldische Ba11d<''' wy· pochodu socjalistyC7Jlego ])o1icja miano zatrzyma.ć wzniosła. okrzyk śle ogrMliczona. Ostateczny term i'l
zgłoszeń 28 sierpień. JnfO'l'l118('je ;
l\'atanową, ('awę-'Vaj, M. Berna i F. slawia rewię pod tyŁ. "Tanct Idełech 11ltrzvmala kilka. oiiób za wz.nosU:!· Jla, ct,(;~Ć CzcrI\"onej Hiszpanii.
nie ~krzyków tll.>,!ogalnyc.h. Stoją·
Nieuzielską. postawiono w stan za-pisy: :lASS., Orla 6 m. 36.
'Vlntera, którzy przyezyuili s.ię do Tanct".
Zamiejsco1w,lIJn oopQIWiedi po naek
TEATR LETNI
ta na chOtlniku Aniel;!. NIEDZIEL- o!'karż\.'!lia. za obrazę policji.
qukcesu sztuki.
DZ'i~ i dni następnych o g. 21-cj, gra- SKA W pewnym momencie zwrl.ciNa sprawi? oskarżoM oświad· słaniu znaczka pocztowego.
1\llIzyka Sz. Secundy, autora piosenki "Far mir bis t du szejll" melodyjna na będzie komedia Marlow'a "Zloty la się do ot:wZ'.lją.eydl j& ostb 1. u- I czyJa., it żadnych okr~yk6w nie
wiek rycerstwa".
wagą. że policja niewłaściwie po- wznosiła, a wogÓte należy do OZN. "OFIARA, DANA ŻEBRAKOWI.
l
rytmiczna.
TEATR KAMERALNY
ł
<.:: d
. d l .
.
NIE PRZYNOSI KORZYŚO
Dziś o ~. 21.30 po raz ostatni .,Ko s!ępuje, przy c~y;n odezwa a ~jQ
·_ą ~le a WJ:\,! ~c:zn8mom
SPOLECZEŃSTWV" .
nleparlamen~arlue O lunkcJollanu- skazał Ją. na 1 ndes.ąc aresztu.
..z~·d. Banda" jest od szeregu lat mediant" po cenadl zniżonych.'
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Jan Kasprowicz
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lA. jednak jeszcze bez telewvizji

Jan Kasprowicz w Poroninie oibok Zakopanego. KasplJ."owicz - jak
podaje jedno z pism - był
czczony przez całą ludność oko
liczną za swe złote serce i prostotę.
Dom jeg.o zaws'z e stał otworem dla wszystkich, Jednakże turyści zbyt
często naduży
wali c1erpli 'Rości wi elli.ie~", poety, zabierając mu wiele cennego czasu. ;Właśnie wtedy Kaspra
wicz pTacował nad "Balladą o
słoneczniku".
Aby uchronić się
przed zbyt już licznymi natrę
tami, Kasprowi-cz Z!awiesil nad
drzwiami swego mieszkania ka,r
teczkę o następującej treści: "Uwa'g al Yl tym domu panuje cholera". "Kto mnie odwiedza sp-ra
wia mil honor, kto tego nie czyni
- przyjemność", "Nie pożyczam
książ,ek", "Nie ws,tępuję do żad
nvch komi,t etów", "Nie wygła
szam odczytów na. ceie publliczne", "Nie biorę udziału w Ł zw.
mówionych gaJZetkach", ,.,Nie po
dejmuję się
oceny rękopisów
młod'YM
3!tItorów i . autQll"ek".

Wjelik a wystawa radiowa w
Berlinie otwarła już swe podwoj.e, Dlnia 25 sierpnia odbę'
dzie się pierwsza doro-czna wy·
stawa radiowa w Warszawi~.Paryż, ILondyn i inne miasta za
chodnj~j Europy równieź przygotowują gorą,czkowo pawilon v
radiowe.
Szybki rozwój radiotechniki
s.powodował konieczność pOViO
ływania co roku wielkich wystaw radiowy.ch, utmoiliwiają.cych zaróW1IlO iillŻynierom i pvo
ducentom, jak i szerokiej pubilicZ'noŚ.ci zapoznrunie się li 0_
statnimi zdobyczami i tendencja
.
d' t t..._ 'k'
mI T~ 10 eCH.ul l.
OSLągnąW1Szy znaczne Tezulta
ty W dziedzinie budowy oobior
ników i naoajników średniofalowych'
.
h dl
.
przezna'C:onyc
'a sze
roklC'h rzesz radll()słtrehaczy radiOrtechtnilka. WIS,półczesna skie
rowuj'e ob eonie cały swój wysilek' w k'er
k f l l 6tJk· h
I • uh~ U a
• 1"'-..JI-'-ófk.
;;:r,
IC
l n .... "...\.11
IC oraz rozwoju te
,.CWJiamyd1 wypadkach: goścl'e Iew]zji.
są mille widziani, najehętn.ilej po
ODBtOBNIKI KRÓTKOFA5 pp.", ,.,IToszę ~zyn.ooić papierasy ~ sobą. aby gospodarza
LOWE.
RozWó'j radiofonii na falach
nie stawić w pl'zyicrym połotie,.
mu.
i.~eh .już dziś nawet na za!kresie IIO.,metrowym wywołaJ
~
potrzełJę prQduklcji masowej
U
.o:dbi'Orni,k76,w przystosowanych
Osobliwe samobójstwo popełm1 do odbioru fal krótkidh i ulira
inżynier Glaganer, pracujący na lot~ kr6tki~1i. iPrzemysł radiotechni
nisku w Khnberley (Afbryka Połud~ CZIl:Y:. nmsiał więc wytworzyć
niowa). Udał się do hangaru, wsiadł s~)a'llne. itylpy ,l amp katOd,odo aeroplanu, zapzmeD motor ł
wycll,~tnych. do. 'oOm{)TU
rowal samolot Da płot. Samo'łbt roz. w.mDaCIl$ma WIelkich
bił się, inżynieł' wyszedł jednak c:a- ffi'W~, ~ ~"""..,..A',.. l,~~_,~~
lo z opresji. Niezraiony tym 0Iaga. specjałne _ ~z~i sklado~e, wrener wsiadł do drugieJ maszylt)', za- s.:r:cie m'obtC .wszyslJk-o, by przepuścił motor ł tym razem wzuf.6sł .eiętn<y radiosł'n1chaez n'ZY5kał
się w powietrze na dułą "7Sokołe. nieograniczotn~ mIOrili w-OŚIei 00.-

.

050"0IWf samOitUKI

żony

zostanie nu przystosowa- wypuszcza już odbiorniki telenie odbior.nika do odbioru Z3 . wizyjne za "tylko" 800 marek
morskiego na falach krótkieJJ. -~ wprawdzie radiofonia angiel
ska nadaje codziennie prograTELEWIZJA.
1my telewizyjne, tym nie mniej
Pro~łcm
telewiz,ti pomimo Jednak telewizja .ni,e znalazła
"z~'b~le5'0 pos~ępu. w te,! dzie-\ Jeszcze ~wego
zdecydowanego
dZlme pozostaJe c1ą.gle .leszcze roz'strzygnięcia, zarówno techp~aktyczn.ie nie rozIStrzygnięty. ~ .uicznego jak i praktycznego;--"', prawdZIe przemy,sl niemiecki Pionierzy! telewilZji stoją. stale
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DZISIEJSZY PROGRAM
RADIOWY

20'.45 Odprowiedm
wach teclmicz'llych.
6,20' MUZy11Ul z płyt i gi'lIl.Illa.styika.
21.00 Tl'lIiIlsmi,s ja z międzynaJI'odoODHIOBNIKI POPlJIjA1lłrNE.
7.16 Muzyk~ poramna w wyk, oo1!:ie- wego festh'alu muzykJ kameramej w
Osobnym zagadnieniem o cM
stry salonorweJ.
TTenczyńskich Cieplirca-ch (Nowy kwar
-12.0'3 Audycja połud'lliOlW'a.
tet wę"gierski z B.udap~szl1:u).
rakte:r-z.e SiPołecZlllym. jest pro13.45 Fragmeu'ty z oper francuslcieh
22.05 KO<llcert zyczen.
blem: taniego ·odbiornika popu'kompozytorów (,płyty).
!lB'ii]~"ii'.lłf~ larnego, dla celów maxim~lnej
1~.2~ Muzyka oIbiadorwa. (płyty).
AUDYCJE ZAGRANICZNE
radiofonizacji kraju. WyprodU,i.o
10.10 Wyprawa po skaTby - audyPARYŻ (1648)
cja dla dz,i eci sta'rszych.
1,9.00 "Wes Je FJJga'ra" - opeTa Mo· kowanie taki.ego odbiornika za15.30' Wadaw
Sder~zewsrlci zarta (Tof!msm1sja z Salzbwrga).
leżne jest .nie tylko od postępu
"Riszrtau" - nQwela.
BORDEAUX (279)
tech.nicznef,'o, lecz w równej
15.4'5 ,WiadomOOci gOIllPOdaTcze.
20'.15 "GriselidIs" - opera Masseneta
mierze od doskolIlałości organi16.0'0' "Me<lodie pół.nocy" - w wyk.
KOENIGSWUSTERHAUSEN (1571)
omkiesilry.
18.% "Lohengrin" - opera R, vVagne zacji produkcji przemysłowej i
16.415 Nowe za'WQdy dla kobiet ra.
życia
gospodarczego danega
pogadanka.
SZTUTGART (523)
kraju.
17.00 Tramsmisja OItwarcia dorocz- 00.00 Tdoo fOTtepi-aJIlO'we Es-duT Szu·
nej wystawy radiowej W' Warsza",ie
berta, P.ieśni Schnmarna i Franza,
Prym VI' 1ej dlZiedzinie wioC1Iaz koncert w wyk. O'l"kiestry pod
Symf.onia H-moll Szuberta.
dą w dalszym
ciąJgu Niemcy
dyr. Gr.zegorza Fite!1berga.
SOTTENS (443)
118,20 "Łowca żmij" posadallllka. 20.0'0' Symfonia D-dur Francka i KOIll' które .icszcz·e w roku bieżącym
18.30 "PeŁną parą na Hong-Kong"
cert wiolonczelowy d'Alberta.
rzucą na rynek dobry odbior.
- słuchO'Wist:o K-M'oJa Brdtzera (An· 21.30' Bm:ndenbwrSlkri kO!IH:ert G-dur Ba nil{ popularny w cenie
zale.
glia).
cha i Symfoni.a Nr. 104 Hayd.na,
dwie
35
marek.
18,63 Repoirtaź o wystawie radiorweS
BUDAPESZT (550)
w Warszawie.
119,35 "Aida" - opera Verdiego (z płyt)
l~.O'O' Zespół ludowy.
RZnl (420)
NADAJNIKI.
19 ..20' PogadalIlka 3Jktuam.
21.0'0'
Trzy
opery
Puccill1~ego:'
Przecięlnego radiosłuchacttl
19.30 .. POdTóżujmy" - kO!llcert roz"Pł'<lSiZCZ",
"Sio.strra An.gelica" i
interesu.ip minimalnie rOziWój
ryrwkorwy.
"Gia'l1!1i Schiochi",

!

tec:h niki nada WIC z.e j,. A jednak
od postępu w dlziedzinie budowy stacji nadawczyełl
zależy Jakość odbioru.
W , t.eI
dziedz1nie szybkimi !kr.okami
pOlstę'Puj- e rozwóJ techniczny na
dajników krótkofalowych. TeB
właśnie mało wiadom:y ci='ll~

f

elde-I

bIoru

wobec l.a~adnien: p'ójśda d~
udo,Slkonalen1a radiowej strony
telewizlji czy optycznej, uprosZlCzenia nadawania telem2.ii p-zy jeJ odbioru, mnniejszftnia jasności i wielkości o!hrazu kostlem taniości i zasięg~
1,elewizji itp. ,Wi laboratoriach
wie1k.ich zakładów radi.owych
demonstrują. Już .nawet '!:elewiZ'ję kolorową, g,dy tymczasem
telewiZ1.ja zwykła cią.gIe jest
.j&'lz.cze niedostępmi prz-edętme
na listy w spra- mu radios'hlcthaoerowi.

właśnie

łańcuch udoskonaleń t~
umoż:Uwia budO-w~ ~

IIlOW"""" od·

Teraz dopiero taiJ:z;ymał ~ f monrna~.-J ' Q~,:r"'"
.7~':
samolot spadł 118 ziemię. . Z pod
. '" .-'
., . _
szczątków
samolotu
. . . . "•
. ~ teł w: IIl'OWYcli mode·
zwłoki upartego~'
,
;.lach . OObitlrn.ik6w radiofon.icz·
try'cłi ua~ nae1sk pcHlo'

Ob lazczenie

O

nych

potężniejlszych

,WSPÓ'LPrRACA :Mn)D'LYN:A.BO-

licgtatji

nOWA.

Roz'w ój radiofonii ~je
z Jednej strony silne zaci~nie

W my!1 § SS ~CtzatIa ltady Mio:islr6w IE dnia. 26.V1 11932 r. o poriWowaniu egzeknqjo:ym wła& __bowych (Da:. U. R. P. Nr. 62, perz. 580'),
podaje się do ergó1nej wiadOllDlD6ci, te dnia 26 sIerpnia 1938 raku o godzinie
9-16 \OP lolcelu Składnicy Skarbowej przy ul. Kilińskiego 88 celem uregu-

lowania .. ałełno§ci pod. obłooi. 1'931 I 38 na ueclI 1 Unę'du Skarbowego
w Łod1:l oc:IbPie cię ~ J: Bątaeji Jl!itej wym-ienrionych rnchomości
5 smy6 przęds, bawełn.
Cena !lZIIC. d. 1022 gr. 75 I termin
• . ' Zajęte ~ morIaa' ~~ dom 26 sierpnill 19318 roku od godrz.
!I-eJ de goctL 14 w lo&eIa S~ Skarbowef,

:za

H'ec:cełnika t1uędn

Skarbowego
K. BRZESKI
Rlero-wJfik OslałlI EgzekucyJnego

stacji Icrmł:1af...

obejmu1jących
swy'IJI
zasięgiem już eały ś-wiat.

l'OWJ'ch,

me

_międzynarodowe.i współpTa

cy technicznej i Ip rogramowej.
posZrCzególne

towarzystwa
czy to drogą wymiany programów ra:diosprawowania. włid?;y przez ' f{ró1I)wą Hota,nau będzie uroczyście 'oochf wych. czy ... Ip atentem i wynadzony w Amstł.lTil.amie już W; dniach najh1iższych. N3. naswj ilustracj lazkiem:. Z Grugie,i strony jedwidzimy królową. Wilhelminę, .oclez ytująeą. oręd'Li~ na. :inauguracyjnym nak wyłarnia się nowe nieznane
Qosicdzeniu ,arlamentu.
d'Otychczas zjawisko waNd w
eterze. Państwa walczą. o nne1.
sca' w eterze, budują coraz llOtężniejsze !StacJe, a wielojęzycz
ne programy stają, sięt ez.ęsto
przedmiotem konflikrt6w ~
Łódź
Łód,ź dzvnarodowych i interwe~
dyli' 1pma. tyCZlIl yeb..
W1Spó~racu.ią ściśle

dr indywidualne na Tł\ Riii PR1\ SKIB
Paszport, wiza, leg. targowa, przej-azd

~ i 1ttformacje:
EH

Wagon s -- LitsllColk,
ws_wp ft'"

Me,

Pi@trkowsł«a

- Prag'a -

68. tel. 170-70

BM

Na i ziorem GOSllwskinl

cy firmy wraz z rodzinami ze- ły sprzętżegla,rski w postaci pię OaTdro wesołym namoju. Zabrali się na podwól'izu fab:rycz- c1u żaglówek, s':w1u'PY momkiJeoj przyjaźnien~ w ciągu d'llm wynym, Wszysey usadowili się wy i ikiJlrkunastu kajaków. Za mirni- cieazJwwicze wyśpiewali wsrelPrzyjemna wycieczka do obozu L. M. K.
godni'e w dużym autobusie i w maIną opłatą młOldzi c,hłopcy kie możliwe pi,osenlJci, Żatr'tOlWa- Doik.ąd wybierzemy się na prawda tanio, ale nie'l11ożliwie doskonałych humorach wyruszy spędzają tam wywczasy, ksz'tał- li, śmieli się i obiecywaJi Sdbie
dwa dni świąt? - zastanawilaliś ciasno. Pf'ZleJZ protekcję zdobywa Hśmy w dJ.'iogę pr.z-ez Aleksan- oąc się w żeglarstwie i nabieTają nawzajem, że spotykać si~ będą
my się pXlzez ki,l ka dtni p:rlZed nie lo się .iedzen~e i miejsce do spa- drów, Uni,ejów, Turek, Konin do sił i tężyzny fizyoznej. Pożywie- na dais;zych wycieczk.ach.
dzielą. Każdy mdził inną mi,e.: ni,a. Z uczuciem ulgi i radości Goslawic. Po l:rzech i pół-godzin nie jest proste, arIe smaczne i
Dzilękl i:nli.cjatywie prezesa od
scowość, "'''Ysuwając jej wa10rry. wróciliśmy do Łodzi.
nej jeździe przybyliśmy na miej obfite.
działu. L. M. K. przy ffurmie N.
\Vk'ońcu zdecydowano się na
Po takiej wyci:eczce traci się S'ce. Powitał nas kieT,owniik. biuEitirngGn, p. H. JONASA, zorgaSulejów. Pensjonat tani, tylko 4 chęć do wszelkich wyjazdów ra okręgu L. M. K. p. JANIPo Irolaeji c:złonJkowiledI:Jd:zu n:izow::,-no ju~ w b. r. kiłk.a tego
złote dziennie, a pr,zejra.zd w obie weekendof\vych, rezygnuj,e się ze SZEWSKI.
'b awili! gości grą na lmrnnoniii i ~aJU WY>CI~~e(k. dla 'pr~
strony około 8 złotych; r.zeka, świeżego powietrza i święto spę
Gości'e zostali roz'l okowa,n i w sk'l".zypcach i chórnlatym ś:pie- nrków finny ł Ich rodzllIl, pr.zyplaża i lasy. ;Wspaniały wypo- dza się mljchętniej we własnym dwóch dużych pokojaeh, urzą- w.em.
.
oz,yniając. s}.rę .w ten SPOS?b do
czynek w uroczym zakątku za pokoju.
dzonych tak, ja'k sdIDoni'Slka gór
Oszołomieni oolsanrioznym po udostępmema 1llll ~sJ?arua.łego
tanie pieniądze!
To też gdy w pj.ątek zapropo- ski,e: s i-enn.iJk i na drewnianych wietl"zem wydecz::k.owicze fJJIlaez wypoczynku pny mmnnalrnych
,y sobotę o godz. 3 po połud- nowano mi wycileczkę do obozu narach. JeslZoze przed kolacją nie spali na wyg.odnyeh sienni- kosxtaoh.
nin udaliśmy się na stację auto- L. 1\1. K. w Gosl'awicach, skrzy- udaliśmy si-ę nad leżące obok je :kach. Gały dziJeń niedzielny Slpę
;Wycieczki prowadził ni~wy
hl1 s ową. Do 7,30 daremni,e wal- wilam się. Ale obici nice były nę- ziroro GoslawiiClki'e.
PII'xepię1kne dziliśmy na jezir()l'ize. Przejażdi- kle sprężyście, sekretan oddzianyJiśmy o miejsce w alltohus;,e cące: jezioro, kajaId, żaglówki, jezioro, o malowniczych, fa.Ji- ki żagIówlkami, kaja'kami, ką- lu p. E. PLODOWSKI.
i wreszcie zrezygnowani wr6ci- a,utohus wye.i,eczikowy i to ws,zy- stych brzega'c h, pOf'.ośniętych la piel w j,ezi'Or.ze, spa'Cer brzegiem
P,mwdopodobnie jeszcze w
liśmy do domu, p,o's ta'llawiajlle stko - wraz ze spaniem i jedze- s'ami, mierzy dwa killometry srze wO'dy, gra w Sli!afJkówk~ wy- tym roku odbędzie silę IIdDta wy
wyjechać w niedzielę o 8 rano. niem - za 7 z1. 50 gr. Trzeha rokości i sześć klm. dłIug()ści. pełniły cały dzień. Opaleni, za- cieczek w dJaame okolice Łodrl.
Zamiar
wprowadzHiśmy
w' raz jeszcze spróbować.
L. M. K. s\Zkoliła tam w oiągu ohwyceni goście ;z: Żralem iJe!gnaIi w których wezmą liezme ud'Zia!
czyn. o. godz. 11, z.dobywają.c si~Vycilec_zkę OTgan~zo. ,,:a1 . ~d-llata ~łodych żegla!l.'zy. pod !kie-I uroczy zakątek i gośc~,
. 11 J~Ze5tnky dotydlez.aso:wyeh wY
łą mIejSCe w trzeCIm z koleI au- clzml L. 1<... M. przy fIrmIe E~tm- runJuem wytrawny~h m.strukto- spoda:r,zy.
~
lobusie. \-V pensjonacie było co- gon, O god,z. 3 mi]]. 30 DT:H:nwni rów Li!!'!} 'Oosiailr:l tam wsnaniaPowrotna dmoga ~ -

*
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•

OWy

GłOSSPO
Nareszcie

zobaczymy w Łodzi
Walasiewicz6wn-: I
W doiu wczorajszym,

J

wpłynęło

do LOZ),A. oczekiwane z nleder,)Ii"' ośdą

zgłoszenIe

Stanisławy

W alasiewiczówny do niedzielnycb
lulstrzostw Polski w pięcioboju i
n' szlaf~tacb, które rozegrane bę
dą w Lodzi (stadion Wimy, godz.
U'· ta). Będzie to pierwszy start
rekordzistki ś1'I'iała w naszym mle
:ide.
Do pi~cioboju ililłoszone są: Wa
laliile~' lczówna,

Fłakowi~óW1la

(WlIrszawlallka). Wenclówna, BaJ
cl'rkównll (Polonia, W-wa), Ziół
kÓWI\Il, Kałużyna (Stadion - Cbo·
rrow), Kamińska, Słomczewska,
filażewska (lKP.), MatcrzankB (Z.jednoczone).
Po 2 sztafety wysławiają: War·
~2:1l 'ianka, Stadion, IKP. i Zjecł·
Jl~I'.zone •

Na ostatnim

n

w(!

Pierwszą

dzącą

.

por"

Nowa amerykańska
gwiazda tenisowa
,

.

W

.

'.

.

nadchodząelł oIecIdeIę _~

ZMAlCON1', I CIEKAWY.

gRDiza,je raehUwy Ł6dzkl,lUab 'l'rasW ralda ~OBW Ilędde o-

łll'e:r.ię,

Mołoeyklowy, nIeeodzienn.ą _
Id6ra tej obu.ckiła ....

kolo 180 .kIml. I lIjawn..... hędzłe _~ esę§elow9 na

_łnłel'esowaałe. B~ łIo

1Iów. JlMIi,)'IQ' ~ pocIde
loIDe Da grupy po kfta w kat.-

świecie motorzystów olbrzymie Słareie ł csęśeIDwo pnleZ lofoi·

~ 1~wa:e~od~
prowadził

!ttał .iuż

Polsce organizuje
Klub Motocyklowy

" a tegor:oczl1yoh
m.llSmzo. .
stwach ten'l\SOWYoh amery!kań. PIERWSZY W POLSCE. RAJD de), ~ oc11łłraża _ Od
~hic.h uniwersytetów odkryto no ,.AEBO - AUTO - MQTO - G.\. młc·~
l!JImła at do ~a
wą gwila.z.d.ę Franka ~5eY.
ZOWY",
pod;,ego w pierwD)'m roMa..
GuenlSey JeSt nową nadzieJ' a- pletw. . próba spr8WDoścl an- de każd~ grupę prowadzłć hęmerykańs.k.ich t.ezrlIsistów i uwa- tómobiUst6w i motoeykllstówdzł kom.endat. woybran
iany jest już Obecnie za na$~ęp- w oIJtoon'le przeeiwlotn.ic7JOl _ g&- los!wanie.
Y ~II
CG pier-wsrzej rlWkiety świata Do- :.owej i próba WlipÓłplrMY saNa ehwiI~ pw;ed starłem G nalda Budge.
• molotu z poJazdami. Nie! .§ą to łnyma 00 koperł~ zawierającą:
Guernsey. pokonał ostatmo jedyne M1e raidn. Ma on jesz- wyelnek, mapy z dokładnym o7.decydowa'l1le. byłego reprezen· ~ wyrobić orientację w tere· znaczeniem punktn, gdzie mutanta Am:rYklJ w.zawooach.o pu nie, wnozenie posługiwania się si 7Ałłrzymać całą grupę i opis
c~~ar ?av~ iW~ra A'l.lIson~ mteldl~nkand i Liak najszybsze wykonania zadania z podaniem
6._,. ~.2, 7:5. !~ Te a5 Guern'Se~ ich wykonanie, przygotowanie f'~asu na jego wykon;mie. Czas
~lllOsł 1JWYClęstwo nad ~yłym automobilisty i motorzysty do wręczenia koperty .i~st czasem
m~lStrz-em. .lW"~edomI Sldney poruszania sie w zatazowanym starłu daneJ grupy. Wręczona
J\oodem 8.6, ~.5.
.
terenie oraz zapoznanie ze spo- na starcie kn.pcrta dotyczy wy.
lW I spotkQDIu z Dooa.ldem BObem odkażania sprzętu molo· konania zadania tylko na pif'l'w
Budg~, Frnnlk. ~Uet"n'8~y ~r\Zegrał ,"owego.
~zym .rtapie. ~a da.lsze etapy
po mesłydtame 7AeIęt.eJ walce
Pod. hm kątem zadm} l'aidu 'ZAWODNICY BĘDĄ OTnZlw C7Jł:~ setach 6:1, ~:11, 4:6, opracowa'lly został
l\:IYWALI ROZKAZY on LOT
4:6. ~ ~W'SiZym. ~le ~udge "REGULAMIN BI\.RDZO URoNIKÓW.
zlekcewazył pmOOlwmk.a l prze
.

tej walk!,

w której Guemsey
do 8:7. Następnego

zapl'Opon~

lo

PImk!r ka'rue

kU.
"zarabiają

Dapl'7Jykład

zawodnie,. za niewyłotenie znakn dla lOIttnika '"
oznaer.onym CZMie lub miejsen,
~ nłeod.powI."'ednie zamas.kow8me ~aszyny przed lołnDdem,
za ruewykonanłe rozk~ lotni
ka ~. oznaczonym c;zast~, za me

DmJeję1!ne p~ługlwame sł~
§przęt~ prz~elwgazowym itp.
~YWJŚCJ~ l .czas odWYW:IJ fu
duz~ r~lę. Ka1.;dy za~voduik 0 t,:~muJC. ty.le llunkto~ . do~at.
mch. Ju~.u~emny~h, Ile mmut
b~l(, J'ozmcy ~l1ędzy Śl'e~łm
czasem :w~ystkleb zawo~mków
przebywających te odeinlld n
faktycmym • czasem osiągnietym przez meao.

Tu De & DempseJ

zmęczony niesłychani<e ostrą Gene Tunnev i Jack Dempsey, I mi w interesie .
wa,lką me stawiał już tak gwał- którzy da'wnfej byli na ringu
Jak donoszą pisma amer~
townego oporu.
najzagorzalszymi przeciwnika. kaiiskie, obaj by.li ~istrzoWlC
umieją
mi. sŁali siC; obccnie spólnika- ciężkiej wagi stall Sl~ przemy-

•

Wamawlllka
i d

W SpraW

e ys

'

III.

kwał..L

Barana

I'

"",ac

ł

Kierownicl!wo sek.<cj ,pilk.M"'
skiej Warszawianki zwr6ciło
się d"O zarządu PZPIN. oZ ~olaniem przeciwkO Dlyskwalifi.
kOwaniu na pół rOku przez wy.
dział ~ier pZPN. ~~ Bara.
na. Sprawa ta będzie rozpatry
wana na posiedzeniu T.ar-ytdV
PZPN. w przyszłym tygodniu.
'Vstawienie się klubu za słusznie zdyskwalifikowanym gr-aczem nie jest objawem dodał
nim. Nie można D1yśle-ć tylko
o inter~~sie doraźnym z pomi.
nięciem
zadal'I
wychowa....
czych.

C.

Sedziowie

naj'bli!szych meczów

w I~Iasl WYdZiałli~p::~~:dZiOWs.kiC."

my .. Soulh Pclru le ulH Com · Pol. Z.wiązku Piłki Nożnej wypan)' '' w IIou~ ton , w sta nie T e· \ znaczył już obsadc s.<;dziow ·
.tas. to warzyst wa d la ekspllOa- ską na pierwsze mecze finału·
facji pól naftowvc h w Texas. I we o wejście do ligi w dniu:
słowcami naftowymi. Dzieląsil: '.
.
. . '.: 28 b. m .: Gru'harnia - UniOl1
naczelnyu). kiewwlliclwcm Hr - '.'
Touri~ J). Ha.J.ber, PKS. ł.,ud
MĄ '*fflIIlIU1iiULliiC'
Q41ł:8
' Ślask p. Kurzwcll, 4 wrze··
śni a UnioIl - Tourin:g Ślą-sk
p . Kr\"Szak. Garbarnia PKS.

III'ZIII',wai

i szuk aJą wy k r-: t6 W
P.rasa amerykańska donosi, że
tflemey wycofały się .r; mi.

Jedziem, do Warszawr .'·

słrzostw

tenisowych Ameryki.
Powodem tej decyzji była jak twierdzą dzienniki - odmowa Budge'a przyjazdu do BerUna, mimo zawarcia z nim runowy. Drugim powodem miał być
znany list tt"nisistów amel'ykańskieh, występującyeh w obronie
uwięzionego von Cramma.
Tłumaczenie to .jest nieuzasad
nione, prawda leży w chęci nniknięcia dalsze.f kompromita·
eji, której początkiem była bezo ,
pn:ykładna porażka w meczu z
Au6łraHą 0:5.

nadcho -

JmilV-*owi jugoeł()~
hndydatvy trzeeJ:l sędzf6w . ,
~boru., a miaDQ'W'.ieie: LeoIeI'«
. '.
.
. ..(iF'raneja),. Eklttnd :(S~.
~ od posłeftmków zwijdDją lub Xifando {RlImuni&}.
ąeh tRę na trasie ł J:Jędą bo"
Zarząd PWN. ~umI,..
ł7nuowaH lI'aid jm iftdywłdlJal.. jełr:.t urządzenia w ~
Dłe, nie grapami.
W'l"t'.IItnt>j ~ Dnbli:n~
wie liSłO'pada
o.ty :raMI jest ~towaDy, mecru ~ Hola·ndią, przy ez:.yJll
pnY CIYJD pu:nkltaep, ~ w tej Sf>l'8!Wie prowadzone. ~
l ujemna, dla samochodów jest wst~8 korespondencja.
inn~ ~ nU dla motoe,y•
_

~= ztr'as!:~e. ~~=~ dla ekip oaia.:ji .~r~lnów nal_owgt:
Nie

meczów

Terminarz tycp. spotka.ń zo- mienIea) Polsb - Nieme,.
25 września w W8l'szad
dcfinity,,'nic ustalony i
Polska - Jugosławia o pnehar
\V sezonie jesiennym roku bie- ł..l1'ledstawia się następują.co:
18 w1'Ześnia w Chemnitz (Ka królewski i polska - Łotwa ,..
żącego.
Kydze,
23 października Polsb
Norw~ia ,.. Warszawie,
13 listOpada PoIska - f"andkl w Dnblini~.
Najblif~zym spotkaniem jest
tatem. mecz
imprezę w
w
POLSKA - NIEMCY
w
Ghemnitz.
Związek nlemie<:niedzielę Łódzki
k.i zap.raponował ka.o oydattlTY
trzech sędziów na to spotkanie .
Z łych kandydatur wybrana ro
stanie p.rzypusrezalnic ~oba sę
dziego fmVBjcarskiego p. Wiit·
fericha.
Przed meczem l>rojekrowa~
jest u1'7.ądzenie
OBOZU TRENINGOWEGO,
przypulSz~zalnie w dniach od f)
-13 września, w tej sprawie
jednak zarząd PZPN, ma się
jeszcze porozumieć 1. kapitanem związkowym, p. Kałużą ,
D}a także ustalić w przyszłym
tygodniu listę kandydatóW' do
reprezentac,ji. Pro.ie'kt rozegrauin J:łkiegoś męclU' sparingowego podczas obozu wstanie
najpl"awdopodobniej zaniecha ·
ny.
Co do meczu
POLSKA - ~WIA
'-25 września w Waruawie, ..

'T.

Frank Goemse,

h

I

~owiODO

amerykańskiej Hunt-Wood
parą australijską Hopman. ~('hwarz 6:3, 2:6, 5:7, 7:5, 4:6.

par'

Ul:

~5 sierpnia 1398 ,

•

miedz,gaństwow,ch

DZYPAŃ'STWOWYGH

tego rodzaju

W Bostonie w drugiej rundzie
mistrzostw tenisowych Ameryki
w grach podwójnych para polsko - francuska Jędrzejilwska
:Matbicu pokonała parę amery·
k:u'i!<ką
Dean - Madden 6:1,
6 ,·<'
. W grach ~wójnych panów
wielką sensacJą była klęska ref)\"ucncacyjnej pary jugosłowiań
skił'j Puncec - KnkuJi<evic z mło
dziutką pa.rą ameryk.ańską Gu('['S('3' - Bobbitt 2:6, 8:10, 6:8.
('ucrsey, jest nową gwiarxlą ame
r:rknńskiego tenisa
j uważany
.1,..~t pO'ww..echnie
za ....ępeę
była

ił

m

Raid "a ro-aulo-moto-gazow,··

jut w trzeciej rundzie
mistrzostw Ameryki

Drugą sensacją

Łódź, dnia

posiedzeniu za- PROGRAMU SPOTKA~ MIĘ

rządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej omawiano ffi. in. Spl a·

Jedrzeio\Vska-Mathieu

lłudge.

•

5W

a
PrzJlgolowania do Dieciu

I
•

,

•

, . . . ...d&

na mecz ŁKS-Polonia

<JEl\"E TUNNEY

Zarzą.d L. K. S. organizuje
na dziell 4 września r. h. dla
cZ'1011'!"ów
yml))atyków klubu
wvcieczkę do 'Varszawy ~
mecz z tamte.iszą PoJOnią.
Zapisy przyjmujl' i udziela
bliższych informacji sekr'Cta ·
riat I.. li. S. do dnia 1 wrze·j
śnia r. b. w godz. J8- 21 CO "j
dziennie. w lokalu własnym
przy nI. pjerackiego nr. 'l.
fronl , I pi~tro. leI. 101-08.

p.

JACK DE:lW" EY

\,"OSil1.ski.

~a m~cze ligowe \. dIJI1U 28
b. mi es.: "'isła - Śmigly p.
Gru szka. Polonia '-- Crac-oyia
o ..~;zyba. L. Ii.. S. - Warta p.
Saw:\i'y ll,
P Og OI\ - \Ynrs73·
wiama p. R~' c llcr, .\. K. S . .-Huch p. Lmtgar te u.
Na mecze liqo\"c
' T /:' ''111 a :
Cr uco\·ja-Al\S. ~. ] I <I':·· llHlllch.
f ulonia - J.,. E. [\. n . ,)~r 7cl~('ki, ',"a r ia " ;" ..', 1) . R:- lIi!..(.
Ruch - \Y i ~h n . h w ' l '1f . ~mi'
qty " "a""';"' " "" fi Z·n1 ,)

Łódź,

os

25 sierpnia 1938 r.

Łód1,

25 sierpnia 1938 r.

Rqnek pieniężnl/
Urzedowa ceQuła

Unia
celna
'Irlegiersho-niemiecka
d
d
b d
-

l'l'wl pU1'1I dnl:Ulli odbył sit: jeden
." l1Iiri~ezn~cil obiadów urządumyci
oprowa ZI'ła y o zniszczenia przemysł u na W~grzech
Ilrze~ .allll:f,·kaiisk'l I~bt: handlową ~
Niemiecka wizyta regenta w,> ni;~ b~chDjczne.
sł&wnie "wIlychanc". poniewnż
r
gi~~~V warsza~s~jej
P.°rh'·II'. Ilodcz!łs klorycb pl'zt'mawla' • . •
.,
•.
Dostawy węgierskich produk jes-t ono. zupełnic niekonkurcn
Na dllSI('J;~ym ~elll'an_JU Slel~:- \
n"" kit· ,iłl;'n~ wybilllu osohisłość ze gIer klel{o Horthyego,
premlp.,
';wlllt: Ilolity~ZII"~o lub gospodarcze- ra Imredy, ministra spraw za- Łów rolnych , zwła~zcza w obe\: cyJnc w stosunku do drzewa Itlto\;'O dCW1ZOWl'J w \\ ar~zawlc li"
l
!;O na ~I'my sto-unków niemf~ko-a
I.(raniczmyeb Kanvi i ministra tlej .,ytuacji posiadają dla Ru- czeskiego i rumuń,s kiego. Wc..:- uencJa dla de,\iz byłol ul.rz)'mn "
"lenkRIISk\eh.
.
R l
kt r 'e
szy p-owaźn.€' maczenie. 41 pr. gry nie moga otrzymywać. ja przy obrotach malych. ~otowa~o: Al l
T;'ill razem gościem honorowym i wO.lnv v.
~ z~ a U'~ IZU.1 spra
i 44 proc. importn w-: ko wyrównanie za swe towary terd;:n ')290.30, Rruks;la &9.v~. LOIl
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złotych 51.50, po 1.000 zł. - 5-'i.
kie; to samo robią mniejsze państwa mysłu almmntow e go. ProduK
cUl'()pejskie, a w pierwszej linU kra- e.ia hauki<lylu na Węgrzech w było Jednak. zdanIem Ni'emIec. siu i Jego 1'Ozbudo 'y. Jak in? po 100 złotych - - 81l, 5 prot:. Warsza·
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GIEŁDA ŁODZKA
~~~~. ir:~~ąeżn:;:ź:nsł:a~f:~;'i 70 tys, tOM,. W.r .•1936, t. j. ~b podobny wzrost hcZlby robotnI- !)'l'zf:'nlysł,
wywr'acajDK: cdł1wwI- Na wczorajszym zebraniu gic1dowy ..
poważne 51Jmy z tytolu dawnych po_ 3-ch latach i-stmema um6w me ków rolnych.
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Niemle1:. NIech wlęe Ameryka zmieni
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NOTOWANIA BAWEŁNY
Odpo';ledi na tę "ofertę" prz,-nła
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amerykańskim zasadom, ale zdaniem nie podejmowane były prze). przyjmować 7wroiów, k'01l1uni- ku zwrotów me nal{'zy prz) nik 10,11, grudzień, 10.15, lui,. 10,18,
ministra nie prowadzi bynajmniej do zwią,zki przemysło,,~ów. akcje, kując o tym kupcom przy za- mowae, aby I'az na zawSlZe zli- kwieciell. 10.21, czerwiec - .-.
powiększenia międzynarodowych sto- celem zapobieżenia zWlrotom kUipach.
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Niemcy chcą powięksZ)'ć swe obroty V13'LatnIo a cCJę ę na szerszą
Okazuje się jednak. iż kup- mm
ze Stanami Z.jednoczonyml, to
izba prze- cy prowincjonalni mimo ostrzej
~i~ zastosować do łych samych zasad mys-łowo - handlowa.
żeń. nadsyłają zwro.ty rówuież iii
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i wartluków, na których zawarły StaOb
.
~2 50
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ny Z.iednOCl:011C' umowy handlowe z
Pomimo tycll wysiłków ak- i tym przemYlsłowcom. PonieNa rynku walorów, tendencja dla
raeano mą po .., ,
...,-18-u 51lnymi krajami.
cja przeciwko zwrotom w ska- waż przemysłowcy nie chcą ich papierów wartościowych była wczo 43 w sprzedaży.
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• lJrzyjmować, towar l('Ży nara- raj utrzymana. Kursy papierów do4 proc. pożyczka konsolidacyjna
z~at
znały ni <"wielkich zmian przy obro- utrzymała się na poziomie popt-ze4.
.. • •
tach normalnych.
nim. Za grubsze odcinki płacono fil.
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państwowa
pożycz..
żądano 67,50, zaś drobnymi obra-narazie nie objęła rynku łódzkiego
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ka wewętrzna powróciła do dawne- cano po 66.75 kupno, 67,25 aprze00 Lodzi nadeszły os.tatnio wia na rynku łódzkim wynika z cha- . Z dniem ., WTzesma ~. b. r()zpoczyn~ g poziomu. Zwyżliowala o 15 pkt. daż.
SI(' nauka na nastcpujących kurSllch
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o zwyżc~ ('en szmat j rakteru transakcji, jakie są u nas zawodowych
przy T-wjC' "ORT": . I i obracano mą po 67,15 w placentu.
4 i pól proc. hsty zastawne Z1~
oi1lHldiiÓ\Y wełnianych w Anglii. I dokonywane. Transakcje te są
Kurs,. rzemieślnic:Jle.
67,65 w żądaniu.
skie ser. V poprawiły się o 15 pkt.
Prze(bhl\viciele łódzkich fill'm bowiem wyłącznie kredytowe,
bieliź,niarslwo,
3 proc. pożyczka inwestycyjna Obracano nimi po 65,40 w płaceeła
illlporto\v;ch w Anglii, którzy pr.zy czym najkTótszy tennin po- kraWl~:zyzDa,
miała tendencje niejednolitą: lem. 65,90 w żądaniu.
gors~larstwo.
. 12 pkt.-.l ob raeano mą
' po
5 proc. I'lS t y zastawne m. .
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I)lrl~'mali ostatnio zlecenie swo- krycia opiewa na 5 6 mie- modniarstwo
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ich firm. donoszą, iź nie mogą u- sięcy.
galanteria skórzana ańyslyana,
84,65 kupno, 85,15 sprzedaż, II en!· szawy z roku 1933 obniżyły się o
!'kuł('czniać zap3sów ze względu
Z tego względu cena szmat na
grafi.ka. reklamowa. i dekOł'acja
tej pożyczki poprawiła się o lU 25 pkt.: za grubsze Ollcinki płaco·
Ha wzmożony popyt przemysłu \ rynku łódzkim, z<>51aje odra7.1l
wystaw sklepowych. pkt i płacono za nbt 83 50. żądano no 73,50. żądano 74, zaś za drobne
• ,
_ 74 kupno, 74,50 sprzedaż.
w/(jki('nniczcgo w Jokishire, któ odpowiednio
wykal'knlowana Zawocly przemysłowe (ezynne p~e7. 84'
cały rok).
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r.\ rl'f'Jeldlljp obpcnie na większe 1::. że mniC'j ze zWY'ż1ld względ
tkactwo kortO'We i angielsokie,
5 proc. pozyczka konsohdacYJna
Na rynku akcjowym - ten encJó1
ilo~ci <,7.11131.
nie zniŻ!ki nie wpływają zasadnitrykotar5t~o,
grubsze odcinki nie były wczoraj utrzymana, z odcieniem słabszym.
". zwi:)Zl.l'. z Iym ('cny ~"ZJl1at czo na zmianę cennika.
pońcros~ctwo,
oficjalnie notow,ane zaś prywatnie Akcje Banku Pot:\ldego .., dalszym
na rynku Jondyń&kim podskoPoza tym, jak twierdzą kupcy
skręcał ~ICtwO. '-k~-'
obracano nimi po
kupno. 70,50 ciągu bez zmian: 124,50 w płaceniu,
mec lanlczne szycIe .. J VI.<17:Y
. •
• N
• t k'
czyly' o 10 proc., przy czym i po , - okres obecny nie nadaje się
wyrób swetr6w.
sprzedaż. Drobnymi odcinkami obra 125,50 w zą.d<Uttlu. at?mJas a Cle
te.i cenie trudno nabyć wi~ikszy na zwyżkę, gdyż uMlchomienie
Zapisy przyjmuje i informacji u· cano na giełtlzie po 6925 w płace- Zakładów :tyrardowskich stracUy
tr·m~port.
.fest nieco mniejsze niż norm.al- dziela kancelaria T·wa "ORT"w Lo ~iu 6975 W żądaniu '
po 50 pkt. i obracano nimi po 60,50
4' ,
.' k dolarowa I kcft1to 61,50 sl'rzedat.
-a rynku łódzkim ceny szmat lnie w tym Cjkresie i prZle<n1ysł nie dri, W,S1czańska 27, tet 11-123 '\IV godzina.ch biurowych.
proc, prem. pozycz a
t 1'-'
wdnktnych. ni p doznały żad- zaakceptuje 7wyźki cen,
(dolarówka) obniżyła sit «» 25 "kt,
ll\ch {mian
;iezmipnno' r cen
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Dez zm"'.an na runku DIDieró w

muszą skalę ,podjęła łódzka

Z

a ce
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Uczcie SI"a zawodu I
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.. GLO~ PORAN Ty t,

• . YIII. -

HIR~

_

Nr. 2a2

7' «) ~ ~1~1!"I~~~~I~I!~~~{"I~~!f~~~I!

3-ci, . rek~rdowy ł.dz.ień!
NalPotężme]Slly

IL~' Marii ROdziewiczówny
w roJ. ~ł .. nowoodkryta gwiazda Stanisława Angel-Engelówna, Cwiklińska. Brodniewicz. K. JunOsza-SteDowsk~
film

polskI

Plodnkc.ll 1938 r.

Ceny mleJsc: Im. 1.'09, 11 m. 90 gr., 111 m. 50. gr .. Pocz. przedst. w dm powsz. o godz. 4. w nWlzlele

.K:u~ony ulgowe po 70 gr. z prawem zalmowania dowolnych miejó' ('
sWlęta o godz. 12.
Sala gruntownie odrestaurowana i mile chlodzoni!

1

Ogród do dyspozycji naszych bywalców ł

Prrwatna Poradnia
Ps,c:holag ~czno· Wychowawcza
Łódź,

~------K--U~P-U-jC-i-e~--

1

PIOTRKOWSKA 84. tel. 152-11
Godz.

przyjęć:

9-1 i 3-6

Wielki wybór:

porad we wszelkich sprawach zwiilzanrch z rozwojem i IIIJchowanltm
dzil!ci I młodzieżr.
W zlIIliIIlcu z pOlZ;;tkiem roku szkolnego badanie dojrzalo'ci do ukoly,

Wó.ZKóW dziecięCYCh
ŁóZEK metalowych

MATERACY wyścielanych
MATERACY sprc;żyn.
.Patent·
.
LOZEK polowych
w fabrycany!l'
- - skład111e..

porady w sprawie wyboru typu gimna:ljum i lioeum oraz kierunku studjów
w szkołach akademickich.
Pll' Poradni organizuje sle komplet dla dzieci trudnrch w wieku przedukoł.,m.

Suołeczna

w godl!inach

przyjęć.

r

PACY"

n;-isP~zBdaŻ.
I
Ij-~p·

public~ny(h szkół.

I,OHOl'lOBlll

mocy okolo ] 50 KM., druga
Do akt. Nr. Km. 918138 około 300 KM. w dobrym sŁa
OBWIESZCZENIE
nie kupimy. Oferty pod "Do·
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, kładny opjs~ do Biura Ogloszel']
rew. 13-go, zamies.kaly w ŁodJi. przy
"Inserat". 'Warszawa, Sienna 9.
ul. Andrzeja 11
885-3
na
zasadz
ie
art.
602
K.
P
C.
ogłasza
SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE----KSUALNYCH l SKÓRNYCH (włosów) że w dniu 6 września 1938 r. o godz .,
przeprowadził się na
12 w todzi.dd:~!I~:~j 74
MASZYNĘ PAROWĄ
ul. Przejazd .. 7 odbęd~ie. się pn.bliczn.a. licytaeja ru- okolo 300-is;)O KM. 'iVydmuch,
GODZINY PRZYJĘC: od 9-11 i od chomoscl, a mIano';lcle:
tandem, stan dobry kupimy.
6-8.
- Tel. 132-28.
kredensu,
serwantkI,
zegara,
dywa-IOfer t y po d "ara
p 'przegrzana ..
nów szaf>i 2 nocnych
szafek
oszaco'wanych na łączną sumę zł.
do Biura Ogłoszeń "Inserat",
940.Warszawa, SIenna 9.
886-;j
które można oglądać \V dniu licytacji
w miejscu spl'zedaiy, \V czasie wyżej LOKOMOBILĘ 120 KM. Com-

DOKTOR

KLI GE

NEUROLOG

przyjmuje czasowo od 4-6

fi ramowicza 15, ~r~sl;k~'23
Tel. 138-99. 138-35

oz~~~~~nJ:' 17.8.

1938 r.
pound, suwak Meyera, 10 Atm.
Komornik (-) Mal'ian LipińSki/stan bardzo dobrv, wnętrze noSprawa Tow. Ubezp .• Port" i in
we sprzedamy. Oferty pod "Pra '
p·ko Henrykowi G1idma~owIl cująca l , do
Biura
Ogłoszeń
9
r
t " W arszawa, S·lenna.
.,.- - - - - - - .
"nsera.
Do akt Nr. Km 888/3<3
887-3

I

DR MED.

OBWIESZCZENIE

Komornik Si\du Grodzkiego w Łodzi
. 9-go, zamlesz
. ka ł y..w ŁodzI,.
rewIru
przy, ul. .MaglstrackleJ .16
!la zasa.dzle art. 602. K. P. C. oglasza
ze w d~lu 12 wrzeŚnia 1938 r. o (t. 13
w ŁodZI, przy ul.
. Li.manow~kiego ~7
.
odbędz!e SIę pubhc~~a hcytacJa ru·
chomoscl a mlanowlcl~:
pompa elek~r~c.na I scmoch6d

S. 18rSZ8WSBi
Nawrot 8. tel. 109-23
wznowił przyjęcia
DR. MED.

l~nH[Y

przeprowadził się

na ul.

Al. Godz.
KOŚCiuszki 52, ~~~-~7
11-2 5-7
prllyj~ć

i

Dr.

szlOM
lU
Wa

J powró(iI
·OrleJ

,

godz. 3--4.
""'~. _: .._~""""

I

LOkaIe

•

trkOWS ka 87,

powróc:il

słoneczne
willi z wszelkimi

zorcy, ul. 6-go Sierpnia

~~f,-21

~ Trędowatej"

141-~2

Prenum
. .

10 groszy, z

przesyłką

miesięczna

"Głosu

film

bclattor odp. Lucju

ręlioJlisów

Lipińiki

o

8

Początek w dn~

ÓŻilOer

·

9, II P..

dYp1.

f

IposZUKiWANE'

i1ik _ '

Cegielniana 11 tel 1111-62

potrzeby. Oferty "T. 4".
POTRZEBNA służ cs do os 0.
, . IJU
d
. d' k ą
g _
PrzytmuJe od 8-12, 4-0 •.
arstwa l. Zlec a. Zgłaszac SIę w nIedz. i św~ta od 9 do 1 po po ł
PrzędzaJmana 42, m. 36, w
d
d 5-7
~~!"!'l1I'.:_
i #
Do a.kt. Nr. Km. 213138

P.!

I

.

1\

R·ozne
-

~~

e&::...

:

't>

H~~f()~TUJ Ą~. mleszk~llIa, p~ml,c

4.~

OBWIESZCZENIE

K o ' k S d G d k'
Ł
morm
u ro z legow Łodzi,
w o"
dzi rew
13-go,<l Jamieszkały
przy uJ. Andrlleja 1J
na zasadzie art.60Z K. P. C. o,łasJa,
że w dniu 30 sierpnia 1938 r. o god7;.
11 w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 111
odbędzie się publiczna licytacja rucho·
mości 8 mianowicie:
krllwatów ze sit licznego Jedwcbiu.
kontuarów" pólak sosnowyoh, szafy
biurowej i lampy biurowej
o!1Zcoowanych na łączn" sumę
zł. 49i6.które można oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży w czuie wyżej
oznaczonym.'
.
I,ódź, dn. 8.8. 1938 r.
Komornik (-) l\farian IApltekl
Sprawa f. Pomorska Fabryka. Wrr.
Pap. wl. R. PreUS8
p-ko f.• Krawat P.tst.r'

I""i"auł{;;-;;~!

•

r,ki i S-wie,

Lćdź, Siel1kieWi~~~;~·.3

sub. "Godzina dziennie".

Dziś wspaniała prem~era!
Film genialnej realizacii Julian Duviviera

•

O

(UN CARNET DE BAL)

o.
ze

W r. gł.

dz""ięko,.e

MarEe Bell i Harr, Saur
-

.. i6,it

1M OGRODZIłE

Marii Rotlziewiczówny
Wzruszająca karta z życia młodej kobiety, która nie zaznała miłości. W rolach głównych: Angel-EngeI6wna, Cwiklińska. Brodniewiez,

złotej serii film6w polskieb, wg. powieści znakomitej autorki polskiej

~~

Junosza-SteDowsk~. lelwerawjez
powsz. o g. 4, w soboty, o g. 12. w niedziele i świeta o 2. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr.

.

za wiersIl milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt): 1-sza strona 2 zł.; HekJamy leksteD"
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr., bez zastrzeżenia miejsca
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogło~zenie zł. 1.50
Poszukiwanie pracy 10 gr_ za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłos7;enia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Oglo
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 up.) 1 d. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50% drożej
nie zwraca.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabl:!laryczne lub fantaz. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwukolor. Q- ;;0% drote,i
Za W.ydawuietwo.: -GłoI Por8llllY - Jan Urbacb i S-ka" Eugenio.u KrOllllUUl.
WJ drukarni własnej Piotrkowska lOt .

Porannego" ze wszystkimi dodatkami wynosi w Lodzi zł. 4.60, za odno!łzenie pocztową w kraju zł. 6.-.
za granicą - zł. 9.-

Redaltcja

_

v

..

I~

l2ra~a
fi
ł

tposidig

1lI 1111lD:U..~,..,. .....

11"0 ·
Speejalista chor6b
"\PLlKAKTA do kancel:J.rii adwo- . sk6rnych, weneryc.nrch
l,add:'j, ob ~IlGI jll1ionego z działem
i seksualnych
1, ( da tkJ wy m poszukuję. Oferty pud narułowlcza
franł
" KaIll· elarja·'.
456-·2
Tel. 128-98
LT:K .\R~DE~~~p'2vl mu je od 9-1 i 5-9 wiec •.
m g !'. zmieni p osadę ewent. zawn~
: O l'( lh(;. Ofr rty
do
admin. snh
Dr. med.
n "'h ••
al'c
86~0 - "C'I
Wołkowyskl::.~
~ . J'a"•
k
. wy. wa I o
Spec. chor6b weneryCllnych,
wane prop~gandzlstkl,. ce]e~
seksualnych i sIł6'RJc"
l'eklamowama artykułu pIerwsze]
wznowił przyj~cla
_

N

I\KI T 1" l V
'
Drugi po

Dziś i dni następnych!

I

DR. MED.

: JEJ PIERWSZY BAl

.... -Jedyne letnie kino

Sienkiewicza 40, tel.

3-POKOJOWE mieszkanie luksus,owe, wszystkie wygody, 2
w~.lś(2ia , do wynajęcia. KilińskJego 88, u dozorcy.
902-2

•

_ _ _"ImiI~I!>!:5_IilIII:aw:;;:;::".....:.."..Io!•• I;h:Y :P.U"~~.: ·,~:.7J"l~~"<lmr

INO

..

pozwol anie
wygodami z
dnia,
21..1 ;auz 6 1St
lIC •
9900 Ealnl _ __
centra] nym ogrzewaniem zaraz Hl38 r. nr. HZ 3027 -LD na -- Kg. POTRZEBNY
. l (&.1
do wynajęcia. '\iViadomość li do- odpadkćw wełnianych. U. Kozłow- ;ęzyka pol~kiego~a~~~~~ adm.

~~~~6

DaVIS

z obsługą.
poleca

1.10

Przejazd 1, tel. 209-87

został~
prZYWOZ'l nr. 023712 z

;:. lłW fi~DllftY
MltO~[1 tfi<.~\
gł. Betle
~ !~
r.

i kruchym ciastkiem

Cukiernia "ZRODlI"

.-

4 - 5-POKOJOWE mieszkanie nowskiego_9_, m.
w nowo wybudowanej ZAI.H.:.'HONE -

~ Dziś i dni następnych!
Najbardziej błYSKotliwy film,
• który budzi wybuch, szczerego
II' śDlier.hu od poc%i\tku do końcaJ

"

I

DSperI-I ng
lIJ"

zł.

t.1Jcle uszczelmc okr:a l drZWI sytitemellL A. Frydenzcna. Chroni la
d k
.
.
C
~J!i"""
t('ID O "
ur~u, z~~ą od WIatru. e·
ZŁ. 40.- KWARTALNIE 1 pokój ny W ~.I!'!rpru_u zDlzo~e O 30 procent.
l'zwomć 260·28, PIOtrkowska 7.
zł. 100 kwartalnie 1 pokć>j z kuch6557-1
nią; zł. 125.- kwartalnie 2 pokcje
z kuchnią; 3 - 4 - 5 - 6-ciopo- ODŚWIEZAM sufity, ściany, ta
kOJ'owe mieszkania', pokoJ'c umeblch
h'
pety suc ym c emu:znym spowane oraz garsoniery od zł. 20.-- sobero. Ceny niskie. Wiadopoleca .,Zenit", Piotrkowska 82; mosc: Samuel \Viatrak, sklep
tdeCon 260-25.
farb, Mała 2, róg 6-go Sierpnia,
_.. lub tel. 234-04.
D
WYNAJ CIA
k' f
O
Ę
pO Ó] ron- ZGUBIO~O książeczkę Ubezp.
towy przy ul. Gdańskiej 35, Społ. w Łodzi na nazwisko
m. 6 od zaraz.
Wyjadka Eleonora, zam. Mia-

ouacowanych na ł<lczni\ sumę
zł. 2000.które moźna oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
oznaczonym.
Łódź, dnia 23.8. 1938 r.
Komornik: wi z Ludwik Hollos
Sprawa fir. ~onsorcjum
. .
p-ko fIl. J. Jerolollmsln I S-ka
------ - '
-

ilO

30. tel. 102-02

r

FILCKA.LANDER kompletny d,)
' W'ad
. , te.
l "'22
"'.,
SI rzecl
ama.
I omosc
~, -o~,

LEKARZ _ DENTYSTA

a

[łgiel~ieDa

\.

clęzarowy

Pl iI rgOIi S

OKULISTA

:

Śniadania i kolacje jarskie z 5·ciu dm'l

marki "Rubber'
LOpÓWEK '
LEZAKóW, HAMAKóW
ROWERÓW i dl'ellyn
t.ódt, Piotrkowska 73
w podw. Tel. 159-90
MW
HS ::a

._.

groszy

Y ł~~

L_O_g~,zenia ~,_b_n':J

w Łodzi, ul. Południowa 65, tel. 138-36
KancrJa,ria szkoły przyjmuje codzi':lI!Uie Z~\pj~y du wszy~tkich ·ktas
Do klasy J wymagany wiek kandydatów lat 6.
Ńa podstawie decytji Kurat(1rium (kręgu S'lkolaego Warszawskiego z dn. 2S.n 1938 r. Nr. Z185. szkol a uZYiikala IIp:awnienia

Dr. SIAnl~tAw JU~IMAH

Właz z wodą sodową

I ŁÓŻEK
komodowych
WYżYMACZEK

DOBHOPOL"

prYWatna koedukacyjna IIkoła powszechna

pono"SZ

porcJa....

-~~
~.d'Ai".j)

Odzleła

ZgłoszenIa

Wuborowe. L~sO

Z l-gO źródła

Oglos "enł-a
EJ.

