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na 3-(;i z rzt;du kompromisowg proieki rządu CZDIded
W

FfRAlGA, 31
związku z

LONDYN, 31. 8. (PAT). Do Londynu nadeszła wiadomość, że Heulem oświadczyć miał,
udzieli odpowiedzi na nowe propozycje czeskie w czwartek.
Odpowiedzi swej Henlein udzielić ma l'ÓWIloeześnie rządowi czechosłowackiemu i lordowi Runcimanowi.
r

sie1'!pnła. (pAT).j
wczorajszą au-'

cJi na Ii~, D~ są lIWaZaue
w dobrze poinformowanych ko
laeh dyplomatycznych. Paryża
za ostatni możliwy kres uStępstw, na które mógłby pójśli
rząd praski.

iż

diencją posła Kundta i dr. Sebekowskiego, którzy należą do
umiarkowanego sk~dła SDP
u prezydenta repllblHiki Benesza, NASTĄPIŁO W KOŁACH
POLITYCZNYCH PEWNE USPOKOJENIE, do czego przyLONDYN, 31. 8. (PAT). Wiadomości pI'asy angielskiej na temat uchwał, powziętych na
czyniły się także wyniki wezowczorajszym posiedzeniu ministrów, zgodne są co do tego, że rząd brytyjski postanowił poł'8.1szego posiedzenia
gabinetu wstrzymać się od .jakichkolwiek wystąpień dyplomatycznych w Berlinie i zaczekać, jaki obrót
bryty,łskiego.
Głównym temaprzybierze w najbliższych dniach sytuacja w Sudeta~b. Według prasy brytyjskiej, kola rządo
tem rozmowy posła Kundta z we skłaniać się mają do poglądu, że nowe propozycje rządu czeskiego stwarzają podstawę do
prezydentem Beneszem była rokowań. Gdyby rokowania nie doprowadziły do rezultatu, wówczas rząd brytyjski 7.astanowi
sprawa ustalt'nia wspólnej pIat się nad dalszymi środkami, którc ma przedsięwziąć.
formy celem umożliwienia prnwadzenia
dalszych rokoW9'"
SDP z rządem.
którymi osobistościami z SDP
PRAlJA, 31 sler.pnia~ (PAT)- 16.30 p. Zajceka, przedstawicie
Poseł Kundł miał oświadczyc oraz kół zbliżonych do łet.',łł Biuro prasowe SDP komuniku- la niemieckiej Dartii ebrzcś('l
J)J'ezydenłowi
Beneszowi, :re stronnictwa. Chodziło o wywlIr je, .że wczorajsze posiedzenit- Jańsko - społecznej.
SDP
'ADAL
NliF...zŁOMN1E de w ten sposób presji na pre' stalej delegacji SDP do J"OIko~TOI NA GRUNCIE ŻĄDAN zydium SDP, klóre .iedynie de wai; z rządem poś tcconc było
KARLSBADZKICH i pod tym cydu,ie o polityce tego stronni wyłą('Z.!li~ dyskusji na temat
PARYż., 31 sierpnia. (1PAT).
punktem
widzenia
pragnię ctwa, a gdzie przeważa wpływ fałszywych wiadomośei pras.)'
Paryskie
koła polityczne oczeprzystąpić do rokowań nad o. ra«lykalnego skrzydła, reprezen zagranlczne.t i krajowej na f,.
kują z najwyiJszym zalnłeresopracowaniem projektu. rządo- łl)wanego przez Henleina, l<'rnn mat rokowali.
we~o.
!a. i Sa,?d!era. ~a uwagę za,.łuDelegacja stwierdza, że oił waniem na odpowiedź niemców
sudeckich wobee nowydt prot
Prezydent Benesz miał to n h?JC ~~z fakt, ~ w czasie al - duia dzisiejszego od rządu cztpozycji rządu praskiego. W ko~wiadezenie przyjąć do wbdo- dl;encJI u prcz;,-"nta BeJles73 I cbosłowackiego ourócz znail1ycb łach tych mimo oficjalnie podmości.
mc było premiera Hod~y
pro.iektc'iw slatuhl narodowoś
trzymywanego ontyrnizmu, NIE
Wedlu"
m' formacJ'I' tułei's"y"h
ciowego,
ustawy ,~ezv,
kowe.',. ł Q • WIERZY SIĘ, BY PARTIA
.Tako interesujący szczegół
h
.
,I" " . • •
,.
należy dodać.. :i-.e fakt rozmow.' kół politycznych dec'YZ,ia SDP. stawy o samorządde NIE O HENLEINA ZDECYDOW ALA
J
W sprawl'c dalsZyt:<ll
~..
k
• rrHZYMALA ŹADNEGO NHWF SIĘ- PRZYJĄĆ OSTATNIiE PRO
posła
Kundta z prezydenłen~
1'0 owan
Bcneszem zosłał z nieznanyeb zapadnie .lUŻ Jutro. Nie brllk (iO PRO.n::KTU.
POZYCJE RZĄDU PRASKIEpowodów
zdementowany w ,~cdn~k głosów, utrzYlłlu.iąC~«·tl.
Nie dosz!o dotychczas do ża.] GO. Propozyc.ic te, któryc~
Londynie ~ posła c:reehu . ze mC1nc~ sudeccy odkładac hc neJ w~'miany zdań pOJlli~dzy treść Jest utrzymana w całkOWI
słowackiego Masaryka. Audien. dą deCYZJę do obrad Iq'~utl'(""I premicrem Hodzą i posłem tej dyskree.ii, a które, .iak tylko
cja u prezydenta repubFI*l mia narodowo - soc:,ialistycznegu w I{undtcm w sprawie kontynu o , wiadomo ~ ogól?ych. relacji pra
la ('barakler ~rywatnv. Już od Norymberllze,
gdzie złoiooe wania rokowań.
sy, przewldywac mają nowy po
dłuższego czasu prowadzone by b~ć mają &.świadczenia w sprsPRAGA, 31 sicrpnia. (pATI. dział te-rytorialny Czechosłowały zakulisowe rozmowy z nii. WIe Czeclmsłowacji.
Sc>krt>hlriat misji lorda Runeł

Anglia jeszcze czeka •••

Par,! nie wierz,

I

Manewr, flotJ

n ;em~e(kieii..e

I:

Uspokojenie

w Ber!pnie

BERLIN, 31 '!ierpnia. (PATi.
pras:: niemie (~k a tł a ·
,:1' wyraz spoko.illic,isze.i oet'nie
s.prawy cz~skie,i. N.l USipokt1jede wpłynęły ",iadomości~ na,tchodzące z Londynu o wczoraj·
szym posiedzeniu gabinetu angielskiego oraz wyczekiw anie
na powrót ambasadora Hender
sona.
nzisie.i~

Przypuszczają hl ogólnie, :te
ambasador bryty,iski powróci
do ~rIina opatrzony ~
cjami, które wpłynąć mog'l na
uspoko.i~nie ogólnej sytua<'.ii.
W Berlinie odnosi się vrz1
tym wrażenie, że kryzys zn.nlad
się obecnie w słanie zawieszenia, a jego punkt ciężkości prz8
niósł się ponownie do PragL
Treść nowej propozycji czeskiej,
oświadczają w Berlinie, zadecyduje o dalszym biegu wypad~
hów. Domniemany pro.iekt km
tonalnego ustro.i u Czeehosłowa
tji spotyka się z zastrzcżeni:lmi,
że przy tego rodza,iu podziale
Czechosłowacji musiałyby bezw~lędnie po~słać kantony ezy-~

l

~o narodowo~ciowe, umożliwia
.1ąC

poszezegolnym narodowoswobodny samorząd.

śclom

::~a
p~~;;~ljni(~~!e~
~::~.n;~~~ (ześ«iowa mobilizacja we Francji
pOS:ł I\uudta.
szefa delega.cJI

na morzu P6łnocnym
\ pm·tij niemieclw _ sudl.'
~che«:r". i "Deutschland", k~ą- t'nko'!"; ml z l'z~dc~n .

BERLIN, 31. 8. (PAT). Na 100
rzu Północnym odbywają się
manewry marynarki niemieckic.' z udziałem okrętu bo: J 'lego "Gneise.nau", pancerników
"Admirał graf Spec", .,Admirał

zownikow "Nuc ·l1hcJ'g"•.,l(,lp .
zig", "I{o~',1" , .,U:enigsbel'I'(' o.
raz fIo!yIi ni~mieckich kont;': 'J!'-\
pcdowców, łfll' !Jcdowców i ło~lzi
podwodnych.

s•

kie.i rln
Powołanie pod brofi rocznik6w 1915 i 1916
. • I . PARYŻ~ 31. 8. (Tel. wł.). ~~i-I Jedn?Czcśnie min. woj'!y pet,
A8bhm G~ ' u tkm udał su; ', ', Olster wO.lny wydał zarządzcmc. stanowił powołać pod bron rOd
~f!m<,:-: ~" " p.:~ZI1" (!'il1l""'1~L \ nu mocy któl'ego zatrzymdne b~ I niki. 1915 i 1916, co powięk8Zf
'!!izif' OHBYL l\O~'FEJ::i'::'le.f:~ dą w wO.isku wszystIde roczniki, IarJUlę francuską o przcS'do ~5()
Z H E:~LEINEM.
które miały być zwolnit)nc 20 tys. Indzi.
Vn~ ~Imclm'ln prz~·.1qt o ~. września r. b

I
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§ J mmt(łc:-j Wf",n~ rzn~,
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Narad, i konferenc>ae na temat niemców sudeckich w Londrnie, Partiu i II
pa",

WASZYNGTON, 31. 8. (PAT). lra Stanów Z.jednoczonych Ken-r,i omił ambasadora Stan(nv Z,led skiego charge d'affaires w
RZYM, 31. 8. (PAT). MinIster
,W czasie konferenc.ii prasowej i nedy, ambasadora Francji Cor- .I1oczollyeh o sytuacji w<;"nęirz- ryżu CampbclIa. P. CampbeIl spraw zagranicznych hr. elano

HulI potwierdził, iż tematem je- I bill oraz posła Czecbosłowacji
go rozmów z prezydentem Roosc Masaryka, który odwiedził br~'velłem była sytuacja międzyna- I t~',iskiego ministra spraw zagl'arodowa,
jednakże
bliższych I nieznych dwukrotnie ie~zl':l.l' w
szczegółów rozmowy sekretal'z I godzinach wieczornych.
stanu nie chciał ujawnić.
Ambasador. Ke~nedy i po".cł
I Masaryk odbyh dZiś POllOłwłmu
LONDYN, 31. 8. (PAT). LOI-d . •lłuższą Imnferenc.ię, w fOhll któ
Halifax przyjął dziś ambasado- I.'ej poseł czechosłowacki laZl1a-

I

Inei w Czechosłowacji.

poiuformował ministra Ron~eta lidbył dziś konferencję z amba.
10 przebiegu obrad gabinctu lon' ~adorem Stanów Zjednoezonyeh
PARYŹ, 31. 8. (P.\T). Mini3fcr lIyńskiego, a jednocze~nie amba przy Kwi:-ynale Phi1li.psem. J a
Honllet~ który we wtor~k odh~1 f !;ador Corbin i'llfonnował w informują koła amerykański t',
~Huższą konferencję 'Z ambasado i ondynie ministra Halif\łXa o w tokn rozJUowy omówiono s. "fnU .frane':~ki~
\ v . Londyuir -łanowisku .rządu. fr~cuskieg(l tua~ję
międzynarodową
ZI'
({lJ J In pue'.ł Jego o lJazdcm do wobec konflIktu memleckij)-cz~s
J~on.i~·"u, w śrfld~ td.lł' przy,jął ... !ego w świetle ostatnich obrad i
(,Dokońezeni~ _ .stor. 3-'~',
na godzinnej audiencji angiel- , rządu francuskiego.
~JJ
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,WeszIJśmy W okres akc,ii Wy-JŚCI PODCZAS WYBORÓW. -j'które utrzymują się nll po-la starymi endekami. i gdy na'działaczy ludowycb do slronJlll
bOl'czej do samorządów. Do wła Kilkanaście dni później podob- wierzchni dzięki jakimś podej- skutek rekuzy stronuictwa nar o twa ludowego i jcgo słabą IiczeblSchve,i kampanii przedwybor- ne, oficjalne oświadczenie zlo- ' rzanym wpływom, mogą wywo- oowego konserwatyści zniechę- Ilością, a sympatią szerokich
eze,i jest jeszcze wprawdzie da- żył na plenum sejmu wicemini- ływać tylko bUl'dy anły'.lydow- cili się i do bałasującej mlodzie- "dołów" ludowych i wielu przyleko, ponieważ ani nie zostały słer spraw wewnętrznych, p. skie, częściowo ku uciesze ga- ży oenerowskiej - osamotnienie! wódców do socjalistów oraz
,jeszcze wyznaczone terminy wy- Korsak. Gdyby oświadczenia de- wiedzi, przeważnie jednak ku icb słało się zupełne. Z OZON'em wzrastaJącą pot~gą ilościową p
borów do poszczególnych samo- cydowały o faktach - wybory zgorszeniu społeczeństwa. - ma,ią mosty zerwane, Z UGRU- P. S.
J'Ządów, ani też partie politycz- samorządowe daly by istotnie fo Wszakże nawet najwi~kszy op- POWANIA~n DEMOKRATYCZ
MNIEJSZOŚCI NARODOWE
ne nie sprecyzowały _leszcze 0- tografię prądów, nurtujących tym.ista z ich własnych szeregów NYMI WSPÓŁPRACA KONSER RÓWNIEŻ NIE ZAJĘŁY JESZ:
~tatecznic swych stanowisk wo- społeczeństwo. W każdym razie, nie będzie grupek tycb uważał WATYSTÓW JEST NIEMOŻLI- CZE KONKRETNEGO STANObec samego aktu wyborczego, - niezależnie od tych oficjalnych za Jakieś realia polityczne.
WA ze względów ideologicznyell WłSKA WOBEC WYBORÓW
Pewnym Jcst tylko, że OZON oświadczeń, UTWORZYŁ SIĘ
WALKA PARTII OPOZYCYJ- z nacjonalistami więzy zostały
.
NIE ZBOJKOTUJE
wvno- W WARSZAWIE KOMITET PO NYCH O WPŁYWY W SAMO- rozdarte do najdrobniejszych ni- Wybory samol'Ządowe mają 1)RÓW. Niewiadomo jednak, czy ROZU~fiEWAWCZY W SPRA- RZĄDACH ROZEGRA SIĘ ZA- tek, a ł PŁK. SŁAWEK ZDAJE becnie zuaC7JCwe podwó,ine, OZON będzie jedyną partią rzą- WIE CZYSTOŚCI WYBORÓW TEM GŁÓWNIE MIĘDZY STR. SIĘ NIE KWAPIĆ ZBYTNIO Pierwsze polega na doniosłośei
dową i czy wystąpi !>aJJlodzii.'l- (ł. zw_ .,kocz"), w skład którego LUDOWYM, P.p.s. I STRON- DO KONSERWY. - Do reszty składu rad mieJskich, albowiem_
nie do wyborów, e:r;y też zjedno- mają
wejść
przedstawieJele NICTWEM NARODOWYM. - skompromitowali się konserwa- gdyby partie opozycyjne zdobycz~; d" z innymi ugrullOwan1a- wszystkicb partii i który ma po- Konserwatyści i stronnictwo pra tyści przygotowywaniem przez Iy w~ęksrość w samoJ'ządzie temi. 'V.kllk.u miastacb , OZO~ móc przy realizacji basła czysto- cy skam.nl są na rolę wasalów swój organ numem niemieekie- rytorJalnym, wytworzyła by się
PROW ADZn.. INTENSYWNE ści wyborów. Inicjatywa ta wy- polHyeznych. Konserwaty§d pl'6 go - w tym czasie, gdy postawa w kra~n sytuacja ~aradoksa1na.
nOKOW ANIA ZE STRONNIe- szła, oczywiśc.ie, od partii opo- bują więc aliansu ze stronnie- antyniemiecka spoleczeństwa po polegająca na tym, ze SAM:ORZĄ
CTWEl\1
NARODOWYM
o zycyjnycb, ale i grupy pl"Orządo- twem narodowym, zaś stroonlc- lęinle,ie z dnła na dzień i gdy DY W RĘKACH 9pOZYCJI M~
wspólny front wyborczy, Sw~go we otrzymały podobno zaprosze- two Pracy zabiega o sympatie niemczyzna w Gdańsku i WieI- GŁYBY SIĘ STAC INSTRUMEN
CZaSł! pisano nawet, że w Tarno- nia do współudziału.
stronnictwa ludowego. UMIZGI kopolsce zaczyna przyswajać so T AMI POLITYKI ANTYRZĄDO
wie doszło do powstania M~.ku
STOSUNEK PARTII OPOZY- KONSERWATYSTÓW, JAK NA bie metody swych W'!fPÓłpłemleń WEJ. Drugie polega na tym, że
OZON'u z endekami. Wiadomo- CYJNYCH DO WYBORÓW nie RAZIE, ZAKOŃCZYŁY SIĘ ICH ców sndeckich.
od roku 1935 rady miejskie
:;ci te pojawUy się w prasie ozo- został jeszcze ostateeznie ustalo- SROMOTNYM: FIASKIEM. EnNatomiast STRONNICTWO wpływają decydująco na obsadę
nowe,l, ale po kilku dniacb uka- ny. Nie trzeba dodawać, że róż- decy, wmówiwszy sobie zwycię- PRACY NIE USTAJE W WAL- kolegiów
wybo~ezycb,
które
zało się w prasie stronnictwa ne drobne "odpryski", przeważ- siwo, nie chcą się juź nim z ni- CE O MONOPOL W SERCACH mów wyznacza.lą kandydatów
narodowego zaprzeezenie, utrzy nie skrajnie nacjonalistyczne, kim d.deUć. Gdy kOll5env&ty- LUDOWCÓW KOSZTEM PPS- na posłów do sc_lmu. OD SKŁA
m:me w formie dostatecz11ie sta- same się wyłączają z kalkulacji slom nie udała się także koncep- Wydaje się jednak rzeczą wątpli DU RAD MIEJSKICH ZALEŻY
nowczej. aby mO'Lna było przy- polityczne,i, Takie ,,Falangi''. cja doprowadzenia do .zgody wą, ~zy ludowcy będą się długo ZATEM BEZPOŚREDNIO OBjłlĆ. że informac,le te były rzee:r;y- wszelakiej odmiany O. N. R. mIędzy "odprJsluuni" młodzieży zastanawiałi nad wyborem mię- LICZE PRZYSZł..EGO PARLAwiście zmyślone.
"Jutra Pracy" i inne efemerydy, oenerowskie., ł falangIstowsklej, dzy 8ełltymentem niektórych MENTU•
•JeŚIi chodzi o stosunek rządu
Wybory samorządowe m.aj4
do
z~adnłenia wyborczego,.
by~ podobno ostatecznie zakońw7.ględme
do poszezególnych par
ezone D scbyłku roku 1939.Iii l~olitycJJlly'eb, to trzeba się li' - . .
W roku 1940 końezy się kaden~
ezyc z tym, ze RZĄD, JAK JUŻ
cja sejmu i senatu oraz PreąWIELOKROTNIE WSKAZYWA
denta Rzeezypospolltej. WyborJ"
)~O, SKŁADA SIĘ Z PRZEDSTA
..,
do rad miejsklcb są zatem jedyWICIELI RÓŻNYCH KIERUNnie pierwti)m etapem deądal~Ó~, nier:r-z d?śĆ ~egłyeb od
Przyjmuje codziennie zapisy kandydatów,
jąeej dla przyazIo§cl RuezypoSiebie. Znajdą Się w ?Im napew spoUtej ....,.." wid o rząd ....
no głMy, sympatyzujące z O. Z.
Egzaminy wstępne, sobota, dn, a września r. b, godz, 9 lano,
W' pa6stwłe.
N,. znajdą się i takie, kłÓł'e będą
Poezątek roku slkoJaego, poniedziałek, dnia 5 września o 'gods, 9 !'MO,
IW ..,.",.~
o,ugcrowały zbliżenie się do ugru
\A'" .,..,
t
łłOwań nawet skrajnej prawicy,
a nie zabraknie i przedstawicieli
kierunku demokratyemego, opowiadającego się za ustępstwa
mi na rzecz stronnictwa ludowe
go i P. P. S. RZĄD NIE MA OBECNIE WŁASNEJ PRASY, to
też trudno 'Się zorientować, jaki
kierunek weźmie górę. Dotycbczasowa prasa rządowa przeistoczyła się bowiem w organy O. Z.
W IOO.r~u 1938 f. nadziC'je
- Czy ,jest sckretar1. arey~'yłuszczyliśmy rei Danej tak jesft - padła laItclllałM....r . .
N" który zdaje się powoli od- eks-cesarzov,'ej Zyty prysły, jak k.sięcia?
podr6ży"
powied.t,
-l ć d ak -,
l't
b
M'tmO, fe se1tretan JJyI tiar.
l
( zle a o
CJl po I yeznyc rzą gliniruny garnek, Od tego CZ3'ili
r- Pan hrabia zarat panów
- Je'go cesarska mość 1- 00 dzo powśc:",.nliwy, ze słów jego
duo Nie cbcemy przez to powie- upłynęło 4 miesiące. A oto Stc przyjmie, Pro zę do poczekalni 1J0wiedział _ jak panom zape_~
:""A_ h r--"
~
dzieć, aby wystąpUy jakieś róż- nockerseel,
malcuka wioc;,l;:a
wne wiadomo, nie udziela ład wyCzw.em, it ~sc KJ.- W'_

· SZkOIaP wszechna
I'eum G-ImnaZIUm

Zgromadzenia Ku"'ców m. todzi
ul. Prez,d. Narutowicza 68, tel. 115·31

I

•

•

i
ODU.SZCZe I
czeka Olto Habsburg na zmiane losu
I

::~en~eu=j~~~~r;;!::I~c:; PO~o!~~I~~~e;;~rza Au~trii"

01{RE S troskIł we.,• OPIEKI RZA
q
DU NAD OZON'em MA SIĘ RACZEJ KU KOŃCOWI. Kto przy}lomina sobie okres konfiskat
prasowycb za cboćby cień krytyki OZON'u i pł'aktyki te po,
b
I d
l
l'owna z o ecną wzg ę ną wo 8 .
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GRAND KINO
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Ostatnie 2 d:'~C!a, 4. 6, 8, 10
OLVMPE BRAONA
GENE RAVMONO
LEWIS STONE
w wielkim filmie muzycznym

RAPS ODIA

W ostatnim
woim wywia·
dzie - zacząłem udzielonym na kilka miesięcy przed
"Amehlussem" areyksiąję oświadczył, że jeżeli restauracja
monarchii nie nastąpi w ciągu
2 lat, "An-schluss" jest 'llieunikniony, Lecz róWtllież oświadćzył, te nie rez,grtuje - te ze
wszystkich sił dątiyć będ'zie do
/od'lYSkalllia tronu,
Skoro tak l>O'",-iedriał, to

_._.r----_.... t~6~~:~n;~~~~~:!1:Ch~:I:II~

Ciriegl'l, Liszta i Moszkowskiego

Od ma'rea zamknął Mę ..
zamku i całe dnie S'pędza porzy
radio - apancie, słuchając wia
domoŚICi z całego świalt!!.
11 marca nape.W'1l0 .słueliał
wiedeu~kich mów i okrzyków,
Ta,k żyje "cesarz!,' Otto Hab!
burg.
Wygn3.!l1iec z D.oorn ma lat
8(). ArcykoSią~ę Otto w listopadzie kończy 20, Zycie jest jeszcz~ przed nim
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z prem.
W oficjalnych liolach stwierdzają,
na temat obecnej sytuacji ii Henderson powraca do Berlina
rządu \" pełni obznajmiony w naidrobniejeuropejskiej,
stanowiska
lraucuskiego i wpływu sytuacji mię szych szczegółach ze stanowiskiem
dzynarodowej na trudności we-/ rządu brytyjskiego.
wllętrzne Czechosłowacji.
.
Wiadomości, jakoby ambasador
LONDYN, 31.8. (PAT) - Amha- Henderson wiózł z sobą notę rządu
sador Hendersoll o godz. 13 min.
brytyjskiego do rządu niemiecIdego,
udał się do Berlina samolotem ho- lub jakoby Cbamberlain
za jego
pośrednictwem wysłał list osobisl?
lenderskiej Iioni lotniczej.
stra

rzezególuym uwzględnieujcm za
"adnieuia czesko - słowackiego.
" PRAGA, 31.8. WAT) - Premi<.!
Hodia przyjął dziś posła franc.uskiego w Pradze de Lacroix i odbył z nim dłuższą wzmowę. Poseł
de Lacroix, który wczoraj był na
śniadaniu 11 lorda Runcimana a popołudllill został przyjęty przez mini,

IZ

ł;irz
Kroftę. konferował

do kanclerza Hitlera spotykają się
z zaprzeczeniem w kołach oficjalnych, które nazywają je ('ałkowicie
pozbawionymi podstaw.
Zainteresowanie rządu brytyjskiego, jak dowiad!lje się Reute~,
ześrodkowuje się obecnie
dokoła
bezpośrednich kontaktów pomiędzy
władzami czeskimi a przedstawicielami niem('6w sudeckich, przyczem

Hodżą

.

•

15/

.,

w~lażana

te

jest nadzieja, iż kontakt~
do pozytywnych

doprowadzą

rokowań.

BERLIN, 31.8. (PAT) - O godz.
17·ej powrócił z Londynu ambasador brytyjski Henderson. Z lotniska
udał się on do gmachu ambasady,
gdzie odbył dłuższą konferencję ze
&wymi naibliźszymi współpr,acow·
nikami•

Z

Henlein uważa, że rząd praski daje jeszcze za mało ustępstw
Ashlon-Gwalkin za znaje sie ze szwajcarskim s,stemem kanion I ,m
HenI ei UCUl, podczas
którego I mem karlsbadzkim. .Jednakże seIslwie szwajcarskim, gdzje za go samochód królewski, kt~
Htmlein został poinformowany HenIem nie usuwa się od dal- poznawał się ze szwa.icarsktUl rym udał się do zamku Balm().i
o stanowisku Londynu. Ponle- szych rokowań.
systemem kantonalnym. Człon- raI, gdzie będzie gościem pary
waż rozUlowa ta nie dOpl'OWadzi
Pradze utnymu.j~ się l)rze- kowie misji lorda Runeimana monarszej w ciągu kUku dni.
ła do porozumienia, Ashton konanie, że na ZJEZDZIE
badają ustawę z r. 1920, zaproGwatldn zaprosił na popołud- NORYMBERDZE BĘDZIE PO· 1 wadzając decentralizację admi,
nie lorda Runcimana. Rozmowa RUSZONA SPRAWA NIEM-t nistrac.ii państwowej, opartą Dll
BERLIN, 31. 8. (PA T). Ni~
lorda Ruucimana z Henleinem CÓW SUDECKICH I ŻE ZA- systemie żup.
IUlieckie biuro informaeyjne do.o
również, jak. twierdzą w kołach PAŚĆ TAM MAJĄ DECYZJE O
uosi z Oelsen (Saksonia), że czepolitycznych, nie dała pożąda- DUŻYM
ZNACZENIU
DL\
scy strażnicy graniczni ostrzeli...
nych wyników.
DALSZEGO ROZWOJU SPRAgaśc:em
wali dziś z rana około godz. 7-ej
Henlein uwaia, że projekty WY.
przy kamieniu granicznym 7;;
opracowane przez rząd ezechoPRAGA, 31. 8. (PAT). Ashlon
LONDYN, 31. 8. (PAT). - niemieckiego celnika Gel'laeha.
Adama Mickiewicza
słowacki dają zbyt mało n- Gwatkin spędził wieczór i nal' I Chamberlain przybył dzisia.' ra-I Gerlach mołał się na czas sclll'o
PARYZ, 31 si<>l1l11ia. WAT! stępstw w porównaniu z progra z poniedziałku na wtorck w po- uo do Ballatel', gdzie oczekiwał uić, dzięki czemn DS2:edł śmił"rei.
W Paryiu 7marł ostatni z ~y
nów wiesZlCza. r. :ltoJ.ow~'o Ąda
ma Mickiew~cls, Józef Mickip.wicz, ". wieku 88 lat.
Zmarły hvl prZ('7 długie lala
nrzędJnikioem
Assismnee Pllhlique i żył ze skronmej emery
tury rządu połsikiego. Pogrzeb
s. p..JÓzefa Mickiewicza' Q<H>ył
i~ ~:t cmentarzu w. Ivry pod BERU
:lL 8. (P.\1'). Pro- pl' ·.ięeie kanet za Hitł ra
.\ OI.\"lI kk', 8·go, odl)ędą si"i-erlziela, U-go, stoi
Paryzc-m
ohecn~~cl prredsta.
k'lem apvAU
~
.. r wl "
k' . N'
gram lO-go' kongresu parlYJnewielkiej &ali ratuszowej.
igrzyska.
naro dowydl ~1'
_,..1
~'lf'le l po 0'1111 p.arys -lej. leo- go, który odbywać się będrie w
~e wtorek, 6-go września, na
Głównym wydarz.eniem w pią stów oraz tradyqjnej cJejDJIdJ
ecn~g~ w Paryzu ambasadora Norymberdze w dniach od 5 do stąpi otwareie kongresll part~'j- lek, 9-go, będzie ~tpel narodowo- boic!wników ruehu narodowo~7.,pht~ r~rezenwt0:Wał sekre,- 12 WI"!',('Śnia br. przewmu' m. Jlego, przy czym ogłoszona zlI.1 socjalistycznych przywócków J)1) SOCjalistycznego pllZed kanele\~rf ~_ k~~"U;y ._/~S':. - K 0- in.: w l)())liedzf.ałe~ 5 wrieśnia stanie proklamacja kanclerza !Iityeznych.
nem mtlerem.
'a 5:1, - ary z OZ.P Wlemee na przyjęcie przedstawicieli prasy ffitlera.
duła ~est1
groble zmBd~go.
pl'Z& szefa prasowego Rzeszy
Środa, 7-go, stoi pod znakiem
W; sobotę, lO-go, odbędzie si~ YlJ ostatnim
~
Dietrich~ następnie tradycyjne słu'Żby pracy Rzeszy.
na stadiooh~ apel młodzieży na- partyjnego w pouńedziałek,
rodowo - socjalistycznej, następ 12-go, kandem Hitler przyjmie
WIEDEŃ, 3., sierpnia. Jenie 6-te doroczne zebranie "Nie- defiladę oddziałów wojskowych.
CUKIERNIA
II ł
została
den z najsłynn1ejszych lek.any
miecldego frontu pTacy", dalej Wieczorem rut.Sltąpi zam1mifacle
chorób d"iecięcych we lW'iedniu,
finały igrzyslk. ora'z począte:-i kongresu partyjnego oraz cap
Koncertuje
wielkiej zabawy ludowej.
strzyk.
prof. Knopfelmacher, który ode- Piotrkowska 100 telei. 111·92
brał sobie życie, pI'lZcś'lad{)wany
przez Gestapo z tej racji, że był
żydem, napisał przed samobójstwem krófki Ust, tej treści: "Uratowałem życie tysiącom dzieci, - teraz jedJmk mUSZlę je sam
sobie odebrać".
PRAGA, 31. 8. (PAT). Jak wia
domo, w sobotę wI'ócił z Londynu Ashłon Gwatkin i od tej plb·
ry daje się zauważyć ożywienie
działalności misji lorda RuncimaDa. Odrazu w subotę udał się
Ashlon Gwatkin na zamek ks.
Hohenlohego, gdzie odbyło s,~
spotkanie Ashton Gwatkina z
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"Nowa RZeCZ!lOSpalita" donosi kowali pt'emiera Chamberlaina i min. 'zagadnień obronnych W, Brytanii,
z Londynu;
spr. zagr. Halifaxa, zarzucając iUlI' min. Simon jest zaś przedstawicie·
Tajemnica tak częsty('h ostatnio zbyt mięldu~ i niezdecydowaną poli· lem opinii najszerszych kół spole
BERLIN, 31.8. (PAT) -- "Reicbs- obrad gabinetu brytyjskiego tNy' tykę w stosunku do Niemiec.
czeristwa angielskiego i politykiem
anzeiger" z 31 b. m. zamieszcza no· jaśniła się. Jak się okazuje, w lo·
Czterej wymienielli mini&(rol~ie znanym ze swej ostrożności.
wą listę osób, pozbawionych obywa
uie rządu panuje od dłtIi~z~go cz~- za~ądal~ za.sadnicze~ zmi.any obeetelstwa Rzeszy. Lista ta ol}ejmuje su coraz bar:lzlej pog~ęblaJący stę neJ polityki zagramczne.l W. Bry
_ • •
_. _
77 nazwisk.
rozdźwięk w sprawie kierunKU
tanii wobec zagadnień środkowej na gIełdZie londynsklej
~i:lsk.iej p.ol_ityki zagranicznej,. ~ I Europy, o~az posta~il~ premierowi
LOI)YN, 31.8. (PAT) - ' Dnia 31
_
sClśle-J -=-·.l~J sto~unku do Trzecl~J; Ch.amberl~tnowe ulhma~um doma. b. m. w rannych ~odzinach zaznaRzeszy I Jej zb_roJny~~ ~emollstracJI. gaJąc~ . Się zastos~Wial:"a. ~ob~~ I czyła się poważna 7.wyika dolara,
, Według wl&dom~~cl, otrzyma· Trz~clel Rzeszy poh~y~1 sllll~J r~kl, który notowany hył przy otwarciu
nych przez sfery zbltzone do rządu groząc po tym termUlle zło~emem 4.8512 wobec 486 ')rzy zamknięciu
-na ostatnim po~iedzenju gabine· tek, co spowodowało~y kr~zys rzą- w dn. 30 b. m.' KtI~s ten jest więc
tu dos~ło do ostrego ~onfłi~tu, kt?-! dowy, a w następstwIe nowe wyb~ w sposób oczywisty wyższy od pary moze za sobą poclągoąc prze51- ry pod ha~łem obrony .W. Bryt~nll rytelu dawnego, którv wynosił
lenie rządowe.
przed zbrOJnym szanta ze m nieollec· 4.86,65. Oficjalne koła angielskie
Mianowicie 4 ministrowie: zbro- kim.
przywiązują w chwili obecnej wieljeń Thomas Insltip, wojny ~
Należy podkreślić, że ministrowie ką wagę do utrzymania dawnego
Czechosłowacji Bore Belisha, marynarki - Durr Iuskip, Hore Belisha i Duff Cooper parytetu. Wetlług przYI)USzczeń, na
Cooper i skarbu - Simon - zaata,- ogniskują w swych rękach calo&1.! zwyżkę dolara wpłynęły w głównej

pozbawiono obywatelstwa Rzeszy
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do Francji
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Danii
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Rumunii

Wegier
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ul. Piotrkowska Nr. G8

oryginałów

śwjadectw

szkolnych!

VSTAJC

lapisy i j oformacje:

Wagons--Li 511 (Dok

wysyłajcie

KOSZT ::'U,'lMALNY!

~-'otokopii

lIiepewną sytuacją międzynarodo~
ustąpi wraz z jej wyjaśnieniem.

i

Adwokat Rip el

skazany na 6 miesięcy
aresztu
w, dniu wczorajszym w sądzie

ENCI
nie

mierze zarówno wzrastający deftcyt bilansu handlowego W. Brytanii jak i pr7.ewyika przywozu lI8
Stanów Zjednoczonych w obrotacll
Angli z tym krajem. Według opinii
City, sfery amerykańskie przeciwne są jednak deprecjacji funta poniżej dawnego parytetu i skłoone
były by one interwe'liować, aby do
tego nie dopuścić. Brak interwencJi
amerykańskiej w tym momencie tłu
maczony jest tym, że według opinii
kół zbliżonych do ame:-ykańskiego
min. skarbu, zwiększone zapotr.zebo
wanie dolara, które jest bezpośred
nim powodem zwyild tej waluty na
giełdzie Jondy6sldej, spowodowane
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grodzkim toczył się proces o puszczenie w obieg czelm bez pokry'
cia. Na ławie oskarżonych zasiadł
adw. Wilhelm Rippel, inicjator i
przywódca "marszu do Palestyny;_
Sąd po rozpatrzeniu sprawy ska·
zał e.dw. Rippla na 6 miesięcy ares?
tu i 800 zł. grzywny.

.

H-IIe nieWISIe
- na
kara s"ada
Y. IX .-

Premier Składkowski r
Wam.

•. urm;

POif"AN..E!:...:-:.:::...l.!,;Q:.;,;,::!.:.:..;~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~"~r~.-=~-=-39.:...-.

:~,,~pa~:r~," pom".1

l1ego" telefonuje:
W dniu wczorajszym p. Pre,zydent Rzplitej przyjął p. premiera SkładkO'wskiego, który zło
PARYŻ, 31 s'ie.rpnia . (ŻAT).
żył sprawO'zdanie
z bieżących
ZI:!
str,ony niemiecki,ej zakomuspraw rządu.
nikowano międzynarodowemu
biuru pomo~y uchodźcom. ie
rząd niemiecki nie Jest obecnie
WARSZAWA, 31. 8. (PAT). skłonny do pOdj~eia jakichkolPan wkepremier Kwiatkowski wiek rOkowań w sprawie transprzyjął w dniu 31. 8. r. b. prezyferu ka:pitalów emigrantów żvdium rady naczelnej Obozu dOwskich z Rzeszy.
Zjednoczenia Narodowego z sze
Jak wiądomo dyrektor hiura
fem O. Z. N. gen. St. Skwarczyll pomocy ucho:dźcom w Londyskim na czele. W ciągu półtora ni'e George Rublee miał udać .
gO'd'zi'llnej konferencji omówiona została polityka rządu w spra
wie cen zboża.

dlatego

I

Ozon u p. wicepremiera

-

Dbrady klub6w w sejmie

ludZI-e

ncgo" telefonuje:
Dzisiaj, w dniu 1 wrzcsllla,
z.bi,el'ze się w sejmie klub par la

I

żydów

skutek Ostatniego przemówle.
nia prezydenta stanów ZiednC)..
czonych, w którym zaatakOwał
On Rzesz~ Niemier-ką
DO'lllesl'e nie z Bel'iina biuro
pomocy u~hodźc()ffi otrzymało
za pośredll1ictwem rządu angiel
skiego. Decyzja n:ądu Rze ..zy
była przedmiotem konferencji
senatora Bereugera z Mv.ronr.m
Tylorem, !który w tych dniaen
pr1JYbył z Londynu do Paryża.

TRIO

dusze

.W arsz. kores-p. "Głosu Poran · .

na•••

Z kół biura pomoc~' uchodź 
com dowiadujemy ,sip ź€ chociaż nie Jest dO' pomv śleni a altY
!aktyka Niemiec w spr awie 11chodźców
miała
jakikolwiek
Wlplyw na stall1owisko Stan"ó w
Zjednocz()lJlych wobec R.z.esz'V.
to jednak uniemożliwi :; 01118 w
obecne., chwili nod.{~ci<' zamipJ,zonyeh rokowaó.
Wed~ug in:forma(';; pa. rySkich
"Deutsche Mitteilungen", rzl'\~--------~----------------------- dowi angielskiemu
zak01UlUl1liREWELACJA MUSIC HALLÓW ZAGRANICZNYCH kowano z Berlina. że organy
niemieckie nie nOdejmą w spra
""VGLĘDO""SCV wie uchodźców żadnei dyskusji
W TAŃCACH SALONOWO-AKROBATYCZNYCH
na skutek gwałtowJi(' <"''' "lJrzemó
wienia Roosevelta przeciwko
NiemCOm. ~ólnie za z te-

kO'wań 7. rządem

"liVOLI"

lak DrZI pierwszJm•••

~~~~!~:~lYd3~~' ~~~~o~:~o~~

siG do Berlina dla podjęcia roniemieckim w
zakresie regulacji wychodŹ'tw!ł
żydów niemieckich,
Obecnie podróż jego została
odroczona na cz{1.S ni~określony. Ze sł:r,ony niemieckieJ dano
wyraźnie do
zrozumienia.:7~
OdmOwa pOdJęcia rokowań w
sprawie uchOdźców, której inic.iatorem był, jak Wliadomo, pre
~ydent Roosevelt, nastąpiła na

005

.

(kaJ-danach

\V

_

_

_

DOItUIDC!Di, za lIiórg SIC Idzlf! do Dac:hau
,
.

powod~ iż

go
p6'przemówienln
prezydenta amerykańSki
m~nat pNI~owy Hearst rO~czął
we '\\rszystkich pismach swego

ostrą

kOncernu
kampanie pro. • pagandową przeciwkO Trzeciej
ma, są tylko gaze.y HazJs~owskle) RzeS7;Y.
pełne kłamstw, OSZlIc;tW 1 bała·
Nie wiad()ffii() ' j.e.szcze _ (Io~nu~t,:a. Nie wie~y obsolutnie nic, dają. "Deutsche " Mitteilungen"
JakI Jest i:zeczywlsty st~n rzeczy, _ czy chod1.i w tym wypadku
Pra~la, r~dlo, wszystko lest w r~- o próbę ze strony Niemiec wy_
kac~ panstwa .. O~ganom tym 11Ie warcia nacisku na Stmy Z~.
lIlozemr dawac ~lar'y. Tylko prz~z n-oczone, czy też o daW'1l.o jtń.
zagram~zJJ~ stacJ:l nadaw~ze (radIO upragniony p.retekst do W)"Co~
wa~yl{anskle~ mozemy. cos, ~łyszeć. fania się z rokowtań,
których
Moznaby ~lel~. powledztec: ale _ reżim ll1azistowski nigdy nie
brak C2l~SU I mlc.;:>ca. Kto WIe, ~zy • zamierzał prowadzić z iil1.f.encj:j
ten .zaplsany a~kusz ,": dzwonmcy l' na oc;iqgnięcie poważrrych wy.
znajdZIe spokOjne mle,łSCe",
ników
"Schwarze Korps" ~ublikując ten I W mię,d.zyczasie nildcliodzĄ
~oktłment, . n~jbardziej dotknięte do Paryża
alarmuląee wła«o
Jest wspo\11l1\emem obozu w Dachab mości o losie emigranł6w ty_
i złośliwie zaznacza, że ksiądz Rie- dowskich 1l Niemiec.
~r ,,~a już p~ną .?k~zję pr~ekonaGeneWSki kOlIllisariat pomoCj
ma SIę na mleJ'iCU", lak to Jest w uehodź,com otrzy;muje ze wszyDachau.
stkich stron ro~czli~l'e woł.'
------~,~~--~~----------------------uia o poonoc,
RESTAURACJA
DziŚ po gruntownym remoncie OTW ARC.&:!
W kiIlkll kraJach', gra.nł'ei:to
C'lYch 1. Niem~ami, wW'? f .
są specjalne obozy dla ueho'CHPIOTRKOWSKA 3. TEL. 106-16
ców, którzy są zmuszani w os~atnim ezMif" przez organy nazistowskif! różnymi spo~bami
do nidegalnego przekraczanIa
granicy.
"_
R1.qd wę,ders.'ki zafądal katewytrwają
w
Mieście
gorycznie od kilkudziesięciu .ePolak6w w Gdańsku uchwalił migrantów z Burgeulall1du'. któGDAŃSK, 31. 8. (PAT).
"Robotnika" i ,,5 rano".
rzy doty~hczas prz,ebywają na
dze gdańskie zarządziły dziś kon
GDAŃSK, 31. 8. (PAT). Zarząd deklaracJę, w kt6re.f DZIĘKUJE
POL- francuskim holoWttliku na Dufiskatę "Kuriera Poznański~O()", główny gminy polskiej Zwi~ku SPOŁECZEŃSTWU W
SCE ZA JEGO ZDECYDOWA- naju, aby w ciqgu kilku dni oNE STANOWISKO W ZWIĄZ puścili wody węgierskie. RówKU Z OSTATNIM WYPAD- nież z Włoch nadchodzą niepoKIEM POBICIA MLODZmŻY kojące doniesiem.ia o losie około trzech tysięey
lIc:h~ów,
POLSKIEJ W GDAŃSKU.
w sprawie o krwawe zajścia w Kielcach
którzy od roku 1933 się tam oW imieniu polskiej ludności Slied'JiIi. Są oni obecrnie ponowKIELCE, 31. 8. (PAT). iW'. dal nia.
zmuszeni do emigracji,
gdańskiej Z8,rząd główny gminy nie
szym ciągu procesu o krwawe
Następny~h
5-ciu
oskarż-o
polskie.i Zw. Polaków stwier- gdyż we Włoszech grozi im w
zajścia l-majowe w
Ki~lcach, nyoh Zielińskiego, Zynera, Fiu- dza, że wytrwa na swym stano- każde.' chwili deportacja do NIe
w środę o godz. 16 sąd ogłosił ka, Kupperberga i Kowalews'kie wisku, stojąc w obronic swoich miec. Zdaniem komi,gariatn ~
wyrok, na mocy którego wsta- go po 10 miesięcy wi~zi.enia każ praw, opierających si~ na 000- newskiego, zakwaterowanie erni
grantów w ()bozach jest jedy·
li ska.zani: Kozera, porządkowy dego. Oskarżonych: Romanca, wiązu.iących traktatacb i nie do
puści, by prawa te w jakikol- nym na razie możliwym chwimilieji P. P. S. na 3 lata więzie- Kirszencwajga i Znojka po S wiek sposób mogły być ukróco- lowym rozrwiązaniem prO'blemn
nia, Pyk, porządkowy milicji miesi~y więzienia każdegO'. Je- nc.
do ozasu, gdy uchodźcy ~mają możność emigracji.
.
P. P. S. na 2 lata więzienia, No- dY'n~oC Znojce sąd Z-a,:iesił wyko
wak, komendant straży porząd- name kary na pr.z.ecląg lat 3 z
kowej na półtora roku więzie- uwagi na to, ż~ przyznał si~ on
nia Mauer na półtora roku wię- calkowide do winy.
zie:rla, Piwowar, członek milicji
5-ciu oskarżonych sąd unieP. P. S. na 14 milesi~cy więzi e- winni!. Skazanym zla liczony lOnia, P. Mauer ua 1 rok więzie- stał Q'res'zot prew~ncyjny.

ko-narodowa, t. zw. grupa posła
BERLIN, 31.8. (Tel. wł.). - o sób miejscowy hitlerowski burZakHki, złożona z 7 posłów.
Na barnach osławionego "Schwarze mistrz, kazał krzyż z wieży z powro
Podobno grupa ta ma zdc~y- Korps" znalazł się ostatnio osobli- tem usunąć, dokument wydobył i
dować, czy przyłączyć się z gru .\ wy dokument, ilustrujący warunki przekazał go do użytku "Scharze
pą ".Jutra Pracy".
życia w Austrii Pl) "Anschlussie". Korps", Pismo to poświęciło dokuposło'w
Dzieje ~~kument~ są następ~jące: ruentowi pełn~ cztery kolumny i
u
•
W mIeJscowoŚCI Dorfgastem pod- dzięki temu znaj1ujemy jeszcze jed
nad kwestią wybor6w jęto niedawno roboty restauracyj- 110 autorytatywne potwierdzenie teIle przy krzyżu lla wieży miejscowe \ go, jak to jest w Austrii po "An·
",Vaf30z. koresp. "Głosu Porano go kościoła i w związku z tym u scblussie",
nego" tel~fonuje:
stóp krzyża miano umieścić, zgodo
Czytamy tam nt. in.: .,My, kaciągu dwucn Ulbi,egłych nie ze zwyczajem, dokume.nty, ilu· płani, znajduj::!!IIY Gię 1eraz w cięż·
dni obradowali w gmachu sej- !:ltrujące chwilę obecną,
Przy tej kim położeniu, gdyż uie jeden 7. nas
mowym pO'słO'wie i senatorowie okazji proboszcz tego kościoła ks. został przez nazistó·.v wtrącony do
żyd,zi. Omawiali oni sprawę wy Alldreas Rieser postanowił przeka- więzienia, gdzie jeszcze jęczy, Wiele
borów samorządowych.
zać potomności świadectwo obec- wybitnych osób, które działały pOCl
Na ten sam temat obradOIWali nego stanu dawne.i Austrii i umie- Schuschniggiem, zamknięto w osławe Lwowie posłowie i senato. ścić własnoręcznie spisany pamięt- wionym obozie kon~entracyjnym w
rowie z u'kraińskiego "Unda".
nik.
Dachau i muszą tam być okropnie
Dowiedział się o tym w jakli spo traktowani. Pism katolikich już nie

Obrad

,V

Monarchiści

wznawiaiiI

działalność

Warsz. kO'resp. "Gł05U PorannegO''' telefonuje:
MO'narohiści polscy wmowili
swoją działalność.
iWydali oni
nowy numer "Głosu Monarchisty", zamier'Z-ają wysłać delegaci~ dO' minist.ra spraw wewnętrz
nych, dążąc dO' przemes'lenia
szczątków król'a Stanisława Augusta z Wołcz,yna na Wawel.

5Z81GnJ tajfun
nad

Japonią

TOKIO, 31,8. (PAT) .- Dziś nad
tajfun ~ajgwaItow·
niejszy od r. 1905. Tajfun przeszedł
lIad Tokio, Jokoh",mą i całą wschod
nią połacią Japonii. Straty material
ue, zwłaszcza jeśli chodzi o urodzaje są olbrzymie. Szybkość wiatru
dochodziła do 500 klm. na godzinę.
Rzeki gwałtownie przybrały.
Japonią szalał

"HOTEL POLSKI"

~~~koszów: śniadania

i Obiadu ~el1~e'l ':ls~P: ~rl::l"l~

Konfiskata 3 pism w Gdańsku
Polacy

na swym stanowisku

Wolnym

;wta-j

Skazują(!~

wgroki

I
P
I
T
D
L
Cn

...

ł

ET

II

Dziś i dni następnych!

Rewelacvina młodociana
gwiazda ekranu BONITA
GRANVILLE we wspanialym dramacie obyczajowym

~i~tna~tolatka
Reż.

Arthura Lubina

W pOKost. rolach glównych:

Dolores (ostello
Donald (risD
Nadprogram: PrzepiQkny dO'datek muzyczny "W krainie
czeczO'tki" oraz tygodnik i
kronika P. A. T.
Ceny mielsc na
wszystkie seanse

I

~

Od 54 gr.

IndUIldualne lucieClM"

l

Sp'r o biskuDI

lergamo

I~

fRAH[J( i Wt~[H

pomiędzy Watykanem a faszystami
RZYM, 31.8. (PAT) .- Przed kil- 8zyzm i którego działalność prasoku dniami papież, vrzemawiając do wa wywołała ostatnio energiczny
pielgrzymów w Bergamo, wspo- protest miejscowej federacji faszynmiał o trudnej sytuacji miejscowe- stowskiej.
or,ganizuje n~S2y-bciej
go bisku,a omz 'J dężkim tlołoie"Regime Fasci:.ta" zauważa, Ze
niu pisma "Echo ,li Bergamo".
stosunki w Bergamo usprawiedliwia
Sprawą tą zajmuje się .,Regime ją wątpliwości pism;! co do możli
Faseista", stwier::lzając, że słowa wości wykonywania porozumienia)
papieża, wygłoszone z)stały po .'7.a- zawartego pomię·1zy akcją katolicwallcill po::ozumhmia pomiędzy ak- ką a partią·
SP.
cją katolicką .l p1t'ti~ fac;zystow·
TELEFON 107-86.
LÓDt. TRAUGUTTA 2.
ska oraz że na czele Echo di BerCASTEL GANDOLFO,
gamo" stoi ksiądz ktÓry dawniej (PAT) - Papież przyjął na prywat·
należał do partii, ~w,atczająceJ
fa- llej audiencji bic;k:lpa Bergamo. ;,:,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

POLT 'OUR
Polskie Biuro Podr6iv

I

31.8.,

Ak'.

-

Nr. 239

Jałt

z

Daladier

zlikwidował

lele
"rzesilenie

l

Straż pożarna
,wARSZA!WtA:, 31. 8. ~n-t"
P. prezes rady ministrów 'gen.

'

p~zedstawideli

DOiSzcze~ól!nych

partii, partycypujących w obec
nym rządzie, nie uległ z'lllIla,nie
i Jak na razie grożą,ey kryzys
wstał sząeśliwie zaże~any.

Ale nas interesuje w tym wy
padku co iIliIlep"o: w Jaki S1posób :premier Daladier zamianow:l'ł lIliowych' ministrów"
Gdy premier przyj,ą} do wiadomości oe{" '-:e wy'Cafania .się

•

GOLD

I

z ga-bineiu ministra FrosaTda,
natychmiast półąJCzył się telefo.
nicvnie z mi<*izłl:.aniem prywatnym deputowanego Pomareta.
- Hallo ... Czv jest p. Pamaret?-,Tu mówi DaI.adier.
- Tu żooa jego, panie "pre·
mie,l'ze. Męża oboonie lilie ma.
Czy jakaś pilna SJPrawa1
- Mianuję go mini,s trem.
- Bardzo~ się cieszę, ale mUsz~ panu
zakomunikować, if'
mąż udał się do Grecji. Poleciał
tam samolotem. Wracam wIa;"
me z lotnIska;.
._
Pan Daladier widocznie omt
się nieco zakłopotany, bo ,przez
~hwilę' milezal Ale wtnet . Ode:rwał się Donowm.ie do .Dani,p(JmaTet:
- Gdzie, zda.niem: ipsni, za·
tr7yma się 'Po drodze?
, - W Rzymie przede ~zyst,kim.
_
' .
'- Barazo aoDrz~. I)zi'ękuję.
5mehawika 'qpadła na widełIld aparatn'. Po kilku IIDmutach

wysłana

została

depesza do
f:rancuskiego poselJsf,wa w Rzylnie.
Na lotnisku' w Rzymie wyso'ki urzędnik posel'S<twa czekał
na samolot. Gdy ten nadleciał
urzędnik zapytat o interesują·
cego go pasażera. Pa.u IPomareŁ'
zdziwił się nie lila żarty, ~y go

Ja'k wiadomo, wybitny ten
polityk j,e st z zawodu literatem.
WłaŚillie zajęty bv~ lkorC'k,tą jakiejś pracy, którą: p;rzygotowywał razem z iIIl'nym pisarzem,
Plerrem Benoit.
We dwójkę siedzieli w p<tkoju, gdy o~zwał .się tel,efon. De Mon,zie dowiadu.te ,się o swej
oczekujący urzędnik zaskoczył: nominacji, ale czu.ie się ZasK-o~- .;Właśnie oczekuję tu pana, czony.
panie' ministrze. i cieszę .się, zę
- Twierdzi ,pan, że pMl jest
mogę go rP.-QWitać.
Daladierem. W ta:\im: razie ko- Tu zaszła ohyba pomyłk~ł muni'ktr,ję panu, panie pl'emie.t:- odparł spookojnie ,przybyły rze, .że nie bardzo p"omaj~ parna
pasażer .ja! nie jestem mini· po głosie .••
strem...
- Ależ zaręczam panu, że
-- Tak, ,panie po6le, pan jest mówi - z n,i m Daladier i że to
minirStrem. Mam zaszczyt panu właśnie · .ia .jestem p·r emierem
zakomunikować... I tak dalej.
ministrów ...
Nowomianowany
mnni'ster
KO[1wel'sa,cja
telefoniczna
pierwszym samolotem wrócił trwała krótko, ho .w'atole de
do P ary'ż a, gdzie IPrzyj.ąl ·od·po- Monzie chdał się natychmiast
wiedzia1ny urząd.
naoez.nie przekonać, czy rzeczy
Zabawnie również odł>yła się wiś'Ci-e Zlostał ministrem.
analogieZl1la PTocedura z 'A .nato,T. H-ski.
lem de Monzie..
:rl
' Paryż, 'w sier:pllliu.

dziś W

PE· ERSBU SKI od
zesłańca

cjanta 8kdby pomocniczej i elę-l si~ słytnDy ~bój Abdmrezak.

ko go ..... Terorysta zbiE!gl. Porozumienie prasowe
lWi oIt.oł.icy Betleemu banda te
.
mryst6w arab8Ideh OIIInełiwała
JEROZOLIM~, 31. 8. '(2AT)'.
dziś patrol wojskowy. Na szezę- Reda:kłrOlr ara!b~iego ooennjka
było

!Z

ptOpOZ)'c;ą

swoIaDła

ofiar.

Jelenin" Darad Eligea,

go stanowiska całej prasy ~

sprawie obostrzonym p1"ZIepl-.
sów eeIMłIt'1, w myśl kt6ryeh
pi'SlllClm, poza urzędowymi komUJIli-kaJtami, nie wolno zamies.r.

Z'Wil'óoił cza~ Żladnyeh w.iadomośoi

o

~-

Na ulrey w Haif~ poIiIojaut &- się dziś do redakcji p·ilsm hebraj da·rzC'1liach w kraju.
rabski ~ w przecihochą
cym arabie członka bandy wo
rystów, którego zafmymał w ee
lu aresztOWWtia go. rTeł'orysta
stawU jednak opór i usiłował
zobiec, wobec czego policjant

strzelił, kładąe

go trupem

Prz,iazd mir. Slevensa
iWARSZAWA, 31. 8. (PAT). wrz.eśma o godz. 8-ej
ramo na pokładzie mis Piłsudski
przybywa do PolsIki amerykań
ski z-dobywca stratosfery mjt>.
A. SlJ:evens wraz z małżonką. Na
spO'tkanie mjr. Steven.sa z ramie
nia komitetu o~gMliZlacyjnego
plierws'z.ego polskiego 10ltu SilIra.tosf.erycznego wyje<:hal p. kpt.
Zbigniew BurzyńS'ki:, c:złone!k. za.
togi balonu "Gwiazda P ol s'ki".
Pp. Stevens pr·zybędą do [Wall'S'zawy w dniu jutr.z ejszym samo
lo'tem lub pociągiem.

,WJ dniu' 1

IIZ I EMIA SKI EJ ....
Wodnosamolot

na

miejscu.
lWi pObliżu TU'I-Karem wybuchła dziś mine lądowa pod pociągiem towarowym. Lokomotywa i tr.zy wagony wysokoczyły z
szyn. Maszynr.sta jeSlt lekko ranny.
Banda terorys!f:ów CłTa:Dskich
podpaliła dziś dworzec kolejowy w Der-es-Szeik. Dwol'zec

na

Plśłarganu

I

francuski

przeleciał Atlantyk
PARYŻ, 31.8. (PAT) WodDol
samolot "Lieutenant de Vaisse8d

błlle

do wybrzeży ame.
po przebyciu 3i50 kim.
w czasie 20 godzin 45 minut lołIf,
D-d'Ś upłynął termin z,a'WieS'ze lecąc z przeciętną szybkością 180'
nia "Felestirnu", lecz mimo to klm. na godzl.n~.
ikiennlk ał'albslki nie ' uk~zał się,
gdyt redak.Łor,zy dzienllrka arab
skiego ołl'zymaU od terMYstów Jedna kobieta zab
arabskich listy z pogr6żkami,
a druga ranna
że h~1ł zgładzeni, jeśli dziennik
PRAGA, 31.8. (PAT) - Wczoraj
w służbie 8praw07Xl~wezej ogra wieczorem przeszła nad Czechosło~
nłezać się będzie tylko do kon1U wacją, w szczególności u/ad Pragą,
nikatów urzędowych.
gwałtowna butza, l.JOwodująe ezęś-"
ciowo wylewy rzek. W okolicach
m. Frydland piomn poranił dwie
kobiety, Jedna :z nich została zadf...
ta na miejscu,

na WJlS"JI SeJlcltelles

JEROZOLIMA, Sl. S'. (tnr JJWw, ~ (lo turk--6w, (;. -skicli

nie

prezesa zw.ią~ku straty pożar,
nyeh R. P. z inspektorem. zwlą.z
ku Milewsk,i m, którzy zlożyU za
proszeni'e na uroczystości nu-guracyjne tyJgodnia oN:ony prze
ci'W'p{)mrowej.

-------------------------------------------------~-----------------------------------------SI

Przy bramie Damasoeńskiej w Fa'Z zamordowali młodego turka:, wspólnej konfereoeJi przedstaJerozo1li:mie terorysta arabski Ariia, ze W'Si Umlllkelli_
widełi pl'8sy arabskiej i żydów
liłNelal dziś do araiJskiego poliNa ezele band tyeb. znaJduJc sldej eeIem powzięda wspóIne-

ście

Sławoj - Skła~ow9ki
przyjął
dziś sen. Gołuehowskiego jako

II

a
r
a
es,
I
Burmistrzem Jerozolilft" Ift;anowano ara'b a.
go

8ól · regu ·

u p. premiera Skład
kowskiego

(Specjalna służba korespondencyjna·
" Głosu Porannego")
.
W ubiegłym . ty go'd ni u dOSzł01
~r Paryżu do częściowej relkon.'itr uk.cj i g abilThe tu. Czytelnicy
wiedzą dobrze, iż ' dwaj dawni
ministrowie podali ,się d,2 dymi
sji na slkuŁek zwrotu, użytego
przeż premiera Daladiera, a do
tyczącego
4O-godzinJIlego dnia
pracy.
Daladier unirkinąl kryzysu rzą
dow<lgo gabim.etu p'r zez nie71wlo
czną nominacj.ę dwóch nowych
mim.istrów, należących do tego
~amego ugrupowania: politycznego, co dymisjonowani. Stosunek
propore.'OIIlallIly ilOŚlCi

Prawdz.lwa Karlsbadzka

lamie stosowarna l'OZ'puszcz.a· :ilu i
neutraliz,uje kwao$Y.

Pads"

Burza nad CzechaIIi

go
Sir. NarodoUJ
i

leDac:~eO Pad~rewlkieeo

W,lew law,
z krateru Wezuwiusza

Józłła Hall~ra

l'Warrs'.l.. ikoresp. "Głosu POMn- du napaści na Ignacego Pade- ta,l "Z generalny zwjązku , Leon
nego" telefonuje:
l'ewskiego i Józefa Hallera w Ol' BorÓWKO, oraz wiceprez.es zw.
M', dniu wczoTajs.zym halll er- ganie stronnictwa, wychodzą hallerc.zyków, m.tr. Juli.us'z Mali
nowSIki.
czycy na kWall'iłalnyrm zjeździe I cym w Poznaniu.
~
odlbytym w PuCiku, uchwalili
.W obce tego związek haller·
jednomyślni, e rezo'lucj~, w któ- czykÓ'W
zrzuca odpowiedział
rej oświadc'z.ają, że Stronnictwo DOŚĆ na Str. Nal'odowe za tę nie
Narodowe dotychczas nie udzie-) słychaną napaść.
OPuścił
łiło żadnych wyjaśnień z powoRezolucję tę podpisali sekreBUKARESZT,
31. 8. (PAT), spłonął.
Płk. Lindbergh w towarzys'Łwie
maIżO'nki wylądował dzi,ś popoNow, burmistrz
Wspaniała
Iudniu na lotnisku w Cluj, wraJerozolim,
cając z Moskwy. Płk, UIIJdhergh
JEROZOLIMA. 31. 8. (PAT).
odlatuje w czwartek rano 'v kic
Bu.fmisł:!rzem Jer,o ,zolimy mi'ano
runku Pragi.
wany został Musłafa BeykhaJidi,
w

l

sędzia tułejs7,cgo

lindbergb

Moskwe

premiera

"

w kinie

najkoszłowniejszym

sądu najwyż
szego. Z powodu swej d:ziałalno
Dzień dzisiC'jszy . przynosi publkz- ' ej~.
ści polityczite,i zesłany on był w
październiku r. ub. na
wyspy ności wielkie wydarzenie artystyozne, I wet

filmem

świata

Poproolu uie mo.żemy obliczyć na
w przybliżeniu, ile "Rosa1ie" mo-

jakcim .iest premiera najkosztol\VJliej· gla kosz.tować. J<,żeli będziemy liczyć
szej na przestrzeni ostatnich la,t ko , w dolarach to dojdzń~my do liczby
medii muzycznej p. t. "Rosalie".
astronomicznej, jeśli ,.... fun1aeh to też
jest filmem zasługującym wkroczymy w krainę fantazji. Ale to
Werbunek ochotnik6w na"Rosal,ie"
szersze omówienie. Posiada on wszystko opłaciło się z,na.kormicie. Bo
STAMBUL, 31. 8. (PAT). We- wszystkie cechy i z,alety wielkiego ar film jest wspaniały.
cydzieła. Jest tu więc szalone tempo,
Realizacja \V. S. van Dyke, reżyse·
dług wiadomości
nadeszłych z
niesłychanie ko·sztowna wystawa, po·r y ra, który nn swym konoie artystyczBagdadu, w mi.eś'cie tym werbo wająca akcja, bogata treść. Jest mi- nym posiada dodatnie i cl1lurbne 'powani są ochotnicy pod hasłem: łość i czurojący romans dwojga pięk , zycje. Wspomnijmy tu choćby tylko
""rojna święta w Palestynie". uych koch:wk.ów, jest przepię·kny "Ho.se Marie" i "S3Jll Fraucisco". Jest
śpiew j wpr·os-t fantastyczne tariee won. w chwali obec.Il1ej najlepszym reży
Ruch tcn ogarnia stopniowo ea wykoollall,jn
ni eza po'lllll'ian ej bohaterki serem .~wiata i o jeg.o współpraCę ubie
ty Irak
fHmu "Melodie wieJokiego miasta" - gają si!) wszystkie wytwór:nie AmeryElea110r Porwell.
ki.
~je b ~ dzit"l11y tu 'oper'Ować sumami
Role główne powierzył \V. S. v~
wydanymi na produkcję filmu "Rosa·· Dyke EleanoJ' Powell. fenomenaolne.l
STA~rBUL, 31. 8. (PAT). Jak
lie". Ten moment hył lIi ejednOlkro,tn'ic tancerce i św,je-tllej aktOorce araz Nel·
donosi prasa, bandyci arabscy już nadużywany i poderwał zaufani e sonowi Eddy, boha,terow,i naprawdę
prz.e'kroczyli ostatnio granicę sy publiczności. Oddaj emy wic:c gtos pu- ll ajpiękni ejs'zych filmów m. in. uRoryjsko - hatajską i zaatakowali blicyście londyiiskiemu, ' który pUize: se Marie" i "Gdy kwi~ną bzy".
er,
wy twórOto ludzie, którzy P1:zy pomocy '01.
wsie Ajrandzi i Yeoikoy, w San- uia- o Melro-Goldwyn-Ma~'
kolosal nych zasobach finanso- brzymich kapitałów stworzyH pięk
dżaku Aleksalldl'eUy.
wyeh musi a ła' p oiiwięc'ić połowę swe Jly i porywający film, wkrao:rnjący
Napastlli<:y s'Palili sze~ć do -. go kapita łu na tak wspauia1ą realiza- dziś Ila ~krau kina "Casino".
Seychelles.

Band,ci arabsc, graluia

I

NEAPOL, 31.8. (PAT) - Obset'watorium sejsmograficzne na Wezu
wiuszu komuniku.ie, źe wczoraj o
goo.z. 21 nastą()ił wylew lawy z kria.
tern Wezuwiusza. Lawa ścieka po
północnej stronie wtdl{anu strumie
niem sze\'Okości około 200 mtr. z
szybkością 200 m.-god:~. Lawa rozlewa się coraz szerl:ej, nie zagraża:
jednak okolicznym miejscowościom.
Należy zaznaczy ć, że poziom la~

I

w

kJ1aterz~ po~biósł się gwałtow

nie, a następn ie opadł tak,
[ew lawy był 'liezna.~~uy.

"CASINO"

Jlll("

doleciał

rykańskich

że

Wf-

Trzesien!e ziemi
na Filipinach
~IANILLA ,

31. 8. (PAT) . .IW,!!, ,
spy Filipills'kie nawi,edz.iło wcz-d
r aj silne trzęsienie ziemi, które'
trwało z prz.erwami w ciągu 5 ii'
pół godzi/n . Szkody, wyr~ądozone
kata uofą , są bardzo duże, Do.
tychczas nire naplyn~ły żadne'
wiadomości, z któryeh uwżna1
byłoby wni,osikować o ofiaracl1l
w ludzlaoh i rozmiarach szkód:

II

Z. T. K.
Piotrkowska 101, tel. 121·53.
Ryczałtowe pobyty
kuracyjll~
w Truskawcu. Sekretariat lll'zyjmuje nadal zapiBy na pobyty ryc1,ałtowe w Truskawcll. Uczestnicy są
umieszczam w pi') l'w5zorzędnycb
pensjonatach HKosynier" i "Bd·
stol". Cena pobytu 20-dniowego w
lU sezo:lie (2 porMy lekarskie, klimatyka, kart<ł, do picia wód) wynosi
zł. 157.-.
SOFIA, 31 sierpni a
- :'I I ' t!J~
Informacje i za,pi:>)' w seKreta.ri,,· scowe władze wydaly rozpol'Zą,;
cie od 18 do 2'2 opn:cl niedziel j dzenie, normujące walkę z haświąt.
la'S€m w miastach. IW" związlk.u 1!
Kolonia Ź. T. K. tv Zaleszczy- tym małe miR'steczJko Lam wyda:
kach ezyn.n:1 do 30 Ivrzc iŚ n.ia. Willa lo nR'kalz wywieszania w niieście
"KofflerÓowka". Wikt smaczny i talblic'Zek z nSipi's,e m następują
bbfity. Kiero'Nnik turystyczny na, cym: "Psom wolno sZ'Czekać tyJ
miejscu. Koszt 14-dniowego pobytu ko pomiędzy godz. 9 a. 12 OTaz
wraz z klimatyką zł. 8O,~, Zni:~ki 3 a 6; zabrania S'ię w nocy miau1colejowo dla llcza~tnikó>w i{olonii. r-ześć k"Qlł{)ll1l .

Policja zabrania
szczeka, psom

f.1X.

Europa w oczach opt

y

30 kilolTletr6wv raju na

VIII.

li tańczą jedlllocześnie wszyst- gry, nie tracą.c wy t wiele eza..
kie figury, co daje naprawdę su na paranie ~ię z IolSem..
harwlJlY obraz zabawy i radoI rzeczywiście, szkoda na ta
SCI.
"Lambeth - WalikI; grają czasu! Przecież obok ~t pię
olJ.eclJlie i tańczą niezmordowa- kne muzeum oceanograficzne
nie na całej Rivierze. Gdy się i wspaniałe akwarium, a 'W O"
w jakimkolwiek lokalu siedzi dleglośd d'Wuch kilom:etrów sto
Statystyki g'łoszą. _*e dotych- mia~tel11 w Nicei, wygodny i staprzez k'Wadrans, nie mO~il1a tej lica tego królestwa, MONACO.
Czas z Paryża wyjeMżało latem teczuy, ale przyjemny szczegól
melod.ii nie usłyszeć.
~ie można podziwiać na ryn
Ila urlop dwieś,cie tysięcy ludzi. nie z pO'Wo'du piasczyst.e,go dna
POIIDimo niezwyklego nawet ku przed pałacem klsięcia ,k(\V tym roku. dzięki ostatecz:ac mOTski,ego w Mentonie.
,n a tute.rsze sto,sUln.ki zjazdu go-- ksusowCJ przyod.zianą gwa,idię,
mu ustabilizowaniu się płat . To wszy,sto prawda, od niepo dziś
Sd .celIly są śrniesZlllie niskie. może jesreze ladniejszą i zabanych urlopów w przemyś.l{) { pamiętnych czasów
Catodzie.nJne utrzymanie i ' po- WlIliejszą, niż w kinie. Gwardia
handlu, liczba tych, kt~órzy wy- dzień aktualna. Ale szczególll~r
urok
całego
wybrzeża
podkrekój
w zupełnie przyzwoitym jest dumna i wyniosła, ale po·
jechali ze stoliey na wywcza!!y,
hotelu (zimna i gorąca woda zwala się chętJri.e foto~afować
doszła do trzech czv'artych mi· śla niezwykla swoboda w strobieżąca w każdym pokoju) ko- z tury'.stami, zdejllllując na czas
liona,.
ZO'rganizowano niezli- jach, lIligdzie absolutnie nie krę
PO'wana,
a
na
każ,dym
kroku
sz,tuje 3() dO' 35 frank6w, a zdjęcia przekomicmą ma$kę
CZone ilości wycieczek, koleje
więo & dO' 6 · złotych. Tuta.f do- powagi z twarzy. Przed pałauczyniły wszystko,
aby tę nO'- widoczna. J'akie tO' jest moi liwe
w
zaką;bku,
w
którym
napiero
tragikomiczną
prawdą cem ustawiOlJlo dwie pradaWllle
wą wędrówkę
ludów pracują
sobie
rendez _ "ous
staje się dowcip, że nasz czlo- armaty i ułożono stosy zacych u!sprawttlić, umożliwić i u znacza
wiek, zamiast jeździć do Nicei, mierzchil:ych kul armatnieJ), eo
latwić. I oto pa.ryżanie,
'.lak high _ life całego świata? Orwsz.
e
m,
jes-t
możliwe,
w
pierw
mote
dopłacić trzy złot.e dzien- rO'bi Taqe.i wraże'I):ie satyry na
z,resztą wogóle francuzi, którzy
Jedna z figur modnego LerllJZ na całym
,
.
.
-rz.ęd ZIe dlatep.'o, że ludnle i mieszk.ać na "Wiśniowe.l Z'hroJem.ia się świata. Głównym
dotychcza,s nie znali niemal tu- szynl
'ć
.
.
Lazurowym Wybrzeżu tańca "Lam- G
'
bi.crze w rozko
Ó'rze '. Za 100 franków (1'"1
przemysł,cm
tego kraiku wyma
peltnie sw-egO' cudownego kraju, nOs mIe.'scowa
r
beth _ Wałk".
v
,
złotych) dziellll1i~ mieszka się rzonego jest zapeWlJle fabrykaw tym roku stali się, masO'wo ,"zach tego życia s-tały, be~po'
.
'IV "N eg.r eSIC Q" , a wi~ w lIla·.J-wYI cja znaczków pocztowych i han
turystami, zapełnia iąc wlSzySlt- średni udział. Francuzi, mie 1 Przecież w innych ośroukach
"7.kają.cy
i
pracu.ią.cy
w
wspom.
twornie.łszym
na Rivierze przy deI nimi. Ale ludzie są zadQIWo
ki'e mie.FScO'Wości nadm.orskie i
miejscO'wościach, zu- turysta szuka lokali, w któ- tu.łlku. dla milionerów anglosa-Ileni ze swoJej mikroskopijne.;
kuracyjne w całym swoim kra· nianych
~ .
rych prz,ebywają i bawią się tu v h
ju. Zaroiło się, jak nigdy, w pe~me niezależ'nie od zajmowa- byl'cy. Tutaj lilie trzeba ich szu- 1Wl\.IC ,ma.iąc do dyspozycji a- oj(;zyzny, nie myślą nawet Q jej
nego
~.tanO'wilSka
społecznego.
paTtamem.b z łazienką. Ceny w powiększeniu, nie mogą, choćNormandii i Bretanii. ożywiła
kąpią
się
c
od
z
ieulIl
i
e
na
plaży,
kać.
Są
wszędzie
i
uważają
się
kawiarniach,
restauracjach I by chcieli, powięł,s'zać armii,
się doli~a Loary i jej wspaniaza 1fówlIlych \:ym, którzy im "kIepach odpowiadają POZiO' - b Q zabrakłohy krupierów i lizape1lniają
wieczorami
W'Szyst
łe zamki histoTyczlI1e,
zapanoprzywożą pienią,dze, czerpią.c z
a ci są o wiele war.
wał wprost tłok
na Rivierze i kie _lokale', zarówno mniej, jak kh lilie wyczerpaneJ i wiecznie mem cenom hoteli. W rrajele- słonoszów.
. si, .iako że pracują n:1 bud ,
bardzie.i
eleganekie.
Dla
nich
gallt'Sze.i
kawiarni
na
PrOllll:
mej
tak przepełnioneJ zagranicznyodradzająiCej się krynicy pię'
.
na.d e d es Anglais wieczoreln, żet kSIęsLwa.
mi gośćmi. Rzeczywiście jest iO to żyde nie jest urlopem, lec7. Ima ł radośd życia.
d
M
N
po czas koncertu ZIllakomitei
E TONA i CANNES stanc!·
prz,eniesiony na ziernip wyci- zjawiskiem powszednim, lw).rA w roku bic:iąlCym, ozięki orkIestry,
.
. w tym l,oUe życia i użyci!l
kłym oderwaniem si" na chwi·
kOll1sumcja normalna' Wlą
nek raju.
lę od codziennych '< zaję'ć. W !w.stpomnianym już płatnym' lJr wynosi cztery do pięciu fran- dche
przystanie. Szczególnie
innych
za'kąVkaeh Europy, obli lopom, przybyły dziesiąił:ki t y- ków, a więc nie całą złotówkę. :\1entcma .iest pełna p,' oclności i
Na czym polęga wozię.k "tran
euskieJ Riviery?
Oczvwiście clZOIJlych
na gośd zagrani.cz- Dla osób otyly~h i t.J1uskulamych, u Bilet na wieliką rewię dO' kasy- ~oko.iu, a jako mieJsce '.yvPO:ie.st zachwycająco, malowniczo nych wszystko lest dla tury- któ~ch :występuJą. objawy pe~nok1'Wl- na waha się w g.ranicach od 5 czynku wprost idealna. Dno
,
• stOŚCI, kllk'lltygodm'owa kuraCja praw d "" f _...lI_'
I k
.
_.
położona,
posiada, Zigodllie ze Sił 6W '.l na "
.tuq:-słow '. nastawIO- dziwą wodą gorzką Franciszka-Józefa Q ~ ri:WJ!J~ow.
ta - na kai- morza Jest tutaj pIasczyste, a
S\voją nazwą,
lazurowe niebo. 'n e. Lokalm mIeszkancy pracu- _ pełna sz·klan'ka co rano na czczo _ dym kraiku. Nic więc dziwne- fala niezwykle łagodna i roz·
roześmiane
słońce
i łagodne, ją, niewąltpliwie mają r'ówniei jest ze wszechmiar wsk a z a n a. ~ ~o, że m;z,ędzie jest pełlJlo i Ż9 kosznie letnia.
ciepłe morz~. PO'za tYlm ZiIlaofly swo'je zabawy i rom-ywlki, ate z .
.
f " ó ' . k;U:dy. śmiertelnik (zarob'ki WP
Tl# za ,Men!oną podjeżdża
t
. t'
'ak ś'
. ISlęCy pracuJących i'ą,ucuz. w l Brancji są O'becnie stosUIIlkowo się di() GRANICY WŁOSKIEJ.
-jest w całym świecie międzyna tłu'
. me~ u.rys ~w.! o SIę nH! wielkich miast, zasilaj~ licz.ne
rO'dowy wykwint i przepyc!h ~l1leszaJą,
Jaik b~ iSIę ty~h fHzy: i tak k.adry u!ywającyc:h życia wysokie) mme sobie .poZlWolić Chcieliśmy się sfotO'grafować
francu8kiej Rivierv. wy't worny .1ezdn~ch .ki'~:puJq, ~wazaJąlC. \VI autochton6w.
na spę'dżetnie. wt-eczoru po 'pra- na. granicy. Okazało się, że uie
i spokojny w Ca.nnes, hałaśli doczme SIebIe za Ich słu.zbę.·
.,. . . ,
cy w dowolnym }()kalu.
. wQlno. 'Z-clal,eka wygraża nam
wy w J'ualll les !P5.ru;, nerwowy Francuz nie zniósł by takiego
9cZyw~scIe I~tl1le.1ą wc. v.:~zyW JUAN LFS iPlNS przewa- pięścią karabinier, czy też cel'
Siło:sunku do innych 'ludzi i to 'stik~'C? .wlSiP~1llIn~anych mIe}S'Co- la iSię trum fraJDeU'zów. ale ni~ nik wil:o s:k i , a celnik francuski
w Monte - Carlo, dosko'nale
mieszany ze ~wyk.łym wielkim jest właśnie takie sympatvcZlle. wosclach ~IelkIe luMu~owe ho DnI{ na ka.żdym ki'o-KU sław podbiegł do na·s przeraioolJ',
tele, w ktorych bogata arysto- międ zy'na rodowych'.
. Maurice .jak by "dę obawiał, Ż~ naJSze
kracja : angielska tyie i bawi Ohevalier, Edward VIII, mini- rojęcie mo,ze wywolać konflikt
się mi~dzy. sobą. A'le . jest to ży ster SKarbu Morgenthau, 8. tuf mięldzy, na,rO'dowy i małe mtwet
Dziś
cie s:ztywlIle, naogół nudne, na· obok midinetka z paryskiegO' wojnę eurO'pe.lską.
,s; 1. ci mentaLnoś'cl nie odpowiada domu tow3J1'owego, majsł'er z fa:
Z Nicei-zrO'biłem 'd wie wrę..
Pocz. -t. 6. 8. 10
Dwie słynne gwiazdy
ją.ce. Co
najwyżej zasnokoić bryki samochodów
z l'O'dziną, &sze wyciecz1ki autokarami. Je ..
może na krótki czas Isnobizm na.uczycielka z :Anglii. stenoty.: dna ' z nich prowadziła wzdttd
ELEANOR POWELL i NELSON EDDY
l1!lsZ\"ch HIrvstów. AI·e i ci an- pistka z Danii, czy Holaooii.wybnelŻa t. zw. GRAND COB., najpi~knieiszej i najko8zŁowniejszej komedii muzycznej
IgliCY' 1t'i'ząd;,ają często wypady Wszyscy w kąpielowych kostiu l\'1CHE. IPIrzez cały cz~s witeJo.
ostatnich lat
eskapady ma się
do lokalów powszechnych, wy- mach, wszyscy roześmiani i z.a gO'dzilllnej
żywa.ią,c ."ię na wesoło w wart- dowoleni, wszyscy :k.ultuT'alni i pil'zed soDą. ni€!p'Or"óWlł1'3I1ą pakim
nurcie prowansal~ki€go sympatycz.ni w !!owe"' równości, noramę Lazurowego Wybrzefa
życia.
a wszy:SCy zachłanni w żądzy z .lego licznymi pnylądlkaml.,
Mieszkałem w NICEI. skąd użyda i wykorZYS~alIlla ehwil rrialoOWIJliczo rozrzuconymi mi arobiłem r,oclzic-nnic
wycieczki woLnych. Plaża wprawdzie pia- stami i ką.pieliskami, sbrryDif
do innyr.h miejscov,·oścI. Sama sczysta, ale bar"dzO' wąska i za zamkami na 5ZCzytaeh gór j
Ni~ea jest miastem, które liczy stawiona szczelnie leiaIiami, c.zaru.ią.cą tooią mo;rz,a , skJtpaokoło :\00 tysi~cy mi es.zk ań- tak że korzystać z nie.i w n.a- 'ną w promietniach uśmie~
ców, posiada dość ożvwioiJlv szym pojęciu właściwie nie m1d- tel;'o ~ot.rea.
.
I port handlo-"yy, slarą dzielnict;', żna. Na spokO'jnych frula'Ch za- Druga wydecz1ta cało<fIdew.
handlowe
ar!eric i willowe toki królują narty wodne, na na prowadziła 'równie'Ź autoea.
przcdmieŚ<cia.
A poza tym których opaleni na brąz mlo- rem wgłąb kra.fu, mi:ano~
,~7,czycj si~ swoją Promenade dzieI'icy i dziewczyny suną. jak dOSKonalą srosą wąwozanU . . .
des Anglai·s i Quai kmericaine, strzały, za motorówkami. 0- <!"eści~o wyschiniętym/~
gdzie koncentrui<c' się ruch mię bok rO'wery wodne, żal';lówki, Slkiem ;rzeki coraz W'y'zej, ~'
dzynaroclowy nad pjC;lk nym wy motorówki, małe y.achty, lo' wyżej setr:penłynami at do ~
brzeżem zatoki. Ale w wysunję- dzie, wieźe do skoków pływac- ·sot(ośd '1800 me!irów na(ł podli
Lym na 1110rZe Casino de la kich, - a wszędzie pełno' zado mem morza w AI1PACH nadJelee, obok sal ~rv. tea!,r u re- wolonyeh, .rozbawiOlJlych i ro. mOrskieh
(AI'Pes Marltj,1llIM)\
wiowego i kawidrni, j,e st dan- ześmia.nych twarzy.
Droga.
Jedna' z IIlsjpię1młe1cing, który wiecz~ami groma·
W MONTE - CAULO całe !y- szych w Europie, rp-n:ypomiaa
dzi młodzi e7. nicej,ską, ~rzy tarA cie koneenrtruje się oczywiśeic drogę lIUl Grossgl,ookner w ~'tt:
eu. Przeboiem WSZCdlPOtC'7.1WfiJ dokoła O'sławionego
kasyna. strii, z tą jedynie różlIlicą, re
w okre~ie gdy był{'m na Rivie- Wstęp do ,t ej t. zw. "jaskilJli ha- nie widzi się ani roliska, aai
rze, był tanicc .,ILambeł.h - Kardu" .iest bezpłatny, szczegól zdalekal ŚIllie,gu, chociaIŹ mieJ\Valk", iJDJportowan v z A:mery- ni~ jeśli chodzi o rul~ł!kę. Każ- SCO'wości, do których dotadiś
ki , uszlachetniony .,Bi,S:,·-Ao'Ole" dy otrzymu1.ie oorazu kartę my, są w miesiącaeh zimowych
(Wielkie jabłko).' Jest to p.ołą.- wstępu, aby tylko był peŁnolet- oŚrodfkami sportów zimowycłi.
czenie fokstrota z tańcem fi.gu- ~i i miał długie rękąwy kMltI.- podczas gidy j.ednocz~ ...
rnwym, przy czvm iIT1lprowiza- 11. Poza tym może para'dować miesią'cach stycZllliu i lutym te
cja' tallczących ma s,z erokle PO'- nawet w shortach. Przy stn!l- ią.ca w dol'e Nicea, czy Mento..
}oe do PO'pisu. Taniec jest zabaw kach gry zwykły ruch. Stawka na stanowią mie.}SlCe pielgrzym-ny i podn?si temner-atur<; zaba na.fll1iźsza ,wynosi 5 frankow ki ludzi, po.szukujących Jagło:,
wy na sal!. Zresztą z załą.czo-I (80 groszy). Ruch wielki, al<, dnego cie.pła wś>ród ' palrrn.
Tych trzydzieś.ci IdlomełTów.
ue.i do poni'ższei kOtresnonden· jakoś · m.ało się widzi tJwarzv,
cji ilustracji każdy przekonać rozpalonych namięłlIlośdą, zni- wz'dłuż raju na ziemi ipozosta.wystawa!
Najpi~knlejsze melodie!
się' może, iż. jest to taniec weso- szczonych, czy wykrzywionych wia chrha na ka,żdym turyście
ly. Należy Jedynie. pamięt·ać, te skuTczem pożądania. NaO'gół lu niezapO'mniane wratenie, któn
Reż. W. S.
ma_ on ba'r dzo wiele fi,gur, nie dzie składają swoją dr ohną.o .. .fut do śmierci pragnie się
:t:wlązanych
ściśl, e
z rozwija- fiarę na ołtarzu kasYlIla i uś- wciąż powtarzać i odnawiać.
niem się melodii, tak że na sa- Uliechni~ci opuszcza i.,
palac
G. Wasser~8g.
'I'empo zwiedzania poduas miesięcznej wycieczki było tak
intensywne, że autor nie zdążył nadsyłać z drogi więcej korespondencji Przywiózł natomiast notatki, z których obecnie - w
dalszym ciągu, -już będąc w Łodzi, dzielić się będzie swoimi wra
teniami z Francji oraz z Wioch.
(REDAKCJA)
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DvtURY APTEK. - Nocy dzlMł
r,iejszej dyżurują następujące apteO Zlez masowo wraca
o mIasta po enac letnich
ki: Sadowskiej - Dancerowej, Zgier
' . .
.
Zapisy dz,i atwy do sz.kół poska 63, W. Groszkowskiego, 11 LI5 wrześnlJ3, t. J.. w pomedZla- klas. Rozpoczęły się już także estopada 15, T. Karlina. Piłsudskie- ,łek rOIlpoczyna SIę nowy rok gzami.ny nowows1ępujących do wszechnych i przeds'vkoli są w
Liceów. .
pełnym toku.
go 54, R. Rembielińskiego, Andrze szkolny.
ja 28, J. Ch~dzyńsk~ej, Piotrkow- f w. myśl z.aIVądzenia mInistra
~a 165, ~. ~lllera, ~I~tr~owska 46 oświaty, p. Świętoslaws'kiego,
. Antom~wlcza, Pablamcka 5b,! młodzież zbierze się rano w szko
Po długich i cięzkich cierpieniach rozstała się
J. Unieszowskiego, Dąbrowska 24-a lach powszechnych i średnich,
,
.
skąd wraz z nauczycielstwem
REJ.ESrRA:?J~ R~C.ZNIKA. 1920 uda się do świątyń, gdzie odprai ~921. --:: DZIS w~ SIę S~WIĆ do wione zos<taną uroozyste naboI'l'JestracJl w wydzIale wOjskowym żeństwa.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś,
zarządll m. Łodzi
(Al. Kościuszki
w clIwartek, dnia 1 września 1938 r. o godz. 1 pp.
19) mężczyźni urodzeni w la.t ach
Konfe·r encje władz svkolnych
z domu przedpogrzebowego, o czym zawiadamiają
19:20 i 19-21 i zamieszkali na terenie z kierownictwem szlkól odbędą
I komisariatu P. P. o nazwiskach się, jak donOcSiliśmy, w dniu jupozostali w nieutulonym żalu
i
na litery od A do J. włącznie ora.z trzejs.zym.
zamieszk,~li na tarenie 6 komisariaWczoraj odbyły się wstępne
tu P. P. (wszyscy).
narady
do tych kOOlferen~ji, na
Zgłas7..ający się do rejestracji
winni posiadać metrykę urodzenia, kt6rych omówione zostały szeze
W dniu 31-go sierpnia 1938 r. smarla nasza wieloletmi\
góły programu nauczania, orga
wsp6lprllcownica
względnie wyciąg :l; rejestru mies;~
nizacji
nauki
itp.
kańców, wraz z dowodem stwier··
dzającym . tożsamość '<*oby
oraz
W związku ze zbliżającym się
dowód zameldowania na. tE'rani<3 roldem szkolnym, zaznaczył si~
Lodzi.
masowy powrót młocbieży z
w Zm arłe I tracimy SlIcnego charakteru oddlln~ Mm to-

!

b:O:WisiiriaiiCirSZI,n
Siostra

miejscowości

NOW A CZYTELNIA. - Z dniem
1 września r. b. zostaje otwarta pr~y
miejskich kursa.ch społecznych przy
ul. Prusa nr. 15 wypożyczalnia
książek i czytelnia pism Ula dorot;łych, z kttrej korz,y.r..ać będą mogli nie tyIk') słuchacze kursów, ale
i ogół ludności taj dzielnicy.
Księgozbiór !iczy obecnie ponad
2 tysiące ksiąiek, pr.r.ew3Żnie z dzie
dziny beletrystyki i będzie, jak we
wszystkich bibliotekach miejskich,
stale uzupełniany nowymi ksią.żkami z różnych dziedz.i!1 wied~y.
Wypożyczalnia otwarta będzie
dla public?;nośei w dni P,Owsz.ednie
ud godz. 16 do 2f-ej.

Odznaczen-.a

Krzytami

Zasługi

Wicestarosta grodzki łódzki
~. Ludwik GIEŁCZYŃSKI %0t.tał po raz drugi od~naezon.y
Srebrny.m Krzyżem Zasługi.

*

W umaniu za sprętY'SŁOAt w
prowadzeniu akcji !>orządkdwej
odz'D~ezeni
z~~tah Sr~rnym
>Krzyzem Z~ U.rz~dDlCy s~'fostwa grodz!klego w ŁodZI;
mgr. Hilary MALISZEWSKI,
'Aleksander STYCZYŃSKI, E.
SZYK'E , ·za;st. kom. p O'lic ji na
m. Łódź kom. LEWA<NOOWSKI.

W,jaśnienie
W związku z naszą notatką o
za~zadzeniu przy ul. Piłsudskiego
nr. 76 wyjaśniamy, iż zaczadzony
został nie p. Natan Uryson, lecz p.
Dąb.

zdrojo'wisk.

b. D. Sara Burszl,n

letniskowym

warsysz~

SZEF I PERSONEL
firmy W. LlNDENFELD

.\\!

Budowa DOlBu· Maiki i Dziecka
W magistracie

l

Pod przewoolIli.ctwem prezydenła GOOlewskiego odbyło się
w dniu wczorajszym poISiem:enie kOI~gium magistrackiego.
poświęcone omówieniu wielu
bieżących spraw miejskich.
KOIIegiu1l1 ,postanowiłd puy.ląc wyasyg1Dowany z fUlldusz6w milłli5lłerstwa oświaty zasiłe'li w kwocie 1.000 zi. dla
miejskiegO muzellOl histOrii i
sztuki
im.
BartO&zewi~zów,
przemaczony na potrzeby hib1iotelki nauKowej tej instytu-.
eJ!.
Kolegium postanowiło następ
nie przeznaczyć MO.OOO zł. na
bu®wę DO'IIlu Matki l Dziecko.
D
M!k"
D' k
.
. om a. l l
Zlec a. WUlle·
slOny będ~le. prze~ kom1Ł~. po:
mocy, dOZIoCCIom l .mloozlezy !
pomyslany został, ~ako schroni
dJa. b~zdomneJ matki, wał~a}ąCeJ SIę
często na bruku
wietkomie.jskim z niemowlę
ciem:, bez dachu nad głową i
hez środków do życia,

łódzkim utworzono wydział prawny

Postanowiono 2'Jkolei z oddzia
łu prawnego ma gi5ttfatu , wyłą.cZOOlego z wydziału p-rezydialnego, a podziclonego na dwa
oddział~ administracyjno-pra w
lny i cywilno • !procesowy utwol'Zyć . zupełnie nowy wydział SamOdzielny, pOd nazwą
,Wydział prawny".
Po zatwierdzeniu statutu f

.ililliiilllllliiiililiilil_.........

Straik transportowców
rozpocznie

się

dzisiaj

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu
dzisiejszym rozpocznie się strajk
pracowników transportow)'Ch ..
Łodzi.

Wczoraj wyłoniona , została k0misja strajkowa, która łącmie z za_
rządem związku ;!zyni przygotowania do przeprowadzenia akeJi.
Strajk zostanie przeprowadzony,
mimo, iż w dniu 5 b. m. odbędt:l,
się jeszcze jedna konfet·encJa.
W strajku ma wziąć udział pe
nad 1500 osób.

woiewództwa

łódzkiego
wczorajszym około godzliny
5 po południu nash."'Ulek silnej buny z
pim-unami p(}wstał we wsi Ry<byDki
gm. Gospodarz, pow. łódzkiego w za·
groo1Jie Walootego LABUKA pożar.
Pliorun weNy! w stodołę. Móra

w

dni.u

.0

spłOlllęła. Pożar następnie słlrnwil oba
rę, chlew z żywym inwentaT'Ze'lll,
pę oraz
część
domu mieszkaomego.

duszu amortyzaeyjnego przed Straty W)'1Il{)5Zą około 3..500 zMydl.
• •
• •
.
- W OrorkO'Wie na strzelnicy małoka
SlęblOrsłw miejskieh, obowJ.ąZu- lihrowej potWlies:iła się 25-lemia. Maria
jącego .. Kanalizację i .w~ocią KRÓLIKOWSKA. ZwłQlci zmtlezi.ono

gile,

gazownię

mie~ką.,

miejską, warsztaty

aptek~ na.9tępnego dnia. POIWOdÓ'W -.JOb6j-

.stwa Itie. usłalOll().
.
W -J. lrozJwad6w. pow. łęczydUc
•
. ' o- go w ~sie młocki Pf%! pomocy lob
WIli -IOŚim, Rszew, OSJed!e lm. ł lIMlbiIi zdamył się traglemy wypadelt,
MontwiBa.
Mireckiego, tabor zaiko6CZ'0111Y imiemlł PObotnib robie
'm iejski oru neinię miejską go 26-łetDiego Zygmlmła KLUSIIU..

.

.

ne~ b eto~llarmę.

nr_ 2;

z

medhaniez-

aIklad hod

P~ ~ ~ ~
~;7~o!.~=
tempIe pne'dstMrić
nactsoresrm et. ..--

:z;

w szybkim

qk MaC zmiałd:haia kJa1Ikf , . . . -

wIachIom

owej

twierdlJeDkl.
ttn.. _oL-

j

sbtaelll

~ aDMł.

~e ~ !IWoiew, pow....... -,!",e1j
-"'-'~__ ~ Da- Kiep Da tle lIPO" SIłSled~., .,.
l'.,~~vw.- .
RIo cło awantury między AncJrft)jem

, n .IW'lJ!CU .
'być szereg dzia~ . . pi. . . .- C".:mPCEM i 39 Iduiza KOiiIbiiaIy:m
żenłe de,1.eromI!Ittego 01'8'1: ZASINEM. C4epiec. w ezuie aw t !lY

!Ila poszerzenie une,. Wi'fiiG!k1ej
i ol. Przejazd."
• _
., .
Na tym posiedzeDle' l:~trm
lamJtII1i~o.

_o .

(rt)l

~~~ r=:::~ i~a "\:
F cięlJr.oD w - , .
I ...ę.

raD.
RaDu.

dla ochron,

gładkich

.WI wyn.iku pneprowadzonej
ostatnw a,k cji up'OTz.ądkowania
p odwórz , które wyłożone zostały gładkimi nawierzchniami, na
bramach wiem doonÓ'W wywiesZO'I1e zostały napisy, zakazttjące wjazdu wozom nieogumio-

sta w projektowanym d_omu.
/

nym.

te:

~eziaDo w ..... lilie·
pmyłtJcimJm do szpbłll.

Oeu·Rłiani~

Sumę tę !kolegium
postanowiło traklować jako udział mia

wozó'"

nawierzchni

.lW: ślad za ~ dv-

mów, praguącymt 1IChJxIaić gład

ide nawieIv.clmie pNed ~e
ni:em, ma. być podjęta w miekie
akcja ~ og.I...da
wozów i kasowauJa . .-"OPIJ
om~ na kołaeh, DłRt.w~~!J
W'

szybkim tempie bmfd .

RADIO
AUDYCJE ZAGRANICZNE
PRAGA (470)
19.30 "Dali bor" - opera Smetany
KALUNDBORG (1250)
21.30 Sy.mfOiDia. B-dur Hayd'lla
.
22.20 Uwertura DwQrza.ka , MtIIZ}"ka do
"Króla Chrystiana" SibeIiusa i RapsOOJia norweska Svendsena
STRASSBURG (349)
20040 Symfonia I Brahmsa, Symf>Ollia
H-moll Szn.ber-ta, "Les Prelndes" Li·

od

przełotona

szpitala św. J6zefa z okazji I
50-letniego jubileuszu pracy

W szpitalu św. Józefa odbyła się przedstawiciele duchowieństwa.
.... czoraj uroczystość jubileuszowa
Wkońcu nastąpiło odłonięcie porCi mianowicie obchód 50-lecia pracy
tretu przechodzącej w stan spoczyn
samarytańskiej
przełożonej
tego
ku Z«lsłużonej jubilatki, liczącej
!>zpitala, p. Marii RAABE.
obecnie 80 lat życia.
Na uroczystość przybyli przedsta.
wiciele władz, a. m_ prezydent GodCzarując,.
lewski, wiceprezydent Kozłowski,
naczelnik wydziału zdrowia urzędu
wojew. dr. Sałak, nacz. wydziału
•
zdrowia magistratu, p. Kempner,
przedstawiciele sfer lekr.lrskiah z
or. l\1isjonem na czel,~, naczelny lekarz szpitala i in. Po nabozeństwie
wygłoszono przemówienia. porzym
Najzgrabniejsza kobieta świata
p prez. Godlewski wręczył jubilat
JUNE KNIGHT
ce adres hołdowniczy od zarządu
miejskiego. Przemówienia wygło·
sili ponadto P!ł. wiceprez. Kozłow
lki, dyr. WolcZ!/ński, lekarze oraz

Do kompetentnych c.zynnWkó\\
podania w sprawie uruchomienia w naszym mieście
szeregu małych taksówek, na
wzór aut, kurSU.lących w stolicy.
Małe ta'k's ówki mają, według
projektu, kursować w mieście
po niżsrzej taksie od nO!fmalnej.
Za pierwszy przejechany kilQmetr pasa,żer będzie płacił 70
groszy, za każdy da.Js.zy kilu·
metr 50 gros1zy.
wpłY'll~ły

Kronika reporterska
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Po załatwieniu szereg>u spraw
drobniejszej wagi, powzięto dp
W niedzielę, 11 b. m. odbędzie się cy.zj.ę w sprawie rozbi6rki kil·
ł;ycieczka aut(}buse.m do PłQCka Zaku ruder, zagrażających bezpie.~isy przyjmuje sekretariat
towarzystwa krajomawczego (Al. Kościuszki ~zeństwu publieZD«'mu i szpewygląd mia17) w piątek, dnia 2 i we wtorek dnia cących wybitnie
6 września od 19 do 20-ej.
sta.

otrzyma

prllCJ, o kt6rej pttmlęć Zlłchowam, nil zlIwaze.

,. .
szkołac.h sredruch rozpoczę
ły SIę egzaminy do pierwSIZych

.WYCIECZKA DO PLOCKA

Jldrł!5

ROdzina

Male taksówki
kursować będą za niiszą
taryfę

szta

KOENIGSWUSTERHAUSEN (1571)
00.00 Symf()(llia D-dur Haydna, Wariacje OIrkiest,rO'We Brahmsa, "Hamlet"
i Ballada symfomcma "Wojewoda"
Czajkowskiego.

melod'in, film o milionowej w,stawie!
Rewelacyjna obsada:
•

~1ł)1l(IE ~1A\1l(A\ll
Film

zrealizowany

w Londynie!

Rasowy amant
MłCHAEL

JU2 JUTRO W KINIE "PALACE"I

BARTLETT

tir. _

Wczoraj

W ł.odzi•••:

W mieszkaniu rodziców pl'lZy ul.
lll') uległ popaTzeniu
wskutek wybuchu benzyny G·letni Gu
staw BRAUEU.
Na nI. Łagiewnickiej najechany ZQsial przez samochód w czasie przecho
dzenia przez jezdnię 37-letni Michał
ZABOROWSKI (Pokorna 39). Odniósł
on ogólne obrażenia ciała.
W mieszkaniu pracodawców przy
ul. Piotrkowskiej 33 w celach samo ·
bójczych OItruła się esencją ocrową
sł użąca 21-letnia Regina WRZESIAK.
,V sLanie ciężkim przewiezionQ ją
do szpitala.
W klatce schodowej domu przy ut.
Mar-iańskiej 1 lokatorka 57-letnia E·
milia rrmSZER, pOlbknąwszy się upadła tak Iatałn1e, że do,n_ala uszkodze·
nia czasz-ki i wslr-ząsu mózgu.
W pokojach umeblowanych P'I'ZY ul.
Piłsudskiego 39 Lajb
Moszek BLIMARZ (CegielnJiana 11) skradl Włady·
sławie FLORCZAK dam5k~
zega'I'ek
wartości 25 zł.
'
Bajla POlIERANC, szwaczka (Brze
zińska 9) zameld()tWała, że na oknie
w fabryce pl'zy ul. POJIllO!l'skiej 163 po
zostawiła zegarek wartości 60 zł., któ
ry jej S1kradZliOlllo.
Z now()budującego się domu przy ul.
Czackiego 16 na szkodę blachal"m E·
mila POLANICA z Gł<YWna, skrad,ziono kilkanaście ar,kus-zy blachy cyniko·
wej, wartości około 100 zł.
Jan CZABNIECKI (GrOJIlladzka 13)
w czasie pracy przy naprawie dachu
na posesji faibryomej pm;y ut Mliliooo
wej 27 spadł i dO!Zn!ał złamania :!:eber,
Wólczańskil'j

SekCja

c·a a lecz

zwłok

€zg · umar'

la?
pochowanego przed kilku tygOdniami robotnika usiali
I

•

mu przy ul.&i].i6:!ki~ li za autyuDi
ta'm y stan poaes.J1 pl_ego Da 14
dni. II drtt{!iego na 7 dni a~e6Złu.
Mieozysłarwa OCH~.NA (SekwesUa
IO,f.ska 18), który ~ pilijalleDMI W'.ftICII:tlł
J)o.~ę Da 2 tygodme arew.m.
,Jó"eta STASmSKIEGO za
1ebranKłę na 7 dni &Tesztu.

neR.,

Telewizja w
wystawa ra.dio'wa: w
ma rówieś:mmę 'fi{
wy.stawje londyńsk~ej, naz.wa·
nej olimpiadą rad~ową. Osią ' 78.intel'es,owaJIli.a. na wystawie jest
l1.acja łeleW1itzy.łna, uKazująca
publiczności
najpop ularnit'j~zych ludzi ze świata artystycznego Loodynu. Pierwszą osobą,
którą angielska stacja teleWIZyjna tikalZała publiczności, była
królowa piękności wyspy Jamaj
:ka p. iWdennie Stuart Cas'Serly,
goszcząea w tym c,z.asi:e w Lon·
dyl1lie.
Jak wyjaśnił pr,zedstawizit1
komitetu
telewizyjnego
sir
Frank. Smi'th, iWielka Brytania
jest j3Jk dotąd jedynym kr-ajem,
który nadaje regularne tTansmi·
sje telewizyju,e. iW! sprzedaży na
rynku 3JIlgi,e lskirm są już apara·
f Y pr'z ystosowane do odbioru telewizyjnego po oenach mało róź
niących się od cen zwykłych a·

( I'olska:

:WarSlZawil6

t:zg

i~ż

zosiał

Na

"lUuMOrzUSlanu"
UrlOn
ZdrOWOlnu
Kipiani skazang znów na 2 lala
wjt;zi~nift

Na. ławic' osk3rlonyeh fllłdu. okrę
gowego w Łodzi ZMhdł wczoraj 38letni Mikołaj KIPIANI, osławiOD)
oszust, bohat~ wielu afer, skazany
w swoim czasie na ,lata więzienia
za nadużycia na stanowisku anęd
nika płatniczego.
więz.ienia J1&

. W akci~ 'spr7ndaży pośredniczyli
współoskarżeni, głównie za.S
!'(a-

zany został na 2 lata więzienia.
W innej spmwie, ~ lttórej zreS'lr
tli- pisaJiśmy już w swoim czasie,

dzidłowski, ma.j:v;y za sobą bogatą
na ławi'} osk~Lrlonych żo l'l"ll'l!złość kryminalną. Kadzidłow·
na Kipianiego, Wanda. Wespół z ski słuZył w wojr,ku niemieckim w
Romanem Piotra m KADZ(Dt.OW· randze kapitana, następnie zaś W
SKIM, Jtzefęm KUJAWSKIM ib. tym samym gtopniu w amill poldependentem rejenta. Rżewskiego, skiej.
Kipianiowad~konała oszukańczej
Za. fałszerstwo weksli i oszustwo
machinacji sprzedały domu H<el"imie został z wojska wydalony, wyje·
Pawlak.
chał do Belgii i tu skazany został
Dom ten, Który de fa.eto dawnp na 5 lat ciężkich robót. Udało IDn
już stanowił własność wienyeieli, się zbiec i ostatnio karany był ro·
kupiła Pawlakowa za 14 tp. zło lri<nn więzienia. za usiłowanie przetych z tym, ze przejęła na siebie kupienia. urzędnika i. 8 miomąca.mi
dług wobec BGK, rzekomo wyno- więienia. za oszustwo.
szący tylko 135 łys. zł., a w rzeW ezooj ro~praw:t Pipia.niowej i
ezywłsto§cl obetązooy 21a onnad toW&1'Zyszy została odroczona dla
zasiadła

powołania ni~będnycb świadków.

złotyc1L

iai wro i Irgzjera

POCI:. 4. 6. 8. 10

Najdowcipniejszy film
sensacyjny

NAWR6CONY
GRZESZ 'II
(BYŁEM

W roli

gł.

GANGSTl=REM .••)
Edward G. Robinson

,n i a;

lPłoo.

Odbył się pogrzeb i niewąt4
pliwie lIla tym iSkoń-czy'łaby ~

historia niedoibranego małżeń
stwa, gdyby nie plotka, która
zrodziła się wśród sąsiad(lw Polaków. tPIlo;t ka straszna, powta~
rzana c-o raz częściej i upa['ciei~
IPolak zm8J'ł otruły przez SW~
żonę!

'W ersja o podstępnym zgłlt·
<lzeniu ze świa~a IDGża do1ada:
i do policji. WSZICZęto do-chodze
nie, w trakcie któ.,ego zebrano
kilka szczegółów dających po.
zOry prawdopodobieństwa.

W -- k, na falsze-'" w·e s,I

Zarządzono kontrolę.

Pom,slowa
.,Slep8 Aach,ela
taks6wce przygodnych adorator6-w
okradała

Frenkiel cbwycił f'ię jednak pod.

.

w

.

. .11

j

dł"

.

chor.

-

IP rzy hliuzym badaniu oJni:.o

stęf>u. Kazał Fuksowi, mimo, iź ten
Na ł:"Wle os~a.rzoDy(;h zaSlau a awa a, ze Sl(~ ź~e C2UJ8. Symul<lWa,. zało się, że owym; antłdOlull(
• wczoraj 27-letnia Rachela BRAUN, ła nagle omdleme. Po tym prŁych(). !lUt pijaństwO było _le to JIW.!
nłg-dy nt'e był fr yzJAvrem, gol"
tc l
. . . , ił
d
. b'
8trzyC podrzędniejszych gości. Zda- ' bard~o tzys~na l U:odzl~a kwar - oz a o SIC te, :r~r.as~ła towa~ KOpyflnlk (agartun eurobeoml,
rzyło się nawet, ze gdy zjawił się s~~Vlan a, PkO dz~r~a elU
o ooa-l ~zysza za ?brl~ roscok' o~leeywała, uznane przez ):ud za ~
w zakładzie -unkc·onart· oz
b _ ma szeregu ra z~e'ly.
ze przy naj lZS7.e J azji zaprosi nały środek. na odzwyczajenie
l
J
u" polecił
u ez
B
'
. l .
b
.
k
d"
bi dl a p'oW"etOwant:1
. ze.
Frenkiel
raunowna,
Ja.;:
SIę o 6C m ;) l) a. \ go OSie. e,
pieczalni, sprytny
si'ę od al<kohol'ti1.
..IK~
swemu obłąkanemu
b'-I-t i zało, byla postaCl~ dobrze znaną. w psutego wieczoru.
ma tę własność, itl pO'WOICłu)ii
,
su l-= ow f
h
h
oor
r:. dh .
.
właśnie jegi> ogoli ć. - W ostatn1.9j s I'r~c
. przestępcz~c
'. s ICy,
'-' y wystr~c męty w tell ~b w-ymioły. W maJyeh dawbt.li
b·o.<:rł
d b yt gdZle llos ,ła. pSou<10mm "stepa Ra- na dudka męzc2;yma. wracaJ: do do- .lest nieszkodłiwy, w ~1'"
chwill' u'rz""dn'k
, . k'
1 . m~, st Wler
. dł'
.
wv wariata. l z l "ó Z, po rz Ir c h ela" z UWagI- n:1. swoJ
rc-t\:I
za z przerazentem,
że pQnad gram, może lJ.ye . . . . .

I

Na inaugura,je sezonu

C"'MM

EUROPA

Dochodziło do częstych scy'
sji i awantur. t :1d:órych Jedna,
ostatnia, skończyła się tymi, te
Polak. opuśeil mieszkanie i
przeniósł s~ dO sw'v ch
rodd:,
CÓw. Tu zacborował, postal
.przewiez-i-any
dQ szpitala i
zmarl'. !Lekarze S'kornstatowalJ,
z,gon wskutek ropnego zapale-

go III pod pzEtd n i e J.zych gOfie....

paratów mcHowych. Ilość
nentów telewi:zyjnych zwiększa
siG w Anglii w lak s,z ybkirm tem
pie, że za,c hodz[ już poł:rlzeba u
rudlOmie:nia drogiego st'l1d~a dla
nadall telewizyjnych.

KINO

skalę.

Kiedy chor~' Polak przewieziOlJlY został do szpitala ubezDif~
ezami i poddamy sz.czegółQlWyDi
badaniom Ie'karskim, stwiel.'du'
nO u niego pewne ob.lawy zatru
Pned sądem grochkim tocl&yła stał skazany Da 8 mie9ięc,r więde- \ poci warunkiem, łt pokT,-je sttaty cia. Miał zczerniały jJęzyk, a a•
f ..'--'-łPJo.
. .. t - -"'
~
od.
... _ . . . .
laIr:.. -a.....
. ' , nalizy wykazały ropienie neretf.
Hę W'CZOr'&J u=.... {~ r. ...~_- ,~ . ~a . 'Zzawleszemem Da UWA - - ,- ~ pvmv.;ła lMzpłeezałma.
swoim rodzaJu sprawa.
,
- _ _ _-_ _ _ _ _ _poniewa:ż
równocześnie skOl\-oi
Na ła.wie - Ka.rż . -I. _"':A~'
•
statowalIlo zapalenie t>kte, •
• •
08
~~ - - . - p
Ił
~ stan chorego nie p01JWalał ,..
właśclC~lt~l 1Ałkła.du fry2jerski~ Jo; .
,.,
piialie.~e baooIDia. pO!nMe~
FRENKIEL, który~ cheąc pom6c .'
' .
• ..."
m. Niestety, Polak 7.IIIlMł,
W uzyskania łwtadczeń umysłowo - - GłównJ oskartony skaza nu na 2 łata wiazienia
....~ J JI""
Tera1!, w zesławien'iu 't ~
QlVl"qOU
.. Mo F~. ubezpie.
s~ okTęgrłWY; 'ogłosił W'aOl'aj
Z. N. Utwm -skazaay zosteł na
rzyf go fikcyjnie Jako S'ftgO wap61- wyroIi w srmwia LitwinlIW j tow. 2 lata 1VięRema, jego ojciec ft. Jtą '0 xa1lrncin: owe zao~
wane' przez lekarzy 'o bjawy wJ
pracownik'a, narażaJąe " ten : spo:
't7iyuy, oskarżonych o fałszowanie Litwin na 1 rok więzienia z zawie- dt\ją si~ podejrz8llc.
_
!lcSb ubezpłeezaln~ę na straty.
i puszczanie w obieg sfałszowanych szeniem na 3 lata, Futersznitowie
lPołakowa była JaZ Wf W •
Frenkiel
uhezpiecą'ł
Fa&a wek$łi z podpisami rodziców UCZ-I po 6 mł~ięcy wi~ia z zawie8ze.
lIrred kil1m miesiącami Od tego eza nłów, którzy uezęsz'!zali do łch niem na 2 lat1l. Borensztajn, z bra- Twłertkf, Iż istOtnie daw* DIłIII
ku dowodów, zostllł uniewinniony. ~ jaikJieś lekarstWO, ale _ę
su Fuks r.gła.smł się do l~knrzy 11- szkoły.
.,
łącznie w tym celu, ,.". ocJIwfJi
bt'zpieezaln4 rloma.gając się kuracji.
lA ezaić gQ od p~1a wódkL Lebi:r,
Ponieważ zdradzał objawy obłędu,
iSIlwO to P'Q'leeil jej [jakif 7JDII.!
postanowiono zbadać ~ałą sprawę.

.7.wrok.
zgmął mu portfel.
Fuksa osadzono wrcs'z;cic w za,.
Do Łodzi przybyła ll..'ł. "go~cinne
Wpłynęło kilka. 1.MDel-iowa.ń, !!Ile
kładzie dla umysłowo - chorych, (l występy· -. Otasowała w nocnycb złodziejki nie ;~ioł.'Ulo ująć. Dopie·
Freuldel został pociągnięty do od- lokalach. Poznanemu mężczyźnie re- ostatnio, gdy prlbowa.ła, w: i3wój
powiedzialności.
przedstawiała się lako - bognta met z,wykly sposób okraść Z. Kona., z0Na rozprawia przY'wał się, iż żatka i z re-Jltły zapraszała kaZde' stała ujęta.
chciał pomóc nieszczęśliwemu cho- go do s~ego miesz1{ania.
Wc:wraj ska,UlJLa,:rosta.łA Da 8
remu
i
cbwyeil
się
pqdstępu.
ZoPo
urodze
w
aucie,
Bmunówna
umiesięcy
wię1.ieni& ,
a-b o-

".,m

z_ladzonlJ

Przed kiJfku tygodniami, w letni LOngin POLAK, zatrud- nie.
biaalOwską" na Bałl1tJaclL. ~
sZlpitalu ubezpieczalni ~ołecz- niouy w p~dzalni Scheiblera
P.olak miesz.kał w'r az ze Sową cie mał,żolllków nie było najlep ..
ne,j w Łodzi zmarł robOłnJik 25-- i GrOhm3na na Księżym Mły- żoną Władysławą z domu Fa· 1$z,c, ponieważ Polak myt ~
stO upijał si~ a znów ona kObie
la młOda i przystojna - prago
!nęła tyć na szerszą, nti na to
ławie oskarżonych
pozwalały
środlm.
fiDan8Owe,

I:..-S_ąd_:i::_~1~_iński--=·IWił
FranciRka SZ'YMCZAKA, dofera,
k~óry
'W starui~ pi~ym najechał Dal

śmierci ..,

naioralną

W r. 1397 Kipiani, zwolniop.y z
urlop zdrowotny, dopuścił s~
nowych przestępstw.
Sfałszował weksle i czeki Da szkodę właściciela fabryki li' Nowyeb
Sadach pod Lodzią Longina Jerzaręki MM potłuczenia głowy.
ka i puścił Je wabieg, za pośred
Na ul. Nal'Htowicza 67 spadł z ntSZ
towania z wysokości II piętra 56-1et- nictwem niemniej od siabie zna.nen i Wła:dysłllJW LANKIEWICZ (Szope· go w kroru"ka.eh sądowych Brok11 a 24) i dOO\ll1lł pęknięcia mied1riey maDa. W wynikn dochodzenia, "'1oraz złtlmania nO!i.
toezono um spr1I.wę i wczoraj ska- 200 tys.

kiosk pny zbIegu lilie AL KokiDsdd
i S·go Slerptria i rMbll go, Dl!. 7_ dni
ares2'!tu.
Feliksa BRZOZOWSKIEGO i 'J ana
SZyMANSKIEGO, współwłaścicieli do

ćczyt

Wielki film polski

Zachwyci
Wzruszy
Oczaruje

reżyserii

Michała
Waszvńskiego

Druga

· Młodośt

Wkrótce

Ul

teiny..
PO~~~I

mIęia karmłlli tym . .
ale ll8.IIlaWiab i ........
biety, ~je . . . . .., ...
ten 8p08ób waIezyIy " lIa1ol!8dI

uie ty1!kO

]~

rnę'Aów.

;Wobec
stwienlzenia lyclf
w!Szystlkicb bk-O'!icz.n~el.za"

dzi obooniepytalIlie, czy istotnie
t,tko! .,...
C'G[ć męża. czy też, jak twierdzą sąsi:adk4 chciałal w teR sposób pOzbyć się go.
Polakow~ pragnęła

Gorczyńska

JUDoIl8-SfUPOWlki

Ćwiklińska

ZachareVlill
Cybulski
Znicz

Zgon

nastąpil:

:bez.spr&ecmie

wskutek zapa'l enia płue. ale ni~
jest wykluczone, że wywiązało
się ono przy/pad'kiem, a zamiar
zatrucia już !istniał i był systO'
małyeznie wykOnyw'aUy.

Te

uda siC
do,piero pn:y sek.e.Jl
która ma być zarządzO
o!kołicZlllOś.ci

s~wierdzić
~włok.

prowadzące śledJ:-'
nOSzą si~ z -zamiarem do~on&nia
ekshumacji zwłok i
przeprowadzenia badań, które
ustałą: chciała I~ć esy truła.

na. Organa

two

ll

"Grand-Kinie

Od odIpowiedzi na to pyta:ni<l
;pol'aJiowej.

~ z~]eły .) Ios

lA

S SPORTOWY

d1iM'

Lódi, dnia 1 września 1938 r

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

wa~~~~~:!nYS!:~d~il
604 dm.

Mistrzostw
bokserskie
••
rozloso\l
e
Na pierwszy ogień idzie mecz Geyer••IKP., już w przyszłym tygodnio
Wczoraj wieczorem od'było
się posiedzenie wydziabu sportowego okręgowego związku
bokserskieg'o przy udzia,le przed
SJtawicieIi klubów, a to celem
rozlosowania d.ru.t.ynowych mi'
strzostw okręgu.
W zastępstwie przewodniczą·
cego wydziału p. WianlkoW1Slkie

go p.rowadził posiedzenie p, Sic
rota. Obeoni byli pTzedstawicie
le 9 klubów, a mianowicie: IrKP,
Geyera, Zjednoczonych, Hakoahu, Wimy, KruscheIlldnra, · Sok-oła, Tomaszowskiej FSJ i piotr
kowskiego SKS-u.
SzeŚĆ pierwszych klunów bie
rze udział w mistrzostwach A-

Narodowa
Przygotowania

kilasy, trzej IPozostali wraz z rt:!zerwami IKtP i Geyera biorą udział w r,oz,grywkach klasy B.
Postanowiono mistrz~twa 1'0
zegrać w dwóch nmdaeh (mecz

i

i'cwaniż)'.

druż,na

.

Wa.łsI6wna

przebywa w

wień PZPN, tc:rwal'zyiSłwo urzą-

'~

stwa Europy do Wiedni~ które copl'awda odbędą si~ za (Iwa
tygodnie, ~t już wykluczony.

S.
lo'dz' Illzbogaca
w
... l
nowoczesny stadion

w ramach jubileuszu
lO-lecia
KPZjednocwne
nastąpi w przyszłą
niedzielę 11 września oficjalne 0twarcie nowego stadionu klubowe·
go.•Stadion ~~je~~czone. m~
być Jednym z naJplękmeJszych l naj
nowocześniejszych
stadionów w
Polsce. Mieści się on przy zbiegu
ulic Emilii i Kilińskiego.
W dniu otwarcia wyk<>ńczone
będzie całkowicie boisko piłkar.
skie o rozmiarach olimpijskich orai
sześciotorowa bieżnia, otwarte bę.
dą również wybudowane częściowo
trybuny.

° meGu

zarzuty

l

Illu swych l'odzic6w w Pabianicach. Wyjazd ~łef na mistrzo-

O

.nIoc%<me _

W związku z protestem PoW.nIi, dotyczącym meczu lP'oIonia
- Craeoria o mistnostwo ligi,
jaki odbYł się ubiegłe.i niedzieli
w Warszawie, zarząd Craeavii
wystosował do zanądu ligi P.
Z. P. N. pismo, kt6re poni'lieJ
przytaezamy:
i I I +"'1"
"W myśl par. 10 posłano-

Manitins.

Szer!ke (Warta)', Ce~la(ŚIąsk)
'WiłłlllOwl!llki ,(,Ru'cll) l W~
'('Roch)'.
•. Defi.nitpma dru+Lyna prz~·
ClW Nleme~ ustalana zostame
po skończeniu obozu. Kandyda
ci do spotkania z Łotwą wyzna
czeni zostaną po 11 wrześlD:ia'.
~e na obozie prO'Wad~ić b~<Izie trener I~ p. Sipojda.
l

.

Polonia

Z

pr-zeciwko

d6w i nie my8I.....y , idł- ~ k~ ~ tak, że
wift, R'eS7Jłą, edonI[o"Wilel naI.f powybijali w nieh wszystkie
wyiszym władz piłkarBldell b;r .,ur. [W jednym aoeie' .miszlł obecni na zawod~ ł widlSe- ezoDO mierzeniem kamienia tak
Ił obraz tega, co, gd,t.y, miało someIr, odłam'd zaś szkła w
się JOwt6ny~ musililcllty dopro 1liIIłe;U}W lab włęk&ym stopwadzić d.- dWLwidGwMłł.'8P1"w .Dia ~ prarwie wszystpiłkę noZną.
~ki(".h jadącyeli. O . faJreie fym
'. ..
..
• tza.wiadomDi poszk.od.owam szo~rswej18b'~~aw~ ;ferzy XI!ty komisariat p. p. w
zeznan gI'1MlZy IIIIUt'K>nuwuay, z::: Warszawie', a przvuuszczamy,
przez cały ~ .Z8w~6w pobli- ~ i . właCłlze pilkarslrię.
czność z mleJSe sto~eych nu,,Fałdy te nie w,magają taidtcała na ~czy ~and, .a nycli komentańy, tym nie

Clrm'jące za'Wooy}:inno doo peIną obronę osobistą i czci. gra_
ezom, i'.ar6wno pod~ zawodów, ,,,k i po zawodach. Przepis ten został złamany przez K. °hsaIDd'o ?Ilał°bo~~dW ~~
S. !Polonia! w czasie zawodów w se o zema! z
_a o ",~.......l.
dn. 28 sierpnia .b. r. w Warsza,~Nie koniec na tym. Kiedy
wie, 1Il'ządzonyeh przez ~n gracze wrWL z kierownictwem
klub'.
wsiedli do taksówek, by udać

mniej są tak potworne, że si~
powtarzać nie powinny. W tym
celu Z\Vł"ail!amy' się do Sz. Zarządu z prośbą o wydanie za~
rządzeń tego rodzaJ~ kt~y
"Ocena!. całego pr7~biegn me- się d.9 holelu, zwolennicy Polo- w p~s7Jłoś~i ~arantow~ zaczu nalezy do sędzrego zawo- nU rozpoC7Jęli bombardowanie wodnrkom zyete i zdrowte".

K~ p", ~

:as

E

+-

Ba-)(~h, 1Z)ea..

·pa;tdziem-ilka: Hałi2óiłi' ......
. IKP. fKjE-Gey-er, ~i,ma-'Zje(I.
Il'OCz'one.

30

paździ·erruKa:

IW _

Ge-

yer KE _ Wima Zjednoczone
1 - - 'Halkoah'.
'.
6 listopada: IKP _ RE, Ge ..
yer _ Zjednoczone, Vlima -'
Hakoah.
13 listop:ada: IKP - Zjedna'
czo.ne, Hakoah - KE, GeyerWima.
Ka-1endarzyk będzie wcdh~
wszelkiego
prawdopodobień·
stwa ulegał w trakcic mi ..
srrzostiw najróżniejszym przeobrażeniom, nic wzię!o bowiem
pod uwagę Vermi.nów zaiętych
iIlIprz, 6 listopada. kiedy w Loo
dzi będzie mecz międzypań~
sWo.wy IP olska B- Estonia', dl
u\\--ażać nalcży za dużą lek~
myślność, kluby Dowiem ~
zawczasu wynajmować sale.
Dobrze losował I KiP , nałOimiast zdecydowanie źJe -- (te..
yer. Szrajrer jest podobno jeszcze _niez'Y-olniony ż KalisZa.
Drużyny wystąpią naog61 w
zeszłorocznych slldadacll. ~eay"
nie Kruschender prawdo.poooJ)..
nie bez Richtera, który odbywa
słttź'bę wO,joskową, a Hakoan l!
nowopozyskanym Rolinickim z
krWkowskiego Wawełu (w, p6ł..
ciężka)'.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

I' DrUz· Unowe mI- sIrlOS Iwal e'B BoaII eIo' WObsada sedziowska

na niedzielne mecze
ligowe i o wejście do ligi

.
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O Da.ro
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d

h d e prZf(
o Dl.
nadchodzącą

SIę

w

udział
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"u 010

P

nl"edzl'e}p
•
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zespołów

W nadchodzącą niedzielę biorą stawie doświadczenia z lat ubieg·
swój początek trzecie drużynowe łych,
mistrzostwa lekkoatletyczne okręgu
Mi&trzostwa rozegrane zostaną
łódzkiego
IV dwuch rzutach.
W pierwszym
O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ
ud będą się dwa trójmecze i jeden
czwórmecz, w drugim jest już finał,
OR ANNEGO",
G
"ŁOSU
P.
która przypada na własność klubo w którym wezmą udział trzy druStadion będzie mogł już ob'ecnie
wi po trzykrotnym, niekoniecznie żyny, które w pierwszym rzucie U·
pomieścić ponad 8 tysięcy publiczkolejnym jej zdobyciu. W dwuch zyskały największą ilość punktów,
ności. N a stadionie
przewidziana
poprzednich mistrzostwach, nagrodę według obliczenia tabeli fińs-.kiej.
jest budowa całego szeregu inwezdobył pabianicki Krusch{'nder, tak,
W skład mistrzostw drużyno·
stycji. Dużą dogodnością hędzie
że kampania tegoroczna powinna wych wchodzą następujące konku·
rówmez
doskonała
kOltlunikac.ja
być wyjątkowo mcięta, gdyż z jed rencjt': 100 mtr., 40Q mtr., 5000 mtr.,
\ tramwajowa (O, 4 i 17).
nej strony obrońcy nagrody starać 110 mtr. przez plotki, 4x100 mtr.,
się będą zdobyć ją na własność, ił skok wwyż, skok wdal, skok o
z drugiej· - wszyscy inni dołożą tyczce, rzuty: oszczepem i dyskiem.
"Iłkar~kim Z Poznaniem wysiłków aby siebie wpisać na ta- W mistrzostwach zawodnik nie
....
bliczkę zwycie.zców.
może startować w więcej, niż trzech
konkurencjach, nie licząc sztafety.
ŁOZPN rozpoczął już przygoto.
Do mistrzostw tegorocznye:b staje
LGsowanie przeciwników drało nawania do mezzll piłkarskiego reDZIESIĘĆ
KLUBÓW,
stępujące
zestawienie:
prezentacji Ło<lzi z Poznaniem,
GEYER - ZJEDNOCilONE -,
który odbędzie się w Łodzi na sta- stawka liczna i reprezentująca całą
lekko - atletykę m~ką Łodzi. Zgło.. KRUSCHENDER~ mecz w Pabia·
dionie ŁKS w dniu 18 września.
szone są kluby: Boruta (Zgierz), nicach na boisku Kruschendera.
Reprezentacja Łodzi zostanie U· Geyer, IKP, Kruschender (pabiaWIMA - I~P -- SOKóŁ, mecz
stalona po meczach piłkarskich, r.ice), ŁKS, Makabi, Sokół, Zjedno- na boisku Wimy,
I{tóre odbędą się najbliższej nie- czone, Wima i Union - Touring.
ŁKS - BORUTA UNION
Regulamin tegoroczny jest w po· TOURING - MAKABI, mecz na
dzieli. Poznań zapowiedział przysła.
nie do Łodzi silneJ drużyny, opar- ·\·!.Jwnaniu z poprz{'dnimi, nieco zmo· boisku ŁKS-u.
tej na szkielecie ligowej Warty.
dyfikowany i wypracowany na podMistrzostwa miały się odb)rć jed<

Pl!l!lzed meczem

1KlP!-łW'~~"~'

dą,

Ciężkie

Dowiadnjemy się, że w Dnie zdrowia mistrzyni Pelski i
medalistki olimpijskiej Jadwigi
WaJsÓWDY zaszło nfieoc.zekiwanie pogorszenie.
W c.zora.i chora miała remperaturę 40 stopni! Lelułt'Ze
stwierdzili osłJre zapalenie płnc.
Przy łorlu p. Jadzi ~'Wa dr.

, .

WllOltilo
,.
! .
. 9 pGimtłitri$4Iig ~
- '!KiP... Wima! Lo ~ ~
, ~ ..... ~
1~ paździemika: i\Wma '-' l.

[ralolia

Przechodzi ostre
zapalenie płuc

~:;:~

pilkarz,

Z'Wiąz.k.u z /przygotowania. Rygi. gdzie oidbędzi~ się spotka.
Pomoomcy: Dytko (Dąb), G6
mi do międzypaństwowych sp ot nie .międzypa~owe 1: Lotwą. r a (Cracovia)',-~ llrN3IP'rz'ód}'
kan pilkarskich, które Polska ObOl ben obe,Jmle za tym. na- Nyb (lJ>olc~llla).
. __ _ _ "
rozegra we wrzeŚiJliu b. r. z szą drugą drużyn.~ reprezenłaNapalStmcy: , Piee (N"3lJ)1"Z6d),.
Niemcami, Jugoslawią i Łotwą cyjną.
.
' IPiontek (AKS) , Wosłal (AiKS),

v:

WaJSÓWRa
poważnie chora!

I RUNDA:

września: 'KlE --

najbliższych spotkań międzypaństwowych ~~_ _ :błCEt

do

i .następnie .z Norwegią i JrlanKapitan związkowy iPZPIN" p.
zorgamzowane zostaną w. Józef Kałuża wymaczyl nastęWarszawie kiró1lkotrwałe obozy_' puj~ych zawodnik6w d-o obo-.
Pi~rWlSzy z nich odbęd~ie. się
2m pierw:.3zego:
..••. '
dmach 6 -- 10 wrzeŚiJlIa l obeJ,B ramkarze:
Madejski (bez
mie z awtoonikó w, przewidzia- przydziału kluDowegO), Mruganych na spotkanie z Niemcami. ła (NKS)',
Drugi obóz r~znie -się 20 , Obrońlcy': Szczepanialt ,(iPoló~rześ.!lia i trwa~ będzie d~ c.hwir :uia)', ,Galecki (LKS)', _ ~
11 WYJaroru drezyny połSlkleJ do (iRnc~.

w całym. świecie olbrzymie
zainteresowanie. Jest on o 6 ctm.
lepszy od rekordu zmarłej japonki
Kimure Hitomi, ustanowiony w r.
1928, a więc przed 10-ciu laty
w Londynie.

u'

,tiOOn&o
lLosow,a nie sprawiło psikusa,
cwne
I(na
pierwszymi
miej9cu
nowiem już w pierwszym me·
czu, za tydzień spotkają się fa- gospodarze), Hakoah -- ,Wima,
Geyer \- IiKIP.:
18 W'I"Ze'lllia: Wiima~, Hec

w

wywołał

woy;yci do tytułu mistrzowskiego, wielokrotny mistn i zeszło
roczny milstrz, LKiP i Geyer, Lo·
sowrunie dało .nastę[p'Uj'ący wy·
nik::
, ,i

ft

oraDn~_8
b'
'Jerze

w

"

II

• h
me

nocześnie na wszystkich trzech boiskach w niedzielę 11 b. m., ale i

ŁOZLA napotkał na trudności, gdyż!
w Pabi,anicach boisko w tym terminie zajęte jest na dożynki, to też
za zgodą władz i wszystkich innych
ul'zestników,
TRÓJMECZ GEYER __ ZJEDNOCZONE _ KRUSCHENDER
odbędzie f:ię już w nadchodzącą niedzielę, Trójmecz ten jest o tyle de..
kawy, że spotkają się zupełnie wyrównam~ zespoły i różnica między
zwycięzcą a trzecim p,owinna być,
minimalna. Faworytem jest Geyer,
l •
ś "I
I ..
:ee .:g~o:~a;s:a~p:;::o u::;::
k H t
ktm'
I· ł·
a ar mana,
y me wy łza SIę
jeszcze gruntownie z ostatniej kon·
tuzji.
Wobec tego, że do · finału kwali-

W nadchodzącą niedzielę, 'dola
4 :.vrześnia odbędą się następu~
mecze ligowe·
.
W W~wie: POLONIA ......J
LKS sędzia p Strzelecki.
Krako~: :Cracovia _ ~
p. Haselbusch.
W Poznaniu: Warta
P.. Rettig.
Vi Hajdukach: Roch ....... ~
p. Kuchar.
' W Wilnie:<śmigły:' -"\Wanzawtae
ka, p. Zioło.
O wejście do figi:
W, WOZI: UNION TOORING ...J
ŚLĄSK, p. Kryszak.
W, Krakowie:
Ga?1Ntroia ....
PKS, p. :Wosiński.

y/

*

Obsada sędziowska na ~
gowe w dniu 11 września V- __""'....
wiać się będzie następująco:
W Krakowie: Wisła W....
p. Gerbich,
W Warszawie: WarszawianJta ....
Ruch, p. Kossek.
W Chorzowie: AMATORSKI · D
- ŁKS, p. Sehlner.
fikują liię n~ekoniec:;;aie zwycięzcy,
W Wilnie: śmigły Cracovia,
ale te trzy zespoły, które zdobędą p. Walczak.
największą ilość punktów z pośród
Mecze o wejśde do ligi sędziowa.wszy~tkich dziesięciu drużyn, moż· ue będą:
:,
liwe, że właśnie z niedzielnego trójW Świętochłowicach: Śląst{ meczu do wałki ostatecznej o na- Garbarnia, p. Trygalski.
grodę "Głosu"
zakwalifikuje się
W. Łodzi: UNION - TOURING więcej niż iOOen 7leSpÓł.
PKS, p. Mic~ństł.
l

Ł6df.

1

wr~eśnia

Łódf,

1938 r.

to i

Projekty Keynesa F
Na zebraniu BriUsh Assoeialion,
Amgielsklego towarzystwa naukowego
znany ekonomista J, M. Keynes p"ed
Jo:;'yl propozycję, kt6ra wywołała po·
wszcchne poruszenie.
. Jak wiadomo j d~ząd angi:lski, z:I'owno
wzg ę natury
w gospo
arczyc ,
jak i z ze
przyczyn
wojskowej,
Iworzy obecnie wIelkie zapasy surow
c6w, mające być rezerwą na wypadek
woJny. Pociąga to za sobą znaczne
koszta
i naraża skarb na ryzyko fluktuacji cen.
Keynes proponuje, by politykę tę,
bardzo kosztowną, uzupełnić lub też
nawet wog61e zastąpić inną lorm1
gromadzenia zapasów, Rząd powinien
oddać do dyspozyeji producent6w 0kreślonych surowe6w, wyprodukowanych w imperium, składy w Anglii,
bez zaliczania im składowego ezy jak' hk l iek'
h
ł t,
d
~:m,o:: w :~!~ac:PI;chP:mi:':;:
oni swą nadwyżkę ponad blcż4Cą

sprzedaż.

W ten sposób nie będzie trzeba mo·
bllizować olbrzymich sum na zakup
rezerw suroweowych, gdyż pozostaną
one własuością ich producentów, a
wypadki nabywania zapasów wprost
przez skarb
państwa
będzie
.< d
' łk można
h
tu Ji, oi czy" o WYJą 0"'1e sy ae
gran
w
kt6ryeh
nacisk zniżkowy na ceny jest
tak mocny, że grozi załamaniem stmk
tury cen.
Zl\pasy towarów mogłyby z łatwo~ci:l być lomhardowane, gdyż znaJdowałyby się na terytoriach AnglH w
konłrolowan)'ch przez rząd składach.
Keynes obUcza, źe w łen spos6b będzie można, kosztem 20 millonów fł.
rocznie utrzymać w Anglii zapasy SIlroweów warłośel óOO mIln. f L 8zt,
"Financial News" widzą w tej prollOZycji powr6t do koncepcji "bnffu
I)oolów", które, jak wiadomo, nie dollrowadzUy do zbyt pOZJ'tywnyeh reznltatów. Istnienie tak wielkich zapa.
~ów snrowców, należących do produ
cent6w, a wIęe mogąeych by" sprzedanymi w każdej chwili, może w •.
kresie słabnąeej koniunktul')' być dodatkowym ezynnlklelll depresji.

Kto

zgłosił udział

do

Jak już donosił "Głos Poftm~ółka akicyjna N- EjlLirrtgOOI
fabryka wyrobów bawełtnia·
ny" W związku z wprowadzei S,..ka, S. A., s.półika ak~jna
nych Franciszek Ramisch,
niem przymusu domiemki koprzemysłu bawełtnianego B.
S. A., zjednocz. zakłady wł6toniny do produkCJ' i pr ~...
~ ...I ~y ba
Fr"'l'd--1ł,
za '!Ućl
·'Jo-dy pr'''''k'lenniCze
.
K . ..:K.C'ńlleI'bl era: l. lIJ.
IT '
t:..lJIU erg
uv
wełniane.i, szczególnei ~duałmysłu bawcllnirunego LudGrohmana, S. A., s,półka akności nabrała kwestia dostarwik. Geyer, S. A.. za'kłady
cyjna wyrobów wełnianych
czania jednolit~o gatunku kowłókiennicze Adolf Horak,
.i bawełnianych M. Silbertoniny dla ..
nł-o.zeb ~l'zemy-'l-.
S. A., z-··'ł-dy
przemysłu ba
t .
t
1._'
ł""U
II
M.U
i:IJlUJi:l
S cm, towarzy.s. wo alU,;YJne
Celem wypełnienia! tej 'Inki,
we.Jlniauego Juliusz Kinderwyrobów wełniail1ych i bagrupa przemysłowców bawełmao, S. A.. przemysł bawet·
wełlnianych Teodor Steigert,
nianyeh, założyła spółk~ kotoniany .Adam. Oser, S. A., Ed·
sp6lk.a aklcyjna przemysłu
niz.a--J'u!l~
k~ra k .............m pól
wa.r d u--:--h
c..._ ..U. ""-l' er')0'1."
B
' Ib<1J'7_'
~J.~"'
UN&'"
UWU.tJ.M>
""I",""""VU
W~OA.l00ruczcgo
racIa
miliona złotych wybuduje wieI,..
ey, dzierlaWJCy Lsler i Cygan,
bert, towarzystwo zgierskiej
ką fabrYlk~ kotoniny, mającą
pr'7.Vgotnurv w8Ć surowiec Inia-J
~"J
Lo
~ ,~ny i konopiany do dalszej prze
DI~.a
l~I~Dl'Z~'
r6bki w przędzalniach,
bj ł
t
Ostatnio wyłoniła sJ!~ kWeO ę a nawe przyrządy gimnastyczne
.
stia wyboru terenu pod bud!)tw:J najblirższym czasie ooreki. d'.u... l
_1..
t • fab k' N' k ó
rz vu że amy\;oLl, akcja objęła już
wę ej
ry I, le t rzy p!l'Ze- wać należy w Ni-emozech nowych wszys1Jlcie przyrządy gimnasŁ.ymys~wcy Są zdania, iż fabrykę zarządzeń gospodarczych.
cz:ne i sportowe, Siporządzone z
nalezy wybudować pod LwolW'śród nich należy wymienić tych cen:ny.ch m. eŁa
.. li,. przy czym.
wem w pobliżu plantac.l'i kOJ)O- d-i :1 I-·-ą
8"".....",.,.....".,'".'711"1..
l'
bez- a'l'lgUment uje SIę, lZ me odPOlWIaU I ó l . J . . .,,'-A-<"'•.J"............
ni
i założoneJ' oe'ZV
... a w tA>lLO:1,UU
~-"'---':ch cza-ch
da"Ją one JUŻ nowoczesnym po1:"~.,. szezalni. Ist- """"glęrl~
.....
~
.,a.
'ł1ie.i~ re~ opinie, ~ należy po- ogromnie przyśpieSlZ<XIlą, zbiórkę trzeboon i powinny być z,astąpiostaWIĆ Ją w Łodzi, 'tV ośrodku pr~ednUotów żeLaznych i stało- De drewnianymi częściami, luh
prodnkcJi, bawełnl,' anej.,
'UTVcb.
. też sporządzn.ne z }'IJl!"'ych 0,1"""0J k
d : .r z
' .. J
u.y
,.a
SI~, :OWl ' u.~my, ~
Po lHrwirllowarun już od paru wiedniejszych materiałów.
pierwSZa, anI drnga koncepCJa tygodni płotów, ogr:odziID i 0nie jest W tej ehwili aktualna.
Większość
udziałowców nowej
fabryki jest z d ania, iż zakłady

h

I 'IW

L

'V'

.l i ,

ReferenCI- kon erencJ-'- .-mporlowel-
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Eksport
do Argent,n,

.(.L.

Biel

Włochami.
W zwiąmk'u

niaa na Polesiu

ist- :w Brześelu nad Buglem sosłalla ..
lrwleJgszenia Iwarla 8pÓłdzielnła wl6ldennieza.. ebpOrito wyrobów włókienni- Obejmuje ona zasięgiem swej cbd.ałal
czych pOlsJdeh pod warunkiem noścl teren ealego Polesia l będzie mla
wzmoż.enia
zakupów produlk- ła za zadanie rozprowadzanie manatów argootyruskioh
(głównie faktury 1 pł6tna do drobniejszych !!pÓł
wełny), gdyż w przeciWlllym ra dzielni.
zie także w tych towarach pol Odbiorcami sp6łdzielnl wł6kleani
skich mooemy natrafić na tru- ezej w Brześciu nad Bngiem będzie
dnośd .,.,. przydziale
dewiz po ponad 100 sp6łdzielnl terenowych.
kursie ofic.iaLnym, który jest
niższy O 20 proc. od kursu w,ol
nego.
nieją

z powymzym

możJiwoś.ci

o€bllwe eield
Wiado~ o onegdajszej zniżce
na giełdzie nowojorskiej, ~owodo
wane} niepewnością ~ytuacJi poli-

tycznej udzieliła się skolei Londynow4 ParyZowi~' no i Warszawie
(nie wspominając o trwającej zniż
ce w Berlinie, która mimo interwencji Reichsbanku, nie daje się przełamać, oraz spadku waluty
niemiee:ltiej, za którą na pograniczu
szw-ajcarskim płacą 30 - 40 h. za
100 mk., podczas gdy kurs oficjał·
WeOlug doniesień prasy
tewskiej,
w
tych
d:niach
doko.ł\y wynosi 130 fr. za 100 mk.).
na targach lipskich
il1ano pieI·wsZS.1 tran s akcji hailKursy niemal wszystkich papie-.
,,, dniu 28 sierpnia otwarte dl owej polskO - lttewskiej,
rów,
w wyniku tych nastrojów do70stały w ILipsku międzynaro
Za'l'ząd kolei lite wskich sprze
znały lekkiego spadku przy ogólnej
dowe targi jesienne. Uczestni- dnł pewnej firmie polskiej wię
tendencji raczej wyczeku.1ącej.
CZ~- w nich 5.837 wystawców, kszą
ilość
złomu
żelaznego,
Transakcji papierami wartościo
w tym 270 zagranicmych z 25 który 'wlluó tce ma zostać wykra.iów etlropej kkh i zamo!'- wieziony do Polski.
wymi dokonywano według kursów
skicl\. B. A" Irię reprez.entuje
170 ,firm. Całość ek.s.pO!Ilatów
skonce'll'trowana jest w 52 pawilonach gród.mieśda, za wyjąt
ld~l11 wystawy budowlanej, zaj111l1j'lcej niewielką przestrzeli
na terenaeh targów technicz1l3'ch, gdzie wi-ęks.zoŚć pawilo.
zł. 495.wycieczki 3 i 4-łyg. 2/9 i 16/9
nów .iest pusta,
Ożywienie w mieście jest racze"" przeciętne,
Z Polski przybyło niewielu
zł. 860.2-30/9
tylkO kupców, Znacz,niejsze za'
i Il,teresowanie budzi tylko je-dna z aktualnych lJlowości ......... samochód ludowy w cenie 998
zł. 325.3/9 i 17/9
marek.

Pierwsza Iranzakcia

z litwa

Puste pawlon,

Na

c lie autokarem

o

o

w pogoni

"ECZ ,=
la ii przez Budapeszt

plaże

Na

Filc ze skór,

n-

Jugosławii

,

•

9'

na Targ;

za oszez~dDośeią I wynazł. 90.4-11/9
lazkami, Niemcy wyuajdują coraz to
nowe sposoby użytkowania starych
llrzetlmJotów,
l6dź, Piotrkowska
Ostatnio postanowiono ze starej, zulelefon 104-00
iylej skóry podeszwowej fabrykować
filc
gorszegokapelllszy.
gatunku, kt6ryby slużyl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _• •_
do wyrobu

j 4.

fi

S,

60

c.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii;;__iiiiiiiiiiiiiiii~

Rqnek

pół

proc,

Obracano nią po 66,75 w
67,25 w żądaniu.

!

25.78, Montreal 6.30.88, Nowy Jo.rk kabel 5.31, <>.slo 1~.60, PaTyt M.4S.
Praga 18.33, Szrokholm 132.$5, %wycI.
121.20, Ba'Ilk Polski płacił za dołan
~ery'kań8kie 6-'8, bmadri'kie ":'"
\).27.~, fk>reny. holeodel'3kie. 2186.1 ()

~~~;~, t~!~~lo~J'~~89.:W,:!.~i,;

'~;r gul·
palestyńskie 25.30,
d f!!D.r ~d a~le
.... _'-' 99.75, kOl'Ollly Clzesdd c
odC;lIl~ do 20 koron 15.10, brooy
o'
gielskie 2ó.69,

:z~::~e 1t3i~,

;:;.:<t~e ~:n~;

5
do O liTÓW 22.40, marki fińskie 11.2'.)
marki niemieckie l!Il'ebrne 91.
AKCJE
Na rynku aikcyjuym tendelKlja. byb
również słabsza, przy obrotach ma . .
łych. Notowano: Ban!k Polan 123, Wę
giel S4, Starachowice 43 - U.6O OsłIro<wiec 65, LiIpopy 88.25, Modnejów 17.
PAPIERY PROCENroWE
Dla pamerów
pro"~'"
...~~;r~ t....:.a-.
~
cja była przeW'aŻme słft~
1W'nr"
~.-, r--J
brOltach małych. Notowano: 3 ~ .
inv.estycyjna I em. 85.60 iii.
ria 95.25 95.40, II em. M.liO .....
64.75, • proc.
dolarowa
4 i JI6ł
__
e
a1 ł ł.US, "---.::..

86.,.,

~~e;n.26=-&7, ,

.-.-::!;

i ::;--

skie M.50 - M.7i, • i p6ł ..... L z.
~ems:k.ie pclI!Ildskie seria ,.L" . . 4
l pół proc. L L Dl. I...oaoowa . . . ;)
proc. W~ 1& L W3I . . . 73.15 - 13.63 6 proc. ł..odd .. .1t33
66.50, 5 pt"Oe.'Płoc:b 7UO. ,:..... .0
bligaeje m. ,W&1"SZWWY. ;nil ł IX iIm.
75.60.
.
.~

p~em!"!i=:*'
S.OOO zł. Ma

51.00, po UIOO .

wezorajszyDi zem.nu ~,.

w Locizi not.,...,.
,wewuęllua

Iowesł)oc,jDa'

l

ta... ...
łt

Inwestyc:yjDa 2..f!IIIL

płaceniu,

3 proc. pożyczka inwestycyjna
również miała tend~ncję
zniżko
wą, jaltkolwiek niejednolitą: lem.
obniżyła się o 35 pkt. i obracano

4 proc. poZyczka konsolidacyjna
na poziomie poprzed
nim. W dalszym ciągu obracano
nią po 66,75 kupno, 67:25 sprzedaż.
utrzymała się

4 i pM proc. listy 7.lllstawne ziem
!kie ser. V straci~r 25 pkt. Obracano nimi P,O 64,50 w płaceniu, 65 w

.......
Il..10,,

IliS
AJiO
81.25
iO..!5

11&.00

As

KOMOIidaeyjlla
&UD
Komrersyjna
'JOJIO
5 % L. Z. Lodzi s. 9 73.00
72a)
5%, L, z. Łodzi .. 1~ e6.5O
. .~
4~' " L. Z. Łocki s. 6 e6.6'O
es2S
6 % obL M. Lodzi
'mJiO
7.1.410
KoL Et. Lódzka
666.00 &"16.to

poiyezka
o 25 pkt.

vią po 85,50 kupno, 86 sprzedaż.
Natomiast II em, tej pożyczki stra·
ciła 50 pkt. i płacono za nią 84,50
żądano 85.
4 proc. prem. pożyczka dolarowa
(dolarówka) obniżyła się o 35 pkt.
Obracano nią po 42,90 w kupnier
43,40 w sprzedaży,

o

Na wczorajszym zebnmiu goiełdy -..:
luto,,~ - dewizowej 'tV Wa.r.v.a;wie ten
dencja dla dewiz była słabsza. P'-N1 o ·
brotach małych. NotlYlVaDO: AmsteT '
dam 289.10, BmbeJa 89.'15, Loadyn

Do_owa
państwowa

.

Urledowa edllIo8
giełdy warsz'a WS kteJ'

następujących:

4i

.

pzenzęznq

-....;..---..;-----:::....-~

osłabły

wewnętrZll$ll obniiyła się

.p.

manufaktury
ba w eł1nia llel,
S. A .
Akces do spółki zgłaszają po
~ f'urny lódz k'
zos t ate
'r egc; przemy
s11n v..~ókieIllIlkze,go.

czekaia

Potyczki I papiery wczoraj

'938 r.

Krajo""e a

te należy wybudować w eentral
Odbędzie się ona w grudniu r. b.
nym okręgu przemysłowym, po
niewRŻ należy 'przyczynić się
~aJi wiadomo, w końcu r, b. ma roby chemiczne - p. E, Trepka;
d
' ,
b ti się odbyć konferencja importowa, artykuły spO'tyweze i kolonialne nasz~o as
n O wzmoetuema
Ił
oś ' ,---<_"u_
kłyo organizowana przE'Z radę handlu p, E. \Vencel; owoce
południowe
U O rolUl
Ci I ~l"UU:.H.a a
- zagranicznego, na polecenie min. - p G Kawczyn'skt" "U...OW,... pa
I.
"
l
g
od
WIzacJ osp a r c z c j . .
. .
. , -,. "V
•
przem. l handlu.
piernicze - p. B, Stypiń8W; tytoń
W u~1l'J)ełnieniu: wiadomOSl~j
Poistawą prac tel konferencji ---' Po J, Sokołl)wsk~; śledzie i inne
dn'
27'
.
d
będą
gruntowne referaty:~ , obrazuryby - p. T. Marchlewslti,' surowce
z
la
Slerpma po aJeIl1Y po
,
·kniieJ wy1kaz firm, które weSzły ~~ ~ s1aJl. ~mzaeylny garWbedlaJ'skie '-.!:..~ I'!ei!der.
I
WO
(W skład spó1!ki z ograniczoną unportu, ~o braki! poą~ane fore zaml"'.........,..aZ y re erat
ł oopowied.zialnośdą. celem przy ~ OI'g~mzacyjne L środki dla o- ma być IlZtIpełniony uwagami przed
"'''''''ieoia do budowy l'IlO'I1Pi ta.- siągnięeta tych form. Referaty te stawicieli produkcji, używającej
-'>'-<1'1"
1w.A
obejm-~
.
danego
h dl •
kotoniny pod t.inną .......ą
U " , " , ~Vlue gra.
surowca, an u Importowe
Z, końcem li..pea komisja kon- bryki
P7 towarowe. ,
go, ekspedycji, bankowości ~
troli dewiz 'W Buenos Aires za- "Włókno Kra~.
:Zruldady przemystowe wy_
Opracowanie.eb ~ po- reprezentantów nauki.
wiesiła przydział dewiz po kur
rob6w bawe1lnianvdłl R.
.czegóJn~ oso~ • me organIPrace samej konferencji importosic oficjalnym na import w(';zel
demnan, S. 'A., wł6kiennieza zacJom, DJlanowtete surowce włó- wej opierać się będą na tych rele·
ki~go rodza.łu pr8dukt6w włó
kienmcze p. K.. BaJer; rudy, złom ratach, i ~owłć będą rekapitulakieunłezyeh z WIOeb.
i źełazo ....... Po M. Drozdowski; 7Jar- cJę 1fIllosków, dotyczących poszcze
Przyczyną
tegO pos11.nlęci'a
na, tJuszetle l oleje ro§łUme ......, p. gólnych branż importowych. Ter·
1,)"ło wybitni c ujemne kształtO
wanie ~ię bUałlsu handlOwego Spółdzielnia włókien· L. Szelenberg; fłu5%C7le t oleje zwie min konferencji przewiduje się na
~ Po T.. 7)amo;p.słf;.1ICIl'OWCfI ł Ył7, ~ grudnia r. b.
dl~ ~tyn7. w stosunkach.

ł lenOICZ,

września

a

sp6łki ~.WI6kno

Zb-.
I r ..a

1

Tendencja

1I1u)UdilUl.

GIEł..DA ZBOŻOW&
1~.50 _
JęozmieIi brow.
15..60 ..... IIUIO
J ęczmieIi przemiał. 14..60 - ł&JIO
Owies jednolity,
HUS....... JI.j5

Zyto

Owdes zbienmy
15.75 ....... J&łfi
Mą1ci pszenne mniej 50 ....,.
Mąki ty·tnie mniej 60 groszy
Mąka żyt. nI!Z. 9ó % 19.60 - . . .
Rzepak 0IZ'imy
44.60 - ' łUO
Gry-ka
18.00 ' - l&.łO
Kasza gryuama
28.00 - -.00
Groch Victoria.
28.00 - a.ao
Wyka
19.50 - 20.00
Siemie lniane
46.óO - C7.1O
Makuch lniany
19.00 - 20.10
Tf!!D.dencja na pszenicę, tyto, jęd
mień, mll'ki chwiejna, na . ....tę DO'
t()Wań spoowjłJa.
Ogólny obrót: 1956.

i'ądaniu.

NOTOWANU BA~
NOWY JORIC
5 proc. listy zastawne m. WarszaOtwa'l'cie z dn. 31. 8.
wy z roku 1933, wskutek zwiększo
paźd;,;ierJllik 8.32, grudzień 6.818, sł1
nego popytu, poprawiły się o 13 czeń 8.37, mar.zec 8.38, maj 8.36, ti,
pkt, Płacono za nie 73,40, żądano piec 8.32.
73,90.
LIVERPOOL.
Otwarcie z dn. 31. 6.
Za 6 proc. obligacje warszawpaździernik •. 68, styczeń 4.7ó, ma
skie z 1926 r. płacono 77,25, żąda rzec 4.77. InII.j 4.80, lipiec 4.82.
no 75,75.
BREMA.
•
Otwa'rcie z dn. 31. 8.
5 proc. hsty 1XIstawne m. Łodzi
październik 9.51. grudzień 9.71. s~
Z roku 1933 utrzymały się na kur~ I czeń 9.80, marzec 9.92, maj 9.~J9 , 11
sie średnim 66,50. Obracano nimi piec 10.05.
po 66,25 kupno, 66,75 sprzl'daż,
ALEKSANDRIA.
__
Not wania z d n. :11. K
Na rynku akcjowym - tendencja
Sakellaridis: li~topa<1 I:UJ. ., IYClf'Ó
również słabs~, Ake.ie Banku Pol-I 13.50, marzec 13.GB.
skiego !łtracily dalsze 50 ])kt. Obni- I (liza: listopad 12 X i . ly czell n.80.
zając .,ię do po Zl'0~\1 12'>
ru. k
maTzec
12.88.
_,oJU
upA~bmollni : paf<ł/.i (,l'llik 10.:10. gm .
no, 123,50 sprzeda.l.
.dr.icl'i 10.:11 , lu l)' 10.:\7 . I " i ', i,,6 10.41

I
I

~39

Nr.

! . IX.,

Wiadomości
JAK WYGRyWA MISTRZ
POLSKI?
l)ollidliśnly już przed kilku dniaIni o zWfcię3twie dr. 'l'artakowera
l\' 111.'('/,1I z ('l(-cham!}ioncm hryty}
~killl \\iuwrem. obeenie pc.:Iajemy
... ';:; uajl'icklV'SZą partię tego mo·
l'W.

Hi'lI.-. ~r. K. Tartakower (pol.
tka). Cnrue: W. Winter (Anglia).
I. d-l, 115 2. ,'ca. SI6 3. Gg5, e6
,1. 1'3, Uf."i 3. eH, Hb6 (naci::.k !la b:2
j(~ft ilulOryczllY) 6. Wabl, Sd7 7.
Ul13, GJG 8. f·J (rezygnując ehwHo.
,\ o 7. (}.j, aby odebra-ć przeciwniko.
wi kcntrmażliwość e7 - e5) e6 9,
.sP:!, c;) 10. O-O, c4 11. G :g6, h:gG
l::!. O.I'\ S'f6 13. 8g3, GM 14. e4
(Lel'ipj I!I)ŹI10, niż nigdy) G:e3 15.
b:e3, Hc6 16 e5. Scl7 17. a4, SM
18. a5, SaA Hl. Hi3, b5 20. a.M,
~1:bU 21. Wb4, b5 22. Wb1, WaG
(Jeże>1i Wb8??, to Wa.4!) 23. Sc2.
o· O :?4. M!, Wb8 25. h5. Sb6 26.
Hg-4 (~ilniejsze było tu hg, fg, g4)
g:h5 27. H:h5, Sd7 28. Kr2 (aby u·
zyskac pole f7 dla. króla) 29. g4,
h!:J. 30. Wgl, SfB 31. H:g4, Wb7
0:!. Ke3, Wa2 33. Kd2, g6 34. HM?
(zn..'wmio silniejsze jest tu t5, e7,
Hl5 i t. d.) He8 35. Wbl, Bf4 31j.
8gh, Hh7 37. Hg4, b4 (początek cie·
kawej kontrgry) 38. e:M, c3+ 39
Kdi1, He7 40. Wg2! (zatrzymuje od
IlllU kontratak czarnych) Hc+ 41.
Kr3. W:b4 42. W:M, H:b4 43. f5
I Jecydują.ca ofensywa. Czarne ni~
mają. już ratunku) e:f5 44. S:f5, Rbl
~5. HfB W:c2 46 8e7+ j czarne się
I·oddaly, bo mat w kilku posunię·
riach jest nieunikniony.

.. GL~'S P"O"RANNY"

l'

HI'M

szachowe
się spodobała,

brak jednak
opanowania. ner·
wów w decydujących momantach
lic p( zwoliły jej mI. większe osią
gni~cie. Sonia Graf, pochodząca. z
niE:mocw nadwołżallskich, urodziła,
~ię w Monachium w 1911 r. W mę·
Fkich turlliejach gra. od 6 lat, osią·
gając niekiedy nie de wyniki, ja.k
np. 4. nagr. w pobocznym t,urniejr.
w Margate b. r. i t. d. W ub. r. rl}'
zf;grala mecz z M~nchik o kobiece
mil;trzostwo świata., pnegrała jei!.
llak wysoko: 4,5:11.5. Poza. s'Z3.cba·
.ni Sonia. Graf zajmuje się poezją i
pi&uje wiersze. Przed 3 laty opuści
ła Niemcy i ol:iedIiłIl. IDę w Anglii
ale większą. część eZ3l;U spędza na
llgólnie

wytrzymałości

i

podróżach.

NOWy SUKCES ELISKASESA.
Niezwykłą. passę powodzenia ma.
do zanotowania. od cza~u wyjazdu
z Łodzi EliskMe8, 'Zdobywca. 3. na.
grody w międzynarodowym turnieju Udzki~gl) towan. zwołen. gry
s7achowej.
Po zwycięstwach w
Nordwijk i 3Iediolanie, nowy try-

Indywidualne opracowanie techniczne
Indywidualny dob6r lamp i części ..
oło nowe drogi budowy naszych supcr6w no rok

1938/39. Odbiorniki Tel,!unken nie sq produktem martwych automatów,lecz każdy z nich stonowi !kończone dzieło mózgów i rąk fachowc6w, wykonane zo specjalną piecze·jo·:'! iłoś
cię. Dlatego nie zastosowaliślOlY w cd.biorr~ikach
lamp tylko jednej serii, lecz stworz~'lismy nowy
mistrzowski zespół czołowych lamp, wybra·
nych ze wszystkich nowoczesnych seryj z lalOlPQ
ACH 1 na czele. Ten właśnie aobór iamp
ora2: wszystkich inn;ch ci:ęści I.lmoiliwil nom
stworzenie tok WSZE:ch,tro.1nie do~:(ond'lch
superhetl!:fodyo sezonu 1938/39. Ti.:eba
posłucha.ć i porównać, aby OCOJlić ich

limf - prymat p1'7.esdo stotysięcz.
cej rzeszy połączonych i zglajchszalt(lwany,~h s1.&Chistów niErmiecko.
austriackich, zdobyty w mietrzo.
.. Lwach Rf-'l!Jzy '\IV' Bad Oeyenbausen
'.lUlcznie zwiększa. szanse jego ~
znal<?zieniu się n.a liście 10 najlep.
szych szachistów świata. Wprawdzie nie dorównuie on swoim sm.w- I
nym poprzednikom na tronie ~za.
rhowym Ni-amiee - Anderssenowi,
Tarras,~howi i Laskerowi, ale w Oe.
yenhll.usen 'Wśród najlepszych mi· \
~trzóW' niemiecKlch ok2.za.l się nerzywiścia najgotlniejszym tego t ytało. OJJł..ateczny wynik turnieitt/
brzmi: Eliskascs - 12,5 p. z 15 m(Jżliwych (bez przegranej!), Kienir..
gf.>r i Michel - 10 p., Engels - 9
y., .prof. BecKer (Wiedeń), Richter,
K~ch - po 8,5 !l., Rellsta.b. Kohler
- po 8 p .• H~:ma.n ~ 7 p. i t. d.
(16 tlczestm'klw).
•••••••••••••••••• $ • • ~
DR. MED.

I

MŁYNEK -

SONIA GRAP 7,5:2,5.

Przebywająca od dłuźS2cgo cza.
1'11 w Warszawie drug3,
po Vierze
~{el1"hik.Stevenson, rojlepsz& 8Z&.
e:histka świata. panna Sonia Gra.! TOzu;ra.ła muz z 10 partii ze manym

mistrzem

W8.I'8za.ws.kim

Młynkiem.

.rak naleź:lło się spodziewać, oka.za:
la ~i!! klasa. mistrzowl!ka zbyt silna
(!!a utalentowanaj szac~tki. Wypik mecz~ 7,5:2,5
6 - 1 ==.8)
h:i krr;:yśc Młynka może cośkolWIek

(+

I

M
:':?;;!,Zie::~~=i ~~~!e~!!e!~ OUB[Y 1'1

~ 'ysoką wartość.

Ni$kie zużycie prądu, dotychczas nieosiqgal.
oe, zapewniliśmy przez zastosowanie prze/Q>
czalnych ekonomizotor6w prqdu nawet w d",
~!f';;~~ żych $uperach. W superze .J 4'~ zużycie prqdu
wynosi co 20 wat6w (t. j. tyle,co mola tor6wka) - oszczędność aż 60'/0,
,
Ton ujmuje swq wyrazistością i glębiq. Łatwoś!
odbioru stacji za stocjqzadziwio. Srebrne i platynowe kontakty,' dławiki przeciw;:ok1ó::eniowe.
nowy zawór przeciwinterferencyjny dla 9 kil~
cykli, urzqdzenio przeciwzanikowe, ciche sł~
magiczne oko. przejrzyslo ~I'ab, łotwo
OOl.fUCIO - oło~'
dalsze zc!cły nowych
n",·h ..'I@rl~d~'n Te1efunken sezenu 1938139.

I-

argo IS

OKULISTA
przeprowadził elę

,WYSTAWIAMY NA DOROCZNEJ WYSTAWiE RADIOWEJ W WARSZAWm

na ul.

TfJlT!~},!~YH4 RI. a~d~.Ś~!!!~~l2 ~~!..J~:~7 Nagroda literacka

Dziś i .. piątek Z powodu prdli •
,.Damy od Maksyma' przedstal'l·jmitl

zn~~:<':~~~7~

o .:odz. 9 wieez. wraca na
afisz teatru Letniego "Dama od Ma.
ksymn',
TEATR KAl'tlERALNY

Dziś o 9.30 w. Paul Burstein i Lilia.

swego zespołu że·
publicznością łódzką w

na Lux na czele
gnają się

z

Stanl·slaw
1\1.

pierwszorzędnym programie.

Fruderuk
Karinthv
II
II

emigracji niemieckiej

-

Dalbarg

LEKARZ· DENTYSTA

I

Zmarł

I

Jak :o~ją p~ ma ~agranli-:z:
Jak donoszą z Budapesztu. ---:::':-iI"""
ne; ~o. . pa rona Elll ,,' 11l.eI)..~nlll zmarł w Siofok w 5.0 raku ży- ~~~~~~~~~~~~~
skleI lIgI obron}' wolnOŚCI l kul .
. k'
t
k
ACI.'
tury' niemieckiej" ustanowionu Cla znany '."ęgJers -1 sa yr~ .
F d
k K
DOWrU
;uiędzynal'odową
nagrodę lite· 'ry ery'
ann th y, znany tak ze
Kościuszki
i~18.33 racką W wysokości 5.000 ~ola- czytelnikom na zego pisma z
rów, przeznaczoną dla enug'·:j· ·lkzuych bardzo dowcipnych j
LEKARZ . DENTYSTA
godz. przyjęć: 10-2, 4-7.
cy.i~l~ch pisar~y. -agro.d~!a l~t: ci~tych felietonów. Karinthy 11.

I

SZ.

I
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POKÓJ z kuchnią z wygodami po KSUALNYCH I SKÓłłNYCH (włosów )
szukiwany od zaraz. Oferty z wy- przeprowadził s i ę na
f'ok<.ścią komornego sub "W. J:' ul. Przeia~d .. 7
do adltlinist.::acji.
GODZINY PRZYJĘC: od 9-11 i od

I

~

wszystkich grup o g. 7 wlecz
udziela kancelaria kursów
- l pop. i od 4 - 8 wieez.
kursów J. l\fANTINBAND

ZYTNI( A- KAHAN

- - .__ Łodzi
()])N AJ.MĘ pokój ł::l.dnie umeblowa- przyJmuJe we wsrelkkh sprany z utrzymaniem dwum lIczeni· wach
z
SUFITY, ścia.ny i tapety odświe
ce ,m luh ucznlom, ewent. jednej
wychowawczymi, nauczania,
żam suchym sposobem l)rędko, bkulturaltl.ej osobie. GdaMka 27 .
wyboru szkoły itd.
nio. 11 Listopada 75, m. 21., Tel.
m. 15.
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UL. WÓLCZAŃSI{A 10
od 9 rano do 7 wiecz. 126-l;8.
II wejście ŚRÓD~nEJSKA 20

I

pełne

prawa

I.

"ZACISZE LESNE"
(Zakrzew).
l'ensjvl1at Poliny Kolsk~ej zawia·
MŁODE małżeństwo poszukuje lli ldamia. iż posiada wolne pokoje na kt1
ju beZ mebli w centrum miast!1
\vrzesi.)ń. C,my zniżone. Tal. 217-07,
l'd zaraz. Oferty z podnniem ceny
(id godz. 13-16, 20-22.
553-3
"R. w." do administracji.
........ U>H!'i'+!2ffiX

~

TELEFON 132-18

roku szkolnego dn. 5 września o godz. 9-ej.

WS2ystkie

założenia pierws~or7,ędnego

Wodna 40. tel. "77-73.
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wskroR inteligent lej, J?Osiad~ją.cdj :...__- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
dużo gustu, z kapitał'J m do 500 zł. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w celu
PRYW"ATNE K10EDUKA1CYJNEDKUR SY
maga:t.ynu mód damskich. Osoby zainterf·sowane zechcą. złoiyć oferty
ul. PRZEJAZD Nr. 12,
Telef. 157-91
do ail.min. sub "Fa.cho,vCLyni".
568-2
~YKLADY NA KURSACH ROCZNYCH I PÓLROCZNYCH rozpoczną
.
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POSZUK'GJĘ spólniczki, osoby na

S.zkoły posiadają pełne prawa szkół państwowych. Mieszczą
SI~ ~~ własnym gmachu, urządzonym nowocześnie. Dla

zamleJscowych
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Obywatelska w l.od.i prowlldzi

modelowych tyrando
i lamp biurowych O l
najskromniejszych do
najelegantszy ch -

~
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przy Tow. 3z~rzenia Pr<lcy Zawodowej wśród kobiet żyd. w Łodzi
Wólczańska 21, !el. 167-15
przyjmuje zapisy na nast. działy:
1. Sztuka stosowana - hafciar
stwo.
2. Krawiectwo damskie - krój.
3. Gor.,eciar3two .- krój.
4. Bieliź!lhrstwo - krój.
5. Modniarstwo - kapelusze. '
6. Ondulacja.
7. Manicure.
Sekretariat
czynny w godz
9-13 i 15-19.

Kancrla.l'ia szkoły przyjmuje codzi'3l!nie zapisy do wszy~tkich klas
Do klasy T wymagany wiek kandydatów lat 6.
~:~ pO ll~tawi e decJ ~ji KUl'ai!1rium (kr~gl1 S'~koli1ego Warszawskleg'o z du. 23.n 1938 r. Nr. 2185, szkoła uzyakala 11PI'awnienia
publicznych szkół.
Początek roku szkolnego dnia 5 września o godz. 8.30 r.ano.
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vVzruszaja.ca karta z życia młodej,kobiety, kt,?ra. ~ie zaznała mił,?ści .• 'iV rojach głównych: !1l1i g~e-Enlelowna, CWlklmska. Brodnlewlcz.

w dni powsz. o g. 4, w soboty, o g. 12, w niedziele i

.lU10SZ;-Stę,owsk;, lelwerowicz
święta o 2. Na pierwszy seans wszystki.e mi'e,isca

po 54 gr.
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Wielki film historyczny, przedstawiaillcy mroti X-go Dawilonu,
film wyjątkowo bliski każdemu sercu polskiemu
To dramat młodzieży polskiej, walezącej o wolność z ro!!y,iskim zaborcą· To film wielkich przeżyć,
wzruszeń i wielkiej miłości .
Ceny miejsc: Im. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem _zaJmowania do~oh:ych miejsc
Pocz. przedst. w dni powsz. o godz. 4, w niedziele i święta o godz. 12.
Sala gruntownie odrestaurowana I mile chłodzona
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Drugi po

Dziś

~52
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.Jedyne letnie kino dzvwięko'W& "" OGRODZIE
-.. Trędowatej" film ze złote:i serii filmów polskich, wg. powieści znakomitej autorki polskiej Marii Rodziewicz6wIII
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~astępny program: Dunia,

74/ 76. tP.1. 129 8~

r;. DnumDr~ ~ a mies i ęczna " Głosu Po rannego" ze wszystkimi do~ III
Ltf u l
datkam i wynosi w Łodzi zł . 4.60, za odnoszenie 'O groszy li przesyłka pocztową w kraju . - zl. 6.-, za gramcą - zł. 9.-

P

Redakcja

rękopisów

nie zwraca.

Córka Pocztmistrza -

W roli głównej: HARRY BADR

Oglos ł!

f}Jenl~a

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt) : l-sza strona 2 zł.; Reklamy teks~em
redakcyjnym zł. 1.50; w tekscie: z zastrzeżeniem .JDielsca 60 (O:r., bez zast!.zeże~ia mieJsca
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogłoszenIe ~l 1.50.
Poszukiwanie pracy 10 gr. za v.yraz. najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogło·
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) 1 zł. Og~oszenia zamiejscowe obliczane Sił o 50% drożej,

~~~--------_--~-----------------~~b~.r=m~za~l00%.bO~~~~kry=e~fu~~~~~~W%.O_ouu~~~~~oW% ~ot~

Redkktor odp l oejlltl

Lipińsld

Za Wydawnictwo: .Ghs PorlPlAy. -

Jan Urbacb i S-ka" Eugeniusz KroDman.
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