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zabronione .test stosowanie
zów Ol'az masowa sprzedaż zbo I nikł rządowe: CKW. ł rada ko wieckiegOo przybrało łaJ{ ostre for
amnestji.
ża na rynkach przed wykona- misal'zy ludowych ~ pominię- my, że według u.porczywej pogło
MOSKWA, 8 VIII. Ogtoszooy niem patistwowych dostaw zbociem frakcyjnych.,
ski, kursującej w Moskwie, sytu. .
dziś dekret, grożący suroweJm
żowy~h,
podcza .. gdy dekrety ZSRR. wy acja obecnego duumwiratu Stalin
MOSKWA, 8 VIII. DzuHeJsza represJami,
do kary śmierci 00 grozi niepowodzellifflll w te- dawane są zazwyczaj w imie .. -- Mołotow jest poważnie zachwiaflrasa og.ła.sza dekret centr-aln~ włącznie, za kradzieże towaró'w gorocznej ka'llllPanji ro.\nej.
na, Według tych pogłosek opozyniu r ~du i parti.
go kClmlt.etu wykonawczego 1 pndczas transportów oraz klracji prawicowa z Bucharinem, Tom
rady komIs~rzy ludowych Z. S. \ dzieże maj.ątku spółdzielczego Vi
3) Coraz cz~cie.j uowtarzająskim,
Rykow~m i b. premjerem
S. RR., ~r~zący,
składach i kolektywach
roI. ce się wypadki samol'1.utnego
republild rosY.iskie.l Syrcowem na
za kradzl,eze towaro~ podczas nych. tudzież
rozwiązywania
knlektywó'w
czele szyku.ie się dOo Oobalenia StałI'~n~po~tow karą śmlercl lu~ <!zmusz.anie gwałtem lub gl'Ot!przez chłopów,
RYGA, 8,8. - Według doniesień lina, ce-Iem objęcia rzą1ów. KomiWlęZlema od 10 l~t oraz kOOlftba do występowania z kt.tlek- co władze
sowieckie usiłują z Moskwy dalsze pogorszenie sy·· Ilarz wojny Woroszylow miałby pa
sk~tą m8Jątk n...
','
. tywów"
przwisać "gwaJJtom i groźbom tuacji aprowiz!llcyjnej wywołało w zostać nadal na swo.iem stanowiPunkt pierwszy g OSI, ze. to- i wywołany iest objawami, któ- ze .. trony żywiołów kułackkh" . dzielnicach robotniczych Moskwy ..ku ze wzgl~du na wielką popularwary. tran~po,rtow~ne koleJą l re przyjęły 05Łatnio cha'rrukter choć ad jeden ~on~,retny wypa groine wrzeni1l. Władze sowieckie ność w arm,ii czerwonej. SytuacJa
w~dą,. chocby n,alezalv do spół I masow·Y. Są to:
dek tego. rodzaJU ~lle hył poda.. rozlokowały w na.ibliźszych okoli- polityczna w Sowietach ma ulec
dZIe1m, .lub (}sob .prywatnych,; 1) ' nieustanne wykrYW8flle ny do w~ado:m0ścI ~m przez cach Moskwy pod pozort>m \!wi- wy,laśnieniu po powrocie do 1\100.
korzystaJą-w senSIe och~ony- , nadużyć w handlu państwo- p:asę, am t~z agencJ~ .sowtec: czeń polowych,
oddziały wohk !;kwy Stalhn, który, po odbyctQ
z praw
Janu/Il,k ów Jlanstwo-/,
wYm i spółdzielczym.
kle, a źywlOłpwy !DIeJscamm G. P. U.• otaczając prz"dmieś::i:l kuracji w A bl:s łt!manie na Kauwycb.
siriJrając h ni~kied kilku
ped dfl w·ystępowallla z kolek- robotnicze zawartym pierścieniem. ka !l i~, bawi onecnie w Soczy. na
PUilJ.lkt dru.gi mówi ()
1,'onów '~t.1i l'ak nY
.. m
tywów był dotychczas llIkrywa 0(( otvr'artych repres.ii wobec 11lt>- wyb!'zeżu cz"rn o;:.o:-Z!' :Cl:j.
d
•
• tk
k lek' ł
rUlU , .
p. w nIe 8.1
Zł'6 WDanIU ~l! u
(}
y- wn7lll procesie organizacji han ny.
'lia dowoIonych rOobotnikJw wIauze
wów I spółdzlelm (uł'odz~j n~ dkw('~ Gum ., gort.
\ Naleiv zwrócić u~tg.~ "\a powstrzymują się narenie.
~~fltk~wia
polach), zapasów orJ(a..u~cji
2) Krachieże zboila z pól lub fakt, że'
NiezadowOolenie robolilików z fio
s~!eezny~h.
,~kład~w ~połdzle!. \ skhidów kolektywów
i sOwchO- dekret n.ndpisalv .l· edynie czyn- tvchczasowe.l' polityki pądu sona granicy z Polską
m l sklepów z maJątkIem p,an- ,
..
.....
.T
..
W··'5Hłł'U.
stwowym
:
RÓWNE, 8.8. (PAT) _ DOonoszą
i zapewnia ochronę t~
z pogranicza: Według kursujących
jątku przed kradzieżami,
~ro
poglosek bolszewicy postanowili
żąr. karą śmierci
lu.b więzie ..
całe pogranicze p-ołslw - sowieckie
niem na.tmniej 10-letmiern, oOod~raniczyć pasem pustkowia szeraz konfiJSkatą majątJkó1w.
rokości 20 kilometrów. W tvm ee
Plwkt trzeci nakazuje poodję-,
lu
mają cały ten pas Oj)ri~ó', lć z
Ostre przemówienie amerykańskiego ministra Stimsona
cic zdecydawmej walki z ant ymieszkafców, a nie!!()t~ :: : ;, ~ e za.. polecznymi żywiołami .,kułac
NOWY JORK, 8 VIII. (Tel. I m6wienia .jest wymierzona ca- mów,c a, pOgwałciła podpisany budowani'a spalić. . W " ::~ (ln;e za
ko .. ka.pitaHstycznymi", klt ore
spalano już e!lną. wioskę.
wł. "Głosu Porannego").
lem ostrzem przeciwko Japo- przez nią pakt, w którym uzna Korcem
Ma to na celu zapobieżenie ucieczstosują, lub grożą stosowaniem
Dzisiaj na posiedzenin komi- nji, która,
.iak to podkreślił no na calym pr8JWie świecie l!e mieszkańców do J>olski. Granigwałtu i gróźb wobec czł,onków
kolektywów. Tego rodzaju prze s.ii
do spraw ~ani~zny~h
wojnę za bezpr3lWie.
Słimson ea jest już silnie przez straż obsta
c;te,pstwo traktu.ie się .iak wy- kongresu amerykańSkiego seprzypomniał, że na zasadzie wion~. Najsilniejsza Un.ia straży
kroczenia przeciwko państwu.
Kełl~ga
i Ameryka I ,~n.tdUJe .si.ę o 6 klm. od
granicy,
kretarz stanu Stimson wygłowystępek paktu
Kal'lane są ()IIle więzieniem od
..
,
•
druga Imla odlegla o trzy kiloplęćdziesi.ąt panstw, zjednoczo- metry, jest nieco słabs7Ja ostatnia
.~ do 10 lat w obozach kODo!:ell' sil wielkie przemówienie, poświęcone
paktowi
KeLlo~g
tracyjiIlych.
nych w lidze narodów, nie mo- zaś znajduje się na sam;m kord&'
Warszawski koresI>. "Głosu Po- gą uznać obecn~o stanu rze- nie granicznym.
We wszystkic'h powyższych Briand,
Na każdym powVlpadkach
czy w MandżUł'.U.
szczeg6łłnym odoinku znajduJe si,
Treść tego senaeyjnego prze- rannego" telefonuje:
60 ludzi straży.
Wczoraj w godzinach PQpołud.
niowych przy zbiegu ulic Wilczej
i Marszałkowskiej samochód ochot
niczeJ straży ogniowej z Piaseczna, ncszący
miano "Chrobry",
na wszystkich wielkich giełdach świata
wpadł całym pędem na taksówk~.
LONDYN, 8 VIII. (TeJl. wł. kę usprawiedIiwi~ły. Ale depe- Kierownik i pasażerowie taksówki
Rewolucyjna uchwala kongresu górników
.,Gło.su Porannego").
sze z innych stoli<: sŁwierdzR" są ciężko potłuczeni, a sama ta.
w Brukseli
Na giełdzie nowojors,kiej za- ją, fe i inne giełdy po~zły za ksówka ule~ła doszczętnemu rozbima
uszko
ciu.
Natomi'
a
st
samochód
maczyła się dzisiaj niespodzte" przyktadem N. Jorku.
BRUKSELA, B VIII. Obradu- kuilacji płac górniczych na cedzoną maskę i rozbity
reflektor.
wanie wybitna tndencja zwyż
jący
tu kongres g6mnEków w nie węgła, ,k tóra stale ww.azuje
PARY2,
8 VIII. (Tet wf. Była to pierwsza podróż "Chrobre Brukseli 'Powziął uchwałę rewo
kawa. P.oważne sfery fina,n sogo", który został dopiero wczora,'
tendellwję zniŻ1kową.
we podkreślają, że niema Ż;,t .. .,fi~osu Porannegol"1.
odehrany z fabrykI.
hreY.iną.
Uchwała o stre.jku generaJ.,
dnych sym:ptoolafów gospodallDzisi,e jsza giełda paryska hyW
od'Powiedzi
na
odrzlUCenie
'llytlll
ma być WJproWladzona w
czej pOIprawy, któreby tę zwyż ła pod wrażeniem zwyżki na
przez
właścicieli kOij)alIIli żąda życie natychmi8Jst. Kon.gres wv
giełdzie no'Wo.for.'Ykie.f. W szystna tle wymówienia pracy nia górników o pięcioprocento dał rOzikaz, aby g&rnicy .leszkie wa~ory poszły w górę. Je ..
Warszawsld koresp. "GłOoSU Po- wą podwyżkę płac, k'O~res u .. cze w dniu dzisiejszym zalPrzednoczeŚonie zaznaczył się silny
rannego" telefonuje:
chwam prokilamawać strejk ge- słali pracy.
funta, który z 88,85
spcdeJk
Wczoraj
przy
ul.
Mirowskiej
9,
nera1ny w zgłębiu węglowem i
spadł do 88,21.
w Warszawie miał miejsce tragicz apelować do wszysbkich innych
i2Jastępca dowódcy 21 p. Po,
ppłk. Władysław Ryszanek miano
BRUKSELA, 8 VIII . (Tel. w!' ny wypadek na tle wymawiań po- ugMIrpowaIl robotniczych, aby
~ad. W kawiarni nie.iakiego Noży
wany został szefem sztabu dowódz
twa okręgu korpus<.l nr. 1 w War "Głosu Poram1ego").
~e preował kelner Bratman. Noży w ten sam sposÓlb pojparly staW pierwszej połowie wr~nla
szawłe,
ZwyŹ'ka n:i giełdzie nowojor- ce wymówił mu wczoraJ posadę. nowisko gómi1ków.
przybytva do Warszawy
słynny
Pułk,
Rysza.nek był w swoim s'k iej odbita się silnem echem W odpowiedzi na to kelner oblał
i
gwiazdor
piof.enlrarz
Górnicy utrzymuJą, fe obec
rUmowy
czasie zastępcą komendanta twier- na tutejszej gieŁdzie. Wszystkie włdciciela kawiarn! kwasem sol- ue stawki stoją 'POIIliżej millli .. l\1aurice Chevalier.
nym,
wypalaJąc mu oczy, a
~am
dzy brzeSKie.ł. pułk. Kostka - Bier walory podnio3'ły się mniej wię
'Zucił si~ z 4 piętra na podwórze m UJlIl
egzystenc.ii. Stanowczo
Chevalier da koncert w rllhar.
Ilackielro.
cej o 10 proc
ponOSZlłC śmierć na miejscu.
sprzeciwiają si~ Oipieraniu kal- mooJł,
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w ubiewiec w Charlot·
łenbUl'gu (p'l'zedmieście Berlina)
na którem obok HUlel'a występował iako mówca syn WHb.elma II, ksi4i~ę A~ust Wilhelm.
zwany popularnie "Auwl".
Książę Auwl jest iuż oddaw·
na entuz.iastycznym zwolennłkiem Hitleil'a, który - pomimo
swe.ł
demagogiczne.,
czerwienł - był I iest z nahlry i po
chodzenła
d,r obnomieszczanlnem, mającym we krwi w~
dzany respekt wobec osobisto- '
śei ze świata dynastyczne~o. Czerwonemu Adolfowi Impo,n u.
je I poclIlebia niezmiernie pOufał a zażyłość z księciem
pruskim, urodzonym Hohenz(}!llernem. Soc.iaIi7Jm na wynos nie
przeszkadza Hitlerowi ubie~~
się o wz~lędy łaskawe syn,a byłego ka.lzera. PaJl'Wen,tusrz i karierowicz wyłazi z piękne~o Adolfa wS(lystk~emi P'OI'ami skóry. Otóż na wiecu w Charlottenblll'~u, ua który p1'Zybyło około
10.000 osób, ksiąi;ę Auwi
wy~łcsił dł~fJ mowę, przyJętą entl1z.f astycznem "Hoch!" 111':feZ
Hitlerowcy

~łym ty~odnłu

~llIchacZy.
żę

NotabCł!e,

ksi· ą

w odrómieniu od swych
brM i stsl'S1ZYch I młodszych -

-

,fest d oskona.łynl mówcą, ktUry
umie załnłel'csować słuchaczy \
pr7ykuc5 Ich uw~ę.
Rozpoezął syn kaJzel'a mowę
SW:l Ci~ zakomunilk owania
ttebranym
radOSil1e ~ nowiny, iż
•. fI.lciee mó,i p ł'Zy~(]i łowu.ie
się
do powrotu na łono o,t.c.zyzny".
Po tym wstępie przeszedł mówca do zobrazow8ll1ia Prus z lat
"tlln,no dazumal", z daJWnych dobrych czasów, kiedy ' na tronie
siedział pradziąd .fe~o "
Fl'yderyk Wielki, kt6ry zaprowadził
w kra.iu rządzonym przrz siebie
lad. porządek i sławną IH'us ką
oI'~anbJac.ię.
"Uczciwości,
oszczędności i porządkowi"
t~j
slawllei epoki przeciwstawił ks.
Auwl ~l'ozpustę, rozwyd'l'zenie,
rządy politykierów i kombinatorów po.wo.iennych w z(le~ene
rowanym
I łllplonym k,!',a ju,
~dzie hezt"ząd stał się rządem".

Po tcm umie.tętnie I dema~o
~icznie wyzyskanem
przem6wieniu, przeszedł
książę
do
hymnu poehwallllego na cześti
"Jeb,", który Niemcy odrodził ł.

.f.

błUeryzmu.

"HitleTylZmowi zawdzięczaj.ą
i>ru8Y - mówił książę Ił
pięść pruska ZnQWU wstała o"
panc~rzona f wznios,l a si~
dO
~óry ku odparciu wro;(ów.
Kra.i świadom teraz swe.. sUy,
skI'USzy krępujące ~o kajdaqy i

7Ja'm ie pl'zem(~ wl'Qią. Tl'zynaście lat Z~ÓI'ą tah'uwały dl.HiZe
niemiecką łl'u .łące opal'y wplywów z~r~lll1jey, ale teraz .iclite«·
my .iuź szcz~śliwie na dobrej
d~odze, która wiedzie do wolnoŚei. WyzwoIili~my Prusy od meteków (fl'ancuzów) I od CZCl'W O
ny,e h, któl'ZY nie p08i~d.~
.iuż
n~dy wpływów i włndzv
nad

z
i silkodJtwej
s~ko)nyeh

I

polityce

władz

ciała nRu~Jycielskie

~o, pozosta.iącego

I-JSredniowieczna
nd I
.,miana
LENINGRAD, w sierpniu.

'Xl

Nr. 21~

en I r

pod wpływa
mi ~nilflMo pat!yfizmu.
D14I.
slaJ - tryumfował książę - poł'uc~nlk ruch hitlerowski ....
czy§cU tę dziedzinę życia z ebwa
litów, pokrzyw i s.zkodnik6w,
dzisiaj w każde.i "'si p.I·uskiej
dzieci bawią się znowu "w łol
naszą o.~czymą".
nierzy". Stary, zdrowy
duch
pruski
świ~i
zwycięstwo
łlSd
Potomek Hohenzollernów, by
ły oficer gW81'd.U cesarskieJ, nic t~nilizną palCyfłstycmą.
byłby sobą, ~dyby nie wygłosił
Tak szczerze I bez obsłonek
przy te.i okaz,ii a,pDło,it~i miUta- l'etol'ycznych zachwalał i prurywlU i nie obrzlIcU wyzwiska- p~owal młody HohcOIzoUern
mi pacyfizmu l ie/.{o l)l'OIJH!g'a to- pnwrół do dawne~o, przedwt)rów.
.i ennego .,drillu" koszaro.wego i
,.Nie tak dawno leszcze
w do
zdobywcz~o, zabm'Czego
Niemc,zech nie wojno było dzie- "d"aill~1i" mili(ar)'słów pl'uskich
ciom smolnym
bawić si~ "w
W ostrych słowac'h skarcił
żołnierzy", dzięki zd'radz.ieckie.i też mów~a postępowanie rządu

Na ulicach majest:a't ycznego,
OIbecnie jednak
opustoszałego
Leningradu, pomiędzy o,g:romnYll11i pałacami , kamiennYllui kOo
ściołall11i i pom'lli~ami odezwał
się rechot wozów wieśn,ialCzych.
Ulkami przelewaJą się
fale
rolnilk ów, p,rzywoŹl}(:vch najroz
mai tsze produlkta swej pracy:
jarzyny, kartofle, wyrohy mleczne itp.
Za wozami. leniwie
kiroczą różll1i rogad przedstawiciele świata zWlierzęccg'o, wyda.iąc z siebie przerai,l.iwe rY'ki. Z
wozów odzywa się belk skrępo·
wanych baranów, zaś wiC'Drze
p o Łvka ią si ę 11:l brruku
uliczn"'ITl . Takie falangi upstrzooc
najrozmai'bszemi barwami ciąg
ną wszytk,jemi ulkami
dl"U~lej
stclkv Sowi etów.
T<J kołchoz wiejski przybywa
do Leningradu, aby tu sprzedać
swój " szkpotreb" t. i. produlkta
szerokie~o zapotrzebo,w aniu pro
letarjackiemu miastu , aby zaS
potem za uzyskane pieniądze
zalkupić coś dla siebie i odwdeźć
do domu.
piQ,tnastY1l11 rok li po rewoIUlCji odbywał się w IL eningradzie -piNWSZV dWltldniowy jar..
mar,k kofchozilliczy, ilI1nemi sło
wy powiedzia WISZy,
rOZlpQiCzął
się sta,r od a wny handel wymienny. Jarmark ten, który ożywił
to miasto, nie oznacza wlakiwie nic innego, ia.k tylko najwięk,szy przełOom
komunistycz·
nej gospodalllki. Rol,nicy w koł
c1lJozach zmlJlszeni by,l.i pracować, aIe mia's to nie było w smnie zapewnić tym pracowni'kolll
przemysło" szirpotrebu" t. j.
wych przedmio,t6w
pienvszej
potrzClby. Pr7.ydzia,l owy systcm
współczesnej 'komU!ni'stycz.iOcJ (to
spodarki pal},s twowej, koopera ..

... ~--------------------------------------

bawaI'Slkj,ego, który stawia ..ne
sz.kOdy rządowi Rzeszy, dążąee
r._u do odrodzenia Niemiec. Nie
omieszkął też l.slążę dać wyraz
dążeniom antysemickim,
którycb jest ~orliwym wyznaiWcą
wraz z Hitlerem.
Pod koniec wiecu zjawił si~
Hitler, wy~łOfiil krótką mOW~,
P'l'zyjętą burzliwemi oklaskami
i Wjaz z księciem Auwl
wyszedł demonst.racy.\nie na Qlicę,
~dzie (}hu mówców
powitały
entuzJastycznie zebrane prze~

HohenzoIleI"neUl, .ie$ł czemś wlę
cd niż efektem obU~zonym na
tłumy wl~owe. "Gra w żołnie
rzy", o której mówił książę Auwf nie .iest tylko ZWI'Otem retorycmym; grę tę - a,l e na se.-jo
- zapolWicddał i Pł'zepl'owadza
wierny HobeuJOllernmr. ~epe.
raJ von SchlcłcbM, k.tÓl'y w for.
mie
osł,rożnieJszej
zapowiedział "reform~ uzbrojenia Niemiec".

Duch Hooon:LolIemów, zna.tduje podatny ~unt w wijącyeh
~machem tłumy.
się kleszcU\Ch kryzysu
bezroW okresie r:Lądów von Pa.~ botnych Niemczec'~ ulllosi się
na i /len. Scbleicbera, w ~~s~ nakształt kruka na poho.łowl
wZl'OSłu ponownego
wpływów sku. Chce rolnąć świat wstec~,
kliki miIiłarystyeznej, brater- oź.ywić to. to bezpowTotnie ustwo broni między Hitlerem a marło,
synem cesarskim, między W()lo
E. R.
dzem narodowych . soc.~alistów a

Z

'kupc

W komunistJlcznem państwie

c.ia, nie olkazał się
korzystny. 'średnika na jarmark do Len1n- Gospodynie już wczesnym ranNie potrafił dać r<Jlnikom ' ant gr,a du, zamiast aby sam wysyłał kiem zajęły wszysbkie miejsca.
wyrob6w miejskkh, a,ni miastu swe prodllikty przez po§redni:ka. Okazało się, że niema wag i że
produ'k t6w roln)"Ch. Rzecz zroDlaczego jednak ci rol.nicy bra.k sprzedawców.
I jark na
zumiała. Trudno dawać , jeżeli czy tOo koleia czy kOllll11i muszą kazdym targu p.oczątJko~<J cen}'
si ę nie posiada. a zwła'szcza Je- udawać się · do dalekiego mia-. były n~dzwycza~ wysokIe, po.
żeli wlSz:v'Stko co lepsze wywozi sta, a nie mogą pozostać w do- tern zuow pota.mało, przez
cf.
się na rynek światowy,
aby mu , bv pracować w gospoda~- narus~0l!e zos~ały plany
ko .
uzyskać walutę zagraniczną·
stwie. Czy może dlate,qo,
aby chozmko",:. NIe. bra,k owalo . anI
Chociai
miasto T<Jsyjskie i swe wytwory sprzedać za pie- sT)~kulantow .1,. przekupmów.
wieś rosyJska potrafią być nie- ni.ądze?
Lu<1 rosy.iski dobrze ktorvc~ OC~'ywlsole wyła'Pywa'
skończenie cierp1iwe,
dalsze zżyl się z 'dawnem
powiedz~ no l odprowadzano ...
życie w takkh warunkach sŁało niem PuszkiJua, że nie potrzełn.\
Nie latwo scnarakte~()lWac
się wlpros~ nie do pomyślenia. je złota, jeśli ma swoje prOodUJk- to, co obecnie dzie.le się l banRząd sowiecki zrOozumiał, że d,a ty. MUJżlka tedy
nie pociąga dlem w ZSSR. MoiŻemy tylko
~j tak żyć nie można. Ale jak czerwoniec,
ale przyrzeczenie, powiedzieć,
że przedewszysttu zdobyć się na naprawę? że na jarma,rku może
zrukupić kiem kołchozy wymogły dla slcJa,snel11 iest, że indywid ualny, sobie wlSzystkOo, co potrzebuj~ i bie praw<J wymiany swych pro ..
osobiście
zainteresowany po' czego na wsi nie może mu do- duktów. Dalei mOŻlna nrzyznać,
średnik pomiędzy rolnikiem
a starczyć kooperatywa.
że kooperatywa nie <Jdpowiada,
faibl",~ką , czyli innemi słowy ku·
Zgrzyt wozów, ryk bydła i potrz~~nm,
b~wiem, nie mof:
p,ie<;, potrafi o wiele lepiej za- pochód .,K,o tchozów·" prżyp{)}ni- nalS)"C,lC kołchozow ~ an! IU~1l0SCl
rqdzić przydział niż biurokra- nai~y wędrówkę ludów: _ to dw()!'óle'tTrze~a ?y o ;Iaktos 'dz~- ,
t)"Czny sy-stem pallstwowej ko- wS:T.\nstko 111a swoisty charakter. emons ro~a?, ze 1111115.0 .1 Zl~
operatywy. Czyż iednak wzno- Handel w ZSSH. uskutecznia się na Tęk.ę ,~Sl: ze rze~ZV;VJŚCI,e cos
wiony ma bvć " NEP" (No'wa E· nie za pOŚJrednictwem pieni"- wvrabl'a J ze w 111le~cle mozna
kon<J[Uicz.na Polityka). Czyi ma dzy. W''1l1ienia się produkty z~ kUJ~owa.~. W~PI:ost w fabryce, co
znów przv.łść burżuj? Szuka się produkty. Hande'} 'Przeto zonga. tu;tIemo,zIlwla.Ją tylko przekupko;mpromi,sowego wy.łścia: nie- nizo~any ie:st talk , aby pr<Jdu- nIe - kułacy.
cha.i handlu.le rolni'k - kołchoz- cent sprzedawał
swe wyroby
Musiato zostać
r<Jz,budZOlne
ni'k , ale sam, osobi.śdc, bcz po- sam. Dla jarmarków uwo.lniono wrażenie, że miasto iest silne,
•
wyro,b ów przemYiSł<Jwych
za że nlia:s to ma znaczenie, ponie1.400.000.000 rlllbJi.
waż wieś znaczenia te,go jakoŚ
Na tar,g ach wyznaczono mnżi· uznać nie ohce. Z dru,gie.i strony również miastu trzeba było
kOlIJl
st.ral~any
i UlCzynlono
wszystko, alby mo'żna byf,o 0- p~rkazać. że na wsi coś iest,' że
kołchozy przecież C()IŚ produkuRENNES, ')8. (PAT) Do- bdść się bez pośrednika w han- ją. To w,zajelJ.nne p.oznanie ma
dlu.
Dlatego
handel
ie,st
bardzo
tychczas nie wykryci przez policję
niejako pojednać miłlisto ze wsią
sprawcy zburzenia pomnika bron- utrudnioll1Y. Niedogodności ta- zibJ.i,żyć je
do siebie, stłumil~
kiego urządzenia nie może pozo,wego,
wyobrai;~ącego
unlę
wzrastające o'b ustronne
niezaminąć
mi.lczeniem
nawet
ofiFrancji z Bretan.ią. Pomnik ten z0dowolenie.
oTfgan pa!'!ji komunistał wysadzony w powietrze. Siła cjalny
Wynilk iem tych prM) łosI eksplQz.ii była '.a:c wielka, że wyle- st)"Cznej "Prawda".
CiC'kawe są szczegóły z far .. widowIs,k o średnio'wi~zne VI O"
ciały szyby w sąsaedlJlm ratuszu i
teatrze, Ludność oburzona jest tym marku. Pięknie w bj'ull'okratycz Plllstoszałe.i sŁo.licy i wznowienie
zama~hem, który z()Stał dokonany uy spo's ób z'a~a.i<Jno ja.r1IIlark
towao prYIl11Hywne.i wymiany
w chwili obchodu 40t}-l~cia unii godzl.nie ósmej rano. oczywHcie rów.
C. Eps.
między FranC.ią a Bretan.ją,
z 0.d.powiednie111 opóźnieniem.

Pomnik wysadzony
Ul powietrze

•

Dźwiekowe

Grand-Kino
Dziś

Doraz ostatni!

Ceny miejsc znlione I

Norza

Wzruszający

dramat śVeiowy. - Niebywała treść 1- Najwięk.ef;t\
Tragedja miłosna. ojca i syna do jednej kobiety!
Rozpętane zmysły! Brutalność! Koncert gry i reiyserji!
sensacja 1 -

Wspaniała

obsada I
Pocaątek

o godz. 4.30

....~.. ~""""""""aB"aB""~"""""""""""",,,,~~I~~""""""""""""IR&~J..................~.B@§aiaa.0@ae~~~~~cm~
OlWiUMOWU Kino -Teatr

"CAPIT L"
Dziś

i dni nasteDn'Ch!

Majestatycznie

piękna

i demoniczna

GINA MANES
w aroydz. filmowem prod, franeuskiej pt.

•• AWANTURNICA··

Marka de Gast,ne.
Simona Geneveis i Gabriel Gabrio. --

Reżyserji znakomitego

w dalszych rojach głównych:
Tragiezny konflikt miłosny
Groza i mok zal.lłków Marf:Jylji.

międ7iY ojcem a synem do wyuzdanej i przewrotnej kobiety.
sellnsów w dni powu• • • 4 _.ot)' i niedl. o g.~.
Sali mechllnicznie wentylowano i Clhłoda:ona.

POQ~,

Bilety ulgowe

_lWi._

wa~ne

bez ogrllllinoń

9.

Nr 219

VIII. -

.,GL'O"S

ok'j za ce

PORAŃNYlł

-

1M2

erst

~'

wgrilźni~ wgsit;pują przł!(iwko -iabiD~lo"ł
lac:bow(ów fi Nifmt:zet:b

Dlilerowtu

zad zamierza dzisiaj przrslaDic do bezwzglednego likwidowania woin, domowe;
uRngrilf"

żąda

••

gruntownej zmiany
personalnej
BERLIN , 8 VIII .

my hczbarwny ~abinet fachow la w Niemc'zc~h znów wśród kien, lub też kamieniami powy
ców. O ile nie oddadzą
nam huku bOF b, starć uliczny,ch i bijano tizybv wystawowe.
steru, odpowiemy bczwzględnlł zamachów re\Yolw e rowy~h.
Olsztynie nieznani spraw walką·
Polu'dnł'owa pr'asa berl'lłlska cy :~ucili 4 granaty r ęc zne d o
\\7 interesie Niemie,c naleh.' ży,.
l '
drnku,je ca'e hta n.le zal~!ac .o,w wielkiego
domu towarowelZlJ
czyć, aby obyło się bez walki.
hombowych, dokonanych ubie- Abrahama. W'.I-buchy zniszc7v·
p ragmemy,
.
b y s t rana przeclw.
glej nOcy. \V Prusach \\-<.cho·
11
t
I' al'
tv zupełnie wI~ętrze magazY1flu .
n O rOzum
a.
dnich w każdej wi <;:kszE~ miejJ k
'd'
Aresztowano jedną osobę, DCl>
9·
WI ZImy"
scowości
dokonano
zamachu
k"
"arodo l' so",Ia}'r •
t d •
d~jrzaną 'j do 'onallle zamaCil'U
.~
w
... ~ 'hCI .p fe en l\lą bombowego na jakiś skAep iy\V Hamburgu
w dzielnicy
da stanowiska knnclel'za uze-I d ow ski, na mieszkanie PI.·ZV'
Ochser;.wer-dcr
hitlerowc.v
7,dn·
szy.
wódców związków le\"-ico',y,,dl ,
'wli ~zł.urmcm lokal soc.iali.
SądY
a cona.~mnie.i strzelano do 0s
lów i zdcl1lclowali
Zl1'peh1H'
ft~!l\WtWSjjl!łBilf~e.a~~lItlSl
działające w trybie
wn~trze.

w

(PAT) .

'Wraz z powlroŁem kanc l erza
Pa;:pena l'Oz:po~za.l się okres kon
feroocJ'i, kt&r.,~h wynik z:adecy
.,~
duje o charakterze i składzIe
przy
. szłeoo rządu, a tern samem
...
o livtuacji na terenie parIamen
tarnym P,zeszy. Nieoficjlne rozmowy
jU1k potwierdza Biuro
Conti, zostały przeprm\rtdzont:
dziś między Schleichcrem a Hitlerem. Faktem jest, że obecny
gabinet nawet przy rekOonstruk
rii, Z"llrzyma charakter rządu
fachowego. Odpowiada to 'ly.
czeniu Hindenburga, z k.tórego
wolą miarodajne czytLniki barOZO się liczą.
W żadnym razle
podkreśla.ią czynniki mhuodajne, wsh1. picnie llit.1erowców do
rządu nie może zmienić czvnnl
ka facho·Alego. charaktel'~Jzu.lą·
cego gabi,uet. Przeprowa<1zonn
~,
ral11ac11
,. t~'~h
",

I

specjalne

Odgrzewanie

przyspceszonym
~EHLIN,

8 VIII.

(PAT),

"k

s~arei

~p,,!IIiU

.!l

by. Prasa socjalistyczna kOllllunikuje, że straty Reichsbanncru wynoszą od czasu zniesie·'
uia zakazu bojówek hi,t lewwskich 15 zabitych i 1'14 f'i e żk~
rwny~h.

*

Prasa angiels'k a z wielkient
zaniepokojeniem komentuje (94
heoną

sytuację

wewnętrzno'

polityczną w Ni~zech.

"Time1s" pisze, iż wiadomo§cf
o oslatnich
krwawych
zaJścia'ch politycznych nasuwa)4

dl'ŻO zamachOw przypuszczenia, te przywódcy
partji Hitle,ra stracili panowa7unotowanQ na
Ś ![1sku. \V powiecie "'aldenhnr nie nad masą i że dalsza to!e··
I(~lom
: hit. l ero\Ycy masowo QI ran"l'a
rządu Rzeszy
woLaJ>
nIe
"'.
.
II.J"",
Szczególnie

J~ oml:;owvch

Ubiegłej no{:y kanclerz Papen
{ulłaRII
do . Berlina.
Dziś
w
d
.
.
k
l'
," mu wczora.lszym
O.!lOfLV
przed południem odby1a SIę \ waHO znowu w ŁO~Zl
Ilnp;łCls:,~ , szcza sklepy żydowskie.
mtannylCh aktów teroru, grozi
orzy Ildzja 1e Papena \V mln. wedłu!! !ttórcj tYm f't-:f.m w p~i.
nieobliczalnemi następstwami.
~pra w wewn~tl'znych Rz esz y dz!erniku miałohy r.zstapić relZl\{ r'~ACHJU.l , 8 VIII. tp" T) Rz:)d Rzeszy powinien z wielKą
konferencja w spr'a wie cgloszc wią.zanie rady m:('is!~i\!.i l mi"nG1~'c. Pr",~;a narodowo - socialistycz- cncrgj:) przywrócić porządeK
111e t ~~rf.!i~8.r;al rz~!!o ~vC'f.{~ 'w nl:~~:d
..
l t
b
nia nadzwvcza .J·Il"oCh
7arz[1.d zeó [;tl·;cie.
na
cnO!> I, ZŁ: s ra" Q ozu nu- wewnętrzny w kraJ·u. Osłable,
Ws~yst!:o pr~2m~~w;a za
o zwa 1:::nnie teronI polit~'cznt:- te m, ze ioet 'o o:r;!;:zewan]~ st:>.- rodowo - socjalistl-'czncgo w hl- o;.e porządku
weWlnętrznegu
'!o. \V koluclt Tloi.nform owa - re., l~"cz!d, 113 l:~':'ra j,:~; 0 :1 d';lWl~:l (hiar'h wvn0flf). w okresie ocl .:/;,Sl ]HU'dzo niebczpiecr.ne .j wy
n'i~h OCZChlją c.glosze nin Iv.ch nC':.ia ~pe~vt n?~i d()n:o'1'Oś1i pQo:i:y- 1 s~:'~,:nia .1'. b. d_~ dzisia~ Rlc;r) \ wola ~agraniocą ia1knajgorsze
-z"rz::J.
~ . dz'
.'
d'
d'
I cy, W lu~idYm ra:oie interVf!iO-YiGne
zah .• , vh l rann , h.
\\ rolcu "'raz·enle.
en w. ClągU
111!l
ZI•
., •
n
.. . " ...
r-rzez nas w tel &pl'aw,e czynl11iU H)3 1 stratv wynosiły 6 .303 "so
r~konsh'ułleja gabin.etu. Schłeł- sle.lszego lub naJpozmeJ .I~ltro. mi:;;'odajne w stolicy oświadczy:y ~~~~~~:!~2!~~~:!:!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!
ehe:' _ Pa:pen ID61!;1aby zape- .Tak s lychać narnic rząd 7amie że zal!'lv.ry władz lla~l:;:orcz'iciJ 1N ~.,~
.
!'za wprowadzić
tylko cz~ść
s~csunkll co zarządu 111. Łodzi ni!:
,,-ni.ć rz ~dow i popal'Cle na.iwłę,
orz,-"oto an h
"d'l
t11::,t\'ly w osl,~'1icll cz-s~ch ż' dne,: J
kosze'.., !
"l'apy
par'lamelllal'ne.1.
"'.' w ve
7.:" rz ą ~ell. re" o . J
zU!Fdniczej zmianie.
Zrnzu.m iafe zainteresowanie
Dresy.mYdl,
przcdcwsz\'sl klCIl1
NotatkR Z nazwiskemi amantów
dzi stanowisko,
jakie zaJma "aś powołać w .adnoo\'I1y~ll ukrę
Podczas rozprawy IIbąmywał
P n:ed ]e:ir.ym z wiedeńskich są
cz"n •tik.i kie. ru i::!ce p.artji Bille· :~Cł~ " s~dv ~p~c .'~ IJ."" ~zlala.Tą('C'
dów cyv, ]nych to"'zyt sie on<lgda! p. Jan, że ta długa lista imion mę
ra. DZleumk "Angnff" odpo- .v .1\ ble prl..., sple~70n\ 111.
przeprowadzać będą proczs alimentucylny, wdrożony skich zawiera właściwie kronikę
rewizje u kobiet
rrzez Grac,t&nnę R., llTzeeiwko leJ stosunków młłosnych p. Gracjanv:iadro na to p',' Łanie:
ł!U{iilS
Nowa
ustawa
o
egzcKuc.h
zaleprzyiadelowi Janowi L. PrzyjacIel ny. N te wytrąciło to jednakowoł
MI, narodowi socjaliści, ~asa
h!Qści podatkowych,
wp;o·w<:,dza ów nie chciał się przyznać do ojcl) z równowagi p. Grac.ianny, która'
poważnie
niepokoi
dniczo sprzeciwiamy si~ ws:ą
że zapł
między illuemi ujlTawniellia dta se !: łwa c6reczld Grac.ianny, oświad spoko.inle odpowied'Ziała,
Europę
uieniu do rz~du. Żądamy, nby
kwestretcrlw sker!:cwyr,;'b, prr,:::- I CZ2;ąC, że Gl':c,ianny wogóle nie syw~la do swego notatnika imiona
rmm powierzono deeyz.i~ o kic
BERLIN, 8 VIII. Noc z nie· prowadzenia rewiz.ii asobi3te,j tych ZII<!, C!ni l!~g:l.v nie ki nie widział. i nazwiska mężczyzn, których porunku te~o ~abin~tu. Odrzuca- rlzieli ns poniedziałek 'lplY.DG- IMntmków, w wyp adku, gdy za- 'Jracja.l1na przy~i~g!a, Ze Jan L. znała. Nazwislca tych mężczyzn, za
chodzi Fcrle.irzen:.~ iż z ?ośliwie u- był jeJ przyJacielem, i to w kry- kt6rych chęłnieby wyszła za mąż
14&2'" •
H
krywa 011 guM" !cę.
[.'/cznym cZfs:e ,jedynym, i proces zaopatrywała w kółeczka, innych
W związku z tem wyłoniła się wyg!'ała. \V ldlka dni później udał zaś oznaczała zwykłymi kreskami.
kwest ja w jaki sposćb sekwestra.. S.ę pan L. do Gracjanny, by z mą Siedmiu z tych panów, zaszczycotorzy przeprowadzać bt:Jdą rewizję !)~i'awę polubownie załatwić. W rę nych kółeczlcami żyło· z nią bardzo
osobIstą u płatników - kobiet.
ce i~gJ.) wpadł notatnik GracjafiiW, bhsko. Ostatnim z nich był właśnie
w sferach teatralnych stolicy
w
tym zarzyna.lą się od słów: "Kogo ca- p••Jan.
Naskutel< wydanej
\V G1rsza.wy donoszR:
ni~żnf.', II' cza.sie objazdu
z es połn wzglęrl :ó e opJnji związku izb prze lowałam", a następnie
szła długa l
Sąd odrzucił prośbę p. 'J ana o
\Y sferach teatralnych,
stolicy po miastac,h prowincjonainYC'h. ',v mysłowo - handlowych, z chwilą Usta m~ź czyzn, około 50 nazwisk,
wznowienie postępowania, wychoźywo komentowan<lJ jest
sprawa. kanrelill ji teatralne.t rozegrała się wprowadzenie w życie nowego sy- Niehtóre nazwiska otoc::one były
dząc z załozenia,
aczkolwiek'
honorowa jaka w.Y'niIda pomiędzy bunliwa scena, której epilogiem ma stemu e!Ę ze\wcyjnego, zaangaż()- !,ólez!k2em, a inne z4!opa~rzone by JJ. Gracjanna w ciągu 3 lat zaprzyj HdnYll1 z na.bardziej znallych art)'- uy{: pojedynek
w;:ne zostaną specjalne sekwestra- ły tylko w .jakieś znaki tl.'ljemnieze. jaźniona była ze 7 panami, Ole wy
"tów rpwjowych p. Konradem ToJak slyckd~ z[!jśeie to SPOWOdll torki, których
zadaniem będZIe P. Jan L. wydarł swe.i przyjaciółce
oilm z tego jednakowoz, by je.i zemem, a wsp6.tdyrektorem teai.TU je llf't~Jlienie utalentowanego arty- prz,eprowadzanie el4zekuc.ii u piat t~n nc!a~nik i na tej podstawie
7nania przed sądem, nie zasługiwa
,,13alllla" p. Gahay'em.
wniósł do sądu prośbę o wznowIesty z zespołu popularnego i eatrzy r.]\Ć'w - kobiet, (ag)
Iy na wiarę.
nie postęp{)wuma.
Pc·dobno poszło o sprawy p·ie- ku y·C'w.iowego.
~owró·c il

I

,

H'. OO."'@

JJlI(

SBkwesfra!nrki

Tragiczny

,

Sensac,jn,

z

re

I-SZj Dźwiekowy

Kino-teatr

Dz;" premiera I

SPbE 010

UJspaniału

DOlsMi epos woiennu D. t.

Narutowicza 20 •

••
Cenu mieisc

-

zniżone I

Aparatura
Western-Eleetrie
Początek

seansOw
4.30, 6. 8. 10.15 w.

Re. ż.

Jana Nowiny Przybylskiego.

Film, ilustrujący krwawe boje iołn~erza polskiego z najeź&zcą o odwiecznie polskie
ziemie.
Hart ducha, męstwo, brawura i odwaga - poświęcenie i miłość, które wreszcie
W rolach głównych:
tryumfuj".

la Obarska. Ema Szabrańska. NiecZJ/slaw Cybulski. ladeusz OrdeJ1g.

~!'
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DR. RINTELEN
po in.cydencie ze sztanda··
rem odwola.ny pTzez rząd Rzeszy z ·Wars?:awy.

wstał

MANHATTA~

Największemu - oKrętowi " z:oudow'a nemu · w S{Qlnacn ZjeQno..
czonyx:h dano ' nazwę , wyspy olhrz:vmó'W - "Manhattan", ,
'Na ilUJStraeji na'szei widzimy , s/s "Manhabtan" na Ue ' sła,'W'A
nej dzitlłnicy NOtw'e,g,o · JI)~u., kt6reUmię nosi przed swą pier.w"
szą ' podr'Mą
przez ' p6Jnocny'AtlanŁylk'. Ma on 235 metr6"
dłurgOlŚlCi ' j . rozwin.ąć ·. może ,· sżJlb,ko~ · 20 w.ę1}}'6w : nagQ~~
.

,

~' .... ł

SCHLIEP
stanowisko, opuszczono
przez przedstawiciela Rzeszy
w Wa1rszawie, d4fa Ri.nte~.ena.
O'b,iął

DAR ZWL\~KU LEGJONISlfÓW DLA MARYNARKI WOJENMU'.

'Wc CSąiu 14 b. m.

w ram.~łl W'OICzyetoścC zja,zdu .legjonfGdyni 'Prezes Z'W. Leg.}O nioJlłów .rpbk. Walery Sł&wek W\l'ę.,
czy dowód,lcy ma.r~arki wojem. ne,J widką p:p;zecholdnią nagrodę
legigń~w. N.ooa ta .p rzeznaczotM jeJSt d,}a ffiorskiej'jeidnostiki
oo.fh~ za najlepsze wyni1kł w s-ttieilaniu .artY'lerY'jKiem.
Podą,jemy fotog1ra:fję nagrody,
k,t 6re wytk'O!DlłJla została
pr~~z . II:P~M7Aelnię "L'ad" w 'Wars'zaJWie według IProjektu ..prof.
Ja:srrz~ki~ i R. Krzy\V(:a .
Iłów w

CHAPIN
Huds'o n - Car.
MO'tor ., Company, mianowany,
ministrem handlu St. Z,jedn'oczonych.
p'rz~wodnicząc.y

~OWSTANIE .W BRAZYLJI
.
.
~.
Prz..Ylwód!ea 'Woj&k' rząJdowycn
piUłIli. ~16eTł(j-J(na lewo) ,
gen. Monteiro (na :pralWo) - odjei ·<liają . z' ijuooos AirEl$ na terenJ.

()iJ)ięte wojną 'doanow.ą.

SKOK Z BALON'U
~nany ,piJat . Conrad demO'llstJfo wał w ' Berlinie skok ' ze , S!J)ado-

chronem z ' wysokości 300 mtr. z ' balonu, ' ' napeJiD.fOlIlego prz.e ..
' grzan-em p,ow~ebr~en:t:~,' :' '
'
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Doraz ostatni!

ISTIGRI
..'

't' -

'.

,

Walfgang Grona-u ('Ilia pra WQ na pierw,s'zym planie) wylą
odbywaj-ąc loŁ ' długości 5.600 kilometrów ' przez IsIa.ndję, Grenlandj~
i bahrador. .
dował szczęśliwie na .1,otriisku Lon,gueuiJ w Kanadzie,

ZnakoC~~e~~:aF~~~~~;:
.

- - ~,

UDANY LOT' TRANS OCEANICZNY.

NajwspanialsEe: i najnowsze areydzielo, lOO-proc. dźwiękowe ' wytwórni "Pa~amount~.
' a~tystyezD;ej . HARR;Y LACHMANA p. t.
Wielki dramat miłolft:i i poświęcenia.
.

Dziś

MISS UNIVERSUM.
Jaik dono:sHi.śmy, ' w belrgi·jsklej mi ejscoWlOlŚ<ci kwrac.yjnej
S;pa Odbył się świ,altOw.y konkms pięlkno>Śd. Za najpiękniej
azą kobietę ś'Wiarta
Ullm.ana zoI!ta.ła furczytnk'a panll1a Ktlriman
Haais.
Podajemy . podobiznę . Mi,ss
Universum 193211'.

_J..

Realizacji. pioniera awangardy
, W rolach głównych:

madeleine
Renaud i nOel-HOel.
chłodzona i wentylowana.

Widownia mechanicznie

Aparatura "Klangfilin«.

Na sezon' letni cen" znlion..

-

PoczC\tel( seansów o godz. 4-ej
Na pierwszy seans miejsca od SO ar.
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. Jak widzi

M~ąc o praey misji, za-znacza
publicl:sta fr2lłlcllski, że pobyt je)
w R~yposp.ólitej nie miał ~ha
rakteru wyłącznie wO.łskoweg(.), ale był ~idoczoym znalciem przymiaria .między Francją a Polską.
kt6re było Idotycliczas 10jalne,1 jaw
ne ' i skiero","ane wyłącznie k u celom ąbiony granic i ~ko.iu.

"Z tego też głównie ~W\"odu ~
pisze "Le Journal" "'tlliłll.łemy, Iq;
zerwano d~iałalnoF. m:sji, która
była leszcze dale'Ką od osiągnięcia
owych celów.
2ałujemy tembardziej, ze poj-;awlły SIę w ostatnich
c~ach ni"&pOro-zumierua, tyczące
Słę pr'zyf-'...?Jłej linii wytycznej porttyki r1:ółskt'ej".
I

Kongres paneuropejski Ul Baz,lei
Twórca "Paneuropy" R. N. Coudenhove-K:alergi zwnłał na plerwsza dni października r. b. (od 1 do
5-gQ) do Bazylei Kongres eur~ej
ski. ;Wedle zawiadomienia, rozesła
nego przez Unję Paneuropejską,
zwołanie kongresu nastąpiło "w oIbliczu ~redniego zagroienia
politycmej, gtospodarczej i kulturalne} przyszłoścI Europy". W kOll
gresie mają wziąć udział bojownicy myśh eU1'oPeJskieJ wszystkich
narodów ł stronnictw, którzywolni od więzó\t. 'oficjalnych - ma
Ją doprowadzić
do. rozwiązania
konkretnych problemów euro.pejskiego z.Jednocz8ma. Wśród człon·
ków międzynarodowego komitetu
honorowego kongresu znajdują się
dwaj polacy:' Broni$ła.w Huberman
ł Aleksander Lednieki.•

Spadek.

czerwońca

W obrota~h

'nieóficjalnych ria
zw. czarnej giełdzie z3robserwowano w dniach ostatnich spadek
kursu czerwońca, Idóry not()wany
jest po 1 zł. 92 gr.
W kołach
giełdowych tłumaczą spa{łek kursu czetwoń.ca znacznem zaostrzeniem kontroli nad przewozem waluty przez granicę sowiecką.
t

JYOltA'NN"\"':
-..;,.~_.::.;'fm;.;:;
, ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~5

astrołalnł! trzcsi~Die Z· em ~

Paryż

wyjazd misji francuskiej
z Polski

z Pa'!'yiJa! donoszą: Pod tytułem
"Polska nie obawia si~ nowych
NiemIec, takby nalM.ało są~ić z
faIdu, że rozłąc:na się z mis.ią fran
CllSką lądową i morską" zamieszcza Saint Brice w paryskim
"Le JOllrnał') artykuł, w którym
zawac7J3'. że w tym samym dniu w
którym Niemcy wzmocniły" e.we
sk1'a.fne" organizacje politycznemisjafrancuska oJl'Uści.ła Polskę.

"GŁ"'OS

zniszcz,'o

W

Dowain,m stopniu w,sp, Izorskie

Gniew wulkanów
. w Feru

Dopiero dziś W odległo6ci zaś kilkuset metrów d~aeh" jest nader utrudniona.
Wedle dotychczasowych wiadotrzęsienia ziemi na Azoraelt.
rza podwodne s}(1ały,
wysokości mości na wyspac)t Azor~kich fUOkazu.ie się, że trzęsienie . ~ieml, kiUcudziesięciu metrów. R6wnież nęło prz'esztó tysią~ domów. Tył
mimo swe.i krótkotrwałości,. była skały, lecz ni2"sz.e ł nie wystające ko dzi~i :teinit, że katastrofa. naBUENOS AIRES, 8.8. - Z Lł
katastrof str~1iwą. Setk\i ludzi. zwody, wyrosłY w kilkudziesięciu wi~dził.a. archiIPi!'lag rankfiem, J-..ie- my nadchodzą skąpe wiadomośct o
wa.lduje się bez dachu nad głową, miejscach przed portem Ponta Dei 'dy więl{szośc ' mie~zkańców znajd.o- l.ata_trofie wybuchli wylkallÓw \
I)koło 20 straciło życie, pr;r;~ło gada, co lIniemotJiwlia przybycie wała się ' poza domem, przYIJisać trzęsienia ziemi w Andach. Cen80 jest rannych.
do portu okrętów ratunkowych.
należy . stosunkowo niewielką Ecz- trum katastrofy znaJduJe się w oTrzęsienie ziemi dało . się odczuć
Komunikacja, na
małych lo- bę zabitych i rannych. .
kolicach mIasta Ar~quipa, polozoGa wsźystkjch wYSpąch, . któryclt I!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t-!!!!!!!!!!!!r~.!!=,.~ n8~0 u stóp ' wulkanu ~sti, wy~
.fak wiadomo jest 'd'Liewi~ 9tQsWI .;
kości 5,800 mtr.
.
•
W nocy z soboty na n\cdzielQ
kowo mnieJ ucierpiały wyspy najmrasta
SIlne
bardzeJ oddalone, Flores i Corvo.
Na , skalistej wyspie Grlacl~, znaII
grzmoty podziemne, a nas~pnie
nej w Polsce z pOl-voli\ł nieszczę- Trzy
samobóistwa na tle niepohamowanych siJIJle deto-naJ!je, pochodzace ze
śliwego. łądowa'ltia 10triiKów polszczytu wulkanu.
Cała ludność
skich, ś. p. Idziko.wskiego i Kubanamiętności
Arequipy wyległa na ulice.
li, zarysowane. są dQmy.
PARYŻ, 8,8. (PAT) Wczoraj przez wYI~le wielkiej d,awki ilQZU
W pewnej chwili Wliród oglus'Ul
Władysła~ jącego huku wyleciał w powfeNa wyspach Pico,
Tarceira I po południu w Cannei na Rivierl'3e przybyły z Wiednia
popełnił. samo- trze śrQdek krateru i w górę bll~h
Fayal wi~e "domów leży w gru- popełnił samQbójstwo, atrz&la Ją,c Korn, W drugim
zach. Między innymi, ofiarą strzę do siebie z rewolweru komandor bójstwo wystrtt.ałem z rewolweru nęły ik~t.y dymu, popi$ l p1~
.'
sienia ziemi padł historyczny ł{o Wiktor Point. Komandor Point na dziennikarz z Bydgo!:r<.czy Eryk mienie.
I .kiół w Hor na wyspie Fayal, któ- krótko lpil'zeId ;'popehiieniem samo- LeweJ;1thaJ. Przyczyny 'dotycb~as I
,W tej &amej chwili .odczu.tp w
ry zdru2lgotany ~esł doszcz~tl1;l.e. bójstwa udał się na pokład jachtu nie ustalono, .iednak z informac.li
prasy
wynika,
ze
zamachy
nastąpi
m~e
Ś<lie silny wstrząs ziemi, W&"~u
PoW mieście runęło w gruzy około znanej ' aktorki AHce Docea.
ły
na
tłe
nie&zczęśUwej
gry
w
ka.
tek
IrzęsienJa ziem~ . ~waliło .ł\ię,
wraca.tąc
od
niej
kom.
Point
w
IM
100 domów. Miasto Cedros, na tej
(syn te. .
lrll/i;;;dziesiąt budynków.
tic;:;!Ja
samej ~spie, na szczęście nie do- iCe popełnił samobóistw~ strzelaofiar
.iest
niewielka
gdyż
młe$Zkań
.ląc do siebie z rewolweru. Łódka
znało sZkód zbyt ciężkich.
cy pozostawali na ' ulicach. ". <
Najbardziej
ucierpiała wyspa przewr6clła się a zwłoki wlpadły
niema zupełnie, jedy.
Sao MigueJ. Wszystkie Ulitu.la na do wody.
włóki~Rniczy nie2Jabitych
ol{oro 30 ludzi Jest rannych od
tej wyspie, Ribeira Grande, Ponta
Jak się okazuje, Point popełnił
"mkami .muru. Przez cał;J nied71cDeldaga, Alagoa ł VUIa Franca do samo.bójstwo na
tle młłosnem.
całko.wlcłe, lub w więk
Campo
W lipcu , r. b. wywiez!onQ z Lo-- lę wulkan wyrzucał z, krateru Wii:1
Zmarły był siostrzeńcem podskt,
lcie ilOŚCI po-piołu. .
'
szeJ części zrujnowane. C.ała lud- stanu w m. s. z. Berthelot'a.
dzi ogółem 430,706 kgl. ł..uwarów
noś~ obozuje pod Kołem niebem.
włókienniczych, przędzy kolorowej
ODA~SK! 8.8. (PAT) Ubie- konfekcji i $'tO'ików do kapeluszy . W~ród "I~dnośc ;Z::lllliewtałej w
W pobliżu Ribeira Grande otwooko'Jcaclt wulkanu wybuchła parzyła się) OIlbrzymia
szczelina, w głeJ doby wydarzyły się !Ii ZOPlPo, na Ogóhl/J sumę 2,772,693 zł ,_ wonika w obawie przed j1i~bezpie
którą wcJIarłQ się morze, skutkiem tach dwa wypadki
sam.ooó.istw"'. bec 343,654 kg. wartości 2)WI,376
cznemi ga7!ami
wulakniczneml ł
czego wyspa zmieniła swój ksztalt. W pierwszym pozbawłł słę życia zł. w czerwcu r. b, a 693,475 kgl.
ma6ami miałkiego popiołu,. unIe
i
. . . za zł. 6,463,364 w lipcu r. ub. Jak
tMżliwiaącego oddych'anłe: ' .
ł
widZImy, wywóz włókienniczy L~
dzi w stosunku do poprzedniego
...:
roku powainle SIlę zmniejszył, nato
miast w porównaniu z ozerwcem
uczenice W szkole powszechnej
roku bieZ.
wykazał
dośl! duży
zamyka fabryki
Cały
Poznali
zelektryzowany kilka dziewcząt, lIC'lI8Dic sdioly, w wzrost pod względem waJ?:i, aatojest ł 'podnlecony skandaltCZlUł afe wIeku od lat 13 do 15. Wptępek miast zwiększenie tylko o przeszło
Jak nas informują, ' 1'0 IIkwlila.
rą,jaką wykryto w XII szkołe po- CzejkowskJego prz. dłu.&rly czas 200 tys. zł. pod względem war'(OŚ- cji fll'bryld tytoniowej w Starogarwszechnej im. H. Kołłątaja na Wił IIchodrlł bezkarnie, ~ ioiewo- cI. 'tłumaczy się to wzrostem eks- dzie dyrekcja ~onoPo-l~ tytouowe
dzie; · D~ komlsarjatu policji zgło looe prże.z nIego dziew~ powo portu dro'2"szej odzieży.
go, w . porozumIeniu J mi!li~tersiła ' Slę, matka jednej z uczenie I do.wllue wstydem ł obaw, &r mUEksport tI{anłn eł I'a nych
stwem . skarbu ,przystą])i wkrótce
złożyła skargę na wofnego szkoły, czały.
b'-lski
W I.IÓS ł
I~ ()". do zlikwidowania jeszcze Jednej
Afera wyszła dopiero Da Jaw w M_U u::
który zniewolił jej córkę. Równoego wynł
w lpeU fab k·
bó
t ' . ' ~ b" W
ry l wym w .ytolllo~.
cześnie ni~mal wpłynęło doniesie- czasie dochodzenm o nłeletnie o.j- r. b. 4,264 kg. wartości 131245 zł.
,
....'
rachubę wchodzą fabryki w Kośnie ~ego z lekarzy poznań8kich~ costwo, wytoczone przeciw ucznio- czyłt u~rzymał SIę mDlej więcej na cianie Wodzisławlu (O Śl k)'
. : . ąs 1. w
do ktorego. przyprowadzono 15-let- wi jednego z zakładów fryzjer- pozłonne czerwca. Vi porównaąiu z B '
li
b
ó
. j
ł·
ydgoszczy. NajbardZIej za·grozo·
nią u'czeldcę tejże ~ sżkoły, będącą skich. W. czasie śledztwlai wykryto, peem . u • f· WYlV z ZmOte szy SIę a jest f b k
B d
, . a ry a w
.y. gO,gz.clY,
iż pewna 15-letnia drz;iewezyna, któ pod. względem w~gti o 2~,389 ·kg. a n
w siódmym miesiącu ciąZy_
tości
1'009 '2'" p.rzed ktlku laty powaznłe rozbuObie uczenice p_adły ofiarą woź rą podejrzewano o utrzymywanie pod wzgł"'"
,",",em war .
o,
,"~ dowaDa
•
nego szkoły, 42-letnlego Augusty' bliskich stosunków z ucznłeth fry- zł. Tak znaczny spade~ E'ksporłu '
PowQdem zamierzonej likwidana Czajkowskiego. Na skutek do- zJerskim, 'była uezenicą szkoły i w roku b,eZącym tlumączy się w
ntesień aresztowano Caajkowskie- padłr. również ofiarą Czajkowskie- pierws'tym rzędzie
ógraniczeniami cJi Je~t bardzo znaczny spa.dek
go, ,{tTzyczem wyszło na jaw, że od go. Afera zatacza eoraz szel'SlŁe 'dewizowemi i . przywozowę",t w I~onsumeji wyrobów tytoniowych.
krajach, odbiorczych, a ' następnle Fabryka bydgoska zatrudnia przekilku lat uprawiał o.n SWQ.ie zbrott- kręgI.
wzmagająCIJ; się stale konkurencją. szło 500 osób.
nicze praktyki, a o.fiar;J jego padło
LIZBONA, 8.8. -

nadchodzą tu szczegóły sobotniego od brzegu wyłoniły się z głę~i mo

Ofl-ary .mi-los"ci

I

haz~rdu ' mieszkańców

zbUdziły

Eksport
UJ lipcu

9.,

Woźny gwalcił

~

Monopol tytoniowy

r=__

I

:
. Dodatek

powieściowy .Głosu

PllłaOŚĆ

Porannego· Nr. 17 z .dni" 9 sierpnia 1032 r TOin~zU. Pozostaniemy ! 'Przy- miał POrpfOlStU z.rusz'lluJ.'Iowaną..
- Pani się na mnie ,:tIniewa~?'
jadól1mi, dobrze? '
'''VlZiął Jej dłoń i p()IOłilylił się z-a pytał nag;le.
. .
z szacunkiem.
Jego
mroda
Masza DrzYlStanęła. Po ChWl.Jl

W HOTBLU
Adaptacfa JANA TRAMPA.

Dziwne dzieje ludzi, któryc.h drogi życia
zwykły przvpadek . • ._ __

skrzyżował

/
' Ciąg dalszy.
Pani. .. zna mojego ojca ...·'
' MasZ'a z ' u.śiniiechem ,przetarła·
sobie QCzy. Nie naJe,żalo poka:-zy
wa- ć, te w t~h ()ICza>eh widnieJą
Łzy.
Byfo to zresztą glulpoltą.
Dlaczego hyć sentymentalną?
- Widzi pan - pQlwiedZliała
przymuszając się do wesO!lo, ści
- byłam OIIl~.j§ bardzo bogata ...
pański ojciec
jes-t win.ien, że
nią nie je,stelIll ... że ojciec m6.f
zastrzelił się.... to już
ba~dzo
dawno .... już za:pomniałam, TomaslU.... tylko czasamri przełot
Ve -przY'Chodzi mi to na m)'(ŚJ. ....
ae.". - Masza zamhlik:fa. wta.·
ś iwie nie wiedziflła,
d.laczego
f wszvstko opo"viada. To ])Tzed· ż było , obo.i~tne ... trzeb<a tylk było coś powiedzieć .... mOże
ul ~sadnić ... nie zastanawiać Slię
... n ie pozw olić się zastanowić.
- ....mój ojciec ... szeptał
•

__ o

. Toon>IłJsz, . zaskoczony wyzlIlaniem. Pobladł s,t ra1s'z Uwie. Masz'a zrozumiała, że powi,edziab
coś nicodpowiednliego. Chci.ała
go uspokoić, pocieszyć . . A tyo:n·
czasem ' osi~ęta cQŚ wręcz prze
ciwl1ego.
- Nie móWImy o tern - 'ProsUa,
TÓll11a's z Karcz żachnął się. Je
go oczy My,gzczały.
- Owszem, będziemy o tern
m6wj, ć ... Pani coś powiedziała ...
czy to prawda?
Masz,a zagryzła wargi.
- Nie będziemy iuż o tem
mówić powtórzyła stanowczo.
Toma-sz zastygł. Jego Jwa-r z
zasłonHa się jakby m.głn,.•
- Dobrze, nie m6wmy o telIll
.....·r ozUlmiem ... byłem $ZIUlpcem ..
Pa'ni śmieje się ze mnie ....
- Ja się nie śmieję
z pana,

.scnodatC!h na taras. Masza jesz,cze, długo czuła
na to.bie kh
, s'Po.ir;enia. Poczuła coś
jakby
.

wr~gleJ{o, g;rożącego

nieszczę

twa·rz dliżał'a.
- Dzięik'uję ,p ani, Maszo ...

potrząsnęła ledwo dOlstrZE'..ga.1illle .. ściem, a ąvhające,.<1iO w najtbIiż··
gŁową, .
szem otocze,m ,u •.•

Coś hrz~męło o ziemię. Tomasz mechanicznie schylił S1ę
i bodm.i6s1. Ma5za dr~ęła.
- Co p·an tam ma?
- O, nic ... pQprostu klwcz .....
- . oo:p arl T-o masz pół,gto~eIIll . .
- A pozatem? ... - Proszę mn
pOIkazać ...
Tomasz he,z słowa otworzył
dlOlń. Obok klucza leż·al Maszy
pierścioneK.... Przez chwilę pll'
trzała w mi.1.czeniu, ohserwo·w ana z niepokojem. przez młodego
Ka,rcza.
DOIpiero 'Po minucie
podniosla głowę. Na twarzy ma-

- Nie gniewam
Toonasz·u ....

lowało się zmęczenie.
- Pan kazał ku!pić ten pterśóonelk?
Tomasz mi.1czał. Nie wied.ział
co ma odpowiedzieć. Tooo Maszy pO'Prostu boQał g-o fizycznie.
Dli-ewczY'Ila rQlześm.j.ała się. Ale
ten śmiech brzmiał bardzo tra·'

gicznie.
- Chyba naJlepiej będzie, jeśli pojedziemy do doonll.I?
Toma'sz w milczeniu szedł óbok niej w stronę auta. Krtań

się

na pana, .

Ujrzała wvei~iętą błagallnie
dłoń i dożyła w .niej znowu !lWu

ją rąlC·zlkę. Mi'a Ja , nawe,t przy.faz-

ny wśfniech w oczach, gdy n~t:1
pat,rzała. Tomasz PO'Cl'U! w ser~
cu :wielką wddęćzno:ść dJa . tej
cudoWillej dziewc~Y'nY.
'

A 't/lldy

'.v:,

p,~wrOlfIll-e.r drą"dze

zajechali p;rz.oo hotef; . Masz a
ujrzała Jana KiH'ć.za.
Tańczył
właśnie z jaSiIlą
Iną Morand
W1Śród licznych par na tara,sie,
a Ma-sza wprzelocie zdziwiła się,
wid.ząc iak ten w,ie]ki czlo,w iek
o żelaznym chara,k terze i 'siwi-ejącY'Ch sboniach dOSlkona,l e tRń
czyI, a iak przY1tem wesoło timiał
się uśmiechać.
Ten uś,miec'h jrukoś wydawał się
zupełnie nie licować z jego twarzą. Gdy przechodziła obok ł:ań·
czacych zatrzymali S1ie i
patrzeli wślad za "ują ze zdu=nieniem. Następnie zwrócili uwagę
na Tomasza,
wchodzącego po

KonfUkly
. ~sza, za!<DQiona w m\"\\Iacn,
siedzia:l.a S&'Uctna w sw,~ pokoju. Przez otwarte okno w,.;zie
raj się' do wńętrza :,~ach kwitną,ICych drzew. CiE:.;żki i oiSzała
mfaJący. Na dole f,-ała muzyka.
Całe 'iyde był'O tutaj rr.uzYką.
TY1Jiko ry~m uh,,!ał :;mianom. Gl1adlO a1kurat ros~;.fskie pieśni
Judo.we, &.!by zas'L\,:crowuć eJegatIlck,iej pUlhlioCZlno,Sci um !arko·wany sentymentalizm.
Mas'l~
mia~a w usz~h wibrację inef6'
d.ii i Z'bierało jej się na płacz ,
ch:oci-at wł:;tściwie lIlie wied~ia
la dlaczego. Tomr::z Ka-rez stal
przed nią. Młody, jasny ToT!.1[!sZ
ktÓU'y ją "kochał. A Za nim stała,
n,i hy wielki ciell', posta.ć jego oJca. · Masza nie :r::o.gła myśl€~ ' 'o
jednem, aby pq~·tem dru[{i :J1::e
r.is'lczyl ki ohrazu l }.erwszę~(!

, f4. e. Ił.)

9.

Wia~omo~[i ~i~i~[~
Ol\Obi8łS
w dniu

VIII. -
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~r

in-ebezp-eezna knieia

wczorajszym objął UJ:'zę
dowanie po powrocie z urlopu wy
p0cz:VJ)kowe~:o naczelnik wydziału
bezpieQ.Z811stwa w urzę dzie wojeMieszkaócy -Rudy
ostatnIo
wódzkim p. Wacław LutomskI.
bezustanmie skarżą się na brak
• • *
oświet\<mia miasta.
Z dniem wczora,.Tszym ro~pooo.ąl
I rzeczywiście, kto miał okaczterotygodniowy urlop wypo<myn zję, albo raczej kogo zły los
kowy zastępca naczelnika wydzia- zapędził w nocy do Rudy, bez
łu
bezpieezeństwa
p. Zygmunt wątpienia
przyłąlCzy
się
do

Ruda Pabianicka tonie w egipskich

Szcze'J}ański.

Komitet pracowniczy
pomocy dla b'e zrobotnych inteligentów
w związku z niezwykle ciężką
\Sytuacją bezrobotnych
pracowników umysłowych w Łodzi, kMrych liczba na jtsienl dojdzie do
60,000 osób, powstał na terenie
naszego miasta specJalny komitet
pracowniczy, celem niesienia pomo
cy tej kategor.li bezrobotnych.
'A kcja pomocy odbywa~ się bę
dzie w eparciu o fundusze uzyskane z opodatkowanial się pracowników umysłowych na rzecz bezrotnej inteligencji.
Komitet pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych
uruchomi bezpłatne kuchnie oraz
Wy2Jl1aczy fundllsze na opłatę komornego, a w.reszcie podlejmie
akcje odzieży i bielizny dla bezrobotnych
pracowników umysło
wych.

Xł-Iy

.hl. 25 wyjeUita. SpeDjalny pociąg
I Lod~ł do Gdyni, na. zjazd Iegjo-

nistów polskich.
Refl~ktujący D!lJ powyższy

sJud

mogą otrzymać

50 proo. znj~ki w
.,Orbisie" za. o~anlem karty
wjazdowej nabytej u przedstawioiela zanądu zwi~z.ku Ie~donist6w
w "Orbieie" od god~. 10 t3
i 16 - 19·ej.
K:osmy przejazdu tam i z powrotem oraz utrzyma.niem wynoszą. :r,ł.
21,-.

Cielęcin'a

głosów żądających światła.
Przebyć parę godzin, pr'zejść
p'rzez .ki~.ka ulic i WyjiŚĆ
cało
z tej o;pres.p, to naprawdę sztuk.a niela,cla.
Ja:k to wygląda w
prrukt~e?
Przyjezdny (miej'Scowl znają
chociaż rozkład miasta i cięż

sze do przebycia "rprzeszkody")
wkracza z oświetlonego
przy ..
stanku tramwai podmie.łskich
w głęboki mrok.
Jest godzina

-

zdrożała

o 8,4 procentu
Wczoraj odbyło si~ w magIistracie m. Łodzi posiedzenie komi3ji
cennikowe.i dla ustalania cen mię
sa cielęcego. Po dłuższej dyskusji
kom/isja powzlięJia uchwałę, ustala
jącą podwyżkę
cen
cielęciny
o 8,4 proc.
W sprawie tej odnośny wniosek
&kiemwany został na czwartkowe
posiedzenie magistrat",
poczem
przesłany będzie do ul'Zędu wojewód7ikiego, a zkolei do ministerstwa spra!V wewnętrznych.
Podwy~ka

cen mię&3J (cielęcego
wejdzie w zycie po zatwierdzeniu
Jej przez ministrstwo. tP)

dYŻUry

aptek

Rziś

w nocy dyzl.lrują następu
apteki:
A. o.ancerowej
(Zgierska 57); W. Groszkowskiego
(11 Listopada 15); Sukc. S. Gorfeina (piłsudskiego 54); S. Bartoszowskiego (Piotrkowska 164); R.
Rembielińskiugo (Andrzeja :::8); A.
Szymańskiego (Przędzalniana 75).
jące

Pl'Izypuś6my jedenasta. Ostatni
tramwaj wraca do remi'Zy. Na
przystanku gaśnie ś-wiatJło. Przy
jezdny staje bez·r adny. Po killku
próbach, kończących się z reguły nabiciem ~uza, s'kręceniem
nogi lwb w naj,l ep,s zym wypadku zder·zeniu, z murem, wraca
napowrót i cZelka ... Chyba, że
jc>st bardzo odpOlrny na bl5l1. 1.. ..

ciemnościach

w nielicmych
tylko
oknach plonie anemiczne SWlStellko, a o oświetll.on~h wystawach prawie niema mowy.
Ale .::óż zrobić, kiedy konieczność wy,m aga spaceru przez te
"ulice śmierci". Czy brać przewodnika , ciupagę i sznury ra··
tunkowe?
Czy mo.że malpę i
kOilD'pa,s ?
T to nie .pomoże.
odważny.
Jesf ty.\ko jedna, w y;o.awaloB1iźniaczo podobne do łód.z
kich, bruki w Rudzie Pabjalllc- by się !I1ajprostsza rada: ośwte
kiej, są trasą możli WIą do prze .. tlić miasto.
Piszę wyda walony się, ponie·.
bycia tylko w pełnem świetle
waż głowy miasta w Rudzie, rOdnia. W nocy, broń Boże .
Gwzę sytuacji przyjezdmego zumują maczej, niż na całym
pot"'e:uje ieszcze okolicliność, że świecie. Gwałtownie chcą być
o tej porze mieszkańcy
Rudy indywidualni. I zaiste są. Ich
arcydzieła

STIJBfNT l PR4fil
lo naiwspanialsza MreaCja

onrad Veidla
Od jutra w kinie "PALACE"

WynająC

klucze do bram

Kaidg loka.or powinien bez przeszkód o kał
dej porze dos_awat sle do sweao mieszkania

intlywiduaJmość

polega na mynaopak, wbrew lOrgice i
zdrowemu rozsądkowi. Uważa
ją mianowicie, że na oświetle
nie miasta sZlkoda pieniędzy. Na
inne cele są, a jeżeli ruiema, to
śleniu

się znajdują.

Kiedy przed paru l art y elek·
t,r ownia łódzka otrzymała koncesj.ę na o.świetlenie UI1ic Rudy,
magistrat ZOIbowiązał się płacić
120 1;ł. rocznie od lampy uHcznej. l>rzez pe'w ioo czas kwoty
te wlbływały regularnie, sieć elektrYczma rozwiJała się, miasto bYło na drodze do euwpefzacji. Później ulacono nieregula,rnie, 1)'Y wkońcu przestać zu·'
pelinie. Elektrownia tQlerorwala
to przez pewieb czas, I.ocz derpIiwOlś'ć i dobra ~<oła mają także swoje granice. . Niedawno
przypływ świat'ł.a do Rudy został zamknięty i od tej chwili
eogilps'k ie ciemności zapal\owały
niepodzielnie.
.
A szkoda ...
Nietylko bowiem miastu, lecz
i jego ojcom przydałoby Srię trochę światła. Nawet dużo ....
Pisząc o niebezpieczeństwach
braku światła, wskazaliśmy tyl··
ko na możliwości nieszczęśli
wych wypadków. Są jednak inne, bodaj czy nie p oważn iejsze
niebezvi.eczellstwa. Mamy tu na
my§,l.i rozpanoszenie się ciemnych indywiduów, dla których
brak Ś·wiatła jest wodą
na
młyn. Ja:k w każdem
mieście,
tak i w Rudzie było trochę takich "typków", obecnie iednak
jest icp o wiele, wiele więcej, a
to w związku Z wyścig!łll11i na
torze, rudzkiim. Wiadomo
bo ..
wiem powszechnie, że zwolennikami sportu konnego, a ra<:1.e) ,.kOl\skl.ego hazardu"
są
obok ludzi uczciwych, na.idemniejsze typy. Oni to właśnie, korzystając z panujący-ch cie:rnności, roibią awantury,
zaczepiając w bezczelny sposóh spóźnto
nych 'Przechodniów .
Echa takich burd znaleźć można w kro
nLkach policji 100 po,gotowia.
Ten fakt, że wl.aŚlJ1ie w Ru
dzie odbywają się wyścigi, pod ..
kreśla nieudo.lną po.JitY'kę magistratu i rady miejskiej.
Przecież z wyśdgów płyną do kasy miasta pokaŹJle sumy z tytułu podatków. Czy nie naJ eż a"
łoby obrócić ich na za,płracenie
eletktrowni należJlych iej kwot?
A reszta podatków, jakie m~i
stmt tak troskliwie zbiera od
obywateli Rudy? (Naprzykład
horre'l1daJnie wysoki od nie zabudowanych gruntów).
Przede.ż te pieniądze powinny by~
obracane w celu zaglWarantowa
nia mieszkańcom wy~ód i hezpieczellstwa. A czy jest do po.'
myślenia i jedno i dr~e bel
światla ?
Czas już rzecz)"wi1ście by "ojc·o wie miasta" pOlCzęli zasługi
wać na miano: ia1kie im w swej
naiwmo,ści da.1.i wyborcy.
Pieniądze na ś'Wiatło
musz,

Do alt nazbyt ezęsto ogląda· · sprawa 'niezwykle przY'krra.
dał rOZIPorządzenie zabrruuia.tą
A przecież jest rada na uml- ce, h.y lo'k atorzy posiadali kluw Łodz,i ohraz.k6w na,leży
knięcie podobn~h przYIkrości. cze od hram. Każdy dom,
następu.iący.
naNoc, w wnęce bramy domu
Zagranicą,
a nawet u nas w wet llojedyń~zo zamieszkany,
mieszkam.ego stoi .jakiś jego- b. zaborze pruskim, każdy 10- musiał posiadać dozorcę, który
mość,
wiszący doslO'WlIlie
na kator wynajmuje od dozorcy miał nadzór mad kll uczem i kOD
dzwonku do dQlzorcy.
klucz od bramy, oiPlacając Zgó·, trolorwał kto vrohodzi ,i kto wyry umó'Wioną stawkę miesięcz chodz·i z domlu. Inna lipraWIt,
l)zwoni ...
nlt. To rozwiązuje ca~kowicie że ówcze§ni dozorcy 'PełniJi J.)(J
p.o chwi.!i przerywa, nerwoczęści funkcje policyjJle.
WQ przechadza się
przed bra- kwestję.. Dozorca, po -caŁodzien
nej, . często ciężkiej pracy od
Jest rzeczą sporną, czy wspo
mą, wraca,
zno'wu dzwolIli...
ś'wd.tl1l, może spoko.jnie spać w mniall1e zarządzenie obowiązu
Kiedy to nie POIl11lłlga, poczyna
nocy, J.okator o każdej porze je do ~hwili OIhecnej. POiIlieważ
pukać w bramę, walić pięścia- ·
wojenny generał - gubernato'r
mi przy akOIIlipanjramen.cie wy- może bez przeszkód dOcStać się
posiadał władzę
zastępczą za
do
sw~o mieszkrunia.
Oplata
myś'Jań i prze'kle'lJ.stw. Kto prze
za klucz nie zmniejsza docho- c rura, więc każde jego rozlPorzą
chadzał się nocą ulicami Łodzi
ten ma dobrze ów dziki ło dów d.zorcy, zato zaoszczędza dzenie wydawane było z mocą
skot, iaki wydo:bywa się L WIllę mu niep1.'zyjemnego i poniŻla.Ją ustawy. Nie ulega zatem wąJtpli
wości, że zaką.z o kluczaiCh pry
trza nielk.tórych bram. Często ce'go brania " napiwku".
watn~h do bram jest ustawoSprawa
posiadania klUJCza
budzą się lokatorzy,
n aclbi ElIga
po)'icj.arnt spisuje protoikuł' loka przez lokatora by ta rozpatry .. wy. W dalszej kOll1sekwencji
torowi za zakłócenie ciszy iIlOC~ wana niedawno. Okazuje s·ię, wyłania się ;pytanie, czy kOIl1nej, dozorcy zt'. ś za zaniedba- że w r. 1863 ówczesny wojetnny stytucja uchyliła to zarządze· '
nie, ogranicz.a.iące wolność oby
nie O'b0wiązków.
Dla obojga generał gu:bernator rosyj~ki wy
wateli, czy tet wymagana jest
WiDI
W.....f
. . a specjaJna
ustawa dJ.a uchylenia
dawne~o przepi.su.
OpinJe
pra.w nilk 6w
w tej
sprawie są r6ŻJJ.e. Część twJeruruchomione będą do Głowna,Gdyni i Częstochowy dzi, że kOlIl1stytUJCja uchyliła dawny przepis, illl.ni twierdzą, if
Jruk nas irnfol'lIlmje zarząa ścielne. W uroczysto,śdach za - musi być specjalna ustawa sejru~hu węzła ko1ejowego łódz· powiedział swój udział p. prt:- mowa, wZlg'lędnie de/kret prezykie~·o, z powodu zll1aoznego zyde.nt Rzplitej. Z djecezji łódz denta Rz;p1itej.
wzmolżenia się ruchu
prasa'1;er- kiej or~amjzowane są liczne
W każdym wy1padrku byloby
Slk'i ego na Unji Lódź Glo kompanje pod protelktoratem
rzeczą niezwykle tJoząda.ną, by
wno, urUJChomiony zostal spe- biskupa Tymieniookiego.
wladzf:l zajęły się tą sprawą·
się znaleźć!
cjalny pociąg niedzielrny, który
PoniEl'Waż uczestnikom kontwyjeżdŻla z Łodzi Kaliskiej ka ż
dej sohoty o godzinie 19,20, Plhll.}l przymal1e są iakll1ajdalej
Dreszcz grozy!
Podziw!
Zachwyt!
przyjazd do mowna o godzi·, idące zni:żki, albowiem koszl
przejazdu w obie strony wyno ..
wzbudzi
wspaniały
film
Foxa
p.
t.
nie 20,16. Z mowna zaś wyjei
si 6 zł. 50 gJr., przeto zarząd
dża . kalż·dej niedzieli o gQdz,i njc
łódzkif'.;go węzła,
licząc się ze
21.12 i 'Przybywa do Łodzi Kaznaczną ' frekwencją przydzielił
liskiej o g-odzi,nie 22,07.
5 g,pocjalrn~h pociągów.
Równocześnie
dowiadujelI11Y
(śledztwo)
Pociągi te odchodzą w sOIb osi~, że w z'Wiązku ze zjazdem
tę, dnia 13 s,i erpnia r. b., ze sta
le~jonistów ':'" Gd yll! i , UlruC~O
mIony z?sta.le spec.raln~ ~~l:U~ cji Chojll1Y o godzinie 18.30, ow rolach głównych.
do Gdym" ,który . od.lezdza 7- raz o godzinie 21,50 i ze stacji
Łódź - Fabryczna
o godzinil'
Reż. HAMILTON MAC FADDEN.
d~orca ~odz -. Ka.h~ka do Gdy
20,45, 23,05 i 23,50.
m w dmu 13. s;erpmra r. b. [10
Bilety na wyjazd dO' Często
hota) o godzlDIC 19,25.
W Częstochowie zapotiedzia chowy pąbnicy nabywać mogą
ne są wieJ,kie ull'ocz'ycStoś<:i ko· w odnośnych parafjach. (al
!Il}'ICb.

Spftjalof

poeiąii

lABOJSJWO WHOTELU

Wybryk natury
W Warszawie na terenie rzeźni
~aobserwowano ostatnio niezwykły
wybryk natury. Przy sprowadzaGej na ubój krowie, znaleziono po
zabiciu jej CIelę, którego głowa w
górnej połowie przypomina do
dzenia głowę ludzką. Fenomen ów
zostanie zak~p.wany w spiry
tusie.
.-

ZiUj

Z Warnerem

0-

21!

~odzią

już śpią,

Nowe czeskie opracowanie dźwiękowe najpotężniejszego
H. H. EWERSA

zjazd

legjonistów polskich
w Gdyni
w dniu 1S bm. o g~. 19-oj

nocoe

.. GLOS p<1Jl[ANNr" -

OIaodem i Sallu Eilers

•

GlOS SPORTOWY

Zabala

Łodź,

wygrał

Fenomenalne rekordr sztafet

*w;
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amerykańskich.

dnia 9 sierpnia 1932 r.

maraton

•• Trrumf japońskich

płrwak6w

Specjalna służba olimpijska "Glosu Porannego"
Pierwsza i najwainiejsal część
igrzysk oltmpijskich, w których
lekka atletyka stanowiła gros pro
rramu, została zakończona w niedzielę. W ostatnich dniach stadjon
tv Los Angeles
był
widownią
WPROST NIEWIAROGODNYCH
REKORDÓW. Wyczyny, o jakich
nie śmło się na.iwiększym fantastom padały jeden ~a drugim. A
są to rekordy, o pobicie których
próino się będzie się kusiła ludzkość w ciągu najbliższych dziesl~
cioleci.

Fenomenalne sztafety

on rekord
olimpijski
w czasie
9:14,6 s. Oka~ło SIę, że CAŁA
GRUPA BIEGACZY PRZEBIE·
GŁA O JEDNĄ RUNDĘ ZA DUŻO, na skutek bł~dne,i sygnalizacji
sędziego torowego. Ponieważ za ·
wodnicy nie ponosili tu żadnej wi
ny, zdecydowano się uznać bieg
za wainy. Najgo~ze.i na' tern wyszedł amerykanin
Mac Cluskey,
który na 3 kim. był drugim, póź

Skok

wwyż pań

.Takby dla dopełnienia sukce
su U. S. A. w IX dniu olimpjady amel'ylmnka ShUey nietylko, że wy~l'ała
skok wzwyż,
ale i
usłanowiła l'ekol'd świata wynI'k'lem 167
,
m.,

2) Ditrickson (USA.) 1,64 m., 3)
Dawel (K:mada) 1,63 m., 4) Ginie,i dopiero spadł na 3 mie.isce.
Arr.
soIf (HoIan d')
I,a, 5) CI
,ark e (....
Zwyciężył Isohollo w czasie tli~ Poł.) i 6) R~gers (USA.), wSzyoficJalnym 9:18,4 s. lepszym Qd i stkie po 1 58 m.
zwycIęzcy amsterdamskie.i olimp.i'"
'
dy Loukoli, który miał czas 9:21,l'J

Za bała Wygrywa

Sitafeta 4 x. 400 m

Do takich zaHczyć należy fenome-na'lne czasy
w;yskane przez
.
'
sztafety amerykańskie. 4x100 zaNiemniejls zy tryumf Ślwięci1i
równo p,ań jak i panów.
amerykanie i w sztafecie 4x400
Sztafeta' męska w składzie Kle· m..
sel, Toppino, Dyer, Wykoff pozwo bijąc rekord świata, usłauowio
lila sobie w przedbiegu na taki lu
nv przez nich samych dnia
ksus, jak pobicie rekordu światopoprzedniego,
we?;o osiąga.iąc znakom1ty czas w sldadzie Fuqua, Ahlowith,
40,6. sek. mim~, iż zmiana była zła. Warner, Cm'.r. Nast~pne miej. FInał dał meprawdopodobny wy sca zajęli: 2) Angl.ta, 3) Kana-\
fi.lk. SZTAFETA TA PRZEBIE- ~a. 4) Niemey, 5) Japon,{a i 6)
GLA W CZASIE 40 SEK. Cza3 Włochy.
ten .iest po>prostu niewiarogod.ny.·
.
Przeclei ŚREDNIO WYNOSI TO
NA 100 M. DZIESIĘĆ SEKUND!
Czyż
ożliwe jest, aźeby wynik
ten mógł być jeszcze poprawiony?
Drugie miejsce zajęła sztafeta
niemiecka, trzecie włoska, kanadYJska, lapońska i angtelska.
W sztafecie pań amerykanki zal~ły pierwsze mieJsce W REKORDOWYM CZASIE 47 S, przed Kanad" i AnglJą.

maraton

Marat'olJ.,czyCY ruszyli w dro ..
gę o go.dz. 0,30 według czasu
curopejskielgo. Start()wa 1 o 28
z!1.wodnikÓw z 18 pallstw. Po
przebiegni<2Ciu okrążenia, nIDUśdJi stad.ion,
pI'owadzeni pl'zez Załal~
(Argentyna), który prowadził
też na pierwszym punkcie kontrolnym (4 k,I.m.). Na drugim
punkcie Zabala miał już 10 m.
. iW

*

przewa~i

nad BanolSem (Meksyk) i Bdkerem (Kanada), a
100 mtr. nad swym rodakiem
Rilbasem.
Również i na trzecim pUiIlk
de prowadzi ZabaJa (15,3 klm.
- 57 min.). WysUIIląl się tu na
trzecie mie.tsce jalPońCZylk Gon.
Dopiero
na piątym punkcie
k()ntrołnym, a więc na 34 klm.,
na czolłQ biegu wyszedł Virła1100 przed Zaba.Ia.
Niekłóuy zawodnicy z powodu kurczów
żołądka musieli
7.ł'ezygnować z biegu.
N a 35 kilometrze prowadz,ił
ąnlg,l, ik Wright
w czasie 2 g.
06 min., ... więc o minUltę leij)szym od Zaba~,i. Ni e d ł'lllg o tQ
lrwl3.łn. prowadzenie pon()W!Ilie
objął
Zaba;}a, a na.,j~·ro:fuljej
szy konkurent jego
"lh'łanen
z niewiadomych powodów prz-erwał bieg.
Bvły to iuż olStatnie kil'Ometlry.
Plcrwsq;v na sład.ton wpada
Zabala.
wyprzedzając o 100 mtr. na·
<;tępne,go
Ferrisa, a o dalsze
1 ()() mtr. ToivoneiJ1a. Gdy argen

o jedno

okrążenia

za dulo

Sla,b y C'Las uzyskał Isohollo w
finale ble.~u na 3 klm. z przeszkodami, Co wydalo się bardzo dziwilem, gdyż w przedbiegu ustanowił

110fta

Orthbandł

drużyna

Bi~ pływacki na 100 m. sfy
lem dowolnym palIlów za'koń<'zyt się
i .
wspaniałym tryumfem Japonjl.
przedstawi,c iele któl'e., zajęli
pierwsze dwa mle.i sca.
W nnaIe wszyscy mieli Cla,SY
poni,żej 1 min.

1)' Miyizaki 58,2 S., 2)' Kruwaishi 58,6 S., 3) Schwartz (U. S.
A.) 58, 8, 4) Ka.lUi (USA.) 59,2
S.,
5) Ta,kaishi (JalP()nja) 59,2
S., 6) ThomolIl (USA.) 59,5 s.

Punktacja olimpijska
1)' struny ZjeanOlClcme ......
323 i pół Dkt., 2) Włochy - 94
i !pół, 3) F.i ,nlandja - 91,
4}'
Fram:ja - 89,5) Niemcy _ 71',
6) WiCl1'ka Brytanja - 68, 7)'
Szwecja - 65, 8') Kanada-42, 9) JaJPQnja - 31, lot· Polska - 25, 11) IrlalIldj« - 28,
12) Austrja - 23, 13) Czeehosłowaeja 19, 14) HoIa,ndja ' 18. 15) Węgry - 16, 16) Danja - 12, 17) Australja - 11,
18) Połudn. Afryka - 10, 19)
N owa Zelandja - 6, 20) Lo·
twa - 5, 21) Argentyna - 4,
22) Fi.l.~piny - 4, 23) Belgj.a 3, 24) Brazylja - l;

pihki wodnej, lIla.~poważniej.szy obok Węgier kandydat
olimpijskiego.

na mistrza

Ozi. tYlko

pływanie

.'Wtorek, 9 sierpnia - giiIl1ll1a
stylk a, wioślarstwo, . międzybie
gi wY'ścigu pływackie·go 400 m ..
st. d'Ow., przedbiegi 100 m. na
wznaik dl'a pań, pilika wodna"
że.gl a rs,t wo, wiooIall'stWlO, zaw'O"
ołfria
dy sze,r miereze na sz.p ady, pił.,
ka woooa, pokaz gry lacrosse.
dementują
pokazy skOików wieiorwych, fi ..
Olbrzymie wrażenie
wywołał31 gdy Niemcy
gotu,ią
obrzydhwą predstawiciell~ na olimpjadzie por nał
sztafety pływaclkiej 4x200'
tu wśród wszystkich olimp.ticzy. kampan.ię przeciwko niemu. zasłu trafią odeprzeć próbę uszczuplenia m., ftnał wY'ści,..,au pł'yw!rekią{CJ
sukcesów Polski i pozbawi:ania Ku 200 m. dLa pań, piłka wodna.
ków propozycja, jaką uczynił je- gu,ie na' najwyższe uznanie.
repreLenNiezależnie od tego dowiadu.ie- sod,skiego możliwości
den z menagerów amerykańskich
polskich w przyKusocińskiemu, aby ten odbył 12 my się, iż kierownictwo polskiej towania [la",
st~l rtów w Ameryce łącznie z zdy- drużyny olimpiJskie.i zwróciło się szłości.
skwaiif.kowlUlym Nurmim, Za 1:1) oficlrl~lIie do przedsta'wicieli Flnbiegacz nasz miał otrzym,ać bono- land.ii w
sprawie
doklUOentów
rlill'jum w sumie 50 tysięcy dola- stwierdzająjcych rzekome prZJekropiłkarskiego
rów.
czen:e prLCZ Kusodńsklego amaKusol'iński bez wahania odmó- tors twa'. Okazu.ie się, że przedstaTuryści w.vbudowali nowe boiwU, przez Co staJ się przedmiotem wil!i'!le Finlandji zaprzeczyli sta- sko footbaJowe. Mieści się ono
gorące.i owacji przedewszystkiem nowczo
pogłoskom o rzekomem przy rogu ul. Na.wrot i '\# odnej,
swoich rodaków, oraz wszystkich posiadaniu przez nich owych do- przyczem wejście na trybuny zD'aj
olimpi,iczyków.
kumentów, bądź też materjałów du.ie się od ul. Nawrot. Boisko ma.
Kategoryczne ~, tanowisko Kuso- świadczących o vrzekroczeniu za- rrze,pisowe rozmiał'y i już od naj·
cińskiego w tej sprawie, z chwilą sa:d amatorstwal (przez KusQlCii,
bliż'sze; soboty będą. się na. niem
odbywać meoze o mistrzostwo. Na
komitet olimpi.iSkd
otwarcie boiska zo-.uie rozegT'a.sił w zw:ązkt: ze spraw" Kusoc~t\ ny w nadchodzą.cą. sobotę mecz o
skie,gOl llas1~puą.~e ośw'iad(czer~e: mist1'2ostwo klasy A pomiędzy Tu
Z Pogonią 2:2
Nie
ma iadnych
dowodów rystami a. Hakoahem.
Ubiegłej niedzieli odbył się stwierdzających
ciągnienie
zymecz pHkars'k i o mistrzo's two sków materjalnych ze swej karjeWęgierska d!ruiynrru
zawodowa.
klasy C pomiędzy lo:ka.1lnymi rv ry sportowej przez Kusocińskiego Attila będzie gościć w Łodzi w
walaJui
Koluszek, koluszkow· i nie przypuszcza, ażeby one mo- nadchodząry poniedziałek i rozeskim K. S.S a P OIgoni ą.
•.
v:ły wogóle istnieć.
gra mel.'z tGwarzyski młędzv )[om·
Spotikanie t'O zalk()I1K:zyło sil!
Całą tę aferę uważa zal objaw binowaną, drużyną, złoioną. z ~a,
wYiJ1~kieIl1 remisowym 1:1. W nisJ..ie.i zemsly za niepowodzenia' czy Turystów i Bakoa.bu. Mecz podru~. KKS. widać spadek
na arenie olimpiJskie..
względnie wyższv odbę 'hit; się na nowowybu
my i pewne leokcewalżenie prze- dyskwalifukac.ie innych wybitnych rl ;nvaJ~E'm b,)isk1: Turystów (Wodciwnika . Sędzi()wał słabo p lekkoatletów.
na r .),!!' Nawrot) i rozpocznie się (} rekordzi\Sta świata na 400 m.
Kopjas.
Wyr&ia
Pl~konanie, lAt misi godz . 17,30.
Czas 46,2 &~c

50 tys. dolar' w dla

KUSDCińskiBgO

amfrgkaóskiff!o menaefra

Odrzo(onft

Finnowie kategorycznie

atak na naszego biegacza

Carr (USR)

Otwarcie nowego
boiska

I

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i I>~;~f~k.i

K.K.S. remisuje

ogło-

• •

OlStan owita rekord szybowcowy
dla kobiet, utrzymując się w powietrzu bez przerwy 5 godz~n
i 6 minut.

P'ywacy Japonii gÓra

Nieoficja1ma punktac.Ia oHm ..

pięcioboju

Niemiecka

Wyniki: 1)' Zahala 2:31,36, 2)
Ferris (Anglja) 2:32,12, 3) T()ivonen
2:32,12,
4) Wright
2:32,42, 5) Tsuida (JapolIlj,a)
2:35,42
i 6)
Kin
(Japonja
2:37,28.

pińs,ka przedstawia się na.gt~u
jąco:

5S"letni mistrz
PięciobóJ nowoczesny dostarczył
wiele emoc.il. WYGRAŁ GO ~1LETNI PORUCZNIK MARYNARKI SZWEDZKIEJ OXENSTIEPNA przed swym rodakiem LincIwa
nem i kroczącym długo na czele
punktacji amerykaninem Ma'l'o. Do
p,iero na czwartem miejscu zna.lazł SIę zwycięzca amsterdamskie)
olimpjady por. Thoflet. równie~
szwe(l.
Ogólna punktacja w pięcioboj1l
była następująca: 1. Oxenstiema
32 pkt. 2. Lindman _ . 35,5 pkt. 3.
Maya - 38,5 pkt. 4. ThofeIt - '19
pkt. 5. Remel' (Niemcy) - 47 pkt
6. Miersch (Niemcy) - 48 pkt.

tyńczyk
k()llczy o!krą!ienie ~l
przerywa ta,Śill1ę whiega lIla sta
djoiJ1 Wright. WszylScy OOli przy
byli do mety w ball'dzo dobrej
foornie,

fOr-j

•

Ł6dź,

9 sierpnia

4-g0dzinnu

dzień

praCI

Łódź,

9 sierpnia 1932 r~

D

Były

pooselnetarz stanu w fran·
~uskiem
ministerstwie
skarbu
Jacques Duboin rozpatruje w bro'
szurze p. t. "Idziemy fałszywą: d1'O
gą" kwest.ię bezrobocia.
Broszur<l
ta zaopatrzona jest przedmową b.
premjera Caillaux.
Duboin określa ,jako sedno bezm
boda mulprodul{c.ię. Aby tę nadmierną. produ!cc.ię zaszachować, autor żąda naCisku na producenta,
któremu nie nule--LY dać możności
szkodzenia t. .1. nadmiernego pro lIn
lwwania. W tym celu nasuwa.lą. się
dwa środki: .iede-n natury matel'~al
ne.!, a mianowicie skróceme dnia
pracy, a druv,i natury techniczne.i,
jak ograniczenie tempa wynalazków i maszynizmu.
Duboin żą.da WlęC, aby dzi~ń pra
cy został dopmwadzony np: z
ośmiu do czterech !{odzin na podsta
wle
międzynarodowych
poro.zu·
mień. PrO)JG!1U.ie z drugie.i strony
odpowiednie opodatkowanie zmIany narzędm pro,dukcji, celem zmuszenia przemysłowca do zastanow;enia się, zanim maszynę wyeofu d~ zanu~y j~ na bardri~ wydal.'Ią. "Podatek
byłby tem wyż..
Sty, im amortyzac.ia byłaby szyb-

DLOWV

GLOS

1932 r.

Cz,nniki

Doli~,cznl

Ś :viatowe giełdy akcY.ine wyl,a-

i

gOSDodarcze Do"odula

Hamu,iąco na,t omiast
na rozwój
kursów oddziaływały alarmy rewi
z.ionistyczne Niemiec i walki w
Mandżurji, oraz sla,ba
frekwencja
na zebrama'ch giełdOWYCh wskutek
wY.lazdów
letnich. Zatarp;
zbro.iny między BoIiw.ią a Paragwa.lem przeszedł na giełdach bez

II kur56.

Z ,ż

tów w przemyśle l1aftowym, znacz
ne zwiększenie zUZycia prądu elek
trycznego, haussa na rynkach
pszenicy i dość znaczna zwyżka
cen miedzi i bawełny. Pod wpły
wem tych wiadomośCJ wzmógł si~
znacznie p~pyt na papiery prz.emy
slowe ze strony spekulac.ii, banków i szerokich sfer publiczności,
co w kOJlsekwencll dO'Jl'rowadziło
do silnego wzmocnienia się notol"Iań. Pap'iery
standardowe przekroczyły w wielu wypaól{ach naJwyższe notowania z ostatnich tygodni, osiClga.iąc zwyżkę od 3 do
8 d~iarów.
Haussa
osiągnęła
pt.mkt kulminacyjny, kiedy stało
się wladomem, że Generał l'Ibtol's
Co., płaci za drugi kwart?ł d:ywidendę w nlezmienione.i wys()o!mś!!i
25 centów.
Pożyczki polskie m 1 ały
usposobienie słabsze.

Giełda

londyńska

wykazywała

naogół rezerwę

w zawieraniu po.
ważme.iszych tran~akc.ii.
Dopiero
pomyślne wiadomości zWallstreet
i iaterwencyjne zakupy papjerów
paIlstwowycb wy wolały pewne 0żywienie i lekkąJ zwyżltę kursów.
Giełda parysl.a miała tendencję
mejednolitą,
w końcu zwyżkową.
wrażenia.
Dużym poPJtem cieszyły się renNa giddzie nown.i!}rsldej pa\1Gwaty p:lństwmve i po
prze.iścioweJ
ta w p'ierw~·7.ych dniach Gkresl.'
zniżce
(wywołaneJ
wzmożoną
reasprawozdawczego tendencJa zm!.en
lizac,ją) akc.ie Banku Francuskiego.
na, która .jednak w drugie.i poleObroty na giełdzie amsterdam·
wie tygodnia przerouziła sh~ w sil"
skie.i były małe, nastrój ospały. W
na h?ussę, Na zwyżkę tę wplyn~ł
końcu tygodma nas!rutek
haussy
szereg momentów, a ""ięc: żą:laniP
w Nowym Jorku, ntlstąpiło więk
senutQ.m B(}raba skreślenia dłw
sze oi~)wienie.
gów wojennyc!J i zWIązane z lew
Na giełdzie wiedeńskiej da'ł si4ll
nad7iie.ie na !!owrót "prosperity" w
zl\uważy6
znaczniejszy popyt na
Stanach Z.ler1t1(}C701l~cb, większa
t1leldóre papiery
przemysłowe,
p)ynność na rynkach pienięznycll,
zniżkowały natomiast w
dalszym
uwydatnia.iące 'Iię
w niektórych
ciągu
akcje
kolejowe.
branżach
ożywient ~. wzrost obroGiełda berlińska po
kilkudnlo!,~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:~~:~~~.~~~~~~b~~~t~~~.~~.~.~~~~ we.i baif-sie, wyl<2zała nastrój weselszy. Wiauomośt'1 z Nowego Jor
;~1I. a zwłaszcza os,!Itnie oświad
szą".
CZ!'ll!e Horaha wy\vo&!iły większy
Caillallx zarzuca jednak, że czte
P(}jlyt \1i.'. ukc.ie ze strony pl'bliczror.\,odzinny dzień pracy w przemyllości i zwyżkę notowań popularśle mi:::lby fatalny wpływ J/a rolnic
Opin.iują'c w roku
ubiegłym nia k siąg oraz równo,czesl1le u
13 kwietnia r. b. w sprawie pro nie.lszych paJJierów.
two. Któż bowiem chciałby jesz- pro.iekt jednolitego kodvksu kar stala.iąceg{) wymogi kh praw,i- wadzenia,
badania
i oceny
cze pracować 8 lub 10 godzin, ja- nego, izba przemysłowo - haJll.- dłowośd i znamiona wadlIwo- ksiąg handlowych dla ceJil pań
ko robotnik rolny? Ale b. prem.ier dlowa w Łodzi wypowiedziała
zgadza się na ~ti'udniel1!e udosko- się przeciwko przewidzianemu
nalenia narzędzi. Dla opodatkowa- w nim artykułowi, w myśl któ- postulat w ~prawie odroczE'nia przedsiębiorstwa
w~pomnianc
~
nia przez 'lkarb proponuje jednak re go kto będą<: obowiązany
z mocy cbowi!:)Zll.!ą,cej art. :?81) w ~ 3 tegoż rozporządzenia.
Ceduła giełdy w Łodzi
następującą formułę: "Ktokolwiei, 111O'CV przepisów do prowadze· 'Zlolstul1ie 1I"zecz F wistniony,''''
iVkol1cU ,izba dala wyraz OPl
D I
St' Z' d 89125 890
.. IZ
'. meo
. dzownem b y.O
} b y do
(} arv
,. .,
Je n..t' 9475 , lU
zastąpi robotników przez maszyny nia księgowości kupieck,ie i wca- ]Ja w w,'stąpieniu swem
pod· nu,
4
.
.
l
]
k
I
J
j:
d
.
.
.
.
.
proc.
pDZ.
lllW28.
,
będzie zobowiązany wynagrodzić le iej nie prowadzi lub prowa- mos a, że }ezwarun owo na P- i,a nle]sze sprecyzowallle przy
4
.
• d l t
.
.'.
dl"
proc.
poz.
prem].
o
a
wa-zredukowany personel przez czaso dzi wadliwie, podlegać
będzie ża ł oby atoli wyjednać uwz:glę- t OoCZOl1ego. pO.l~la
wa IV':'egQ
48 75 4825
we odszkodowanie, obhcrone we· karze aresztu do 6 miesięcy lub dnienie poniższych dezydera- J,lrowadZellla kSH1.g. ZgodnIe z
3'
, .
.
budow1a.
,
'l
.. t
".
. k d k
proc. poz. pr:m}Owa'
dług norm. obowiązujących w ra- grzywnie.
tow czyniących zadość deod· DgO neml In ~illcJam.l
o e 'Slt
na 35.- 34.50
.
zie nieszczęśliwych wypadków".
Do opilllji te i przvlą-czył się zown,'m potrzebom cb:rotu: 1) w grę wchodZIĆ moze przytem
B I p"l" 71
70
J{ prowa d
'
k'
t "W
11
'
.
.
..
Według autorów chodzi więc o również związek izb, ogłoszony o b 'owIąze
zema
Sląl~,
WY'k~
'la dma,
us t a l a]a'ca,
ze
T and{ ... ,StUI . en enCla u rzymana.
o utrzymanie w szachu postępu I jednak ostatnio nowy kodel,s przewidziany.ch w omawianym idzie o uchybienia tak' istotne,
nakładanie kary na wynalazkt. W postępowania karnego.
który artvkule kodeksu, datw zvć wi Że ksi('g'owość ze szk{)dą WleWarszawska giełda
tej samej chwili. kiedy z jednej wchodzi w życie z d,niem 1-ym nien
tv'ko
przedsiebiorstw, rZ\'cieli nie zezwala na ustale·
pieniężna
strony wysilamy się. by wS7.yStkim września r. b.,
bez jakiejkol- podlegających przepisom de- "le rzcc1;ywist:~o. stanu maiątCZEKI
młodym ludziom uprzystępnić stu- wiek modyfikacji
wprowadza kretu o rejestrze hnnd10wym 7 ko~'ego. przedslęblOr~twa. Decy
Bel .'!l 12380
gJ
,
dia twórcze, ustanawia Się premję sankcje karne, które w tej roie- dnia 19 lute.go 1919 r., wobec {]uJąc SIę na powyzsze wystą.
d
. ' . 'b k'
.l
.
ł
Bukareszt 5.34
dla rutyny. Nie rezygnując zupeł- rze przewidywał projekt. Oko- ·czego stosoWllle
o rozporz~- pIeme lz.a lerowa a SIę za o·,
Holandja 359,15
nie z inteligencji. ogranicza się suli liczność ta skłoniła izbę przemy dzenia ministerstwa sprawiedli żeniem, ze w wart~kach ln~Londyn 30,85 30,82
ces. A co stanie się, jeieh które z słowo _ hand.~ową w Łodzi do WOSCJ, wi'danego
na. ezy
N y J ork
S,.,:..
(\ ....
.. w r. 1919 w szych
' .bezwzględme
. ,
'ow
cze k'
-J
państw odmówi dotknięcia karą u- pod.fęc,ia
za pośrednictwem porozumieniu 1. ministerstwem wprawdZie dązyc 0.0 rozpoN . J k
8928
p ow~ 3~~4 ,
doskonaleń techniki przemysiowej? związku izb zabiegĆl1w w spra- przemyslll i handlu, w okręga ''''sze.chnienia instycllcji kSlą.g
p aryz 96'40
Czy mOżna zaproponować Sowietom wie wydani1a za,rządzell, któreby sądu apela'cynego w ".-arszawie handlowych jako podstawo'weby się zobuwiązały do nieużywania działalllie art. 280 kodeksu kar- przymus książkowy nic r07dą'l go instrumentu dowodo""ego
zrag'\ -17380 173,85
;rY~ 4540
zbyt nowoczesnych maszyn i do nego ograniczyły do raro odpo· giałb\' !':lę na przedsi~bioTstwa ', .urówno w dziedzinie pryw,a,
sprzeciwienia się poprawie warun- wiada.iąq'ch faktyczn}"111
wy- handlawe, p{)'czynając od katE'-1 tno - prawny,ch stosu!l1ków,. jak
E ~~ Y212'95
er In
:AKCJE
ków f,racy według swobodnego mogom życia.
'V wystąpieniu ,gorji IV i przemvs10we od ka-' i w sferze podatkowej, środek
uznania?
tegorji
VII;
2)
że
wy\11,ogOT!1
przymusu
ograniczać
wy-pada
swojem izba dala Wyraz opinji,
Bank Polski 70.W dalszym ciągu Dubom zajmu- że na ~sluszniejszem rozwiąza ksi~gl)"'ości kupie<ckie,i w rez:'- i€dnak tylko do kategor.t: przed
Liipop 11,00
je się sprawą kr 'zySll światowego. niem ~T'rawv byłoby odroczenie mipniu przepisów kodek~u k'u 3iQbiorstw, które ze względu na
"Obecnie, powiada, kiedy lu~z- 111O'Cy obowiązującej odno,śne.go nogo odpov;'indajBc również u· ic], strukturę r,ospodal'Czą rze- PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
-ZASTAWNE
ksi~g,i
handlcwt oCzywiście mogą podołać mu bez
kość otoczon:1: iest wsrzyslkiemi
artvkutu kodeksu karnego, aż ip roszczone
3 proc. poż. budowlma 34,50
brami, kiedy wszystluego jest pl>d do czasu ogłoszenia przepisów 'czyniąc<.' zadość rozporządze· mecjalny,:,.h 11JCiq,żhwośd i tru4 proc. inwestycyjna 94,50
dostatkie\m, obec?ą chwilę .~ędZ'l\ przys7łego kodeksu handlowe- nlu ministrrstwa skarbu z dn. dnośri.
4 proc. seryjna 103,50
~y.szulm.le
sobie,.
by ~vY.1SĆ na go, jednolicie dla całego ohsza5 proc. konwersyjna 36,25 36,SWIat. Mamy nadmiar zboza, kuku- ~'u państwa normu.iąlCe,go pfN).
4 proc. dolarowa. 48,50 48,60
rydzy, łiawy, bawełny, cukru, si{ó miotowy obowiązpk wpro',,-adz('
stabilizacyjna 48,18
7 proc.
ry, kauczuku, nadmiar wszystkie-.
49,75 48,40 48:525
go do tego sto!,nia, że nemiopłorly ,
Nowy system egzekucyjny działa
7 1.)Toc. listy ziemskie 48,00
pQozostawia się ~nijące na miejseu.
8 proc. Warszawy 55,88 5S,2C
ponieważ wartość ich nie opłaca ników stałych. .Zawiera.ią w~zyst
W ubiegłą sohotę po raz pierw- li do mieszkań. Pczatem w kilku
8 proc. Łodzi 55:50
zbiorów, a w Brazyl.ii op!łla SIę 10- Ide obciążenia fuulIlsowe WOjny I szy Zl!."tosowano w 'Varszawie no- wypadl;;ach zapowiedziano doraźne
10 proc. Siedlec 50,50
knmotywy kawą. Potrzeby są ogro Iwszystkie powo!.enne obciążenia so we przep;s:v egzekucY.ine. Z tego licyta~je.
5 proc. W 8fsza.wa 45,50
Wi~ltl kupców w popłochu
zamne, wszystkiego ,~~.,t dość, by ,je 'I c.ialne. Spiżowe prawo płacy, zala- powodu wśród Iwpc6w panowa~
z:s;:oJ.- "ić. a okoliczllo§e.i na to nie mało się, ponieważ społeczellslwo llieapisany popłoch.
mykało s,'lepy.
NOTOWANIA BA WEŁNY
pozwala.ią".
l stało Slę hum anita me. Nie pozwa- El{7,Ę'kutorzy bez żadnego u· Przedstawiciele (}rgani7iacji kuNOWY JORK
Tu należy zaznaczyć, że obecny Ilu bezrobotnemu umierać z ~łodu: przedzenia wcho-dzili do sklepów, p-ier.kich udają! się do izby ~kai'boloc?
si~rpień,.,. 6.?4 Wl'zesli'l
kryzys rozpoczął się niemal w ten I Zamyka
się fabrykę,
pomewaz
6,10 1,azdZ\erm,:;: 6.1/ hstol1acl 6.25
prZle'prowadzaIi rewlz,ie w kasaICh, wej z interwencją.
~<1m sposób, jak wszystltie Inne: koszty własne są za wysQ.kie. Ale o,bJiczaIi towary, a nawet wkracza
. .
)grudziell 6.35 styczeń 6,41 luty
;\adnliar kredytów, zapasy, spadek ustanawia się zasiłki dla bezrobot6.48 ffi.'lrzec 6.55 kwiecień 6.61
cen, z~pad«nie się walorów. Różni lnych.
.
[ maj 6.69 czerwiec 6,H lipiec 6,80
ca polega jerlnak na ostrości sym- I Wszysiw WięC, .czego ud.ziela ~l~
~.,
NOWY ORLEAN
plomów. Ponieważ wojna ws~ędzie i bezrobonym musI z komecznoscl
leco 6.07 p:tźdz;ernik (l,17 I2TU
lladmlernie podrainda siły inna- J być nałożone na produkt. pracy.
LeopoldOwi KuliszowI, prowadz:.}
Sąd i w tym
wypadku
rhień 6.32
styczeń
6,m~
maTZC'(
cy.ine, nastąpiła w latach 1928-29. Budżety są wydE;te do wlelokrot- cemu piekarnię (Kochanowskiego \lwzgh:dnił prośbv firmy.
6 ~3 maj 6 fin lipier 6.70
nig-c!y przedtem niezllana wybuja- \ ności pr~edwo.ien?e,i co po~iąga za nr. 19) przed kilkoma tygodniami
!.IVER?OOi
*- *
łość kredytów, a w 1929-30 załama sobą defIcyt. Deficyt. zagraza .walu ogloszono u.padłość i na. wniosek
'IV sprawie upadłości
Hersza
loro 4.80 sierrie!'1 ,1.iiO wrz,,~it";
c!e, a rzą.dy w obaWie przed lOna- wierzycielki "Schneider i Zimmer" Dawida GIaser a, handlującego m~ 4.59 pażd7.icrnik ,J.,-,D listop1d ..l.os
nie walorów bez pl·ecedensu.
Tl'adycv.inym elementem regula- c.ią stosują Mflację. I tu znowu Kulisza o-achono w areszcie db nufaJdunj. w halach targ-owyc1l, grnclziell 4.66 stTCZC;\ 4.6D hltv
cy.i"ym .ie.~t Hn.ia cen. Każdy l{r:y- znajdujemy się na początku błęll dłużników. Firma ta, domagała siC;' na wniosek syndyka i sędzie.~o b 1.71 marzec 4.7'4 kwiecie]1 4,7"l
ogłoszenia npadłości i żonie
Ku· mi~arza s)jd wyzll:l.{'zył dwnt.\,gOll-1 maj 480 czerWJc\' 4.S'2 lil-ire 4.85
zys pows~a.ie naskułek dysJlropor- ttego koła.
E!!ipi>l,a: loco 7,:?;J j)[17.r1zicrllilc.ii m'~!lzy produkc.iCJ. a zdolnością
Na pytanie tedy, gdzie i jak zna IiBza, Emilji, oraz osadzenia jej w niowy termin sprawdzania "'ierzyteIności.
7.08 lii;topr..d 7.H~I"l~d7.i \1 7,18
konsumc.il. Z3ZWyCzaj dyspropor- leść siłę, któraby, jak dawniej, do- areszcie dla dłużników.
Sąd ndmówil ogłoszenia lIpadło
q:VC7.f'l\ 7.~4 m:trz('r 7.0 t mn.i 7A:?
c.la ta wzgl~juie szybko zanikała prowadziła do równowagi między
JHrr 7,:'1
)!rzez z!liżkę kosztów własnych, co produkcją a konsumc.ią, gdzie I .ialt ~ci Kuliszowej.
Obecnie firma "Schneider i Zim·
llpncr: 10('0 6.::.-1 ! '\źcl;:icrnih
umażliwi:l!o konsumc,ii powrót do zp.2leść ujście
dla tego kryzysu
normalnego rytmu.
Teraz ceny bez precedensu. właściwie ani p. mer" powolując się na nowe oko,
ł~l-zn~ d~a 6.13 Ji. f 1'1:Hl (1. 1 ;) ;:'nl,l;ti"l'! tl1<::
Rt~'(,7,n:l r. 'i n:" r'" rdetzJ:czlle o~ieraią Slę zniżce, po- Dubilin ani p. Caillaux Odpowiedzi liczności. w!1nsila o dodatkowe
b~zro
JiriC'c fj.1Q
ogiłos1<euie upad4>jl>·\ Kuliszow{'j.
(ms,\
lliewa1 zawiar:'.ią zbyt dużo skłAd-, !ł1e !leli.
zywały

w początkach ubiegł er,o
tygodnia usposobienie niejednoJitp.
z dużą .iednak przeWllJ?:ą tendenej:
mocne.i. Pod koniec okresu spraw"
zdawczego nasłą.pHa na rynku nowojorskim silna haussa, która obję
la także w pewnym stopniu więh:
sze gieldy euwpehkie.
C2tVlluikiem dZla1aj:ącym wybił
nie na zwyżl{l~, oprócz przyczyj)
lokalnych amerykalish;ich, które W
dużej mi~rze ożywiły giełdę nowo'
.iorską były:
haussa na rynkach
zbożowych i zwyżka' cen na gieł·
darh metalowycb, bawełnianych )
we!nianych, dalej ostatnie przemó-nienie senatora' Boraha, zaleca,ią
ce m. in. skreślenie długów wojennych, wreszcie spokojny stosunkowo przebleg wyb:Jrów w Niemczech I brak większych niesporlzia
nek w wynikach tych wyborów.
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PIERWSZE WRAŻENIE.

w

ZAPISY DO WSZYSTKICH KLAS pierwszej
Jest rzeczą no,w'!;zechnie IJw Łodzi wzorowej 7 KL. PRYWATNEJ KOEOUz,namą, że k(lbiety w większym
KACY JNEJ Szkoły Powszechnej
POtAR W MIESZKANIU.
"u z łem uchwalono C)dl'owiednią st~pni'u aniżeli mężoCzy:hni kie .,
(prowadzonej metodą szkoły pracy) Ol'al: do pOIV,tającego
Ol1egdaj W jednYm z mieszkań rezolucję·
.... *
mją się instyktem, który, jak
łi domu przy ul. Fa.rnej 80 wybuchł
GIMNAZJUM MĘSKIEGO HUMANISTYCZNEGO
wierny towarzysz, choć bez gl o
Foźar. Ogień pow tal
lliaskułek
ZENONA POZNERA
Wc2'Joraj weczorem odbyła się śnie, jednak'że dość silnie prl."'przyjmuje kancelarja pny uJ. ZAWADZKIEJ Nr. 1, lIJ p.
łV3dIiwej budowy pr~wodu koml- z udziałem inspektora praey oraz strzega kobietę
i wskazuje jeJ
od dni".1 sierpnia w godz. 10~12 pano i 16-18 po pol.
lIowego.
PJ'ZybyJia natyęhmiast pr~edstawicieli stron zainteresowa- właściwą dro,gę post~vowanin'l
Telefon 23-727.
Ila miej ce pożaru stroi ognllłWaJ nych trzecia z rzędu konferencja w Podda ,j,ąc się temu wewnętrzne
CzesM w przedukolu: - 20.- Zł. miesięcznie
stłumiła oJrień ogietl w Jaro«k\o.
S1prawie trwa_lącego strejlUl w fir- mli głosowi, mają kobiety ŚWla
OddEialy I, II,
25.- "
"
III, IV,
30,- •
~
Strąty nieznac~ne.
mile H. Landsb~rg, sp. akc. Na aomO'ść tego, jaki Wiptyw w zna
~
V, VI, VII, - 35,- "
»
konferencJi, trw<!ją4:ej 4 godziny, czeniu psychogenetycznym W:rKlasy: IV, V,
- 40.- »
•
ZATRUTE RYBY W RZECE,
osiągnięto ostateczne porozumienie wie,ra
na mężczyzn pierwsze
" VI, VII
45.- "
•
Dzieel urzedników homunalnych i aństwow oh kOJZy.!!aią z zniżki .
W rzece Czarna, płynące.i p,r zez między stronamI. PodrAsano umo- wrażpnie.
Ryje ono głębokl
przedmieście Tomaszowa, . Starzy· wę, na zasadzie której płaca akor ślE,d w pami ęci,
tł'udny do ZuDo akt. Nr.
ce, ukazały się wczoraj pośnlet e dowa tkaczy została obltłłJona o t:Ud1 .i często decyduje Q wz~" Do aKt. Nr.
3/52 r.
1090 I 32 r.
r.rby. które ludność ok.olicz,na mą· 10 do 15 pr. W ten SpOSób strejk jl'mnym stoSUJllku ludzi. Zu;.zos'
t
oał
ostałe·cznie
~lIkwidowany,
c;.('nia
owe,go
"vier".
szego
wr(lOgłoszenie.
sowo wyławiała. Zawi,~dolUiona o
Ogłoszenie
przY8t~pują żel1ia" nil{t nie waży się nego. Komornik Sądu
p1>wyższem pOlicja, fi() stwierd1:e- Ił strejkujący tka cne
Komornik Sl'Idu
w:Jć, a raczęJ' da.l·e się 7.lHl'Wi;I' GrodzkIego wŁoniu przez lekarza mie." ,kiego, że do pracy wc! środę.
Orod.kiego
dzi, rewiru 1
\&I Łod.i
Zokład Połoinlno
ryby te SIJ zatrute. wydała zar~ążyć powszechna troska, często zamieszkały w
rewiru 1
EGZEKUCJE PODATKOiWE.
instynktowna, a'b y owo sakra- Łodzi przy ul.
dzenie, zakazu.iące
łapania len,
Ogrodowa 10, tel. 219-57
3amieslIludy
gdyż spożycie ich może spowodoWc~raj zgłosiła &i~ do ekspo- mentrul.ne "pierwsze wrażenie" Al. Kościuszki 17 w Łodzi puy ul.
I i li klasa
na
zasad!:ie
wać u.iemne skutki dla
~drowia ~tury urzędu
skarbowego dele-- wypadło na naszą korzyść_ T o art. 1030 U. p_ C. Al. Kościuszki 17
Oddlliał
mieszkańców. Pmypuszcza,lnie za- I!:acja związku kupców,
która in- też staranny się USUll1ąć wszel- ogłasza, że w dniu na zasadzIe art.
połoanfcl!o-ginekologitlzny
1030
UPC.
ogłatrucie ryb
nastą'piło na gd{ut,k terwen.iow.ała w sprawie 9tr..,owa- kie llistel1ki naszej cery. Na mir.
16 sierpnia
"'11, je w dniu
Dr. med. Sz, Eigerowa
wYPu!1zezenia przez fabrykę amnnl nych ostatnio nader ener~il)~ny('h dzynar<ldo·wych wystawach han
1952 r.
16 sierpnia
Dr. Reitlęr Kurjańska.
cji "Nit rat" w Niewiadowie, Jloło egzekucJi zIlIeg-ł<lŚd podatkowych. d\~'W'o - prz'emvsłówych wvra- od godz. 10 rano 1QZS2 1'. o god!:. 10
I w Ł.odzi prE}' ul,
· .
.T . C .
Dr. med. J. Boum
żoneJ n'a d brzegiem rzeki kwasó"
rano w
Kierownik
ittrzę{lu
przyrzekł blany
przez
ow." aZlilU
Przędzalnianej
Dr. med. W. Eycbner
Łodsi przy ul.
tra.ią~ych, Podobny wypadek t~'"ł uwzg-Iędnić
postttJlaty częściow.Q, "Krem Cazimi l\fetamorphosn"
107
Rzgowskiej 1
hli w swoim c:mlsie miejsce.
~wiadc2mJąe, te egzel{U~le zosta- uzys'kał pierwszą n~Todę i me ·
odbędlllie się
Galla
porodu na II k1. wraz
odb~dzie się
ją wstrzymane, ci zaś, l<łórf(,y ma.- J dal złoty. Pow,gzeclme uznanie, dąrl :PY~:~etllrgu sprzedllt z PUf.,z 3€\biee,.mi q 200 zł.
STREJK U LANDSBERGA ZLI- .lą Już poczynione zaJęcia, otrzyma jalkie sobie zdobył "Krem Cazi- publicznego
ru- tllrgu publicImego
Opieka nad dlillecklem
KWIDOWANY.
ją 7-!lniowy tęrmin do zapłacenia. mi Metaanorphosa", zawdzięcza chomości, nalezą" rUClhomo'cl, nale'
Dr. med. J. Polsko'.')
~ących do
W lokalu TUR odbyło si" zebra
W sprawie zaległości podatl·ur OIn swym niezwykl:vm zaletom,
cych do
OddzIał
charurg6c'!ny
ł
Stanistawa
..
"
.
d
Piotra MakówkI
Dr. med. M. Kan~or,
nie włókniarzy, na którem w dal- wych, z tytułu których zaj~la nIe iakie bez na.lluwlejsze.l lizko y i sl!ładająeych się
i Wiktorji mał!.
)lod!!- prllylęć 1-2 PO
Nyga
, szym ciągu omawiałlla była sprawa zostały dokonane, oraz bieżących, dla cery, wykazuje przy z\\ al- z mebli, mąki,
j
składaJąoych
się
stre.i ku tkaczy w f"bryce H, Lands zostaną wysłane do płatnlkó~ u- CZ3JntU sZ'Petnych wą,grów, plC- maszyny ręerneJ
J: mebli
bel'ga. Dotychcza~owe konfereoncje pomnienia wzywające ich do zar.lll gów i innych wad s-kóry. n:rcm
do dzielenia
i fortepianu
powyższy zapobiega
r6wmez cia8ta, młynka do 08ll!1eowaoych na
dop1'owadzily jedynie do uzgoonie tv w terminie 14-dnlowym.
..
mielenia suchej
sumę zł. 507.występo,wanlu
wymienionych bulki, bait do
nia wysokości stawki dziennej, nalód-, Andrza!a i,
tamia:;;! ustalenie stawki za pracę
. ZAWODY SPORTOWE.
wad, nadaje ceno mlodzieńcZł! ciasta i urz~dzeŁddt, 15.7.32
PUi!mu!e wocel!tie ,obo~f, wohc:!a',
~l{ordową pozostalo niezałatwtonc.
Ro~eO'rano tu następul'''ce zawo o;wieżość wyglądu i przywraca nia shlepowhego
oe w .al!res clIVflQloaenla ~"\lb, boł.:'
n
ł'>
""
utracona delikatność. VV ciągu OB!laOOWanv c na Komol'nlk
",Tczoraj miała by~ ta sprawa osta dy piłkarskie: o mistl'z(}stwo klasy
sumę ZI. 675.St. Dobrowolski ,owanla, el'!tlino'Won~!1 i dlutow:mf!l
tecznic rozstrzygnięta.
Jald jest C: Hakoah _ Orlę II 4:2 {2:0), cal:\"Ch dziesiątków lat, zdOlny- t6di, d. 16.7.1932
posanae!!. SpillQbnle biur i mleaek a:'i
o.a. cllyllllczenle ol!ien fab,YQlnJch w
wynik konferencji wczo.rajszej _
Tomasrowi-anka _ tTGS 5:0 (3:0), wai sobie "Krem Cazimi Meta
Komornik
budvnKach pi!f,)howyoh i pa.łerowyah
St. Dobrowolski Do Np. akt.
niewiadomo, ~dy:i. kilkogodzinne Lech.ta I _ Victoria 7:0 (2:0). O lI1orphosa" ni etylI\:I) uznanie,
(t. 2IW. SlIedowych) ora:z odkllr&lI'lie
1390--19~2
alp. i głębokie zaufanie wszystob.ady pf7.(~ciągnęły się do późnej mistrzostwo klasy B: LecbIa
elektroluy.13m.
nocy.
MQs~zenicki K. S. 2:2 (2:0). Wy- ki~~~ któ'r~y ?!,ZV .(ego ~l,ŻYC~U Do aH.
OgłosJIlenle. Ceny nlsille. Tol. 10~-4Y (pr1'<l1)
Nr.
1524/32.
~~~~s~~
.;.l....,
Na zebraniu PDStll1l0wiono, na "ik ten Jest njespodziank~. Ogól- ~TI1e,l
n~oznosc ~twlerd7.lC, ze
Komornlk Sądu
wypt:dek nie doJjcla do porozumie n~ liczono się
ze zwycięstwem l~st on mezastąpl.ony~n , środ OgloslIIenie
Grodzkiego
Komornik Sądu
nia, proklamować strl!jk powszech Lech.łl, lecz ~rała ona w nslabfo- kI~m
zwalczanIU pIegow, wą Grod.kiego w 1'.0w Łodsl,
t1y na terenit" Tomas:mwa. W związ nym składzif!
grow ~ mnych wad cery, przy-o dEi, pewir u 16·go
rewiru 4
:aamie8I!ItI\~y w Ło
:lam. w Łod,i
. . . . . . . . . . . . . . . . , •••••••••••••••••••••••••••••••• wracaJąc ~warzy wy~ląd, w.oIny
od W1Sze1bch, wbrew naszej Wy pny ul. Gdańskiej dzi, puy ul. Tpau·
gutta 10, na
77a na zasali,
pOl',vstających usterek.
Dr. med.
Dr. med.
dllie art. 1080 U. ziIosadzie art. 1080
~~~\i\iIQ\-:r.~~
U.P.O. ogla.811a.
P. O. ogtIlB!la, że
11
ST_ GOqSltlEGO
:ae w dniu
w dniu
'VI PEWNh.WVN'SZClEN'r
19 sierpnia 1952 r.
16 sierpnia
chor. cb:lE\cl
">1 OZI(
ODelSKOW
od godz. 10 rano
1932 r, od g.
Zeromskiego 24.
Tel. 142-72
10 rano w Łodr: i w Łodzi puy ul.
i
Sienkiewicza 40
przy ul.
POWRóCIŁA
Cegielniana 15, tel. 149-07
Dr. med.
Piotrkowskiej 145 odbfJdlles1fl splle'",------dat z prllletargn
Przyjmuje od 8-11 r. i od 4-8 w,
odbędzi e sifj
Dolttór
W niedz. i §więfa od 9-1.
pnblioimego
sprlJedaz 1\ pueruchomolici
targn pnb Iio!ln ego
Dla nlez!!Imotnych ceny lecznic
na1oH!łoych do
ruohomości,
choroby ok6rne, wenerycl!:ne
Kino-Teatru
nale6ąeyoh do
I moczop~clowe
.Rakieta"
Moszka
Ib. med.
Nawrot 32 teł. 213-18
i sktadi\j~(lych siC)
Krumcholca
tel. 216-90
pr.rlmuJe od 8-fO P. i od 4 - 8 w i skł9.dająoYQh się' z foteli i krze set
OBIlIloOOW!\Oych na
E meblt
w nled.łele i ~wł~ta od 9-'9 VI' pol
oBlI5oowanych na. sumę Zł. 550.Specjalisto chorób wene"Jf'cm.nJ ch Choroby skórne, weneDr. med.
sumę 211. 500.Ł6dt, 16/7 1932 r.
mocaoplc§owych I sk6/i'nvCl:;'
ry~.ne i moczopłciowe
t6di, 5.7.19:32 r,
Lekarz-den lysła
bRcunlE lampą IrwarODUlą.
Komornik:
Komornik
pr.eprowadzlł .Ię na ul.
BIl~tnn1e ot1 8-B i od 5.....0.
(-) A. Jałowski
(-) S. Zajkowski.
VI nle<'l.!llele i św1Qta Q~ 9-1.
Ohoroby weneryczne.
Dla pań oddzielna poczekalnia.
PJ'zyjroule do 10 r. i od 4 -8 W49CZ
moczopłciowe i skÓrne
w Dio&dele od U -- fa po poJudolu
Dla pań spec. od !J06". 4-5 pp.
I
telef. 128-98
przyjmuje od 8-10 rano i od 4-8 pp.
Lekal1zy-specja lislów
Audrzeja 4, tel. 154-12
dla d010ełych i dzieci
Doktór

"SA I\TO"
- [1JlrnrgluDJ

'H

I

I

"

-------

:v.

A(HEL

LEWI

ERM

Choroby skdrnB weneryczne

I.

WOłaKOWYSKI

Cegielniana 4,

powró«:il.

HEllER'
lraueoi.a 8

Cheimach p/Łodzią

prsyjmuje na pobyt clerpiett:yc h na
wszelltie dolegliwości i pekonwalescentów. Opieka lekarl:Y IIpecjalistów.
Piękne połotenie w sosnowym le, ie.

Idealne warunki wypoczynkowo.

•ta

.-_--

H.

Z

ÓŻaOł!r

PORADRIA

W[HfR~l~~I[IUA

Narutowicza 9

Sanatorium
W

Nllfł:KI

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

Zawsdzka 1

Dr. med.

Ziomkowski Mar owiclo\Va
ohoroby sk6rne, weneryczne
I moczopłciowa

6-g0 Sierpnia 2

Opłata za pobyt J opiek~ lek a 1'1 k!1:
plZyJmuje do 8.30 feno, od 2 - 4
dla dorosłych Zł. 11, dla dzieci Zł. 7.
Kierownik działu lekarskiego Dr. Ra- po poł. i od 7,30-9 wiecz. w niedz.
i święta od 10 - 1 po pol.
kowski.
Informaoje na miejscu, lub
Dla niezamożnych ceny lecznic.
11-go Listopada od9-1.

DDwr6ciła

ChorobV .kórne i weneryczne

Zawadzka 14. tel.

puylmllje od 8-11 rano
i od 3-8 wiecz,

THE POGOTOWIE LEK
Dź"lekowe

~:!~!,!i!adk~!~aqków

165-]~

lEL. 205,36

czynna od 8 rano d0 9

13.- l

wiec~.

~ przyjmuje

2- 3 ) kobieCa-lekaJ:z
w niedlllielęiświęta (.Id. 9-2 PPl
lecl!!enie chol'ób

wene.vclEnvcn i skórnvch

PORADA 3

s.

kal ki

Dowr6cil

LEKARZ-DENTYSTA

TADEUSZ BBAD
NAWROT 1-8.

Zł..

E tel. 12·333

Zielona 6
Szybk:s pomoc lekarska

Przewóz chor,dl.

Kjno-Ieai g

Grela Garbo i John Gilbert

w najbardziej romantyoznvm filmie dźwiękowym p. t.

ANN
według powieści Tołstoja.
SALE SPECJALNIE WENTYLOWANE I

Przejazd 2

RENI

A

Nadprogram: Dodatek dźwiękowy
Gł6wna 1
CENY MIEJSC POPULARł\lE.

9. VUI

12

KINOTEATR

OZ

NIE P[~EZERWA,{YWY I - lerc:;:: wyraźnie
PREZERWA -'YWY "OLI.l.A" winien Pan żądać,
wszystkie inne ZliŚ, rzekomo równie dobre, illit
nalenergic,;niej odrsucać.

prawdzJ~;nle

l nazwą

•

+ OLJ.A'7+

na

'.

:.

-i

KILlJ'.ISKIEGO Nr. 178

Dziś!
Po gruntownem odśwle:l:enlu
lokalu I
Od wtorku, dnill 9 sierpni II 1932 f.
i dni następnych:

lIażdej

I tą marką

-

"Olla"

hopercle.

\

I

: ..

~ ~'.J'.

t"f~ ;4~"'~,.,

c

',.

' ~ '.

....;.....

WSPANIAŁA PREMJERA
imponującego filmu dźwiękowego

. '

•

.

pt.

Bezimienni Bohaterowie

ZAWIADOMIENIE.

W rolIIch głównyohl
MarJa Bogde, Adam BrodzisK,
Eugenjusz BOdo, Zula Pogonelska, Stefan Jarac. I Inni.
Poczlltek w dni powsz. o g. 6, w Bob.
o g. 4, w niedziele I święta o g. 2.
Ostlltni seans o g. 9.15.
Nast. program' "Roastrzygająca noa"
(Film rosyjski)

Nlniejsaym zlIwiadllmiam Szan. Kli;entelę, li
Restlluracja mola nie zosłała przeniesionIl i pod tym
samym IIdresem Zielona 6 nadal wydalę smaClEne
domowe obiady li: 3 dań oC! Zł. 2.50 wrllz z obsługą.
Mięso różnego rodzaju codziennie do wyboru.
ZIELONA 6, fronł,
•
telef.107-65.Puyjmuje się IIl1mówienlll nil obilIdy z dostllrcsenlem do domu.

J Bardgn,-

OBRONA PRZED

ROZNOSI~IELKĄ

CHOROBOTWORCIYCH
ZAR lKÓW

KU P U J CI E Z l-go Z R 6 Dt A
W18LKI WYB6R

Pl aUntów
Wdzków
d.!ealnnvoh
sprełynowych
I

taóżek

»PATENY"

Da(zno,t letni(g
Wiśniowej Góry i Kraszewa

..liłos POranny"

WJlJm8tluk

ameryltllńsJllab

metlllowyC1h

'........
.I OOilliopllOb~Biodt.zp;;k:;;~D1E3,
...... .....

jest do nabycia o godz. 8 rano u gazeciarza Jamnika willa Kawuli vis a vis

..r-----.-.-----..
'IBL. 1~B-6t,
~

VI

podwdr.u.
~~

Chłodni Włoskiej.

><"OgIOIZenl-a d.robne

II

~';."

II

l.( ~. :

- . _ . . - -. .
---1- , OKAZY JNIE

do sprzedania
bibl.iotek8, stół gabine_ towy, m8siyn8 Singera, łóżko
NAJNOWSZĄ metodą udziela z m~tera.oemJ' lampy, rozmaite
włoskiego M-He Marie, Trau- drobIazgI. Nawrot 8, m. 2, tel.
O'utta 2, I p. front.
137-25, godz. 3 6.
~
_ _ _ _ _•
SZAFKA
Gdaliska
(antyk) oraz
MAOEMQISELLE Marie enselgne
l.Iuglais, franci s allemand.
Trau- firanki i story ręcznej roboty
gutta nr. 2, I p. pr.
929-1 okazyjnie do sprzedania. Zielona 8. front, a piętro, tel. 137-25
TEGOROCZNA Absolwentka
Żydowsko Gimnazjum poszuku.~~~~I~___IIIIIIIJZI'
je lekcji. Oferty sub. "Hebrajski" ł
594-.3 III'
I POSZUKUJĘ
mieszkania 2-poKupno I sprzsdał.
,koiowego r; kuchnią. i wBzelkie, '=mi wygodami (łazienka). WiaZŁOTO, biżntorję i kwity lom- domość tel. 220-69 od 2-4.
W,llhOUłOolB

J biurko,

II:..__

·

I

_

1-

tir,

bardowe
kupuje
i płaci Piotrnaj- MIESZKANIE dwupoko]'owe ·z
wyższe oeny.
1. Fijałko,
kowska 7.
kuchnią i przedpokojem w cichym domu oddam za sklep z
PIANINO ,znakomite sprzedam pokojem i kuchnią. Łaskawe
tanio z lJowod u wyjazdu. Na- zgłoszenia pod "Mieszkanie"
518-3
rutowicza 45-18 od 13-ej-17.

A

Muaill przeła'dowana nieli'ezpieczneml
zarazkami, zebranemi w wiadram 8
odpadkami, śmietnikaCh, latrynam i te.
mu podobnych brudnym zakamarka'cJl,
roznosi choroby i śmierć. Na swem
włomatem ciele mucha zbiera zarazki
tyfusu, gruźlicy, szkarlatyny, dyzenterji
i całęgo szeregu innym worób .
Najłatwiej wyniszczyć muchy, komary,
i wszelkie inne owady, rozpylając znany ogólnie środek owadobójczy Flit,
w żółtych blaszankach z czarną opalką
i żołnierzykiem

•

Kto poszukuje
mieszkania, lokalu fabryoznego, biurowego, pokoju z klatki
sehodowej, zgłasza się do jedynego pod wzgL organillsoyjn:tm w Łodlli biura "Polmoh Al. Kościuszkl 27, tel.
141·01, 132-01.

POSZUKUJĘ niedu~ego sklepu
z pokojem i kuchnią bez. od·
stępnego. Dzielnica .?bo]ętna.
Zgłoszenia pod .Sklep
920-8

Oryginalny Flit sprzedawany jest wyłącznie w herm.Ivanie zakaDslowanvch blaszankach.
MŁODY

fachowieo

tkalni z DOMEK o 2-3 pokojaeh, mo·
lee.
piego zajęcia. Refereneje ora~ niedaleko tramwRju - wydzielświadeetwa na żądanie. Łask. żawię na dłuższy okres czasu.
oferty pod .L."
952-3 Zgłoszenia pod • Punktualny
płatnik"
915-3

praktyką -poszukuie od-powied- że być na. 'Przedmieściu,

BEZ ODSTĘPNEGO~II Miellzkania, lokale handlowe, biurowe
i fabryczne poleea biuro "Lokum", Piotrkowska 79, front
II piętro, tel. 164-29.

Praca"

ADMINISTRACJI domu po szur- - - - - kuje rutynowany administrator. .HI
Zagwarantowana, sumienna i "
oszczędna gospodarka. Łask.
KUfsy Zawodowe Żeńskie prz)
oferty pod "Dom".
720-3 Tow. Szerzenia Pracy Zawod
wśród Kobiet Żyd.
UMEBLOWANY pokój w eleganc21, tel. 167-15
W
ólczaliska
kim domu w śródmieściu do wynaPrzyjmuje
zllplsy
nil nast. działy I
jęcia. Telefon., winda, centralne
ogrzewaiIli8!.' Pi&u!dskiogo
róg
1. Gorseciarstwo
Narutowicza. Dozorca wskaże.
najlaplzlI i naJplękniejszB 3.2. Krawiectwo-damskie
Haft rElczny
ROlne
_ po najniższych cenach na- 4. Modniarstwo-kapelusze
;;;_ _ _-~_łIiiiiI
..E2"
być można tylko u
G. Bieliźniarstwo
6. Ondulacja
300 ZŁOTYCH dam za wyro4)ł:l'IJlN4 7. Manicure
bienie stałej posady biurowe;,
ewtl. inkasenta lub t. p. Oferty
Sienkiewicza 23,
Sekretarjat czynny od 9-1
pod ;,Trzysta"
725-~ róg Moniuszki
tel. 191-00
i 8-7 po poło

-ro,

1-

___

l)..

4. W
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Djwląkowr

Kino-Teatr

"Przedwiośnie"

Dziś

premiera I

Potężny

•

•

dramat miłości, przyjaźni,
bohaterstwa i poświęcenia p. i.

rzel prz, ae

Główne osoby:

•

Nadprogram aktualności filmowe

William Bard, Robert Armstrong i inni.
Poozątek

seansów w dni powszednie o g. 4 p. p., w niedzielę i święta o godz. 2 p. p.
Ostatni seans o godz. 10 wieo\':.
Ceny miejso:, I 1.25, II 90 gr., III 60 gr. Na pierwszy seans wszystkie miejsoa po 60
Następny program: "OSĄDZCIE SAMI" w rolach głównych: A. Schletow i Toni Eryck

2eromsklego 74-76
rólZ KopemilIIII

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsoa. wame we wszystkie dni z

wyjątkiem

sobót, niedziel i

g,.

świąt
e

Hl[lnl

Wielki Koncert symfoniczny e

DziS, O g. 8.30

«larouy. z

pr.esylIJlł

w.

mleHea~na

",Gl!>9U Poronnego" .e WMvlltltlemi dodatltllml ~ynosl w t.ocat tli. 4..00, ~ odnOllll6ntepOClltOWl) w kraju - zł. 6,,--' .a{;l'lInic, - II. 9.-

~kopisów

ORKIEBT y

Dyr. Sew .• Pietruszki (orkiestra w pelnyo: składzie). Solista Mischa Poznański (skrzypce). W programie m. in.
SymfonJa Patetyczna - Cza)~OWsklego. Koncert skrzypcowy Beethove~a ~ tow. orkiestry. Uwertura do op. Tanhauser
Wagnera.
Ceny bIletów wraz z programem Zł. 1.- W raZIe mepogody benefis odbędzie się jutro, w środ~.

m

'renumerata

BEłtEflS

redakcja nie zwraca.

.daktor: Euaenlusz Kronm811-

OgłoszenI-a

wierllS milimetrowy '-szpaltowy (strona ~ szpalt): l-sza strona 2 zł.; Reklamy tekstem
redllkcyjnym zł. 1.50; VI tekście: II zastPlleieniem miejsclI na stronie od a 407 wł!lcznie 60 gr
bel zlIstrseienill mieJsca 50 gr., nadealane od strony 8-ej do końclI tekstu 40 gr., nekrologi 40 gr. ZVlyczajn~
(str. 10 Uplllt) 12 gr. Drobne 15 gr. SIl wylllZ, najmniejsl'e ogłoszenie ttł. 1.50. Posaukiwanie pracy 10 gr. za wy.
rllZ, nlljmniejase zł. 1.20. Ogłoszenia lIaręc:.zynoVle i saślubinowe 12 zł. Ogłoszenia samieJscowe obliczane
050°10 drołel, firm :III gr. lOOl1()o ZII ogI. tabelarvc:zne lub fanłaz. dodatk. ~fPl()o
Ogł. dwukolor. o 50')/0 -:lroieJ
2111

e,

