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e
sąd

Hitler 1NCy na

" obronie skazilngt:h
BEUILIN, 22 VIII. (PAT)'.
I,udrnc.'orf w swYm ol'lganlf
,V.. ~kswar.te" Qgła'sza oibszel"
ny artvk'Ul, w k16rym utr,zy ·
l1luje. Ze
Niem(':y stoJą w przededniu
rewolucji.

swg(h

Oił

OOSi:ło

00 b1U'diwych awanhw, r;nIi pochód, na czele kt6rcg()
wywofanych przez narodo - J:'o .;;tępo'\vały formacje hitl,> row
wo - soojaHst~zn~h. Interwe skie
przyby:e
samoch 'dm-,
niO'wala pUJbliczność
<'i-~żRrowy'111
z
Wrocla.via.
w hełmach statrYwych i z kara ~~lIao.nym wysibkiem pog ltobinami.
wie J; o,';cji z bronią w r ęku. ~ta
NarodOlwi socja.1iśd 7. okr "yka- ralo siQ opróżnić plac i :IHce \V
Aułor pr~P1'owadza
ana~.,~ mi "heil Hitler" Opllsz<:zah ~fI- p"bJiiu ~lUachll s ą d()w('~ t) Dll
piero po długim czasie udało
między syłuaeją RosJi w roku lę sądu.
Ohecny na rozprawie ,J1'2y- ~;':' poHlCji syłuEl(>ję lIoan(J\\ l>~ .
1917.
a obecną sytuacją w
śląiSkich
szturmowel~
Niemezecb. Autor arlykwu o· wódca
por. Heines zawolał
BERLIN, 22 VIII. (PAT) -r',~nia
"w~'l'ok
ten
.~t
sygnałem,
któ
:,n
r rliner Tageb la tt" w \V ·daliczb~ ofiar zamachOw poliry
pen'uszy
Niem~y".
n
'
li
wieczorowe1l1 donos;: \Y
IYl>znych poległych od e.zerWClł
Po
wyparciu
hitlm-ow~!ÓW
z
B\'1omiu
f . h. n.a 6.000 osób.
Zdanitm
wybuchły NJz,I'uclly,
l ,ndł'J1dorfa akty teroru
orgłl- ,!!lffiachlU sądowf'go, umundmowani na rodowi soc.ialiści utwu, spowodo wane "Troki em ~ pra
nizl.'wane były przeważnie
pnez hitlerowców.
0 _'.

WBytomiu
'3ERlUN, 22 VIII. (PAT)'.
o godz. 16 min. 45 sąd
spedamy w Bytomiu OgłflSił
wyrok .p r7leciwko 9 szturmowcom hitlerowskim., którzy brali
udział \:T zamachu
na robol,n il{lł Pi-ecueha w Po tempie.
~!l J.-are śmiel'('J skazani 7','·
DzIś

słali

kattisęh,

GrompDe

Mlil1er,
'Walnitzi,
za zabńslwo na tle

~

il 3UtyC\mlem.

rę śmierci

P0dże~anie

do mordu. 0Hoppe na 2 lata cięż
kiego wi~zienia. Trzej POIlVSĄD NADZWYCZAJNY W BYTOMIU
sŁaH oskarżeni zasstuIi uwoJ·, skazał na' śmierć 5 z pośród 'dzie więciu hitlerowców, oskarżonych
ni eni
o z<'mordowan:e robotnika komuni s!ycznego Petrzucha w Potempie.
s1{wrż c ny

tOlniu

iowarzgszg

Olbrzymie nie czyniąc Barowrsikim .drody. Jedno>czeŚlnie
bandyci p/Od!palłU dna.
otOlezyły
~mach ~ądu
z nie·
dwuzll'lł!cznym ,c elem uwolnie~
wanta
BarowskilCh i dom mieszklwlny
nia skazanych.
W lnka.l.u midscoweglo organ I] w kilku miejscach, tak:te r<ls (ł('jalis t..,1CZn eg-o
oTaz w kilku dzina Barowskich z trudem leo
sldr'palCh wybito SlZY'hy. Kilka- dynie wydosta'l1a się z ~ła.
Dom i zabudowania lQJłoInęły
krotnie
daszło .iuż do wymiany
~.
Bandyd zibi~li.
I
strzałów.
Ani okoliczna st:rat ogniowa,
ani polie.la nie pospieszyła S.
Bestj ~ łski

cui€ hitlerowców.
TZf'S1.e hit:J.erowców

napad

na IIwuch polaków

KATOWICE, 22 ViII. (PAT),
Prasa donosi o bestialskim na
padzie na dom Barowskich w
Jam::tę h na Śl q sku Opolskim .
S~""Ilowie BorowSIkich Wiktor i
Igna<,y ')~'Ii sta,l,c namawiani
przez hitlf':'o\V'ców do wstąpi/>
nit!
do oddziałów szh~rnno
wych. Z p~ząlku wymawiali
się oni tem, że są nEmtral n YIffi i,
,g dy to nie pomagało. O'Świad
'czyli. że s~ polakami i
z bandylami J:,ie cłlcą mieć nic
wsPóltle~o.

Za to po-s lanowiono ir.h zamoif
Sprc wadzo no zamie]oC o v:y ocldział "mol'dkomman·
do" i za'PTowadzono przyby1ych pod <l'kna pokoju, gdzie
~a1i Bawwscy. BandycI
Nucili do środka pOkoju
ręcZlDly granat,
celując w łói:ka,
Na szczęście
granat odbitv od łÓlŹka,
d a wać.

CU.wn:f oskarżony 'łachman
~w~łal rówDJiei skazany na kaza

w B

eksplodował

w dr~ końru
poko,lu,

rowsklm z pomoc.

.J.

m~mo alann61W. Nad Barowllił
mi rliltowali si~ s.ąsied....
im dach nad gło'Wą.
I _

BERLIN, 22 VIII. '(pA.,.,. -,
W cią~u n()cy dokonano POCI
Gliwicami zamachu ~e<
go na dom, nałeżący do CIłon
ka stronnictwa (lentrowego. tw:Y.
buch granatu ręcznetrl'Q !WYl'1Idril znaczne s zk'ody.
Ii
BERLIN, 22 VIII. '(pATY. ~
Komisarycznv .rząd iPl'IIls'kl W
dalszym ciągu
przenosi lWI
stan spoczynku wielu ~arn<rra
tów, Pra,s a podkreśla, hl wśróCł
7jls,u;spendowlRnycłi
'l andrat6rw
jest zięć b. pre,zY'denta EbeTta,
Jan Janeclk e i wielu 'lllfz~ni-,
k6w.
§ympatyzrującvlCh
Ee
strolIlni'Ctwami sOlCjaJ-de:w.okratvcznem lu1b ce'Iltirowem.

30 b.

m.

obraduie Reichstag
i sejm pruski

BERILIN , 22 VIII. (PATy. _.
TARNOWSKiE GÓRY,
22
Sejm pr\lJSki zwołany zosrf:ał n a
VIII. (PAT). Partj~ hitlerow30 b. m. godz. 13, przes'uni ęcie
ska w B.vloilUiu po otrz.vmaniu
łrmmilIlu posiedzenia 5ejmu n a\y icśd
o pos!:awieniu
przez
stąIPHo na skutek interw e n~ .ii
pr0ku,ra1ora wniosku , domagafll'alkcji centrowej. Tegoż dn ia
1:'rego sic kaTy śmierci dla p;ę
Q ('oOz. 15-ei zbierze si ę Rei·ch'
rokowań
ciu oskarżonych w proceSIe o
fag.
lamordowanie robotnika Pi e- Spłata długów
ClllCha , wydała nadzwyczajny
\Varsz. kor••,Głosu Poranne- bU złotych.. Rząd so.wieeki żą- dania ~ospodarcze. a wreszcie
cloda,tek do swe'g,o or~lOu "Ost ~o" telefonu.ie:
d3 wzamitm ułatwień dla dy- OIŚwiacl.eza, :re grlyby Fro:mcja
Z Paryża d'OIOOSZą, że fl'auwojnę sowiecko-niemie[wntu", w kłólfym w IlrtY'kule
skontowania
weksli IiOwiec- uzale~irua zamcle paktu nie
{>Qsko
sowieckie
rokowania
II
cką
., To jest s'p ra wiedIi'Wość" :Jkich pl'~ez uzyskanie gwaran- agresji
od zawarcia ta1d~o
'" a win tcndcnc·yjnie w,n Iosck chwilt} podpisania pclsko - bU- di haniku FrancJi na lał 40 na paktu Pk'zez Sowiety z RumuBERJLIN, 22 VIII. (PA'r)'. p rokl1ratoTa. Pod wpływem te wieckie~ paktlI o niea~resj.i, kredyty, udzielane sowietom n.,~ to rząd sowjecki będzie W eZ880Piśmłe lIliemieckiem
;~ o artykułu dosz:t,o nn sali 8ą- weszły w nowe sład:um. Amba przez firmy francuskie. POZ'ł- domagał się
przeprowadzenia .,Die Aktion" Lew Trocki pus.:ldor sowieclti P. Dow~alewskj
ue'w<,j
tem instn;kc.fa zawiem .lesz- plebiscytu w Besarab.li
pod blikujc d1użs~ a1'tY'k~ w k tó(}łl'zymal
bar:w doniosłe inktórej
cze inne dl'Obnie.i.sze.i wagi żą· kontl'ola komisji neutratnc.l.
rym za.ilnu.ie stę stosuukanli
l'!'1ądz.euie sali 7A>stalo zdesh nkcie do rokowań, które od
sowiecko - nłemiecldemi. Do .
dawna już były w zawieszeniu.
ehod2'ł OD do WllJ.iosk~ że w
molowane.
A t'l11osftlra w BytO'lIli'll ie.st nad Insh'ukcic te są bardzo sensachwili, gdy Hitler obe.lmie wIn
z WY'czaj nwprężl()na.
cyjne. Rząll sowieeki
wYl'uia
•
dzę w Niemczech, wojna ml~podobno l!Oto wość
z chwU ą
kończyć odpoczynek w Pikiliszkach
uy Niemcaml a Sowietami
UER'L IN, 22 VIII. (PAT)' .. _. podpisania nakłu o niea:'~ I'~sii
Z Warszawy donoszą:
nlei i p. prezydent w ub. niedziel~ jest nieunikniona.. Trocki w a '
Po ogłoszeniu wyroku śmłer- z Fł'andu, wznowienia l'okoPJ'Zybyłv n pogrzeb ś. p. Moście- opuścił Warszawę i wyjechał do t k l .
I
ci w procesie
w Bytomiu w
•
d"
lat , ł •
kiej marsz. Piłsudski dziś zrana u- Spały. O wyniku rozmowy odby- y n.e. swym radzi Sowietom.
.
Wrul
po .lę~le sp )' fi. ugow dał Eię z T}VWTotelll cło Pikiliszek. tej, jak donosiliśmy, w ub. sooo..l by .luz obeenie 1)0w0ł8łv pOd
pmachu sądu i na ulIcach IDl"'-lC.!l'rSkJCh w CllU!U 6~ jat w l'O C:.r Termill. zakończe.Aa urlopu IJTZeZ tę, żadne wiadomości i do kół po- brOIł kiJku roczników rezel'WIita
Dych ~h po 60 milj. :;'d-j p. ~J.;;:.ika nie jest znany. Rów- łitycmych nie przedostały slj.
~.

•

la

I łr

keje sowieckie
z fran,j ..

carskich, a wzamian gwarancja dla weksli sowieckich

Trocki przepowiada

ilsudski wliechal

?

~3. Vlll

•

1937

.. GLOS PORANNY'"

•

ali m

omenl, g spodarcze przemawiaia za lem.
WedhJil.t s tatystyki, spoTlllą '
tlz,one.i przez Ii ~ę nModów. 62
państwa wyii.ały w 1925 l', 3479
mil.fonów {lolarów na "ohronę
narodową", a 4128 mil.lonów w
1930 l'. O~l te~ocz33u pozycja
ta osiągnęła i pł'zekroczyła 5000
miljonów dolał'ów, t. m" że .test
(l 70 proc. większa od wydatkuw przedwo.~enD'ych. Do tego
dochodzi 2500 mil.ionów dolartPw l'ocznie na wyp!a ły emerytur, rent inw~lUdzkieh itd. Cyky
te Jednak, ,. ile cho6lZli o ohron ę
narodową, są dalek ie od ścisłości, Jl'Onłeważ w wyda tkach róż'
nych resortów zaw arrłe są kwoty, przeznaczone na przysposohienie wo.itkowe ':v różnych f 01'mach, a WyD6SZąec około 2000
dolaI'ów, T lIta.i h'zeba
młlJonów

doliczyć również kos~ty hudowy
kolei :iel!l7.J'.yeb, mostów, portów. stac.' ! Arad.lowych, wykona
nych tylko ~e wzgl ędów strate~icznych, któI'e Otto LchmannRussbneld otcnia na pl'Zeszło
3500 milionów dolarów.
"L'Annuaire de la Bou~"
oblicza, że prywatny pl' 7Jem ysł
zbro.leń
dysponuJe kapitał em
40,3 mil.jard6w max'ck. Jeżeli 5
pl'OC. tego kallit.ału zużyw a SIę
l'ocznie na przygotowania wojenne. wypada do powyższy ch
kwot doda~ jeszcze wydatck t
mHjal'd6w mat'ck. Z tego wynika, że przeszło] 36 miljllll>dów
marek idzie co roku n a "obl'onę
narodową".
I t&k np, Szwajcal'ja, kra.i neuh'alny pal' excellence, wyda.ie połO-H ę poda tków
i ceł na wpoJenia.
Ula zrozumienia przyczyn
tegG niepohamowanegOf ruchu
w kierunki} zbro.ień, naje ży zastanowić się nad rO'~",oiem obecnej sytuacji ekono.miczne.1 ,Ry!oby fatszywem u sta.tić bezpośredni związek pl'Zy'CZynoswy
między sp~łeczClistw cm kapaaIistyc:mem, a wrojeniami, które
ogólnie pl'zY.ięły takle rozmial'Y
dop~e['o od lał 30.
Prawdziwy
kul's zbJ.'o.ień rozp oczął si~ doJ;iero od chwil/i, ki~Ć:y l'o~clz!,ał
kl ajów "zacofanych" w Afryce
i AZ.i i I>osblł ukończony. KraJe
kapitalistye,znl!, ktÓl'c n ie o lirzy·
ł!:ał~l swe~o JJIl'zydiinłu kolon.ll,
sb'cf wpływów, eH'{ltektOl'atów

Narutowicza 20.

seansów o g. 4.30,
w soboty, niedziele i ś wi ęta o g. 12
ApaJ'atura Western-EJectric •

że

wojna sie

żc redrukc.18 zbl'O.ień podniesie
itd., uzbroiły się, by zw.alczać te, a ",arody zubożały.
zdolność
nabywczą mas, Twierswych sZ'~3()Ś liwszych WS1)ółzaJeżeli wcźmiemy pod uwat(ę
wodników. Ci ostałni Z"':lt',VU spadek pl'odukc.U światowej w dzenie to .iest jednak fałs'l:ywe.
śr,ieszyli [J l~, by pó.~ć za tym 1931 I'oku. spadek eksportu n Pr7.yJmi,imy na cb.wll~, że rozprzyuł,:ldcJJ.!, ahy swego dobytku wszystkich nal'odów. tłłluk a,k cji broJenie jest możliwe, a kwoty,
bl'onlć. A SkOl'O o~m~ s wo .~ en budowl311e.I. to doJdziemy do obeenlc wydane n,a zbl'6jenJa,
kolonialnycb skończył się, )'oz- wniosku, ie ewentUłłłua redul,- zo.shmą Inacze.t zużyte: na opoczął s ię ()I~ireS konfliktów mł~- cja ~bl'o'.tcń nie stanowi lekar- światę, hl~.~el1ę itp, Albo, że podzy wielkiemi mocarstwami.
stwa na ten kryzys. RCIJnkc.ilJ uatki zostaną pł'(tporc.iana·lnle
W 71urychskiem skra.~nie l.e- .thl'o.iell, uregulowanie rcpara- obniżone, W ohydwu wypadw1cowem piśmie "Information", ~j i i,t d., s ą tylko paljat):wami, kach siła nabywcza nie podniektÓre poświęca specjalny I11U- klóre mogłyhy J"rzynłe~e pewne sie się, ale posunie się w innym
mcr wo.~nie, Silone twierdzi, iż powiel'zchow'lt' I przejtciQwe ul- kierunku. Sytuac,la przemysłu
fał~ywem byłoby uważ9ć zhl'{)- gi i przeszkodzIć temu, by 'k ry- konsumcy.fnego pop Nł'W i się na
ienia za p.l"Zycz)"nę kryzysu eko' zyS zbyt twa~'do dotknął ban- niekorzyść przemysiu ci~żkiego
zrwłłaszcz-3 meta,lUl',~iczne~o.
nomiczneJ.(l."
ZbI'o.ienia, repa- !iÓ W, burlietów i waluty,
Rozbl'o.tenie nie może też zarac,ie, długi wD.lenne, zaostrzyły
Główny argument, na który
tylko ten kryzys ~~pl'odukc.ii, się POWOłll.lą, aby wyltOll1ć, że pewnić poko.iu, Bo dla wszystpl'zeel ąi a.łąc budżety w chwili, ('ozbroJenie położy kr·!!> kryzy- kich widkich mocarstw zachokiedy stały się najbard-zle.i w:r~ę sow~, .iest blędny. Uh'Zymują, dzi kOl1iecć- n.ośc zdobywania ry"
....._ _ _ _ _ _ _ _
....
IIIZ111_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
,IlPMiiEr.i,...

Potęiny dramat życiowo-erotyczny, odsłaniaj ący

oraz niepohamowane

W rolach głównych:

i Genevieve Tobin.

Roz oli k
Znamienne odpowiedzi na
Rzqd nankiński zajmuJe się obec
nie przt:prowadzelliem radyl{alnych
zmian w dziedzinie nauczania na
tamtejszych wyżM!,ych ~NIniach'
Jeden z wpływowyCh człlmków ko
mitetu wykonawczego nankińskie
go konflttan!!;u, p. Sza11g-Szi, oświadczył ostatnio
w wywiadzie
prasowym, iż projektowane jest zu
pełne wstrzymanie na 20 lat, począwszy od przyszlego roku akade
miokiego, wykła'c\ów filozof.ii, literatury i nauk politycznych. Z innych tródeł zbliionych do rządu
prasaJ nankh'iska dowiadu.ie się, że
przyszły ustrój uniwersytecki obe}
mować będzie wyłącznie fakultety
rolnictwa', medycyny, chem.ii oraz
wyszkolenia technicznego. Zarówno wykłady prawa, .lak i literatury
filozofji itp_ zostaną nieodwolalnie
wstrzymane na cały szereg lat. Chi
ny współczesn(!, zapatrzone w przy
kład Ros.~i sowieckieJ. marzą o
swe.i włas neJ "piatiletce" gospodaf
cze.i l zamierza.ią przy finansowe.i
poml(}Cy Sowietów oraz Stanów
Z.iednoczonych, przekształc ić ogro-

Uwaga ••

ków, lub obrony tych, któryml
wzgl. zdobywanie surowców z bl'onią w ręku.
N~łliwnem .lest przypnszczać, :te
zbrojenia są wynikiem "kaprysu" lub "djabelskle.t złoślłwości"
Zbl'ojenia są konjeczn~ią I na·
leżą do struktury obecnego SpDleczellstwa, Jest dlate~o śmles1.·
nem twierdzić, .lak to czynią pa.Iuż dysponl!.~\J,

cyfiści, że zbł'ojenia są bezuży

teczn~ że kosztują więcej,

niż

przynoszą

itd. Ladzie et zapo-.
minają o .iedne.i rzeczy: obecny
system egzystendł narodów,
zwłaszcza na tle mlędzynarodo
wem, pozbawi1)ny siły materia~
ne.i, rozpadłby się w ciągu ty::(f)r
dnia. To, co pa~yfizm twieł'dzł,
nic liczy się z wza.iemną zależ
ncścią wszystki,c h manifestacji
Twtt'-~

dzić, że

zbJ'o.i enia za drc~o km;~
tu.lą, niema scnsu; alho trzeł~ab:v
to ściśle.l wyrazić, re system kapit2Hsłyczny kosztu.le zbyt dro·

namiętności kochającego mężczyzny

Lew A,res

zbliża

obecne~9 społeczeństwa.

niezbadane głQbiny duszy kobiecej

"

D

Pocllątek

k use

~o,

Z

te~o

wynika.

żc

ub'zyma-

nie 'tystemu kapitalistyczneg...bohater filmu "Na Zachod7Jie bez zmian"
Najbliższa premjera kina "Palace" nit'tylli:o zbro.ień-llaklada n"d-

WiJ . B Chin

ankietę,

rozpIsaną

wśród

studentów

mne przestrzenie swego państwa
na wzór rosyjskich kolektywów
w!nych i amerykanskich ośrodków

znamienną,

sytetu Ilarodowego w Pekit11e. Na
pytanie: " Który z wybitnych ludzi
jest dla· ciebie wzorem", na.iwlęk
szą liczbę głosów
zdobył
prezydent Hoover, dru1rie zaś miejsce
Maha·tma Gandhi i filozof amerykański John Dewey. Dalsze miejsca uzysl{illi:
Lenin, Buchar!t.,
Briand, Edison, Bertrand Russel,
Stalin, Mac Donald, Trocl{i, Bog,~;,
now, Mussolini, Marx. Mustafa KemaI. H. G. WeIls itd. W odpowiedziach na pytanie: "Którv z krajów interesuje cię na.iba'rdzie.l"
przewaia.iącą liczbę głosów uzys),a
ła Rosja sowiecka.
Na pytanie:
"Czemu się pra··
gnie<;z. poświęcić", odpowiedZiano
hurmem: "Polityce!" Jest rzec.zą

nauk politycznych, prawa, filozof.ii
i literatury ma na celu zmuszenie
młodzieży akademickieJ do żywsze
go zainteresowania się iunemi g::łęziami wiedzy.
Jedną! z naJwięk
szych bol~czek Chi, współczes
nych Jest dotkUwy brak fachow ców - inżynierów, rolników, leka·
rzy, który
stoi na przeszkodzie
wszystkich p~nań rząuu, zmierzających do uprzemysłowiema i
uzdrowienia ogromllyeb terenów
"państwa Wie-Ikie~o Smoka", nie·
wyzyskanych pod wzgl~em gospo
darczym, a nawiedzanych raz po
raz przez
starszliwe
epidemje,

ze zl/ ledwie dwa
za na·uką.

głosy

opowiedziały si~

Rząd nankińsld. śleuzący z nie·
w i ellde~o przemysłu.
poko,lem od dłu7szego c~asu psyW związlw ze zmianami na wyż chozę JloI:tykowania, szerzącą sIę
szych uczelniach chińskich, nader wszech,~~dnie na terenie uniwer.;;y
interesuJąco przedstawiają s' ę wy- tetów chińskich, postanowił w roniki ankiety, .iaką! przeprow adzono ku bieżącym położyć jej kres. Zaostatnio wśrótl studentów uniwer- wieszenie wykładów z dzieli ,y

dziesiątl{ującp ludność.

J. K.

mierne ciężary Da wszystkIe nal'ody. Redukc.i a zhro,ień bynajmniej nie wyklucu metodyczne
~o J)1'Zy~otowania
wO.lnY, bO
tylko Siłł3 wz~lędna, a nie abSbtułna ma znaczenie
dJa wiel·
kich mocąl'stw. Konferencj:l w
Genewie jest areną. gdzie katd)'
stara się uzyskać nad sąsiadl'nt
pl'zewagę względną, ale wystarczającą.
WSZiystkie pI'OP3ZYC.ie
ł wszystkie p o cią~i1jęcia w Genewie da.'ą się wY.faśnlć tt>m
stwiel'd.zeuiem, Jaures powiedział: "Kapitalizm n,osi w z,a nadł'Zu wO.inę.. .lak chmul'Y bvyskawieę", I wszystko zdaje się na
to wsk~ywać, że wO.ln3 sit: zhliża, Wskaźnikiem, który ~~ ie Judzi, .icst fakt, że od 1 lipca 1S3t
r. do 1 ma,ta 1932 r, 76 kl'ajów
podwyższyło swo.ie tal'yfy ~erne,
34 wprowadziło kontyn~enty.
('estt'ykc.ie celne a nawet zakazy
pl'ZYW02!U. A wszystkie rozmów
ki w Genewie nic nie zmienla.ią; nie zmienią oowiem faktu,
że
"wo.łna
jest tylko pewną
pfJJityk~ pl"Owadzoną w Innej
fOlmie". jak to określił sły I1.1Ji
ge'1erał CJ,ausewHz.
D~. S.

--

Wf

Dziś

na ekranie zwy cięstwo i przemówienie naszego rodaka Kusoclliakiego na olimpjadzie w Lo.
AngeloE! na biegu 10 tys. mtr., prócz tego aktualności zagraniczne.
D~iŚ i dni następnych r Tryumf mówionego filmu prod. Eryka Pommera, reż. Roberta SióGmaka i Henri Chometta pt.
wg. utworu Maxa AI!lberga i Otton/! E. He!lse. W roI. gt.! doskonały Jean P6rler i
urocza Anl'lsbella, znana li: filmu .Jej Ekscelencja Mi/ość'
Jaskrawy snop światła
rzucony na ludlIk" miłość, nienawi!ć, aktualny psląc, temat, 'ywo tętniąca uecl:ywistość, wstrząsające wratenia.
Cen, miejsc znl~one I

Sl ł D II W

......................
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DiwiElkow,

'
.
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oiard ID

Rewelacyjny film dźwiękowy reiyserji Edwarda Sutherlanda p. t.
Wzruszający dramat erotyczny, obfitujący w szereg
sensacyjnych i emoejonującycb momentów.
..,

Dziś

i dni nasteDn,ch!

.,

W roI. sł.: pełna kobiecego wdzięku, urocza I czaruj~ca

ar, Brian oraz m ęski Richard Arlen
Nadprogram: Komedja dźwi~k. oraz Tygodnik dźwięk. Paramountu. Początek o 4-ej. Na pierwszy seans miejsca od 50 gr,
Widownia meohaniclllnie ochładzana i wentylowana. Na sezon letni ceny miejsc zniżone .

•
Dźwiekowe

-Kino
Dziś porał

ostatni I

TANlECI HULANKI! SWAWOLA r Oto tryb tycia, jaki wiedzie
współczesnym

Kr610wwa
'\V roI. gł.:

złota młodzi e ż

amerykailska. Ujrzycie to w

anc -

Loi. Moran, Mac Clarke, Walter a,ron i Philips Halmes.

Dodatek tygodnik Foxa.

potężnym,

dramaeie obyczajowym

Poezlltek seansów o godz. 4.30.

96

-r

Reżyser Cbandler Sprague

Pomimo drogiego obrazu, ceny miejsc n i epodwyż szoue.
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Burmistrz Czermak
z

wizytą

I
Wsz,se,

w Poznaniu

POZNA~,22.8. (PAT) W~zor.aj przed wieczorem
przybył do
Poznania burmłst~ miaata Ohicu.go,
p. Czermak wra,z r rodziną, i oto(}ZG
niem. Przybyłych roĄcl pnywitaU
przedstawiciele włndr. mIeJskich z
prezydentem Ratajskim ł dyr. targów poznańskich Roppem na częle.
Goście zwiedzili d7.iś przed pofudniem rlltus~ pO!r.nański, elektrowni~,
zakłnd utył!ll&ąjnv ł t. d. O g'odz.
14 m. 48, .",0 śliiada.niu wyda:nem
przez władzo ru!e.islde liR. oześć ;cośej aruer.vkRńskich,
ro:l;n~, udając się

opuAolll
do Berlina.

om

przebrli

c
pierwsz,

et D bez unkt6w karnrch

dwa włoskie.
O rodz. 12 min. 35
.iako pierwszy z lotników polskich
IJrzybył Ba,Ian, 11 w OJ(ólne.i kole.tności. Bezpo.rednlo PO nim .iak() 18
przybył Orlhiski. Wre8zcie o god2i.
12 min. 54 przybyl Gedp:owd, a o
13,23 - Ks'rplńskl i 13,28 - Zwir
ko_
RZYi\t, 22.8 (PAT). LotnIcy
polscy, Ba.lan, twlrlm, Orllńskl,
Karp:il~kl I Gedgowd przyb~'lI na

RZYM, 22.8. (PAT) - Uczestnicy międzynarodowych zawodów sa
tnoJolów turystycznych przybyli
Juz ~tęśclowo do Rzymu. O godz.
7,34 J'r~ylecja'ł Seidemann, o godz.
7,5~ Mn,r jenfeld, o godz, 8 m.
4
Colombo, o godz. 8 1łI. 12 Mas/lenbach. I o godz, 8 m. 13 Lusser.
RZYM, 22.ft (PAT) - W datszym ciągu przybyli nR tutejsze
lotnil'ko 3 samolaty niemieckie ł

DdwolaniB strajku
pr cownik6w miejskich
Warszawy

Boikoł lidańska

slile). Jutro lotnicy wyruszają do
dłUgiego tltapu Rzym Paryz.

lotnisko Llttorja w dobrym cza!ll~
l'rzed 2 PO południu. Maszyny 'ją
w dobl YlIl stanie.
St\mopoczlI~\l'
lotników !Jalczo dobre mimo ~mę'
czenia, ~pall.w oraz wiatru ll1 ~o
clwnego kierunkowi lotu. Lotnicy
przebyli perwgzy etap be!łi punktów
l<al'lly<;b. Na lotnisku powitaH naszych lotników amb. Prze:fdzleeki,
Ma~urowskl
oraz
I<onsul gen.
przedstawIciele pism i Ito,1011.11 Pc>t-

c

BERLIN, 22.8. (PAT) Biuro
Wolfa donos! z Rzymu: Do godz.
14 min. 32 wylądowało ogółem 27
Jotników. Na powitanie lotników
przybył na lotnisko pt'ezes aeroklubu włosk iego 8zef gabinetu mln.
lolnictwa I wy żsi oficerowie lotnicy oraz tłumy puhllctllo§el. Lotnik
franr.lI!~~ld Lebau musiał
lądować
przymusowo w Ponte dl Plava.
Do wlecz.ora wy1adowało ogóleJłt
3~ lotników.

Iniętyl

łłieszczęśllwe

Wal'Sz. kores]). "Głosu Poranne~o" tolcfonuje:
§~Da.,
ZaP"6wiedziany na dl.iś strejk vra
zwalczał bft:~ anigpolską
cowników mieiskich w stolicy został w ostatnIej chwili uroc.zyścic
O,5wiadczenie
to
zostalo
Są ściśle
związane
Zwlnzek obrony kresów t:a.- i Polsl,,\
odwołany albowiem prezydent mia chodnich
oq,łasz;a kOll1.mlioka t. traktatami, sena,t wolnego mia- przez rząd polski przyjCIle do
sta oświadc,xa, iż jest zdc'c ydo- wiadol11oś'ci, iako Zf: pewnicnie,
sta wyjaśnił komitetowi strejk owe który rozpoczyna się:
wanv cner/:!icznic przeciwdzia- it. władze wolne~o miasta zer,
"Obvwatelel
IDU, te magistrat i tak od płą,tku
z doh'c hczasQwą ta1ldyką
łać: na swelll teryŁorjum wszel· wq
W
dniu
13
sierpnia
r.
b.
serOZJlQCZ11ie spłacanie zaległoścI.
nat wolne'g o
m-i-a,gta Gdańs!.a ldr i pro'pagand.zie ekonomicz- tolerowania gwaH6w jawnych,
ski e I'OW [\p,ej
przeciwko s.kiero'Ylmyoeh p'l'Zcciw[w Polzłoivł n I I ręce pana komisarza nej,
pocIągiem geneTa'Ine,g o Rzplitej P w GdaI1 firmom pJ.l.skim, i wytWorO,lll SC{) i polskiej ludno,x i Gdanpolskiego. jaik o ' ska".
wyniku 2 zabitych sbt ooiwiadclenie treści nastę oochodzenia
\Y dalszym ci ą.gu od ezwa g: o
też użyć wej powa,gi, celem Z:1
pu.i~.ce.i:
czynom i przeja- si, iż stosowany doiychczas baj
POZNAA, 22.8. (PAT) - Onego
"Ożywiony
chęcią pl'Z~zy' pobieżenia
dal wiecwrem pociąg osobowy, la nlellia się wSlyslil<iem, co leży wom nioprzyjaznym, skierowa- 1<ot Gdańs,ka zosta.ie cofni ~ t:v , a
dący z Poznanłn do Ostrowia
na w ie:.lo mocy do lJ)opora wy sto- nym przrciwko osot om pocho· spolaczel"lst wo ś1ccl7.ić będzte,
sen :lt gdull!:ki do\rr.:vma
przeJetdzle naloohl\ł na w6z rozwo- suuk6w mi~dzv Gdall ldem i dzenia, h1b o-byw:1lel s twa pol- C7.y
s wc'g o prz"l'zr:czcnia".
Ż44.'y wodę sodową. Konie l wóz Polską i zważywszy, że Gdallsk skir:go".
ulf-gly :cmlatdł.elllu. wof.nlca Odniósł cIężkIe runy a towan;y,zący
mu chlopie.: PoniÓSł 'młerd na
ml~)acu. Wotnlca prz,," Ilon V do

"obec przgrz(c:zenia przez

te

wypadki

b~dlłe

Zdefzenie I
w

• trltala

Sztu zn

zmarł.

napad

komunł.fólll

na pochód slonl_tyczny
SOSNOWIEC, 22.8. (PAT)
W nledzl lę podC1:1UI zlotu orll.nlm
cji s.ionistyc~yc:h na ulicy M<).
drzejewskłe] na pochód
uczestników zlotu napadła grupa komunio
stów. Bólk~ zlikwidowała policja,
ueszłując

6

napa~tników.

•

Skladaj
i

------oply II

o_zi~t

błelizn~

dla

bezrobo.ngc:b

Uzasadniona rezerwa wobec inicjatywy
Prof. H. Pdrker WiIIis z UJlhversytl'tu w Kolumb.łi, wybltny znawea stosunków amerykańskich, którego koretlponden~je wywołały w
swoim czasIe Interpelac\e w Kon,
gresIe Stanów Z!ednoczon:vcb, zamieicil w "Ąg,nce ECOllo-mique et
Finaneiere" dłu~zlł wzmiankę w
które.i m. in. pisze: "Daale, dostarczone przez banki i clpinje sfer harl
dlowych nie stwierdza'.Ił oZllak polepszenia
(\gólnego
intere;iówj
istnieją oczywiście punl,t.· zada wal
niaJące, aczkolwiek naturY niespre
cyzowane" jeS~I.lJ:e I () ~nnczelliu
drugorzędl1em. Tak więc w rrzel1l:Y
śle włóklennl~lIym ZU1'Il!ly są "lie-

..

~~~~~~~~~~~~~

Umacnianie Darlamentar,zmu•..
HlstorJa

orła

I nap I 6w w

gmąchu

ejmu

Warsz. kOlę,l'. "Gl()8U Porann~ Odno'ne pC)dallie po zł() do mln,
1(0" telefnnu!e:
robót pub l., któn~ oświadczyło, że
~ph)Oyoh udzieli PQ~wpJenła rtll t
W sejmie ł senacie,
InowacI~
lnem letnlttJ Jut od l(ołlC/l kw! tllła ~ zaatr~ełel1lem. by mu przedstazns:ledł wyp~dek, Q J~t6rym mówi wiono rY$unel< orla. Sponądl()fl()
tę w pustych kulttnf'łl' ch. MJunowl' w seJmie rysunek I wysłano (lp mi
cle przed .,aklm~ Icznsem mlU'Sz. nlsłersłwa. W ówczns okazało się,
Raczkiewicz. bardzo dbaly o wy. te mln. robót publlczn. przekrf"Czy~ląd ~~ęśri !tnlachu,
pr~eznIlC~Q lo swoje kQł1lP~tenc,łe o zatwierdza
r.e.l na nara'dy sęuatu, kazal wy- nie rysunku orła'. Jest ono wyłącz
ryć złoty napis: "Senat Rzeczypo- nem prawem min. oŚw. Poszedł no
~pome.i", Komis.i a gospodarcza sej wy papier i waoral wreszcie uromu, która zebrała się niedawno, za- eZy8eie nadeszła odJlow~edź 'l'..-'
l'zijdziła
zewnętrzne ' odnowienie zwalaJą.ca' na dokonanie pro.l ektogmachu ł doszła d(} wniosku,
te wane.i inow?c.ii. Już dziś rozpoczną
seJm nie .łest niclem JrOfSZV od se- się mboły.
W !<olach politycznych mówią.,
na tu i postlInowIIn nil frontonie nad
we,rclem ulol(()wfte napili "SeJm ż'" jest to na.łłepl!1zy dowód umocR ~eczy,,08po!ite.,IJ, ! dodllnłem Jesz- nienia siQ parlamentaryzmu w Polcze lIodla
pańltwowejto orła. sce.

i

k t trofa

pogrz bie kolegi

L

•

•

leciał

amerykańskiej

.

dOllt\~clł się
oszustwa, JIOC!aJąc
'ałs~Y\V1J wal%~ jlwe~o 8amolotu. W

ban/."orxe lnolezono krętek ołowiu.

wn~1 25 funtów.

Znrzą(h:ono

po-

nu,~ne zwaienie srmolołów, przy'
czem stwierdzono te ftl'lIlfa1 Ma!!.
~o'a ma - W"g;ę m~łeJ!lzą o 25 rU11'
łów. Podczas "Ierwlueao wnłenia

I

ukrył on krQ~k w
II" ,'olocle a
pOdeza!! pr6b wyrzucił !l'C'I,
~b~
zm,lIeJr.zy~ WtlJ:tę Itpnrntu. Mosso1
unIknął zdVsltwl1Ufll<owanhr, rdyi

sam

się wycofął.

'.
RZYM, 22'.8. (pA T) _

Lotn"

czechosłowacld
Mąrc!!,
biorący
udział w raldzle awionetek musial
łądow()~ w ptlhllżu Citta delia Pa·
dova z poWGl1n zep~uela się motoru. Przy lądowaniu aparat skapo·

tował. Pilot wyszedł bez szwanktt
Samolot ,ie~o Jest tak uszkodzony,
że nie będzie mógł wziąć udzial1J
w dalszym locie.

..

aJ

do WiednIa.

DopIero obecnie wycb."hlł na ła",
!\lHł n df3Uczne
!lło!lunkl, w Jakich
odbywały sie próby teehnlczlle w
Berlinie. Praucuskł lotnik Ma:s!ooł

• • •

wieIJeje, co wpłyuie na lekkie zWię' lne o polepszeniu na większo skalę·
kszenie ZUlfUPÓW ~e stJ'ony przemy B,a~llc lerzy nC}wo,lorscy są t,łcze) za
słu prletwórCzp.go. niema ,jednakie niepoko.jenl, nli ośmieleni ostatniewyraźnyc\l oznak zwiększenia kOli mI fluktuacjami kur8ów na Wallsumcji, ani tez a,ktywności przęr Street, aczkolwiek hau8sa ootałnia
dzalń. Naogół potepszellie sytuacji przyszła' w samą porę. aby wzmoc
w Stanach Zjednoclonych sprowa- tlić sytuacJ~ licznych drobnych
dza się, jak doflyeJtczas, prawie wy pr~e(tslęblor.tw finansowych zwIliłącznie do rynku waiut: Jest nie- ~lcza prowincjonalnych. Znaczna
m{)źliwością t!!.la'lić, jak dalece bę- llo§ć tych p,rzedsł~blarstw ~korz~'
dzie ono poołępow,tło, t ZII. Jaka słała' z haussy wby pozbyć Sll~ obb,jest siła nabywcza klijenfeli. Wia gacji niepewnych i dokonać w ten
domcść o kr',I: al.'h, podjętych w ce- sposób "oczyszczenla" ~we20 porlu wywolanla PQl"J'!;zenia ,!~óllle· Uelu...
go są lu p:lyjl1J.'VI.II~1ł z coraz w'ę
Jak z llowyiszc~o wynika, słusz
kE:zą reZ('1\"l)., od chwili, ~dy sfer." noścl n2,b ~era stanowisim "GłOBU
j!iełdowe dowied'f.1aly '1lę, iż jelll·a Poranneg()", !{tóry do haussy am'.lz na'der zua'IV. J agencji 7.o~lala rykailskie.i odniósł się z ,jaknaJobdarzona mi~ją propajCandy pro- wlęlcs7·n rez6rw!J, nie pndda,ląc się
nądowej. W koJach polnf()rmowa- nnstro,lom sztuczncJto optymizmu,
nyeh istnielI' tendenc'a wyczl'kująr s~erzollego zg;óry ze wzp;lędów poca', nie są one bynajmniej przekona Iityci!:uych i 02Ó!tiO - kryzysowych.

"a-

Jui w plerws:zym dnIu raldu
notowano trzy wypadki lotników,
uczestniczących w nIm.
Dwukrotny zwycię7.~a raidu (w J929 ł 1930
roku) słrzasl<ał potlCUls lądowania
w Bernie podwozIe. Po nalIl,r awie
wyleci w dal s zą drogę.
Nlezwylda przygoda spotknlll
!I:nva.ll'.ara Strauml1'1llI', Ił raczej .;ego towarzysl,a. W drodze z Berna
do WiednIa- lotnik zauważył u8zkodzenie skrzydła. Wiozl!c dwie osoby, samolot musiałby opuścić się
nil zIemię, Jedna mIała szanse doIltl':ni::\ 81, do Wiednia.
Struuman zadecydował - towar7.y!l~ Je"o wy!!lcoc1.ył ze
spadochronem, 10tnlk za§ uczęłltwie do-

( ~W"~

Z ołtainfej elewili

Krwawa z

dn

lamordow®1 pr s.ut he,
nań

Ponury

zbir

WCetll'lł.'
wleuorfm
Kale"bntJ'Juł 'lit Bidulach

ulica
była
wid1lwnlll
krw.nweJ ,zbrndni.
Do łlUCeh()(b:ąeej k.oblety ohok domn nr. 28 ~bliżyl się .lakiś o~obnik, błyskawicznie zadal Je.ł kilka ciosów notem. l
począl uciekać.
Na kl'Zyk nQ1ladnlętej

pl'zechodnlo puścm filę za ucleka.tą

stanie

pr (;

przed

u
n
r
k. r
e ,h la a

W

D

t

sądem

ka, nadal h'lłdnlla się llle.'!q·
dem~ zmuszaną do te~o ])1·7,c.z
Mal·ciniaka. Przed 2 ty~o(]nia·
mI I'o.lczYlls]m pOl'1mclla Mlu'"
cini3ka i zamIeszkała u swych
7.lItl.lomych, Mal'cilliąk wllLznc,
li ofiara le/lo umknęła, zapn-

doraźnym

,,' Irclzhtł lC'lllStQ,

kłól'ef doJ{t1.

nal w dniu wczoI'a.lszym.

Pol.

C'zyń ska

zm:ll'la od zadan.Hlt
id I'au .icszczc l)1',z~d pl,zly by.
('icm ~eI{ ar-za pogotowia. l\'Iarel
.;lak 7.łł czyn swó.i shmłe PI'zNl
s~' llftn dOl'ainym.
,

I

Kat strofa sa och dow

WflrSl, karesp. "Gło!!u Poran- trumną
dla l'cld,ania bonorów cym w po~oń. Schwytano go l
1ll'go" telefonuJe;
Inutl'h~nlU,
SI,utkl lld.,ltJł\J1,ia pl'i:eprOWlłd~olno do I kom. PP.
Owuch hrabiów poranionych
DzI~ W eza ie łloar~ebll po· były ()kl,oJ)uo. ObA p,pql'lłły ruWl\haUltl
dochodzente pollPOZNA~, 22.8. (PAT) Dziś Jako pa<;nłer Alf1'ed hr. Mycielsld
" ... e;tnllcJl Pi~wQsddrwJ(,l!łl. któ uęly J wysokojjeł 200 mfłrów; cy.łne lII~taliło, te '1łHU()1',loWI1J'y zg ln~1 Ill'zed ~ d.dłll111 w kR· oha! plloel, .a mlanowlel~ ~a 1111 jest
2S-letnią
Franciszka przed p(}łudniem w I{omorni!itl WY · :złamał nOlfę i n : dw~'re:żyr kfęgo
(! ~ rzyła' się trnJ;iczna katastrofa sa- slup. Hr. Józef TY8Zld wicz 0 ')łtHl tl'o flc
słl'l1lolotnwe.I,
wy{lłl pI'ąl Fldas l pluł. NOWAk
1)<r P()I~,~'ńslu1.
Ilro.łyłutl\a,
r."ś
mochodowa.
WsIwIeli pękn ięcia niósł jedynie lekkie
okaleczenie
3ft.lctnl Bronlsła,w
rzyła -iQ tlOwa katąliJłI'ofa fU" nieśli
H~m()rć.
Wstr~qsaląey n!ordercll)
OpOli na prz (/Idem i tybem
kole ,war:!;y ł doznał ogólne.i kontuzji.
mołotowa. Miallowh:ie r;deuy- {en wYP:luck wywoiał
wielkie Marril11atk. sutener. Polczyń- anmochód, prowadzony przez br. Oba.t wstali przewiezIeni do szpt ·
1.1 sie t s~,,.wf.;ty. krqją~ nad Wflliedc w P6AJaniq.
ką, bwltC Ił.OOhRllklł 1\1 1'~lp.łIr. Tyar.J,IQwio!:" arull)wl!ł,
.Ja d.Q c) taIli \V P(1 ; fJ~n lu.

~.
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ADMIRAŁ ZENKER
szef dowództwa marynarki niemieckiPj podczas \vojny,
lŁm~rl
w 62 rok,u żyda.

były

PICCARD PO WY LĄDOWANIU.

To

.prz~kazane drogą telewi'zyjną jedyne zdjęcie
z mo·'
~ądoWiail1ia prof. Pi~cafda ,p.o locie do stratO'sfe'fY, ujego ball()n (w głębi) z gonddlą w chwili transportoprzez żoltnimzy włoskich. Na letwo OIłYok gondoli wi-

WCIĄŻ NOWE OFIARY GÓR
OaóAny widok na szczyt Glockner, 11 wierzchoł1ka 'którego
w ubiegłym tygodniu wY'darzylio się kil1ka wytpadków, p'f'zy;cz~
osiem QlsóIb znalazło śmierć w przepaŚICi.

men.tu
kazuje
wania
docroi obaj lotnicy, prof. Picc aro (lIla Lewo) i jego towarzysz
Cosyns,
którzy natycluniast po
wylądowaniu,
z'Uipc:nie
wy'c zerpani, położyli się , by u c iąć króbką d'l"zermlkę.

PANNA HILZ
fra'acllska, ustanowiia
rekord,
osiągając
na
swym aparac,ie wysokość
10200 mchów.

pi1.o'Łka
11O'Wy

ORYGINALNY Cl\'IENT ARZ KREMATORYJNY
w formie amfiteatru, otacza.rącf',go piękny staw, zosŁał oddany do uJżyftku pUJbli>Cznego w Ohlsdorfie pod HambU'l"giem.
IMPONUJĄCA TJ ROCZYSTOŚĆ

fll)'wa,rzy\Szą(:·a w,pfO'wadlzeniJll n a 'lllfząd IIlO'W€,go

szefa mary·,
n a'r k i amerylkań>slkiej, admiTala Lei,g;ha (na lewo,), kcMry pn.e',jąt to 'S'tanorwi:slk.o ;po adrrn. Shofieild (na P>l'iłJWo), odbyło się
na 'p'okŁadzie krą'żOlwn>lka "Pensy~wania" w O'becności 19 9dmirałów i drwUlSil:u wY't,s zych O'ficerÓfW ma,rY'narki.
OSWALD MOSLEY
tworzy w swo.iej paTtji w Anna
gl joddziały sztUI1l110We
wzór
milk.ii falSzystol\vskieJ,
wymi eTZ on e p rz ed ews zYlS1tlk i ffill
przeciwko kOffi'lmistom.

UDANY LOT Z EVR OPY DO AMERYKI.
AngieJ.ski 10Łni,k MollisolJl (u g óT'y \ wy.konał na pOWyższY1ll
samolocie lot z Ir land,ii do Kanady.

GRECKA KOMPANJA HONOROWA
dla księcia Walji, któ1ry odJb"W/l podróż inspekcyjlIlą
TZU Ś,r6dziemnem.

P<> mo
PAWEŁ

T

to wyspa Bora-Bora szczęśliwych
nie tknięta siłą cywilizacji!

A

to tragiezne dzieje dwojga kochanków!

B

tu

KELLER

wybiil:iny 'POeta

z niemiecikie,1{'o

Śląska, zmarł w Wrocławiu w

60 roku

życia.

~

WA~NEI

okrutne Tabu! To wstrząsający film
dramatycznego!

pełen napięcia

to film, w którym aktorzy
cert gry!
Następna premjera -

dają

kon-

"Grand-Kino"

WA~NEI

WYDANIE

PEŁNE

~ol~~ie~~ Ko~e~~u Karne~o

obowiązującego

Od 1 września
1932 r. w opracowaniu sędziego
L. Lewandowskiego Cena zł. 2.Wydawnictwo KsJągarnl ł.6dzklel
"e z y T A J U ,
1.6dź, NARUTOWICZA 2.

NAJWIĘKSZY AMERYKA'''l' SKI OKRĘT PASAZERSKI
"i\łanhaUan", o pojemnośd 24 tys. tonn, odbył pierwszą swo
ją podlróż i zawinął ,IQ portu w Hambuf1gll.

~3.
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f ipoziomie
I
i ,obia bokami

Mleczna
Jasna
Najbardziej posilna stola na nain;ższJ1m
i uzdrawiającI.
(Specjalna służba korespondencyjna "Glosu
Katastrofa lotnicza
PRAGA 22 VIII. (PAT).
Donoszą o kata,stroflie lotniczej,

Mianowicie sarnolQt woj5kowy
A·U-115 z nieUJstalQnej dotych.
czas przyczV'ny spadł ze zna'Cznej WYSOkości. Zalc,ga Qd.niosła
bardzo cięźikie obrażenia. Oibser
wator zmarł w sZlp italu. Pi[ol
katpral MusiI walczy ze śmier
cią..

felielony i kwadranse
literackie
Dzisiaj o godz. 20,55 znakomity
.tykl IitE.racki p. Leon PomłPow
. . wygłosi fel.ieton literacki p. t.:
"Pomnie.iszanie współczesności", w
którym zastanowi się nad wpły
wen~ na psychikę
pisarza trzech
czasów przeszłego, teraźniejszego
i . przyszłego, którymi ograniczeni
są i którymi żyją ludzie.
Jutro o godz. 20.35 odczytana
zostamie w kwadransie literackim
•JRo'l.mowa z papugą" Stanisława
W asy\ewskie~o, utwór pisarza jedynego w swoim rodzalu w literaturze polskiej, wskrzesiciela: przes;, lości domów
polskich, rodzin i
ich codziennego życia, operującego
krwawą temperą w m?low&niu postaci, lub blademi "astelowemi tonami. (r).
U ludzi II nleregularnem dzia·
serca uklanka naturalnej wody gorskiej "Franclszka-J6zefa" sło
sowana codziennie zrana na.csczo powoduje lekkie wypr6łnienie. Ząd. w apt.

łanlem

KONCERT Z UDZIAŁEM WIl'-KOMIRSKICH
Dzisiaj o godz. 20.00 usłyszą ra
d,iosłuchacze ze studia
warszawskiego koncert wieczorny w wykonaniu orkiestry filharmonji war~
szawwdej pod dyrekcją. Józefa Ozimińskiego. W proJtTamie
utwory
Goldmarka, Cza.1kowskiego, Gounod, oraz Hofmanna Suita Węgier
ska, o barwneJ ilustracji muzyczne.r. Solistą wieczoru będzie znany
wiolonczelista, p. Kazimierz Wilko
odegta li: towarzy
mlrsJd, który
szeniem Mar,ii Wilkmnirskie}
na
fortepianie szereg drohnych utworów wirtuozowskich. (r)

I

Porannego"l

Za "polityk~ teatralną" narodo- wi socjaliści próbują rozwinąć wła, aby uzasadnić konieczność własne)
BERLIN, w sierpniu.
·,
d wych socjaHstów przemawia poniż- sną działalność teatralną i filmo- partyin~j, ciasno ograniczonej pro
Kto zagad mentom propagan y . .
_~ I
wą. Niemiecki teatr narodowy w dul,c,ii filmowe.i. W swem nowem
poświęca tak nlez'l\'ykłą i obszerną szy ~~losel{, kt?ry zdl.1l a I przepro
.
k
d
'
.
I·śc· wadzlc w pruskIm landtagu przy- Berlinie, który pomyślany był Ja- piśmie fiImowem "Der deutsehe
uwagę,
la
naro OWI socja I I,
.
__lo
ko konkurenc.la dla teatru lewicy Film" zapowiadaJą tworzenie narot
. '.
00' t ' ' . 'fil padkową wlęks:wecłą:
en rue mo~:! o .Ię me pommąc
U
z cilcymi łub nie nie- radykalneJ. doz.n!all zdecydowa'nej dowo - socjalistycznych obrazów
." ~owy
,.
mu, kt6remu obok prasy przyW1"
· 'I .
I .
ty miecklello
poehodzenia artystami porażki i s~anął w obliezu bankruc- "z własny!.'!! l,apltałów". Mozna z
d a nal· d
0 0 105 eJSza ro a we wP. ."
I .
. ;•
a twa. Podobnie narodowo soejalic cal .. Ilewl10ścią stwierdzić, że filmy
.,
b.
P
b s'cemcznym na ezy wymowlc 1\
. .
Wallm na Opll1Ję pn hczną. od a
'bl"
t
. . . : . h n' styczne widowisIw w monachi.i- te będą zawierały głównie parady
słem "walki z bolszewizmem kultu D<l.1 I~Z~ crmll1 I WI~e.! I,C
l~
skim teatrze miejskim, które 00- hitlerowskie i ' llrop.a.e;andę party,iną
rałnym"
hitlerowcy
prowadzą odn:wlac. .
więcej , zawierać było się dopiero przed niedawnym obok militarystycznej i na'c,ionaliostrą walkę przeciwlm tym zjawiNIe nalezy .
lub nie niemieckie czasem, doznało całkowitego nrepo stycznej hecy.
skom na scenie i filmie, !{tóre wy" umów z obcymi
artyst~'mi scenicz- wodzenia i zostało ' ostro skrytyko
Niemniej pewne .iest, że wyświe
dc:~ią się opanowane przez liberalne go pochodzenia
}Vane Ilawet przez prasę prawico< tlanie tego rodzaju film(iw w dziel
i postępowe tendencje. SczegóhllC nymi.
wą.
nicach robothiczy.ch napotka na
są im
znienawidzQne widowiska,
Znbrania się wystawiać ntwory
.zdecydowany opór. Już ' dziś pisma
które zwraca.ią się przeciwko woj- !>celliczne o antytiarpdawe.t, ~y.
Narodowi
, soeialiści
zdołali
lewicowe publikują nazwiska naro
nie i militaryzmowi, oraz te, które fistyczne.t lub obyczajowo destruk wprawdzie OSiągnąĆ' to, że niemIec
dowo - socJalistycz.nych właścicieli
są opanowane nowoczesnym du- cy,inej tendencji".
ki związek sceniczny prowadzi Ukiii i wżywa.tą do ich bo,ikotu. W
che~1~ w spnwach zagadnień obyAntYl1arodowem, pacY!istyczl~em .1 ~t~ t~ch :~tr~w" które , nl~ anga- odpow!edzi' na to hitlero\'fcy zapoczaJO'W 6połecznych.
i Clbyczajawo destrllkCYlnem Jesł zUlą zydow anI cudzozlemcow. Zdo
wiadają
gwałtowne
zwiększenie
Narodowi
soc.iaIiści UIOi:owali naturalnie to wszystko, .co nie PD-I łali oni również ?~t1~lik?wać list~ reklamy dla swych kin. JeieU
przy pomocy terroru
gwałtów doba się panu HitlerOWI. Kultura przeszło 20 właśclcleh km w Berh
wspomnimy Jeszcze, że ra'djo w cowcielić w iycie Niemiec duchOlVe Niemiec l11il być kulturą narodowe nie, którzy przyznali}. się do hitIe~
raz widtszym stopniu oddawane
i kulturalne hasła narodowego so- IrO soc.iaIizmu, albo te~ wogóle żad ryztnu. Nie zdołali Jednak dotych,iest do dyspozyc,ii na,r odowych !!..~
cjaHznm. Niezliczona i1o§ć przed- na. Nikt inny, ot)l'ócz przywtlrlcy czas stworzyć tea tru, który be~
cJa Iisłów, to można sobie stworzy ć
stawień teatralnych i filmowych berlińskie~o narodowych soc.iali- względu pa' swe tendenc.ie mógłby
przybliżone po,ięcie o rosnące] sil,
kończyła się awanturami i gwizda s(ów nie zdołał prztf paru dniami się wykazać wartościowym. art ypropa~andy hitleryzmu.
mi, przy a'kompanjamenr.ie bomb proklamować przez radjo, ze po.lę- stycznym pOLliomem .
M. Karow.
śmierdzących, krzyków i tupania cie kllltu~y nar~low~c~ soelaliPonieważ cały lmrs społeczny
nogami, wywolanemi p<fZez zorga- stów musI się st~c pO.lęclem kultu- idzie na prawo, również i w tym
nizowane bo.\ówki hitlerowskie, po falnem całych. NIemiec...
.
kierunlm dąży produJ{c,ia filmowa.
l1ieważ autor, al{tor czy Ea:ma Sztll
Jednak:ie hltlerowc~ chcą. metyl Jal,o charakterystyczny symptom
ka nie znałazły łaski w ich oczach. ko Pf;zeszka:dza'Ć, ~sledl~~ 1 zak.3 tego z,iawi.Gka moi na wskazać noWystarc1.y przypomnieć sobie hi- zy~ac, lecz. próbulą takze rozWl- w~ film
Em~Hd, n(},<zący tytuł:
torję z filmem Remarque'a, ldóry nąc własua twórezą pracę kllt~: ~,Baczność .. , w prawo patrz..." Kilwywołał olbrzymie demonstracje rah.1ą. Do tego ce.lu
chcą. , dOjsC ka innych tytulów obrazów brzmi:
hitlerowc6w, trwa~ąc'! przez ca ły d~tem!l drogamI:
pr~edew~ZYIlt. "Śmiertelny bó,i pod Mars-la-Tour"
tydzień, oraz gwałtowne starcia' z kle m przy pomocy ~wlatowe,1 słaNie zoiniecie Niemcy"
Marszał
· Ją, az. wresrzcie naCIsk
• ulicy wy trustu f'lI mowego"Ufa,
~' któ"
,."
, "
poI li!
ry ku, naprzód
..." " Tannenberg"
"Jezwycięiył, film z{)stał zd,ię;ty, ocen należy do ich niemieck9 narodowe denasftt
oficerów"
"Michałku,
zurow3ny i wystzwiony ponownie go f?warzysza Hugt;"berga, a po zbudź się... ". Oczywi~cie mamy tu
aopiero po dość długim C7.a~ie.
drugie przez zor~aillzowanle wla- do czynienia ze skromnym począfInna' metoda opanowania sceny sne produkcJI filmowej i teatralneJ. klem 'wielkieJ serii.
.
i filmu O'dbywa się pod hasłem wal
Faktem jest, że produkcja fihno"To, co za,powiada obecnie nfeId przeciwko za~ranicznym wspól- wa "Ufy" przyjmuje w ostałnicb
miecka produkcja filmowa, prz,ekra
pracownikom w interesie bezrobot- latacb coraz bardziej reakcyjny
cza jut granice tel!;o, co
można
nych aktorów niern~eckich. Jeśli charakter. · Niemiecki monarehlzm
znieść i
musi wywołać protesł
się ma jesz:cze mnlel wstydu, o- i militaryzm święcą w filmach niewszystkich sfer, ktł>re są zailltereświadc7a' się c,twarde, ie celem mieckich swą re~urekcję. Bardziej
'sowane w utrzymaniu filmu w jejest oczyszczenie niemieckiego t y- cb.·rr.kterystycxne jest .1ednakZe,
go llajczystszem, nfedwuznacmem
cia kulturalnego od obcych ~.Vly- że )lJoj!ram produkcji "Ufy" na naj
pl'zeznaczeniu" - czytaliśmy prz.ed
wcJ.w. Obowiązujące od czterech bliższy sezon, który obejmuje 23
kilku dniami w jednem z berliń
tYJ!:odni pl'zepisy kon~yngel1towe wielkie filmy, 15 mnie,iszych i 2l
skich pism lewicowych.
ustawy filmowej, która w konse- obrazy kulturalne i naukowe, prze
Narodowi socJasliści, którzy zakwenc.ii muszą pociągnąć za sobą w:duie tylko ,Jeden film narodowy
w roli głównej
zwolnienie z pracy 1500' z~granicz "Jutrzenka". Połowa wielkich til· wsze, jak psy. żąldalJą całej ręki,
nych alttorów, reżyserów, kompo- mów będ .. to komedje i operetkI, gdy im dać jeden palec, nie są jed
zyłcrów etc., idą całkowicie po a I'eszta obrazy sensacy.lne i oby- nak bynajmnieJ zadowoleni z nacjo
naHstycY.lej produkcji filmowej, alinji "propaga'l1dy kulturalnej" na- czajowe.
Jak jui wspomnieliśmy narodo- le wprost przeciwnie atakują ją,
rodowych soc,iaIistów.
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Wyłado,wywal pał go Dżewad Pasza życz1.iwie
na rekwi:zytach po ramieniu i p'owiedzi,ał:
- 'Widzisz, Pi'olbrze, irntereistnienia, ;ako że na samo istnie
nie nie p'o,siadał żadne,go wpły sv są cudowną rzeczą. Ale cz~o
wu. Dżewad Pals za widział to i wiek mlliSi mieć przy okazji tro
chę czasu dla p,r omieni słonecz
uśmic'Chnąl się.
Zainteresował się ar·'
- Co się stało? KoohalllKa nych. chit Clkturą swego krawata" któci ę zdradziła? ••
ry pod wp ływem iegQ rą k stał
- Nie ...
się p,ra'wdziwem dziełem sztu- A więc cO' ci dole!!a'!
ki. PC'> chwili mówit dalej: Pi ot'l' wahał się i zwlekał Maml Wlrażedlie,... że uj'rzalłem
przez chwilę, przyc.zem jego mlo promiell ~ońca ... Trudno mi po
d~, a pelna bezczelności twarz Wliedzie<! ...
zarM(I'wiła się zle1>.'ka,
Przez pewien cza,s stał w za- Denerwuje mnie to, że nic dumie, w yJg.!ą,dając oboję1m.ie
już nie robiJmy .. , zapaH.ł się , przez okno, pocz em .zwróc i? się
zaPO'mll1iał Q s.zacunku,
należ .. do lokaja:
nym panu" i wybuchnął gniew- Postaraj mi si ę o 6 róź,
nie. - Tak doś,konale si ę lmt'-lj Pi otrze ...
zaczęło ... A teraz? Nic, abso.J.ut- Oczywiści e, .. zno 'w'U k o·
nI e nic ... Wszys.tkie skrytki w bieta, .. - mrukn ą ł -Piotr.
skarbcu są pełne, a my żadn e j
- Masz rację - zawołał nie
nie otwieralll1Y. Interesy z Kar- mail Dżewad Pa sza i r o z eśmi a !
czem talk cudQwnie s·ie;: zacz ę ły, się, co był) li niego rzadkOŚCią ..
a oto .iakoś nic się z nich nie - Rzeczywiście kobieta.
robi. W międzycza'sie może on
- S~uęcimy J)rze:z nią kark.
sto razy wpaść na całe oszu- Allbo teź przyniesie na m
stwo , a wtedy co będzie? ...
o.na mająteIK ...
Dżewad Pasza spojrzał filo- Ładna z t.ego. będzie hezofic.znie w lu tm, PQczem zde- ca ...
cydował beztrosko:
Dżewad Pasza wyprostował
- Piotrze, włożę dzisiaj je- się, a gł'Os iego nabrał os trości:
dnark srebrny krawat, Jest on
~ Piot.rze ...
bardzi e i elegancki w odcieniu ...
- Słucham pana .. ,
Piotr w,zruszył ramionamI i
- Róże. Możesz odejść.
od~",
Gdy powrÓICił, PQkleLOKaj wyszedł.

fach i kufrach.

swoją niechęć

PllłaOŚĆ

W· HDTBLU
Adaptacja JANA TRAMPA.

Dziwne dzieje ludzi, których drogi
zwykły przypadek
_

życia

skrzyżował
Ciąg

4

daluy.

całQści do jednej jedynej kobiety,
Lak, że iakiek'olwiek intert:Tereny były pr,zecią,żoll1e hi'ilo,t e,k ami i naleiJały do iakiejś sy niewiClle go w tei chwili obk'Ohiety, której nie mo!na było chodziły. A nieznane tereny ja·
znaleźć.
Widocznie nie miała kiejś nieznauei kobiety, której
ona jeszc7e najmnieiszego p oję  nie można było znaleźć, by;y
cia o poczyn1onych odkrvciach. mu w grUllcie rzeczy zupełnIe
Pertra'kto.wano zadWIOkatem obojęlne.
właścicielki, niejakim mecena-'
sem Cz'UJbkiem, który w zasaO tym samym czasie tego
dzie już wYlPracował teksty u- poraiJllka, gdy Jan Ka'l'cz jUli od
mów, nadających się do podpi- kilku grodzill1 J)rzy swem bhlll'rkll
sania. Umowy te były dość ko·' wstrząlsał finansami wiełkich
rzvstn". OC'lywiście trlleba by- koncernów, stał Dżewad Pasza
ło jeszcze znaleźć O'wą kolbietę, pr'z ed l'Ulstrem w swoim pO'kd'Ju
którei naz'wisko
ja,koś
wy·, i badał swój wygląd zewnętrz
szbo mu z pamięcri (zresztą nie ny. Był on, ia1kzaW1Sze, zadaodgrywało to roli), i właśnie w wa,l a,krcy, a iednak wytwo,rniś
tym ce~u Uczni agenci jlllrt roz- odczuwał jruki'Ś brok. Nic cho ..
poc,zęli poszUlkiwania. Jm Karcz dziło Q kwiat w Dwl.onierce, nie
był tym projektem bardZQ zain- chodziło również o krawat. teresowan y, ale szczegóły pow MOtże było to rezuJ.tatem kąci
stawił
do olP ifacowalll!a swym ków ust. które zdradzały wll!'Cej
wszystkilll1 dyrektorrOllIl. Okazał sceptycyzmu, niżby sobie życzył
sie bardzo roztar,qlllIorny, bowiem ich właściciel. W kącie po,k o.lu
jego myśli na~eżały niemal w Piolr szperał bez szmeru w sza-

*

•••

Natomias,t Ma~l~, której lo·
sy interesoWlał:vt iuli nadzwyczajnie c.ol11a:jmuiej z tuzill1 lu·,
d:zi, o ktÓlrej mi1jony chodziło:
aczkolwiek ona nic o tem nIe
wiedziała, ~iedziała na małyul
balkoniku w swoim pQkQ,lu w
nie znanYm pensjonacie, rQzglą.
dała się PO rOIl,sło.necwione j I)~
koJicy i czuła się wyjątkowo ZIiIdowo~.ona i woLna. Karż.da znua
na rozwiązuje ~dzieś w ę.zty
przeznaczema. A Masza <:zuła
się tego poranka jUli jakby wy··
zwolQna. Około gorl.ziny 12-cj
prz ys zedł Dżewad Pasza w srehr
n ym k,rawacie, aby dowiedzie~
się, iak się czuje i aby oddać się
.ie j dalej do dyspozycji. Masla
była nieorI11al zadowO'lona , w 1dząc człowi e ka, z którym D1o~la
,polrozIDa'wiać.
P od,u Qlko wała
mu za współczucie , ale z uśmie 
chem odrzu(!Ha wszelkie dal!i ~ e
ofeld y.
- , Byłam wczora i nIeco za,
nt'lr wowana - pOWIedZiała, pa·'
irząc przytem na niegQ
znowu
tak chłflono i obQjętnie, że D~l' 
wad Pasza poczuł si ę skr ę powa
ny. ByJo to bardzo uprzejmie z pańskiej strony, że podał
mi pan ten adres. CzujQ si ę tu·
ta i bardzo dobifze.

(d. c. n.)

~3.

Wift~~m~~[i ~i~i~[~
Osobisfe
wrócił z urlopu I obJął
ttr"z~owat1le naczelnik
wydziału
:pracy i opl'i!'ki społeczne}, komisarz
łódzlciej kasy chorych,
p. Kazimierz Jagiełło.
Jednocześnie rozpoczął korzysta
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19c;if na kolonji

"

Szc;zgr u

Samorzad uczniowski funkcjonuje sDrawnie,
i uDrz,jemniaiac ż,cie

;podwieczo.rku, który szy nadsk kładzie się na stro"
o godz. 16.30 t. zw. nę wychowawczą. Nie 1 a DiOrni"dzikie" pól godziny. Od pod · namy nigdy, że kQllonja powin
wiecwr'ku aż do kolacji o gorIz. na się stać poważlIlNlffi czynn;"ie z urlopu wy,poczynkowel{o za5tępca' nacz·e.)nika
wyilz. opieki
20 w da.}szym ciągu sporty. Po kiem wychowawczym w dzieklOl1acji o glJdl. 20.30 nalsŁę;:.ulc d,zi.Jnie przygOltowania do życia.
sllo.iecznej urzędu 'Wojewódzkiego
p. M. Krzyżanowski.
ponowna !Zibiórka na pl·ac..! spor DJate...cro też wyżej skreślony
towym. Pol o(~piewani'1 kiJk'l obraz nie bylOJy zUlPelnym, gdy
pieśni rozcbod:r:my się.
KL ~\. by nie uWlZgIędJnić w nhn t,v·
B, C, I ud·.:.ją ~i(; na spo '~yllPk cia samorządowego, iOlpartego
interwenjują w War.
o go ,j , 21, ld ~ - IV o godz . na szelr oko rozhudo'Wanym u·'
21.30, zaś kI. V - VIII, p'r ze- st.J.'Ioju
samorządu
ll'cz.niow·
szawie
ważnie po fk.rótkiej przechadz- skie;go.
Rzut oka na dzi~łal
Jak się
dowiadujemy, w środę
ce, . o godz. 22. W s-obO'tę po o- ność tego sa.mOil"ządu, która
dnia 24 b. m. wyjeżdża do Warbiedzie i odpoczynku następu-/jest niejako kontynuowaniem
sz.awy delegacJa Społecznego związ
je odczytanie kronilk dziennych I pracy w ciągu roku sz'koln~o,
ku lokatorów i sublokatorów m.
z ca.łego tygodnia i pogadanki i najlepiej iJllformuje o sronie
Łodzi (ul. W ólczanska 77) w skła
z dziedzilIlv a.ktualności iJ)'01ity'" pracy na polu s'Po1ecznem.
.wIzie dr. Mierzyński, dr. Eiger I p.
czn~łi.
Samorząd opiea."a się na za[iBauert.
ZdawaĆlby się napozór
mo- ,rztfll<1zie ścisłym, składaJ,ącym
DelegacJa interwenjować b~zic
g~o na podstawie
:powyŻtsze~o się z prezesa, seJk:retar.za i ich
u władz centralnych w sprawie
pro.gramu,
że
główny
naci~k zast~pcórw Olraz 12 Ik omisjach,
/obniżenia komornego w sta:rych ł
na kolonji kłrudzie się na fi- wyiłonion~h p,r zez walne zenowych domach oraz o wstrzymaz~zne wy,żvwianie się młodzie branie
kolonist6w,
których
nie eksmis.ji.
ży.
W
istocie
jednaik
nie
mniej
prezesi
tworzą
wr41'1Z
73TlQ, Dowiadujemy się, że udział w
•
dem ścisłym 7'lrząd sze,r oki.
Interwencji wezmą również posloiLiclJba 12 komisji wcale nIe
wie na sejni.
zdziwi, jeżeli wziąć poj UlW:\Tydzień
gę szerokie p ,ó działania, iakie "amorząd na kO~lonji szknl
Tydzień L. O. P. P. odbył
si ę nej posiada.
Są to
mia.wwi
rozpocznie się
na terenie całej Polski w okresie cie: komisja ładu i por~ądkll,
1 października
od 5 do 12 CZerwc.ru r. b. w Lo~zi komisja gQlSpodarcza, re1ak"
zaś z rÓ:inych wzg-lędów ' przesunię cyjna,
spo~towa"
wyci~.: ·d,')·
Magistrat m. Łodzi - biuro woj
ty
został na Koniec lata.
wa, imlPrez, plz\l'odnicza, hiAkowe podaje do wiadomości osób
Tydzień L. O. P. P. zorganizowa hJjoteczna, ra;~ .:owa, SG,o,itH,l,1
za'iteresowanych, ze przyjmowanie
ny przez wojewódzki
komitet w i pocztowa.
zgłoszeń do spisu poborowych rocz
Łodzi odbędzie się w dniach od 11
nika 1912 - zgodnie z ustawą woj
Działa1ność zarządu ścisłego
do 18 września r. b.
skową rozpocznie się dopiero w
poJega na kOlntrOllowaniu pratfniu 1 października r. b.
Jak wykazały urządzane tyg-oa- cy t~h wła:ŚJlie komisji. PozaBliższe szczegóły podane zostani'e L. O. P. P. w la.tach ubiegłych, tern zarząd ścisły wyznacza
ną do publicznej wi3ldomośei w dro
'Zaobserwowano zmiennv objaw, a również dylż.urnych dJnia, 0<1dze obwieszczenia.
mianowicie. iż lcuIDość wiejsKa, biera od nich ik,r oniki dzioone,
stoj~ca jakby naJ niższym poziomie które lllast®.nIie są odczytywakulturalnym niż ludność miejSka, ne w sobotę po obiedzie. S'pe·
Trujące
nelDl.
obrony cjdnie UiSłanorwione jury JlIlily
inte-ree:uje się sprawami
podobne do szczawiu
Przedstawia się on w s:posob przeciwlotniczej i prZ€oiwgazowej znaje n agToo y za;słl4."'U .jącym
naslwujący: O godz. 6.30 bu-o daleko żywiej i sUDlej od młeB~ na spoojalne wyróŻillienie krofi-letni Bogdan Jakubowski, syn
dzi nas d.zwone'k d -' żurn~o kańc6w Łodzi. Ze względu na to, niikJolm.
6ezrobotne.go, zam. przy ul. Nodnia. O ~dz. 6.45 zbiórtka na że niebez.pN.czeństwo wojny g-a,z,o.w aka 6, wyszedł onegda.tszego po.
KOiffi~lSja ładu
i pOTządku
;:>1acu s.portO'wym, ~dzie nastę weJ jest z.awsze aktualne, z.ada,iJK;łudnl'81 na $P8'Cer na poblJiskle
"Tygodnia dlb a o pr'zes-trzegarrie wszeJ/k ich
puje 15-minU!towa gimm,astY1ka. niem organizatorów
łąki. Chłopiec korzystając z nieuL. O. P. P." będzie jaknajszersze z,als ad czystości i hY1/.deny na
wagi ro(Jzłców, zjadł pewną lIość Po gimnastyce dyż'UJrni IPOszcze
Przez swe codzienne
gÓllm~h pokoi skłaJdają ralI)QOrt, uświ...adomienie ludności cywilnej o kolOtIlji.
JakicM chwastów, uwdając, .że
jej nieheZ'pieczeństwie Drz~1ądy ipok'oi osiągnęfa nie
który
odbieQ',a
dyżUJrny dnia. Od gro~~cem
jest to szczaw.
na wypadek .a/taku lotniczo _ g-azo- bylejalk ie wyniki w tej d:ziedzl
Po -pewnym ' e7Jasie malec 'dostał 7.15 do 8 mycie, 8.30 śni'adawego' i przygotowa.nie jej do aKoji Jue.
nie.
~wałtownych boleści, a następnie
J'
KO!Illi,s ja .gospodarcza OIpicG();'dz~na oa 9 do 10 jest po'- zab€-zpieczającej.
stfftclł przytomność. Lekarz pogoJest
pożądanem,
a,
b
y
wszyscy
k'uje
się całym ~wenta:zem,
świ
econa
nauce
i
czytaniu,
z
łowia stwierdził silne zatrucie nieskwapHwie korzy,stają obywatele miasta wClą.gonęli się na oddanym 'PIl'zez k'lerowll1lctwo
maną trucizną I przewiózł nieprzy której
listy członków L. O. P. P., nie po- do u'żyi!ku kolonistów, przecho
tomnego chłopca do szpitala Anny uczn.iowie klas wyższych.
opłac,aiIliu WiU'j.~ zna~elZione na t7'Tenie koCza.s od g,odz. 10 do go;dz. przestając .iednaJi na
Marji. (p)
13 t. j. do oibiadu zapełniamy ()dnoś.nych skład'eK, leoz wspólnie )'0rr11 rzeczy, wrreszc1e wy.znasporłami i zaJba wami na wol .. pra.oując najintensywniej w kierull cz,a dy'żurnych goslPoda~:zyc~,
łłocne dyżury
nem pO'wie'frz'u z małą pr.zerwą ku stworzenia w.arunkÓw możliwie kitÓl1zy podczas obu śmadan,
~odwiec'zoDku i kola ..
Dziś w nocy dYŻl\1ruj~ następują 'od godz. 10.30 do .godz. 10.45, skutecznej obrony przed wrog-imi OI?jadu,
ataliami.
CJ1
u:s·łu!R'll.lą
swym kolegom.
ce a,p teki: A. Potasza. (Plac Koś na drU!gie śniadani,e.
Jak dotąd wojewódoz,Ki kom~t
Komisja redaikcyjna wydała
13 - 13.30 {)Ibiad.
delny 10), A. Chremzy (Pomorwię- już 3 ?UlllHlil"Y gaze1ki ści,ennej.
Po obiedzie bibljoteka kolo- L. O. P. P., nie dysponują.c
ska 12), E. MiHera (Piotrkowsk,a
zdołał wiele Obecme
przy1gotowl1je wyda46), M. Epsztajna,
(Piotrkowska. ni.jna wydaje ksią.ż'ka pr:zez pół KSZflmi funduszami
225), Z. Gorczycldeg-o (Przeja,zd godziny.
zdz;iał.ać na terenie nas~ego okręgu,
Od godz. 14 do godz. · 16 od- szkoląc setki instruktorów cywil59), G. Antoniewicza (PabjalIlicka.
M).
pioezyneik poobiedni.
nych, tworząc komitety powiatowe
:~t~A&!!!!!!·ww~-!!!!!w!:~!!-!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!c!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~a obl'(,ny przeciwgazowej, sieci drużyIl do walIki przeciwgazowej itd.
Im wi ększemi funduszami dyspo
nować będzie L. O. P. P. tem
większe będzie bevpieozeństwo lud
ności cywilne.i na wY'J)adek wojny.

Delegaci lokatorów

Spis poborowych

zielsko

Do

Po TworHjankach, Rabce,
J orrdanowie i Inowłodzu padł
wyil:Jór na Szczyrk, jako ruiej ..
sce 'Urządzenia kolonji letniej
na's zego gimnazjum. Wybór ten
byl - wedłllig mniemania trafny. Szczy.nk bowiem pod każ
dym wzg~.ędem odpowiaQ.a tym
warunkom, lktórre stawia kolonj:! s,z!kolna o naszym pokroju.
A więc z począlt,ku kaDka słów
o samym Szczyrku. Szczyrk,
jest . to "no\~oodkryta" stacja
klimatyczna w Beskidach za·'
chodnkh nad rzeką ŻyIicą na
wysoko,ści około 500 m. ponad
.p oziomem mona. KomuniJkacja z poibJi~kim Bielskiem bl!J(łź
awtohllisem, badź kQlleją od stacji Bystra.
Slalill SZClzyrk' jest ma,łowlIli
czo pof,oŻlony pomiędzy gólmrui
SkJ'Z~.zne i Klimczo.k i stanowi
iiiea.lny pU!llkt wyj,ścia dla sze·r egu wycieczek wysokOigó,r skkh
i krajoznawczych. Jest on wy ..
posażony w pierwszoll"zędny basen plywaClki i korty tenniso'We,
znajdujące się prozy
pens.jonatach.
Obok wyJffilienion~h atutów, należy podkreślić trukże
dogodność samego tererru kolonijne:go. Pięćdziesięciu i kilku
kolonistów, przebywających na
naszej koJonji, znajd'Uje wygu "
dne .p omieszczenie w dwuch ~ą
siaduj,ących budynkach i ma do
sweg,o roz.oorządzenia iirzy duże
vlace sporbQlwe.
Aby jednak móc w całej peł
ni korzystać z wywczasów, rozłożyliśmy zawczasu nasz dzień
kolonijny, sbaTając się :połąc·zyć
w nian przyjemne z 'pożytecz-

spożyrwamy

boPP w.Lodzi

aptek

ułatwiaiac

nie 4-go i .ostatniego numell"u
o charaktelr ze S-PTawozdawczym.
Komi,s ja . sportowa.
ma.iąc
idea·l ne warunki do pracy, prze
prowadza regularne trenim.gi
Jck.koatleŁyc,zne,
plywac'k ie i
.. tTrzeleokie. Pozatem R'I'ają ko
loniści na zainstalowanych pla
CRch spoil"f'owych w kos'zY1k6wkp.
sialJkówikę,
narodówlkę,
wreszcie w ping·ponga i toonisa. Pod koniec sezonu ko~oni.i
neg·o
prz eprowadzi komisja
sportowa, lub w części iUJŻ nawet pr,zCiY l'o·wadziła, mistrZ(),stwa leikkoatletyclzne. IPlJy'Wackie, strzeleckie i ping-pon.go
we
KomilSja wycieczko~a urzą
dziła
szelre.g pięknych wycieczek. Odbyliśmy już wycieczkę na Skrzyczne (1250 m. po·
nad poziomem morza),
wyci.eczkę wozami do Wis ły i Ustronia, skąd ós emka naszych
piechu/rów po'szła na Ba'rani ą
Górę, da\ej wycieczkę wa.zami
do Porąbki , gdzie z a poznaii ś
my się d Jlkład.aie z buduj~1Cą
się tam tamą el ek tryfikacyjn [j
nad rzeką Sołą , wreszde pieszą wycieczkę prz ez JCimczok
do Bielska.
W projekcie !'ą
jeszcze: 3·dniowa wyci ec zk :l
na Babią G Ólfę , 2-dniow~ wycieczka do Cz ec h o s"o wac ji-.· "j
\i" ciec zka do Katowic .
Komisja imprez przygotowuje. mimo trudny.r:h waru:nków
pracy, przed s tawi eni a, sz'Cz ególnie dla m lo d sz yc h kolegów.
Komi sja pl'?:yrodnicza za jmuje si ę zbi erani em cieką. 
wych okazów flory i f"un y
gÓTskiej.
Komis.ja bihl..toteczna 7.-11wil'l ·
d uje bib l iot eką, podobnie iak
komisja radjowa, radjem. Kom~sja sani tama
przychodzi 7.
p'Omocą
lekarce
kolonijne !
Wreszcie komisja poc zto
li '
tr:zymuje kolonję w kontakcl"
z całYm światem, przez spel ·
nianie fU~lkcji hlstonosz.Y.
Tak ctoO przedstawia si, ę Wł"
wnętrzne ż~ie koIonijne,
wi
dziane przez pr yzmat pracy Sll
mOll"zl!J(łowej.
SLaroosta biel skI
p. Alberti, ktMy kolonj ę dwu
krotnie odwiedził , jakołeż spe·
cja1ny wysłannik wojewód ~
twa krakowskiego dła inspck
towania
kolonji
szkolnycll ,
znajdujących się na jego terenie, wyrazili z~odnie , po zapo
znaniu się z urządzeniami kolonji, swój szczery POd7iw dla
iej OIl'ganilZacji.
~azetki

u_ w.

ProgrslfI otwarcia

samobójczyni

Młodociana
wyskoczyła

I
f

drugiego

z okna
piętro

23-1etnia Chaja Ryt)ak (Karolew
ska 33) weszła wczoraj do domu
nr. 51 przy ul. KopernIka, poczem
otworzywszy okno na, klatce schodoweJ drugiego piętra skoczyła na
bruk podw6rza.

I
I

I

Despe:ra't ka

ogólnych
I połjłuczeń., odnosząc równlel
: wstrząs ntózgu. Nieszczęśliwą prze
wieziono do szpitala przy ul. Drew
1llolHkiej. (p)

l

tJIESEK SIĘ CW.tJDZI, LIŻĄC BRYLĘ LODU.

doznała

" (tlSINJ\"

.,Żona na jedną noc"
W roli

głównej czaruj~ca

Mary Glory
mUluMI: Pawła Abrahama
twórcy Sekretarki osobistej
Wiktorji i jej huzara
Kwiatu z Hawaju

~3.
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Świat radiłf

Radjofonja kościelna
w Kanadzie
Zwołany niedawno
w Toronto
kongres Zjednoczonego kośdoła w
Kanadzie naradzał si~ nad sprawozdaniem swej komisji
radjowej.
Sprawozdanie podkreśla ~otne i
wzrastające znaezenie radjofonji w
życiu społeczeństwa
kanadyjskiego i uznaje nacjonalizację radjofonji z'a wskazaną. W. dalszym cią,
gu sprawozdanie
komisji zaleca
porozumienie się whłdz kościel
nych z kanadyjską komisją radjową, jako organem nadzorczym, co
'do przyznania pewnej kwoty programowej transmisjom religijnym.
Ten sam komitet radjowy Zjedno
czonego kościoła kanadyjskiego za
leca zakładanie świątyń, posługują
cych się prawie wyłącznie mikrofonem radlowym i szkół niedzielnych w odludnych
miejscowościach K'3iłlady. Mają to być nara:me kongregacje, zbierające się w
odpowiednio PTzYstosowanem zabudowaniu, wyJl(>saw~em w urzą
dania rad.iowe. W ten sposób rozwiązany ma być
choć w części,
brak 'więtyń w oddalonych i mało dostępnych okręgach prowincji
kmadyjskich. (r)

Manekin Hitlera

spalony będzie w Zgierzu

B. P.

w czasie

JóZEf AZ UnDBLli WICZ1\
wyraża szefom swoim p. M.

rodzinie serdeczne

Zundelewiczowi i p.

Ł.

współczucia

od
26 sierpnia do 4
r. b. oddział łódzki legIonu śląskiego urządza pod protektoratem starosty powiatu łódzkiego
propagandowy "Tydzień Śląska"
5łecklowl i pozostałej
aa
terenie powiatu
łódzkiego,
szczególnie zaś w Zgierzu.
W ramach programu "Tygodnia
~ląska" przewidziane .iest między
inneml wyświetlanie w kinoteatrach
specJalnych filmów propagandowych, ilustrujących walki w czasie
powstań śląskich, tudzież
propa,
ganda bO.ikotu towarów niemieckich
i gdańskich.
Dalej urządzone zostaną poch~'
dy uliczne, oraz przemówienie na
rynku w Zgierzu, które
wygłosł
dozo~· hurmistrz Zgier7la p. Swierszcz, a
na zakończenie na SJTec.ialnie spre!larowanym stosie s-p'3!lony. zostanie
z apelem do społeczeństwa, by za- manekin Hitlera. (a)
J,ęło się opieką}
nad
drzewami,
podlewało je,
ochraHiało
przed
uszkodzeniami i t. p. Tymczasem
rowerzysty
zdarza się nader rzadko, by dOZOl
sobie
W dniu wczorajszym na ulicy
ca' polewRjąc ulicę . zadał
trudu i prąd wody skierował rów- Tal'gowej przed posesją 67, miał
nież na drzewo oraz na ziemie tuż miejsce nieszczęśliwy wypadek, oI,rzy niem.
fi arą którego padl 4-letni Tadeus~
Skutki te.i obojętności finansowo Mańkowski, syn .lokatora:
domu
dają się Już obliczyć.
Kilkaset przy ulicy Targowej 63. Mańkow·
jrlrzew uschniętych wydział plan- ski IPr~lChodząlc
przeZ/ jeiini~
tac.li miejskich zmuszony będzie za został na,iechany prz~ rowerzystę
stąpić 1l0Welni, a ponieważ, .iak to Mordkę Zaka, zamieszkałego przy
zniszczo- ulicy Targowe,i 43.
podajemy, ,najw~ęcej
nych zosta'ło lip, które wolno ros,7,ak w pełnym pędzie naJechał
ną, v.astępu.ie druga strata, w cza- na' chłopca, który padł na bruk ł
si e, musimy bowiem oczekiwać na doznał złamania ręki, okaleczenia
wzrost drzewa by da'lo ono chłód głowy i twarzy. Również Zak' wsku
i c1eń.
tek upadku doznał ol{alcczeń.
Z tych też względów
wydział Hannego Mzńkowskiego pogotowie
plantacji apeluje do całego spoli!- :".tilnkuwe, po nałożeniu opatrulJ
czeństwa. by we własnym, dobrze "', przewiozło do szpitala Anny
pojętem interesie
publicznym za· ~ lrii.
jęło się opieką nad
drzewami na j Z3kaJ pociągnięto do odpowIeulicach, gdyż drzewa te stanowią Gzialności karnej za llieostrotna
włllsno~ć rlllblicznC).
iazdę. (a)
września

PERSONEL 4Plffi

/ J. Zundelewicza i l. Sleekla.

Ot:braniaj(ie drzewa!

spoleCZfólfwil, a spe,jaloie
'ów, powOdujf wielkIe s.raig w drzewos'anle
Obojcinośt

Miasto nasze fabryczne, pozba- -. na ulicy Piotrkowskiej w szcze
uliwione wody, a pogrążone w tuma- gólności, tudzież na innych
nach dymu, szczególnie w Czasie cach - szereg drzew, szczególnie
opadów, potrzebuje dla zrównowa- zaś lipy stoją już obccnie bez liści,
żenia czystości powietrr.a znacznie uschnięte. Czyni to nader smutny
więce} zieleni i drzew, niż miasta widok dla oka.
Na podobny stan rzeczy wpłynę
handlowe. Samorząd rozumIejąc te
ło obłożenie chodników płytami, ru
potrzeby tmaeznym
nakładem
energJi
i
funduszów zadrzewił ry gazowe i szereg innych przywiększość ulic. Sroga' zima przed czyn. Pozatem jest to również wytrzem/a" ~ty wyrządziła powai.ne nikiem obojętności społeczeństwa,
szkody w drzewostanie,
obecnl~ które nie zdaje sobie nawet miniNowa radjostacja
zaś upały straty te
zwiększyły l malnego trudu, by ro,ztoczyć opiekę
,w Cape lown
otworzyły luki, zepełnione w mię nad drzewami.
Mieszkańcy zatoki Mossel Bay
dzyczasie.
M.:gistrat m. ŁOiizi, wydział plan
okolic zwrócili się 7Je zbiorową pe·
Susza, jaka obecnie panuje, łącz tac.ii mie.iskich, zwracał się już w
tycją do dyrek.cji radjostacji w Ca nie z lł1a'łą przestl'zenią ziemi nie te,i sprawie do stowarz:\'szeń właś~i
pe Townie, p!'oponując 'ZWiększe zabrukowanej, jaka dostępna się cieli nieruchomGŚci oraz do orga,
nie mocy nadawczej tej staeji lub staje dla nawilżenia', pGwodu.ie, że niz;:cji rząrlców domowych, .iakote<i
wprowadzenie
takich ulepszeń,
przy których stacja byłaby wreszi ~ o godz. g-ej wiecz.
cie silnie i czysto odbierana,
co
11) WYSTĄPI Z KONCERTEM
dzisilłlj jest raczei kwestją. przypad
SŁYNNA
~-.J"
ku.
5PIEWACZKA
~l~r'l1
Na skutek takiego przedstawie· z udziałom łódzkiej orkiesiry 8Vmfonicznej pod batutą Herca Rublna
nia stanu rzeczy przez abonentów
W programie pieśni synagogalne, ludowe i romanse łydowskie.
i po przeprowadzeniu badań techBilety w !rasie Filharmonji.
nicznych, towarzystwo radjofoniczne w Południowej Afryce postanowilo rozwiązać zadanie nieco iniaczel jak proponuj;J radjosłuchacze,
kosżtowniej, ale z większą gwaran
clą skutków, mianowicie przez w-y
budowame nowej radjost~)i
w
Cape Townie, () ..,.acz,nie większej
mocy, niż obecna~
Towarzystw.o
pertraktuje jUiŻ o nabycie stosowne
~o gmachu na peryferja'Ch miasta.

SALA fILHARft10rtJl. DZ
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NAPAD RABUNKOWY.
rzenie, w wyniku kMI el!o woł.I1Jca
W dniu wczorajszym Jan Rudziil f. "Chabesso" spad! .. wozu ulegl
ski (Piaskowa 27) przybył o godz. przygnieceaiu.
Lekarz skolIstałowaJ
złamanie
10 rano do przyjaciela' swego Andrzeja Szweda (Karpaty 97a), by M,gIi.
zwrócić mu pożyczone przed kilim
LUSTRACJA.
tygodniami 500 zł. Szweda' przY.iął
Wczowj naczelnik urzędu aJ{eyi
przy.iaci(>la śniadaniem zakrapia- i monopoli ~#!ństwowych w Łodzi,
Król Albert przemawiał
nem wódk~ podczas którego
o- p. M.1elrzyński, ~okonał lustracji
do Ameryki
świadczył,
że narazie
pieniądze ins~ektoratu ałlcyZ i 1~lOnopoli
w
iie
są mu potrzebne, wobec czego Tomaszowie oraz szeregu sklepów
w dniu belgijskiego świ~ta naro
może je jeszcze przez pewien czas tytoniowych.
dowego król Albert belgijski prze
zatrzymać. Po śniadaniu przyjacie,
mawiał przed mikrofonem radjosta'
KRADZIE2: Z POLA.
le wyszli na przechadzkę, kieru,
c.li brukselskiej. z letniego pałacu
Z pola< Antoniego Owcz-arka we
jąc się \IV stronę plantu kole.iowebrukselskiego w Lacken.
wsi Popielowa pod ' Tomaszowem
go.
dwa.i furmani, Josek Szlamkowskl
Pięć mblut tego
przemówienra,
W niewielkiej odległości od dwor i Edmund Frączkiewicz, skradli ko·
mianowicie od godz. 11 do 11.05
ca spotkali Marjana Krzerowskie- ,p~ siana. Oba~i pociągnięci zostali
przed południem, przeznaczył król
go
(Wspóhl~ 41), który jeszcze
do odpowiedzialności karnej.
dla słuchaczów w Stanach Zjednodwoma
osobnikami szedł w przeczonych. Król Albert przemawiał
ZE SPORTU.
ciwnym kierunku. Krzerowski, przy
po angielsku. Mówił o nieda,w nem
W ub. sobotę w Piotrkowie nI
pomocy kompanów począł nagle
braterstwie broni obu
narodów l
RUCHOMA STACJA NADAWCZA
policyJbić Szweda. Na pomoc przyjacielo- wojewódzkich zawodach
uczcił zasługi uczonych, dzięki któ
r.na jduje zastQsowanie przede '"<szysŁkiem przy rep{H'tażach. wi poszedł Rudziński.
nych klubów sportowych zawodnirym świat porozumiewa się dziś ze
AU _
Wywiązała się bójka,
podczas cy PKS-u z 'Iomaszowa Borkowski
me $+~
sobą bezpośrednio, Jakby ludzi nie
które..
Rudziński
został
bardzo i Chmielewski zajęli pierwsze mIeJdzieliły
przestrzenie; Bohaterski
dyskiem, w skoku
dotkliwie poturbowany, ulegając głę sca w rzucie
król belgów wyraził przytem nawzwyż i o tyczce, oraz drugie mIeJ
bokim
rallom
tłuczonym
głowy
ł
dzieję, że ta właśnie możność srupleców. Szwed zdołał umknąć w sca w pchnięciu kulą oraz w rzuchania Zywego słowa jednocześnie
, :
trakcie bó.iki, a napastnicy zbiegli cie granatem.
Firma wypłacała jedynie ratami należność
na całym globie ziemskim, jaką da
Wyniki niedzielnych meczÓw w
na
widok
leżącej
we
krwi
swe)
je rad,iofoIlja, zbliżać będzie coraz
za urlopy
Tomaszowie są następujące: Tomaofiary.
bardziej narody i uczyni wiele dla
szowianka
- Lechja II 3:3, 2:TGS
Z tego względu powstały pewne
W dniu wczorajszym opubliko00 Rudzińskiego wezwano pogopoko.iu świata.
- Lechja II 1:1, Hakoah - 2TGS
trudn0ści
z
wypł3Jtą.
za
urlopy,
PQwa.Iiśmy
notatkę
jednej
z
agencji
towie, lekarz którego skonstatował
Po przemówieniu królewskiem,
2:0.
nadan~ część mttzycmą. na którą reporterskioh w Łodzi, jakoby fir- niewaź firma byta przygotowana ciężkie obrażenia ciała.
złożyła' si~ narodowa ~zyka bel- ma "Krusche jEnder" zalegałl\, 21 na wypłatę urlopów tylko jednej
Po opatrunku, Rudziński zgłosił
zmianie. Wobec tego firma zdecy- się do komisarjatu policji, gdzie
gijska szkoły flamandzkiej i fran- wypłatą, zarobków robotniczych.
Jak się obecnie dowiadujemy dowała się wypłacać należność za zameldował o 713jściu, zaznaczając
cuskie}.
Pożar
Transmis.ia uroczystości belgij- firma "Krusche i Ender" nigdy urlopy ratami i to też uskuteczni- jednocześne, ~ zginęło mu z kieła
..
W
ubiegłym
tygodniu
robotnicy
zalegała
i
nie
zalega
z
wypłatą,
nie
skich przelcazana' została cto Ante
szeni 50 złotych. Nie wie, czy zgu- w wydziale magistratu
ryki tą samą drogą przez
ocean, z,rurobków. Idzie .jedynie o to, że nie chci'eli podją,ć należnej im l'aoty bił je, czy napastnicy wycią~ęll
Przy ul. WierzboweJ nr. 52 w za
którą, w swoim czasie warszawska jak sobie czytelnicy. przypominają" wa:i;a"rą,c, że jest za mała, leoz osta mu z kieszeni. KomisarIat prowabudGwaniach magazynów wydzialu
tecznie
przyjęli
i
niema
tadnego
za,
t
arg
w
firmie
powstał
na,
tem
tle,
sta'c ja "Polskie~o Radja" skierowa
dzi dochodzenie, czy. nie miał
tu kana.Iizacji magistratu m. Lodzi
ła transmisję muzyki polskiej dla iż firma za.miertaŁa. zwolnić z pra- za;tar~.
miejsce napad rabunkowy.
w~buchł pożar.
polonji amerykańskIeJ: z Brukseli cy jedną. zmianę, a.le ostatecznie
Godzi się zaznaczyć, że należ.Od rozgrzanej rury k.,minowej
zdecydowała
się
zatrozrm,aIĆ
obie
specjalnym kablem do radjosta'Cji
ność za urlopy dlru ebu zmian wyZDERZENIE.
zapalił się dach magazynu, zawieangielskiej w Rugby, która przeka zmiany.
nosiła 180 tysięcy zł6tyoh, a firma
Ulką Rolanda jechał wóz faIbry- ra.iącego podkłady «rewniane i róż
zała trasnmisj~ drogą krótkofal.otwypłaciła dotychczas 120,000 zł., ki napojów gazowych "Szampa- ne inne materJaly, u~ywane
przy
Wa! /)rzez ocean do Schenectady w
w bieżlllcym tygodniu wypłaCi dal· ner", ~ tuz za nim wóz, również robotach kanalizacytnych. Do poStanach Zjednoczonych. Stąd, ka- wicie "National Broadcasting Com szych 25.000, tak że w przyszłym , fabryki napojów ga~wych - firżaru zawezwano II oddział straży
blami lądowemi skierowano trans- pany" i "Columbiili Broadcasting tygodniu prawdOPQdobnie już cała my "Chabesso".
W pewnym mo. ognioweJ, który po oolgodz.inne.i
misję do dwuch na,łwiększych sieci System". Transmisja wypadła do- na.leżność urlopowa bedzie robo't.ui w..encfe jadący z tyłu wóz usiłował
akcji pcoźar opaiował. Spłonął _.
rad.iofonicznych
Ameryce, miano skonale. (r)
kom wypłacona..
wyminąć pierwszy. Nastąpiło zde- magazynu. (P)
.
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-z ieczen"iprZBZ
mogą odebrać wpłacone składki

w

S lycwiu 1928 r., jll'k wia
domo, wprowadzono przymus
ubez.p iocz enia pracownIków umysłow"dj w Z. U. P. U.
Przymusem
ubez.picclenia
nie bvIi <lbjed pracownky, kh'l
rzy w tym w{aśnie czasie prze··
kroc.zyli już 60 rok ży'Cia.
Tem niemniej ws.k u1e·k prze
oczenia .firrmy, zatrudniają,ce.ł
pracownika bądź iprzeo-czenia
następnie pr·zez zakład, zdarza
lo się niejednokrotnie, j.i: UJbez
piec,zano (lwby sta-rsze, które
da WIllO przokroczyły 60 rok ży
cia.
Ponndtl() zanoiowana ,.naczI'q liczbę w'i1>adków, iż pracownik świadomie hliłl pomyłko
wo poda ł w odno,śnych fOTl1lUJarzach datę swego Ulrodzenia
w terminie z.uacznie późnie.t ..
szym, niż to <vr-z:eczywi<stości
miu'ło mielsce.
Ostatni'o, w zwią.z·ku z koń-

czącym się okresem . pierwszct.to pięciokcia istnienia aakła
du uJb.evniec,zeń Drac<lWllli'k ów
umysłowych, ~.ral wobec przy
gotowań do wYlplatv emerytur
dQŚĆ znacznej
liczbie pracownirk ów umysłowych, dOlk ooy·'
wu}e się ~rulIlt()wne.i rewlz.li

danych ero do wieku uJbe.z,pieczonych w Z. U. P. U. osóJb.
Ja,k zdołaliśmy ustaHć, procent osób,
niCfUlprawnionych
lub łC'i hieoo0wiąz3nych do
l~ezpiec,zenia się,
jest dość
'naczny.
JaJ~ się dowiadujemy, os'Oby,
które, ze wz'glę.du na podeszły
wiClk, nie były objęte przymusem U1be:znieczenia, a mimo to
odnf'Śne skła,dk~ WlPłacały, nie
otl'lzyrmajlą renty, natomiast ma
ia pra,w o do podjęcia w1s zystkich 'k wrot , p'ooranych przez
Z. U. P. U. ~ tytutu ich uhez·'.
pieczenia.

Co usl,szrm,

"CAPITOL"

Szanuhaiu

Marlena DIetrich, Clive Brook.
Anna May Wqng.
Reżyserja STERNBERGA

Godzina z TObą

JANETTE MAC DONALD
MAURlCE CHEVALIER
Reżyserja E. LUBICZA

Dalszy
w

ciąg

następnym

eA

AA

TEA TR W PARKU STASZICA
Dziś i codziennją wieczorem doł
skonała komedja "Moja pa.nIla ma,..
Na poiegna)nem przedstawieniu ma" skrzą,C:l się wykwintnvm pary
pewnej trupy aktarskiej, występu skim bumorem w koncertowem wy
jącej w cyrku w mieJscowości nie- konaniu p Niedziałkowskiej, Tatar
mieckie1, Schwetzingen, zdarzył kiewicz W oskowsklej, Brodniewi·
czat, Szuberta,
Woskowskiego
~ię straszny wypadek.
Grolickiego.
Z powodu niedbalstw~ jednego
ze służlty oYfkow,eJ, zaw:arJił~ się
TEATR , MIEJSKI ,
rusztowanie, na kió.rem na wysoko
Dziś i' łc6dziennie wie'czorem dości 12 metrów nad areną wykony- skonały dramat H. Le.iwika" 3.Jutowali ewoluc.ie akrobata Frank, Je- ra "Golema" - "Królestwo nęgo U-letni syn Horst, Jego 12-let- dzy". Ceny mie.isc popularne. Ponia córeczka Ingeoorg3i i 16-letnl czą,tek o godz. 9-ej.

repertuaru
numerze!
-ptiM

ZAPISY DO WSZYSTKICH KLAS pierwszej
wzorowej 7 KL. PRYWATNEJ KOEOUKACY JNEJ Szkoły Powszechnej

W Łodzi

pracy) orli. do powstlljl\cego

GIMNAZJUM MĘSKIEGO HUMANISTYCZNEGO
ZENONA POZNERA
prlyjmuJe LancelarJa puy ul. ZAWADZKIEJ Nr. 1; III p.
111 godz. 10-12 rano i 16-18 ,po poło
Telefon 23-727.
,
Clesne w szkOle powsl.ohneJ od 20 zł. mleslę~.nle
..
w gimnazjum
" 40 " (IV kl.).
Do przedszkola przyjmuje się dzieci od 4 lat.
DzIeci
komunalnych
I_
państwowy
Irorzystllją
1_ _
...,;_urllędnik6w
_____
_____
_ _ _oh
__
_ _ _ze
_zniżki.
_ _ _..::.
od dnia 1 sierpnlll

Drzez radio

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Stuttgart (360)
21.1 O Opera Rachma.ninowa --Ale
ko'
Langenberg (472)
20.45 Koncert na ' dwoje skrzy.
piec D-moll Bacha, koncert fortepianowy z orkiestrą i chórem mQskim op. 39 Busoniego.
'.
Rzym (441)
20,45 Oper,a Mascagnieg-o "Skowronek"
Budapeszt (550)
20.50 Koncert (Uwertura do ope
Mozarta,
ry "F!ct zaczax0wany"
serenada D-dur Brahmsa, symfonja
P DstoraJna Beethovena,).
r. ,

Składa - odzież

i bleliznc dla

bezrobotngch

Sensacyjny projekt profesora uniwersytetu warszawskiego

Ostatni numer "Lekarza Wolsko
wego" przynosi artykuł or/{yginalny w u.ięciu zagadnień wo.lny i
eugeniki, pióra dora Janiszewskiego, profęsora hy~deny na uniwersy
tecie waTszawskim.
Oto co mówi prof. Janiszewski
o wojnie światowej ł jej ujemnych
TEATR POPULARNY
skutkach na jakość ludności:
' Dżjsiaj w teatrże ' ' rewji "Złoty ,,,Wszystlm co było najlepszego
ul" 2 przedstawienia arcywesole.i po-d względe-m fizycznym i psy_
rewji .p..t .• ,Gdy kobieta rządzi", ": chicznym, a także ideowym i to w
które.l bIOrą. udział artystki I artys'l
. k
b ł
d
ci scen w.a.rszawskicb. Pocz~tek o nal epszym WIe u,
y o prze ewszysUdem brane do wo.iska przed
.Q'odz. 7,45 i 9.45
wiecz.
Ceny
~
wo.iną, a większość tego najlepsze
miejsc od 50 'gr. do. 2 zł.
go materjału ludzkiego bądź wygI

I

w Grabi _

na kTÓlłJklO przed p<l4{rzebnniem
trupa, Ildołano sŁwi,prdzić, fi
jest to 62-letni R<:lI.tllan Piotrow
ski, zamieszkały w ł,odtZli prz.y
ul. Radwańts·kieJ.
Jak się okazało, Piotrow~ki
opulŚ'CH mieszkanie swoje
w
Łodzi po s'przeczce z rodziną , j
wy.i~hał . f niewiadomym kic·
rUJn'k u, ni,k oig o nie UJprzedza
;ąc o swoich 'z amiamcb,
Jest najlb a["dziej prawdo:po·
(bbne, iż rozgoryczony niepo·
wodzeniami żydowemi starzec
skooozył s,amolb6jstwem, brak
jest bowiem ia'k ichkolwiek da·
ny~h. ,alby ~adł ofIarą napadu.

dziś

12.45 Płyty gramofonowe.
15.40 Płyty gramofonowe
16.40 "Przegląd czaso-pdsm kobiecych" - omówi p. Marja Ankiewiczowa.
17.00 Popularny koncert symfonic1Zny.
18.00 Odczyt p. t.: "O morskich
ogrodRch" - Wygł. prof. W. Rosz
kowski.
" 18.200 Muzyka lekka i taneczna.
19.10 Rozmaitości.
.
19.45 Komunikat
Izby prz6m.'
h and!. w Łodzi
20.00 Koncert
popularrny. W
przerwie konoertu feljeton litera c
ki p. t.: "Pomniejszanie współczes
ności" wygł. p. Leon Pomirow
ski.
22.00 Muzyka ta.neczna.
22.40 Wiadomości sportowe.
22.50 Muzyka ta.naczna..

EHoress

Teatr i muzyka

metodą szkoły

Przed

wego kina

4 akrobatów runęło
wysokości 12 metrów

(prowadzonej

Łodzianin utopił się

mie-'
wsi
Kociszew,
w
poW wyrpad-kach takich lUlbe,zpieczony odnieść się mo!e każ wiecie las'k imprzCI])rmvad:zali
dej chwili o zw.rot wp'łaconych na rzeczce Grabi połów rY'b.
skladelk, jednakż.e w tej tylkoW pewnei chwili łedna z
wyc:.olkości, w iakiej po,trącano
sieci
zalgarnęla
iakiś
ciężki
tn'u je z Peills.jd. W1kładów, upnz,edmim.
Gdy
po
tlłuższych
iszczanyrch prze'z pracodawcę,
pracownik odebrać nie może, wY1SH'... ach wieśniacy sieć wyna,tomiast o ich Izwrot <ldnieść cią~nęH. okazało się, iż za,plą
sIę moie pra-codawca niepraw- tały się w sj(,'Ci zwl'o ki
jakie
nie ubez,picczon.e-,.,>1l()' rpraooWlllig(lŚ starszego wielki"lm mężczv
ka, (p)'
I.
znv.
Topie'lca, któqr znajdował
Już dziś zapowiadamy
się już w stanie zlIIPełnego roz
serję najwybitniejszych
kładu, przewiezionn do siedziarcydzieł filmowych,
by urzędu gminneg,o.
które się ukażą wkrótce
Dopiero w kilka dni później
na ekranie dźwięko

tramwaj Ipodjecł'ld
z nięwyjaśnio-l}ych
powodów skręcił raptownie Wrp~ost
na szyny.
Nastąpiło
'1.derzenie,
ws!.mtek którego tralnwa'~
został
na' wóz powożony przez Ignacego uszlwdzony, przyczem wśród pasa
Kopcia, !7.amieszlrałego przy ulicy żerów, powstał popł()Cp. Ró~nież
wóz został uszkodzony.
Rzgowskiei 72.
Na miej'ice przybyła nDczwłocz
KOl'ieć
znajdując się w stanie
mocno pijanym nie
z.iechał
lla nie poUcja, która pociągnęła KopkarneJ
sygna'ł ostrzegawczy tramwaju, a cia do odpowiedzialności
w pewnym momencie skręcił, lecz '1.a nieostrożną jazdę. (a)

uczeń N.ner.
Sam Frank odniósł tyllio lekkie '
obrażenia. . Innych wyniesiono z areny nieprzyto~nych. Dzieci umar, •
.
ły w Ciągu nocy. Nemler lezy",
szpitalu z p ol amanemł kośĆmi w
stanie- bemadzle.tnym.

rrb,·· topielec

6z·kańcy

l]ast~pllie gdy
bliżej, Kopieć

Krew na arenie

Zamiast

do ' Z. u~ P. U.

zderzenie tramwaju z wozem

W dniu wC1,orajszym na ulicy
RzgowE.kie.t prze~ . poses.ią. 22 miała mie.isce )ratasłrofa' tramwajowa.
Tramwaj Iin.ii nI. 4,
zdążający w
lrierunku Che Jan, najechał z tyłu

1932

pomyłkę

ny woznica
spowodował

.. GL·OS PORANNY... ·

kiedyś mozemy

być narażeńj na wojnie obrrolUle.i to, co i taJ, skazanam wojnę obronną.
ne na za'gładę, a zaChowajmy życie
Wojna tab byłaby ze stanowi- młode, cenne dla społeczeństwa na
~ka eugenicznego katastrofą
dla pn:yszłość.
naszego na!l'odu, gdyż znowu pozba'
- Przekształciwszy w ten spo-wiłaby nas najbardziej wartOŚlCio
sób
służbę woJSkową powiada
wych jednostek.
prof. Janiszewski - instytuc.ia ta
Jak temu zaradzić, nie obniżając stdaby się nową szkołą życia i
siły obronnej narodu?
zdrowia, a wojna obronna stra~i1aProł. Janiszewski rzuca następu by swój dotychczasowy charakter
jący proJekt:
, dysgeniezny.
narzuconą!

Zreorganizować

armję wojenną

w ten sposób, by stanowiska najbardzieJ zagrożone llprawowaH w
czasie wojny ludzie i ta..'t w ni~da
lekiej
przY9złości
skazani
na
nęła na wo.inie, nie mając sposob- śmierć ze Wlttlędu na wiek lub cho
ności przekazania swoich wySOtf} robę.
dodatnich fizycznych i psychicz- Któżby z nas w takich wypad
nych cech dziedzicznych połom
ka.ch nie ofiarował ochotnie resztstwu, bądź zostało kailel<ami..."
ki swego bela'? - pyta prot. JaNowoczeina więc wojna pochla- niszewski.
nia najlepszy materjał ludzki w
Nowoczesna technika wojenna
sposób masowy, a pozostawia sazrói41iczkowana
i zauto-matyzowame plewy. Stan ten jest g.roźny
na, pozwala m-z u~czerbku dla
dla przyszłości społeczeństwa.
sprawności
wO.lennej, by Starzec
Ponieważ stosunki
powojenne sześćdzit-.iiięcloletni równie dobrze
nie
wykluczają p~nownych
wojen,
przeto
z tern,
fe kierował czołgiem, jak i młodzie
niec w sile wie-ku. Poświęćmy w
liczyć

się

na

.leży

-

Państwo,

kt6reby

tak p.rze·
nawet '"
razie strat terytorjalnych wskutek
wojny, pozostałoby państwem zwy
cięskiem, bo utrzymałoby przy tyciu całą, lub większą część mło!.ł7-ie
zy, ł. J. na.llepszą część ludności, er
pozbyłoby si~ części swoich elemea
tów mniej wartościo-wych.
kszta'łciło swoJe woJsko,

poo

Projekt ten jest
naukoWł'm,

wym

względe~

spolecznym i wojsko-

czemś Jlll)CłnJe

nowem i musi

wzbudzić
powszechną sensację.
tern więcej, łe wy:powłedziWJy zosłał przez ust3i wybitnego uczonego, niezwykle śmia'łego, .lak widzimy, w SWYch koncepcjaCh.

='Maa....m.a......................a...........................Di
. . . . . . . . . . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.. .a.................~,.......
Ddwlękowy Kino-Teatr

.,Przedwiośnie"

Dziś

"remiera !

,.,SAL
W rolach

WSlrząsający

MO T

głównyąh: Gina Manes. Roger Maxime i Daniel Mendaille
Nadptogram

Z!eromsklego 74-76
16" ~opernUlil.

dramat realizacn E. A. DUBODla P. I.

aktualności

E"

filmowe

Początek seansów w dni powszednie o g. 4 p. p., w niedziel~ i święta o godz. 2 p. p.
Ostatni seans o godz. 10 wieo\':.
Ceny miejsc: I 1.25"II 90 gr., III 60 gr. Na pierwszy seans wszystkie miejsoa po 60 gr.
Następny program: "Romanse Cygaiiskie" wrolacb tytułowych Brigida Helm i Józef Schildkraut
.

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie . IPięjsoę. ważne we wszystkie dni z wyjl\tkiem sob6t" niedziel i ~wil\t

Łódź,

23 sierpnia 1932 r.

Rolnicy, pomimo urodzaju nie
tez dO'brych perspektyw. Cena żyta poważnie spadbIl i przewal:
nie wynosi 14 zł. za metr,
choć
są okolice, gdzie pla'cą tylkO' 12 zł.
za metr. Również niskiaJ jest cena
żywca ł nabiału. Sam instytut ba.
dania konjunktur i cen pisze, że
"wobec niepomyślnych horosk(ijJÓ.
co do poziomu cen artykułów roI
niczych w przyszłym roku gospodarczym należy się Iłczy~ z dal·
szem skur~.zeniem sł«:! siły nabywczej wsi".
A jeśU sUa tl'albywcza
wsi, tego największeJ(O naszego
rvnku wewnętrznego, sllUt'eZy się
nie
można ma:rzy~ G ożywieniu
przemysłu, rzemnosł i handlu.
W ostatnim kwamle od,płynęło
z banków polskich przeszło 140
milj. zł.
Część z tych płen~y
poszła za granicę, kt6ra wycofuje
z Polski któtkotermłnowe kredyty,
widzą

częś·~ obróciło mało

zarobkujące

HANDLOWY

Łódź,

23 sierpnia 1932 r.

Krytyczna sytuacja

Suluacia gOsPOdarCza
Ostatnie sprawozdanie instytut..
lladania konjunktur przeprowadża
ob3zemą analizę naszej
sytuacji
glJspod'<llrczej, stwierdzając na: wstę
pie, iż c~ j\lŻ od kilku miesięcy
produkcja przemysłowa~ PO ostatnim simym spadku na. jesiend. ł ZImą 1931-1932 r., nie wykazu.ie dąż
ności dO' s,padku i ustaliła się napew
nym pO'ziomie, nie widać O'bjawów,
któreby wrqżyly ożywienie w prze
myśl e i - wzrost prO'dukcji towar!)wej. W. przemyśle odbywa się nadal zniżka cen. W drugtim kwartale
bieżącegO' roku, w grupie
surowców i półfabrykatów, ceny ~dły
o 5.9 proc. Nawet niektóre kartele
zgodziły się na zniżkę. Mówimy o
wyrobach z żefa~a i projduktaeh
nafcianycb. Zr.i~ował też papier,
a nawet skarb zdecydował 8ię na
obniżkę cen wódki.

GLOS

włókiennictwa
zagroionego na rynku krajow,m i zagrlnicznrm

Osta'finie spra'wozdanie k war kOlW:vmi kosztami i
- zasadwOta tendeDlc.ia musi być
słabość ty~h ostatnich.
znlźkowa.
ta1ne instytutu badani.a konWypłacalność handlu przy
Z ruchu zajpalSów nie mlOtŹna
jWIllktur gospoda.rczYch przyno
si szefle,g uwag na temat sytua- trwa iącej od dliużtSzeg'o czasu Sipodziewaćsię żadnego powa przew~dtze tranzalkcii gotów:k o ż'lliers·. zen
. o wpływ'u. Są n"'e
nie
c.ii włókieILllidwa.
...
vu.
W"
. 'l' h i pl':y utrzymywaniu ni· wu' l'k '
Sytuacja obecna w tej gaię.r ~
C le,
skie,go poziomu zapasów jest nie m~ą więc zmuszać do 0fi cha'U'k teryzuje się
~tosunkowo dobra.
o~l ~iaani8J produkcji,
dostosOlwaniem . rozmi.arów pro
Przy ohecnym poziomie kon- · ale w istniejących waruJlIkach
dJukeji do zapotrzebowania
sumcji
wyrO'bów wlókiell1nf- kredyto,w ych nie można liozyć
rynku.
czych, zredUlkowanej jut w po na ich powiększenie, zwłasz.
~ wo!bee t~ stosunkowo ko· ró'wnanlu z okresem o,żywie- cza, że wYlfn.agal'oby ono usta' l'zystniejszą syłuac.ią producen nia Q 30 40 proc., przY'Pu" bHizowania się na pewien czas
tów
szczać można, że s,zczegó'l na jej cen,
które dot~d, w wyilliku
Pl'ZY bardzo niskim jednak
""ra:tliwość na wahania docho- spadku cen surowców, ciągle
Btopniu uruchomienia przedów występowa,ć nie b~dzie i się obniialy.
cnysl&
przy dalszem ogranic:zaniu wy
WYiSHki w kierrunku
zwięW tYtm stanierlZeczy slzc,ze,gól- datków przez konsumenta
kis zenia mOiżHwości 'Produlkcji
nie wYlfaźnie WY5tęrpuje różni- nacisk nie będzie padał. jak to przez rozwinięcie elkspoll'lł:u spo
ca między Hrmami, mającemi się dZiie.ie w początkaeh kryzy Wka' ją się ze zwi.ększonemi owłasny ka,pitał obrotowy, a tesu na te właśnie wyroby.
statnio trutdnolśdami w oibro·'
mi, które ap e rują kapitałem
Przy trwającym jedtna1k \fU- tach międzynarodow~h, któpolży(:z{)nym. obci~żelIl.ie dodat .. chu zni.~kowym płac
re

wywóz

tkanm • baweln,l anycli
do nłższego, lJlł
kiedykolwiek ]JOIziomll
,.
w porOWlIlamtU
z r. 19 28, nie
'
"
]
mowląc .FuŻ o
atach s ZClZegól·
sprowadziły

nie wielkiej eklslpa:ns,ti ek'sport·o we.I·,
J'alk po 'za łamanUl
..
złotego. Tak' samo

n.,

ustal prawie
(ciellipiący zwf.aszcza z pOWOOlI
restrykcji dew~zolWych w kra·,
jach s'wkcesyjlIl~h, głównym
swym rYlIlku)
wywóz przemysłu bieIski~~.
Wywóz pr.11ędzy ez.esanJkowet
nie Wll'ócił dJo dawnych roz·
m.iarów.
Pewien wzroSlt wy:kaz>uije ty]
ko na nowo po gwaJltOWlIleIU
załamaniu w st~znilll wywóZ'
odzieży wełnianej
do kra.f6w
zachodnio - e'Uiropej:skich.

Przeszlo
50 Drocent baweln, Przedza dalej
Idzie
przez port

już
Ptl'lOO \kilku dni,a mi zW\focililŚIny uwagę na trudności przy
lado.w3lIliu surowej bawełny w
Gdyni. Z tern większem zadowalenaem podajemy komunlkat, na.deslany pr.zez uliZędO"
wą. P . A. T - icz.ną:
_ U.I1ząd MoI'Slki w &dyni
sfiwierdza, że tUlt dzisiaJ
przez port ~dyńskf Idzie ponad ISO JJl'O>C. eałego hn!p(~rfu
ba,welny do Polski, przyezem
Import ten odbywa sIę bez ta-

społeczeństwo na cele konsumeyJne, a c~ć scbowało do pończochy.
TO' te! banki musiały ograniczyć
swe czynnokf kredytowe.
O tam pieniądz coraz trudniej,
dnydl trudności.
tembardziej, że ł Bank Polski, któ
Od 4-ch mie!Sięcv llnez Gdy
rego rezerwy kruszcowo - dewizo.- nię idzie średnio OIkoło 2 tys.
we skurczyły się o '120 ~J. ~. w tol1n blliWełny mie'S~ęcznie, <:0
ciągu trzech
mleski!cy,
musiał \ w stOlSU'nlku rocznYtm. stllinowi
zmmf'jszyć sumy przeznaczone na 24 t)'lS. tonn. Cablwwity ill11lPOrt
kredyty dla Zycial gospodarczego. dQ Polski wynosi QlSltabnio oko

gdyński

to 4(\ tys. t'cnn l'ooznie.
Dnia 25 b. m. oddany zostanie dl} użytku no'w y hanga'r,
w,zniesionv specja~nie
. b
I
d o m~azynowama
awe Ił"V o
powierzchni użytkowf.j 12 łys.
mtr. kw.
Test 10 paerwszy w porcie magazyn standartowy, przy kt6..
rym zastosowane zo~ały osta1._ 'k'
· z...,J o'b ycze t OCHJ
t me
ul, I prze łatfu.n'kowe.i· Przy hangarze tym
narazie montuje się " spocjalne dźwi.gi, dalsze 4 dźwigi będą zmontowane za 4 m~esiące.
O rozwojlu przeładunku ba ·'
wełny w Gdyni może świad7.cyć także fakt, że firma armatorska "Wilhe'l m WHhelmson" z Oslo, utrzymlu.j.ąca bez ..

zwyżkuje

Mocne tendencje na rynku

W związku z dałszą zwytką
cen sUl"owe.t bawełny, która na
biera cech stałej haussy - na.
stąpiła n ." rynku łódzkim dał"'lA

sza zwyżka cen Pl"Zędzy balweł

nianej w gran.ieach prz~iętnie
olent. na 1 klg. Po te.' nowej
podwyjoo cen 1)08zczegóJne nu

bawełny

z ok.re,s em po,przcdzają.
wY'kazuje
1.1mOleJtSzente
się zapasów o 31.306 'kg., zapasy przędzy w tkalniach 362,963 kg., co w 'Porównaniu
z o:k,r esem
p<>!pr.zedzając:v:m
wY'karzuje zmniejszenie się S!kła:
dów o 2,911 kg.
Ogółem więc zrupasy przę,(łzy
wyniosły na dzień 14 sie""nia
1,200,784 k,g. , co wy:kazu.ie~ ...spal
dek zapllsów przędzy O 34,217
klg.
Zmniejszenie s·ię zapas~'w Ho
niu

cym

mery
prlLędlZy
łJ.a'wełnfa.nej
sprzedawane są pO cenach następu.ł~ych: nr. 24 pojedYńczy 45 centów za 1 klg.., nr.
32 poledyńczy _ 53 e\lllt., a nr. maclz:vć należy zwi~klSzenlem
3~ pod,w ó.i!nY _ 61 cnt.
c;ię z!lpolt rzebowania na pnędzę, na slmfek wzmocnłone.t.
tendencji na rynkach surowe.!
Na podstawie danYC'n 7,lr1.(J .. bawe1Jny.
szooia
:p,rooUlCentów przędzy
Zaznaczyć należy, iż, fak naoośrednią. komunikację
m!ę- bawełlnianeJ za'P~sy 'Pr~ęd.zy 1<1 i razie, WlzmOŻ" Jne ~a!k'UlP'y dodzy GdY'mą, a zatotką Me'ksy- b ..m. :przedJstawla!łv ilę Da.stę-j konywane są przez odbio,r ców
kańslką,
pUJąco:
.
. Jedynie w celach
spe:k ulacy.t ..
IJł'Uichamia od l-go wtl'ześnia r.
s'kłady p:rzędzy na sprzedaz n~h, handlarze bowiem ~iczą
b. komunikację dekadową
- 837,821 kg., co w pOlrówna- się z daiszą zwyżką cen. (ag)
KaZimierzowi Kaszyńskiemu " sąd handlowy upadłość Dawidowi
r. Ulb. ogłoszono UJPlldłość i odda.no LuksenburgO'wi,
prowadUj,cemu s,w ymi statkami, zamia.st ja,k
go pod dozór policji. S~ dopatrzył przedsiębion"two sprzedaży papie- dotychczas zawijallia slał!ków
2 ralzy na miesiąc.
się cech domniema.nep;o
b,a.nkruc- ru (Piotrkowbka nr. 44).
twa i akta sprawy ;lrzcsłał pr.:ku·
A:łw. Sł:.miński, pełnom .Lube'!
Wre;<;zcie dodać należy, te
ra,torowi, Za8 śnjclk zlłJ)o)bjt'.!::'Iw- burga. złożył apozycję, doma.gaj!ł-:
Ceduła giełdy w Łodzi 8 proc. Warszawy 59.- 59.25
ostaŁndo zwiedził nowv hangar
10 proc. Lublina. 56.czy zmieniono na ares~t.
się 1Ichyl!'nia. wyroku. ~ł.aszah ·
Dolary Sto Zjedn. 8,ru 8,905
n. Greeven z Bremy, koreStpon
8 proc. Łodzi 57,40
Kaszyński uzyskał glejt i D.1 ze. C';g(l 1lpadł o ść.
4 proo. poż. premj. dol. 49,26
dent i mą:ż zaufania świa.towej
10 proc. Siedlec 52.braniu wierzycieli z.ruproponował
Sąd uwzg-I.;uu:ają,c opozycję ~,d "'.
48,75
filrmy bawe.łniaue .i "Andersoln,
układ w wysokOŚCi
10 proc., na Sł"rnińskieg-o, żądanie o~loszen' l c.tayton et Co" w Houston (U.
Bank Polski 71.- 70.NOTOWANIA BA,WEŁNY
który crz.,ęść wierzyołoli nie zgodzi- upadłości
Luksenburga. odda.lił i S . A.), koncentrującej w s,wem
Tendencja, wyczekująca.
la się, wooec czego Kaszyński za,. skutki wyroku zaocznego, ogłasza fE',tku jedną piątą produlk cji baNOWY JORK
proponował 20 prOC., pł.a,tne w czte jąl'~ge upadłość uchylił.
loco
7,60
sierpień 7.45 wrzief!lłe:J\
wełny na świecie. Interesował
Warszawska giełda
r ech ratacl' półrocznych; pierwsza.
• • •
7',50 październik 7,56 listopad 7,63
.. ię on żywo wszystkimi szczepieniężna
rata płatna, jest Po trzech miesi,W sprawie
UlPadłośCi
firmy gółami urządzeń hangaru ba ..
gruchień 7,73 styczeń 7,78 luty _
cch od zrutwierdzenia układu DI'ze2 ,;Jakób Goldberg ł Pinkus Hel- wełnianego i wydał o całości
7',85 marzec 7,93 kwiecień 7,98
CZEKI
sąd.
man" farbiarnia i merceryzarnia w ~knaihardziej pOlChlcbną opł
maj 8.04 c~rwiec 8.10 liDiec 8.16
I1oi;;ndja 359,25
AlEksandrowie pod Lo<tzią,
Sąd
Ltmdyr. 30,87 30,90
nję.
Układ został ~warty i przedsta~
mianował syndykiem
tvmc:aasoNOWY ORLEAN
Nowy Jork - czeki 8,921
wiony są,dowi do zatwierdzenia.
wym aOw. Ha.r tmana.
loco
7,41
październik 7,53 gru.
N(.wy Jork - ka,bel 8,926
W związku z upadłością wytodzień 7,69 styczeń 7,76 ma,rzeo
~
czono upadłemu sprawę karną, w
ParV'Ź 34.99
7,>m maj 8.03 lipiec 8.12
Prag.a 26,39
której Kaszyński zostaJ: uniewinSąd uwzg-Iędnil prośbQ upadłego
Szwajca.r,ia 173,7()
niony, co sąd handlowy w~ią;t pod Michała Kohn a , fa,b ryka wyrobów
juty surowej
LIVERPOOL
Włochy 45,70
uwago i układ l.altwierdził, uzna- wełnianych (Wienbowa 15 i MoNotowania
.luty
surowej
wykaloco
5,60
sit':-picń 5,49 wrZeSlen
ja,c go za. p;odnego P,rzvwrócenia niuszki 3) w przedmiooie zwolnieBerlin 212,30
zuJą od trze(:h tygodni tendencję
5.50
październik 5,52 listopad 5.53
czci kupiockiej.
nia go z pod dozom p!OIlicji, uznawybltnie zwyżkową. Podczas gdy
grudzień 5,54
styczeli 5,56 lutY!
Pierwsza rata układu w WysOKO" jąc porękę daną przez
AKCJE
Krajowy
bowiem w końcu lipca r. b. ceny
5.60 kwiecień 5.62 maj 5.65 Czerści 5 proc., staje sie płatną. 19 li- związek przemysłu włókienniczego
Bank Polski 73,- 'T3,50
wiec 5,67 Hptec 5.70
juty surO'we.i wynosiły Ł. 15,10, to
stopadlł, 1932 r.
Star.achowice 7,75
w Łodzi do wysokości kwoty 5000 O'becnie wynosi ona- Ł. 18.10, wZfoCukier 20,50 21.Eltipska: l~co 7,99 październiK
zł. za wysta.rczającą i takiż środek
sla zatem' o 20 proc.
Na ±ąo.lam.ie firmy "A. Frydman" zapobiegawczy ~tosowa.l wzglę .-.~
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PAPIERY PAŃSTWOWE l LISTY 7,71 listopad 7,77 styczeń 17,86 ma
1"7.80 7.95 maj 8.03 lipiec 8.12
f innych -;:;.-zoo miesiąoom ogłosił <łem Kohna.
ZASTAWNE.
•
CXlC
lT~r: loco r7,OO październik 6.81
8 proc. budowlana 35,90 37,fl5
4 proc. inwestycyjna 96,75 97.- listopad 6.84 grudzień 6.84 stycxeń 6,89 marzec 6.95 maj 17.01 li6 proc. dolalI"owa 55.pie~ 7,02
4 proc. dolarowa
48,50 48.35
48,40
BREMA
7 proc.
stabilizacyjna 55..Biuro przepisywań i tłomaczeń w centrum miasta, doskoloco 8,53 lipiec 7,86 paździeI'llilt
53,50 53,75
nale prosperujące, z powodu wyja.zdu zaraz do sprzedania
8.03 grudzień 8.10 styczeń 8.12 ma,
10 proc. kolejowa 101.rzec 8.36 maj 8.46
Oferty do adm. nino dzien. pod "Biuro"
4 i pół proc. ziemsko 39/75 39.50

Upadłości,

nadzorr,
I

*

układ,

Rrnek pieniein,
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Jutro wieczorem

o

I

I

lU,,! I.
ne ua Ja

I

w_w:am..IJwaea!
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"Glos Porann "

programem nauk przystosowanych do nowel ustawy do nabycia codziennie w skle:ol d. 11 marca 1932 r,)
pie p. Lewenberga W In owło
przygotowuje do gimnasj6w państwowych i szkól zawodowych,
dzu
i Teofilowie i na koloWszelkie informacje i zapisy w kancelarji Szkoły - ul. Gdańska 45
njach
i letniskach obok Inocodziennie w godz, od 9 do 2 po pol.
włodze ,
Dojazd tramwajami: 6, 8 i 17.
li

o olimpiiczykach

Wieści

Kusociński

odznaczony medalem związku naro
dowego polskiego w Ameryce

warsził".~lfj

Dzisiaj na kortach ',~lfszaw- luJJ ~f, -llJll1anównę, Jędrzejow
Następne spotllanła: Marszewski
"kiej Legji rozpoczliłv się gry ~ka ju,ż w dl'u~iei rundzie społ - Tarasiewicz 6:3, 6:0, 6:2;
turniejn o ml,c:dzynarodorwe Hl1 ka się z Ga113Y, a potem z ł{ll
w grze juniorów: Leśkiewicz sE'wst\yO Polski.
dQlws'ką, DC'llts'Ch wTeszde mu " Podlewski 1 :6, 6:0, 6:3;
~Iin1{),
iż z neizrozuanialych si pobić 'VełeszczUlkową. R poi ostatni: Bełdowski - LuksemcIa nil'o~o przy'Czyn, ~urnleJ tom Dubiellską,
burg 6:3, 6:2, 6:2.
warsza wski nie wstał wciągntę
W grze podw6.jne.i panów !'!!&!!!'!iii~e~N~!!!!!!!!!!!!!!!!!!e~"~J~~_!!\
1v do kalellda.rzyka międz)·u.- st~ll'tl1.ie 14 par. Na czoło WV'iU
l'odow:rc h imprez, udało się or wają się naturalnie rvlenzel --l
ganizalGrom sciągnąć do \Var- Klein, potem Martin ILc~eay - ;
sZa w V kilka pier \Vszol'zędriych Grand.g'uillot. T!'O'czyllski l\ł.! WySClgl motocyklowe
rakiet, pcdczas gdy w tuhle- Stolarow, Hcb<ła - Popławliki,
i kolarskie
gin: reku przyicchały same J. Sto'l arow - Tar 10wski, prz:y
miern(}lv,
tern dwie o,statnic pary spotka
Jutro wieczorem o godz.
8-e,j
'V pierwszym rz~dzic outo- ją siG ze sobą iuż w ><1.rugie.t organizuje klub sportowy "Unionbq, tumic.iu Le,g.ii będzie Rade· C'UtIldzie.
Touring" na' placu
sportowym w
1'i :: h ~Ienzcl, 12 rakie1a świala,
GrandguiIloŁ Legeay, abv Helen(}\vle wyścigi nlo~ocyldowe i
~racz, z którym liczą się n:): f- doj śe do pólfina!l1, muszą Pt)- Iwlril'slde z udzb!em
nn.ilepszych
większe potęgi tennilSowe,
Te .. bć 'Vitfmana - Herbsm lub mieJscowych zaWo<ll1ików.
chnicznie
MenzeI j(~st gra- Altschullera Lantnera, 1'10·
W programie ill~rezy przewlczem skOllczcni e doskona~ym, ~:.~vIl<;ki - M, Sto1lalrow mus!.,! dziane SI). trz~cie wyścigi m1}tocyznakomitym zarówno przy sial I , porać "it> z Horaincm __ L:e- kłowe na torze :iużlowym (') "W:dce, ,jak i grze z głGbi 1.0rtu. Na b~;ngie.m a polem z Pohoryte .. !;:eJ nagro,:lę "Helenowa", m'az dlu1iŚoCie pokonanych przez Mell- "pm Kolo (ITI ;
MenzeJ -- godystansowe wYŚl!igi moto~ykl1)zla zna fdu ie się mic:dzy inny- Klei.n
ma ;"
po·w ażnieJ... ~vc'l we na tone betonowym.
mi Pen-v, l: łól'Y tak podohał /Irlcci ", lIik,',,,, ':,r l\1arszewSkl.:l1
Dla lw!urzy przewidziany jest
siG
nf' l{rach
puharowycil. -- \Yarmhlsk :m, a H(;bJJ b!e~ dh!.~oclysh~ns.Jwy hez prawaŚmiato rz ec można, że 'Varsza P(r,)tawsk i w J, StolalI'owil: dZł!'llia', .lako bie!!
tJ'eningowy rio
wa poza Coche tem i Perrym gra Tar'owskiln,
wyścigów (\ mistrzostwo Idtli.~ctna rór.-nie doskonale~o
jak
\V grze podwójnej p3.h sl:u- dy~tanso\Ve ?!1 f}fzestrzenl 50 kl:n"
~I('nzel nil' widzia' a ie~zcze,
fllje p. par, Balrbier, ran'!y w!ll kto~e. ZU'ltame ~ozegranc w Lodu
Poza nim wystąpi w '''ar- ~Zl~
1.
Crumer - Dl1biellSka, 1w Un u 4 w!'7.eśl1la. r b.
'
szawie Gr:lncl~{tIiIl'J,L, francuz, Volkm oró wna .Jc:drzeiowsh:a
Z!!:l~Zlla Uczba z~!oszo-nych za·grai~'c\' w barw, Egiptu, wie.IQ.
Sr!c!; oto kandy Vlotlników or: z u:ozn;aicG.I1 Y pro? Druts-ch krolnv r('prezent. nowej ojczy- rlr,lki d. pMfinal{,'w.
l!;l'::'m f:tI gW2r~'I(,.r~ ,:.~ .Iu~n:ej$z~
zny \Y grach puharowy<'ll, Mar
· lU
.
h ~(I.\ wyćc;~i be::ą
m1~lesu~~'::e l emo1
I
O
z
O)ą
urn
1('
•
J
tin Leg~1Y, czech Klein oraz
c.i(}nu.i~ce.
świetne
tennisistki Ba'r bier, Ini\ s tv , kł6rf' ma ią o;zereg barciekawych
kombinacji.
Galla", czeszki neubch i Er- oza
Rqz,t[twicni są turlaj Deul schtp! i niemka Cramer,
JJeb
ŁKS WY'CuZle
'",
ł
~e p Cze
'V singlu panów roz«ławio" :\I('Il71: i y clkmp.. równa - T'
na ourn·,;' ' ' ' .o d
J~drzel'Ow"ka ,10• ...
no czterech graczy:
Menzla, da, . eraz
1
I
}'
b'
("
I chosbwCJCI' na zaproszeiJe
ul e\l
~n.r IPr ,rana-.
.'
.
Martin Legeaya, T10f'zVńskie "","IIS
'1\ t
me, ktcre pr~l';nn rew!'nzu za prz:v
~o i Grandgll illo ta.
\V pierw- mil o.
im; poraż"ę. w ŁoM;.
Byłby to
szei rundzie z cieka WIch gtCr
Kaida z iw'h par h~' c~zie n1?a nizrwszy w~:{ó!e Wyj':'~\:J clrui-yny
zobaczymy spotkania:: PopJl.aw ła tWHróv orze<:h (b zgryzil'l):a !ódzJd?.l za~ranicę.
* * *
ski - Tarlowski, Ttoczyllski- za!\;m dosIanie' si(,' do pól finaHel'hst, J. Stolarow - Horain, {.",,, Di'! t ts<:h ._- ' len ze] 111 ll:Zą
.w lla:~:l:!';ernir'lt c:lbę~~:~:~ się '"
Rlein Ko'cz. Grandgui.l.loŁ p(l1;cmac Rll.cJows~ą .- :\L Slo- W&r~zawie międzypnistwowe "potPohQryles, \V drugiej rundzie I[.ro\\'a, VcJkmero" na, H~bda 'umie boksf'l'skie Po!s!{a _ Finha Menzp: z Ma'C'llżyl'iskim, GaJ,la:v, ~e.~ca~{, J E;drzcjOw - lalHlja. Mecz nabędzie &'[1;1 n~.ipraw
AltschuJ]er z l\I. Stclarowe l1, ska, Tlc':::zyw;o!o --o Cramer •. J. :~o;;Gdubnje,i W ~tll:,{'ru cyr;;u.
'
Barblpr,
* * *
Marlin LegeIa z Popła wskim -:loI arow1a. 'NreSZC1P
.lub Ta~'bwskim, Hebda z Lie .. G;and~irI?t
-'"
Ol1bielif. k !l,
Na osłahIlem
pOSiedzeniu wyb(ingiem, TI,~}c.zyó,<:ki z Mar "arnl1l16klcgO, f, potem Ertcl, działu "'jer; dyscvD')ny iifTi post!}7 1'
1
J'l'
'1
''''
-..
.
~
szc\'.'skim. .J, Sfol'arow z JOI'l,· J\ CIn I UIJ)
JJ.po'pow nc:. :-op.awnawiano
;·,1vskwallWmwll ć I{l'acza
nem, Grandguillot z 'VarmiJ'i· skiego.
Cr~cGv·i S'.l;:orlinp:a na e tyg. l3
skim i \Vittman z Bratkiem.
Pozatpm Gdh~dą się ~rv rn- 'l;esportowe ' zacl!owa"ie się na me
\V ćwierćfinalach spotkają s!~ niorów , w klórych sfartujq t~lk. !:::u z E,,~~hem.
zapewne l\Icnzel z M. Stolaro- obiecu.ia,'ce talenty jak Bratek i
Zgn::!nie z ur;ł!walą międzynar!r
wem, Martin Legeya z Hebdą, Spyr1.wła, oraz ~l a p-l-w.iesze.n ia ' ('!m:e~o
zwi~zku
h:>lcscrsld e l!'1
TlczvIlski
z J. S l'o]aro'weTH dla wyeJiminowr.mych w pl ei'· ' WWA) wsta·ly olimr-!,\~kie zllwody
lub Klr.j'i lcm i wreszcie G°'lpd .. wszych rundach ,
b(}ks,e,rslde U2v..ane równocześnie
guillot z V\'iUmanem,
j,·ko zawodv o mistrzostwo bokser
W AR3ZA WA, 22.8. (PAT)- skie Europy.
'V konkurencji pal~, puza
~zo'o()we I1i tcnnisistkami
Po.l. Pierwszego dnia n~stąpily jedynie
Oto nazwiska nowych mistrzów
ski z J ~drzc}owską i Dubien· 4 S!l,<;t!(ania, g dyż zrwodni~y za~ra
bokserskich EuroJ:)v: w wadze muska na czelp ,
startu ją dwie nicz!li .leszcze nie przybyli do \lo/a)"
",zei - Enekes (We~y), w kogufra'ncl1Zki 'Barl:iier
i GaHay, szawy, Tennisi3ci za~ranicznt Jlt'z;V
cieJ - Ziv.;larski (Niemcy), w lekwe wtorek I
czc1;zki DCllts'ch i ErtcI, n:em- będą do Warsz?wy
&kiej - ~>chlejnkoler (Niemcy), w
10i CrnT':1Cl'. Rozstawiono tu J'} ,jeszcze tego \dnia rozegrają pierlekl~iej Ahiquist (Szwecja),
w
dw::,iowską, Harbier, Deuts'Ch i wsze mecze. DzisieJsze na',jciekawpółśrednie
i
Camlle
(Niemcy),
w
V ,)lkmell.. Ó'wn~, przy'Czem Bar- aze s'f.'otkanie w grze mieszaneJ. m~~
~rerlnie.i Micheloł (Fran~·r.), w pół
biel' ~na w swej ćwiartce Ertcl, (~;W ..!ędrre.iIowską i 1'lbcz;/ń sldm
' cięikie,j Rossi (Włochy) i w cięż
a w poló\y<cc
Vo'l,kmerównę, ~3!
G{~bczew$ka i Leśkiewiczem
kiei - Rovati (Włoch,,).
kt&ra w ćw:'arke ma LilpopOw zwyrię:iyła r,ara' JędrzeJowska i Tło .ue;
nc.'. notem ' Cramer, Pozowską czyńs),i 6:3. 6:1.

dnia 23 sierpnia 1932 r.

Jak już donosiliśmy, olimpijczyty Jlasi, po sukt'esie w Chicago
wyje('hali do Cleveland, gdzie odo'
będą się wielkie międzynarodowe
zawody lekkoatIetycUle.
I<erownictwo
ekspedycJi, nie
chc~:! zbyt
przemęl!zać zawodnlków zdecydowalo nIe brać udzłalu w 2Alwodach i tylko ult\/.{ając
~orącym prośbom i na'mowom or~a
nizatorów zezwoliło na start Walnsiewiczównie.
Na. zawodach '!
Cleveland
wystąpi zatem tylko
tedna zawodniczka polska.

n której roze~J'ano walki pokazowe pomiędzy szermierzami polskI,
mi a węgierskimi.
Zainteresowanie zawodami byli
bardU' znaczne.

* *

W Saint LouIs

II

odbyło się

W'CzQo
raj specJałnu przyJęcie
wydam'
przez miejscową. Polonję na cze~t'
polskieJ drużyny olimpiJskieJ. Za,
wodników naszych witano z nleby
walym entuzjazmem.
Prezydcn:
miasta zaprosił polak6w na obiad
Wieczorem odbyło się
tlpecjalne
'" * '"
galowe przedstawienie w jednym
Pol!'ka ekspedycja
nIimpijska z teatrów Niejscowycb.
zwiedziła Chicago.
1'(',;;tr był przepełniony, polaliów
Rano ltonsul R. P. Zbyszewski olduskiwano hurzliwie i h3rdzo s~'
wydał
przYjęcIe na czesc naszej decznłe.
dru7yny Popołudniu refrezentac.ill'
olimpl.lska z!ożyła wieńce pod pomni
Wyrazem wdzięoznoścl polakd\v
lciem Lincolna i Kościuszki. WIe- amer:vkańskich za sukcesy naszy~h
czorem odbyło się p"tzyjęeie :wyda- olmiJ}i,lczyków za oceanem, było
ne prze7. inIe.iscow~ Polonję. Olim' nadanie Kusocłńslciemu najwyższeJ
piJczycy polscy wzięli poza tern tł dote., odznaki zwiMlm narodowegCl
flzial w urządzonym ))rzez Polon.lę polskle~o w Ameryce, a wszystkIm
nbchorlzie sIerpniowym zwycięstwa olłmpllczykom złotych medalI.
ct'p.7a I}olskieg-o.
Uroc.zystoM rozdanin łych naNa s~arli(}ii1ie wi~zorem odbyła gród
zgl'omaUzl~ na Ji.nkiecif
się panadto akademjaa' sze1llliercza, t!500 osób.

*

kład

Poznani

na mecz z r prez
.Tak .iu,ż donosiliśmy w naj]'::i.szą niedziel G rozegrane zos tanie pił!kars.kie spotkanie mię
ch" reprezentac iami Łodzi
Poznania w Poznaniu,
l{anitan zwi:p:kowv p, Otto
IlslaIil iuż w zeszłym tygodniu
s kłact re"rezC'ntarji Łodzi. BGdzic się 011 opicrat prawie wyh:cznie na graczn<;}t. ligowego
L.
S. Gracze k,l.uv A: Rapo·
nort (IIakoachl. Chojnacki i

re

I~irszbal1m

(Turyści)

w:v.iaaą

do Poznania jako rezerwowi.
Poznani'UICY przykłada ią wie
le wagi do spotkania z Łodzi::),
Heprezenlae,ia,
kilka.krotnie
zmipniaua i uzupełniana, ostałf'<cznie wyg'lądać będzie nastę-

P li i[lc{):

(Wa;.1ui,

Flie~l',

Sz("rfke I. Pr~ykueJ;:I,

Font~wicz

Wulicic-

nłacją Łodzi

nr

~howski
(wszyscy z Warly),
l.is (Olimp,ia), 1\Ia~aj (Leg,tal.
Krzvnklewiez (Wal'ta), Szeffke II (Warta), Mikoła.iewski
(OlimIlja) i Radojewskl (Wal'

tal.

W skhdzie tym z~j,~ć mo'że
tylko zmiana na pazycji skrzyd'oWL'go, ~\ła grać Lis, iedna1k7" Legfa stara się zwolnić ~o
na mccz o wejście do li,gf, któ'
ry gra w tym samym terminie
.lak więc ",.'idzimy, po.znania
cv wystawiają skład pierwszorzędny, również oparty na gra
czadl ligow~'ch, Jeże:'i w Terpre
zelltac i ad. aie za idą iakieś no
ważne zmiany, co wydaje się
być rpe,"'llem, mecz Poznań Łódź. bE;dzie meczem ŁKS, 1Wartą tylko pod zmienioną Jl(l
111cnldatUirą,

Z prawami GimnaltjOw

Jch

Państwo

Ghnnazjum Żeiiskie

"B. JaszuńskiBj-Zeligma o.wai
Południowa

18. Tel. 168-82

Zapisy nowowst~puiąoyllh do wIlIystkich hlas przlljmuje sekretapj.at
codziennie od 11-1 I od j-7,
Pray gjmnazju~ przedSZKole: "Dom Mllus!ńsł<ich" dla dlieci od lat 4

I
,

DYREKCJA

fiimD8zjuID Zeóihle
Z I'H~lneml prawami glmnazjllw

arii

Wólczańska

państwowych kał Ił.

•

U hs ei

23

telef. 214-27

J

Zapisy nowo wstępujących uczenie codziennie w godz,
od 10 do 13 i od 17 do 19.

.
..
I
Wielki, podwójny rewelacJI;nJ/
t, C
D', Wspaniały d,więkowy s.ns~·cyj:y w8Chodn~ Z 8
po,,~::i:n:} ~o~sz ł IIW'~~I!~~a ROd:n::':':ur':»!e
MPSWifW

Dit~i(jK«~w, Kino-Teatr

dramat

o

b

niedz

i święta o 1~

Vi so , , '

Słjla

nalei,cie

went,lowana

p. t.

najwIększa artystka Wschodu

znany Warner Oland oraz Sas.ue Hayakawa

i Nicolas Susaniu.

Zawrotne tempo f;!ry ł

Wspaniałe zdjęeia! Arcycieka~a treść!
Film. który pobił rekord śWIatowy!

ro ,am!
It -

j

go

una

film, Hustrujący przygody Kontradmirała Re E.
Byrda z wyprawy do bieguna południowego.
Wspaniale zdjęoia!
Prz epiękna muzyka I
Ciekawa treS{"
Przepiękny

~i). "Iti. -

GOT

"tiLU'S

PORANl'I y"

l~M·.

s

E

I

-...;..o

ZIelona 6
Szybka pomoc lekarska

Przewóz chor,ch.
ew:r __

•

Wielki 24-aktowJl program l

aWOry °il !" dźahieradŻy IIKD~m~iłościlru!i!ie
::!g!
~Ó'ki~ol!.n~.
y
głównych:
Ma~
I
lItor mac Lagi en I Breta nlssen
1

Pocza,tek seansów o 4-ej.
w soboty l niedziele o 12

ro

Wielki dramat wschodni osnuty na tle niebezpiecznych
przygód w haremie.
W rolach głÓ'wnych

Na

W rolach
i najałodsza

Wiktor
Laglen
Lois Moran

blondynka

pierwszy seans wszystkie
spelunka~h. dzielnicy ?o~t?wei. - Pog.rzebany M ż~ci~ .. ,
miejsca
po
50_gr.
___
____
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _sg~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nad
___
_ _ _ _.m
.m.
..
przcpaSClą...
- ______________
Mlłosc-tarcza przeclw brudom
ZyC18.

WIn

r--------------.,
I głoSzenia drobne ' I

1._-

I

_____

-_.I

II............
Lokale

nauka I ""chowanie

_~

~:
' ~t

I

w

Sprostowanie
W
na,

sprawie
zebranie

upadłości

Zatwierdzone przez Ministerstwo W. R. i O. P.

OgłOSZenia.

Ur!" Fortepianowe

ll

~~Ieny

Szulki Baumgal'teAronson-Win"ikowoweJ. absolwentki konwierzycieli w przedmiocie serwatorjum paryskiego (Lalar Levy) pod kIerunkiem artysq<cznjfm prof. Józefa

Turczyńskiego.

wyboru kandydatów na syndyka, odbędzie Klasy: fortepian, solfegio, zasady i inne p~l:edmiotJ.
siA w dniu 26-go sierpnia r. b., nie o godz. Solfegio podług najnow51el metody prof. R. ThlbergeA

'{
.a. . . . . . . .·::r. 12-ej, jak mylnie podano

(konserwatorjum paryskie).

ogłoszeniu

z
g-ej

w

Specjalne komplety dla dzieci od lat 5.
Zapisy na kuny: Puygotowawczy, nihzy, średni i wył51' pr21yjmuje sIę od dnia l wueśnia.
Bliiszych informacji udziela kancelarja kurs6w pr.,
ulicy Sienkiewicza 53. w godz. od 10-1~ I 4-6
począwszy od dnia 25 sierpnia.

BEZ ODSTĘPNEGO'I1 Mie~zka dnia 20 sierpnia r. b., lecz · o godzinie
biurowe
je lekcji w zakresie szkoły i fabryczne poleca biuro "Lo- rano, w pokoju Nr. 15.
średniej.
Ceny umiarkowane. kum ~, Piotrkowska 7'9, front
~
~u.m_
Oterty Bub. "Abiturjentka".
II piętro, tel. 164-29.
DOkt6r
Dkl. med.
Do akt. Nr. 1215 [1931
Ogłoszenie.
UDZIELAM lekcji jęz. frncuskiego POKOJU z uiyw:Jn oścIą kuchni do
.
Komornik Sądu Grodzkiego w tOo
i angielskiego bardzo łatwą. meto- zł. 50,- miesiec:z,nic poszukuje pa.
.
dzi, rewiru 15 zamieslilkuly w Lodl'll
dą dorosłym or3IL młodzieży szkol- lli. i7"raelitka. Mogę służyć na.,jtap.
prt~y ul. Sienkiewlc~a 67
Ch oro b y weneryeillne,
Oferty I!ub
nej. Szybkie postępy 7.a.pewnloo.e. IIzp.1"Ji ref&rencjami.
na z!l8!1d.ie art. 1080 U. P. a. o·
tel. 216-90
na. admin. niniejszeg()
moczopłciowe i sk6rne glaBla, ile w dniu 30 sierpnia 1932 r
Adres Narutowicza 16 m. 6. tel. ,,~L l',"
pr.eprowadzlł się na ul.
od godll. 10 rano w Łodzi przy ul.
pi.l\ma.
2087-3
162-99.
A
Piołrko w~idej 65
Specjalista chorób wenerrcElnyo h
lOdbędllile siQ Bpneda~ iii przetargu
l~FORMACJr
wyjeżdżającym na SKLEP z f)okojem i kuchnią, pomoczopłciowych I 8Id~rrnv"h
tel. 179-89
publicimego nlchomo~oi. na1eil\oyoh
bllllzlmłll lampą kwarllową.
Zgło.
wyższe uczelnie ztlgraniczne udzie- s1.ukiwany bp.7. odstepnego.
do Eryka SzakolVsl'llego
BIlIlJltnu,e
oti
8-2
i
od
60-40.
1'lzYJmutll do 10 r. l od 4 -8 wl~ z i sldadajlłoych się z kredensu .kl ..
la Miss Mary 'fr:l.1 /gui,t'ł Nr. ::: I p. szenia pod "Sklep".
w
nielW.ele i ~wlQte. ad 9-t.
w ni6(ł01~e od. 11- 2 po pol~ln(1l powego, Kontuaru, kas, sklepowej
1913-3
front.
Dla pań oddzielna poczekalnIa.
Dla pan oddzielna pocsekalnll!.
gablotki i kOn!orwatora do lod6w
TEGOROCZNA maturzystka

Żydowsko Gimnazjum poszuku- nia, lokale handlowe,

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

D f II f
DtaK
WYSKI
Cegielniana 4.

4.

powró,I•.

l rau.u••a 8
•

KTO PRANIE SZYBKO w cią,.,"1l POKOJE umeblowane "poszulciwm
1 roku przy,g-otować się do pmcy ne we wszvs~kich l~ierllnkach mi~

zawodowej w handlu, IV przedsiębiorstw:ach przemysłowych, spć*
d;-.ielniach i t. p. instytuc.iach niech
natychmiast zapisze się do nowozorganizowanej Jednoroczne.1 Koedukacyjnej Szk<>ły Przyspo
sobjenia Kupieckiego, ul. Gda.ńska
!l\'. 45. Informacji udziela i za.f)ISy
przyjmu.ie kancela,r ja 87.koly co
dziennie w godz. od 9-ei do 2-ej

c7.eśnie

pll noł.

NIEB'YW ALA ok:\zja. Do sprzeda,
urządzenje
stylowe
stCJłowego i panieńskiego.
mość Telefon 165-28.

Z.I m o

' '0

I

Dr; "!ed.

I. 1\1 If(KI

Choroby weneryczne.
moczopłciowe i skórne

choroby t:k6rne, weneryczne
I moczopłcIowe
Nawrot 32 teł. :US-18
pr.plmule od 8-·10 r. i od 4 - 8 w
w nled.lelc i §włęfa od 9-111 w pol

B. OZanfr

x

PDlad,

I
,

h

~. R.I_.'~

~~1

skdrne wene ryczne

telet. 172-20

K~~(~' ~n~(nIKA

Dowr6c11
przyjmuje od 5.30 do 7.30 wieoi.

Dolsko·francuskoangielSka

Dla nlezamotnych ceny lecznIc

szUJk.iwana. Dzielnica

obojętna.

912-3

Kto poszukuje
mieszkania, lokalu fabryozo ego, biurowego, pokoju z klatki
schodowej, zgłasza się do jedynego pod wzgl. organizaoyjn1:m w Łodlli biura "PoIruch Al. KośoiuszkI 27, tel.

POSZUKUJEMY kilku sprzedaw141·01, 132-01.
t:ÓW z3fI"'rowadzo{lych
w bra.nży
kslonjalno - spoż'ywcz e j OTarz !leDo akt. Nr. 1563 119~1
l::t.znej, celem sprzedaży al'tykulu
OgłosEenie.
~cchnicznc~O pierwszej
potrzeby.
Komornik Sądu Gradzkiego wŁodzi
Zg-loszenia.: W ołkowicz, KililJ.skirO(rewiru 15 21am. w Łodzi przy ul.
g'O 7\:1. od u,odz. \} 11.
SienkiewIcza 67,
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogła
OGRODNIK bezdzietny m01e otfl,Y SII:II,:ae w dniu 30 sierpnill 1932 r.
mać bezpłatne ntieszkanie wraz z od godlZ. 10 rano w Łodzi przy ul.
6-go Sierpnia 7
biletem miesięcznym za utrzym v· odb~dzle się spn:e dał r; puetargu
wanie ogrodu na Wiśniowej Górzl:' publIcImego ru r.:homo~ci naletących
do firmy .h:rael Sienieki"
w llo/·ząaku. Zgł()sić się: Pomorska
nr. 38. od 12-1 f)O poło
2086-0.> i składających się z towaru welnlanego paltowego damskiego
POSZUKUJĘ miejsca gospodyn] do
0811acowanego na sumę zl, 4200.511llotnago pana. Oferty pod "Po·
Ł6di , dn. 17.8, 32.

.

NMo_
!~J!wow~RG
.Zeromskiego 25

DZIERŻAWA małego domu po-

2088-3

I

*HM · ' ._ _11• •_ _ _.111

Dr. med.

i
ca, nicduży posag, pragnie poznać ChDr~bv
solidnego pana na stanowisku. Cel Cegielniana 15, tel. 149-07
matrymonja.l ny. Oferty sub: "Blo!~ Przyjmuje ód 8-11 r. i od 4-8 W.
W niedz. i święta od 9-1.
dynka.".
2n&--2
Lask, oferty pod "Domek".

J.(".--~.:n;t.... J ........

o..lJ~~"J:]"i

1220.-

Andrzeia 5.

Narutowicza 9

posiadają.-

sumą Zł.

Komornik Jan Rzymowski

Niewiaiski

Sierpnia 2

na

t6d8, dn. 18.8. 32

Dr. med.

•

pokoY"v UNIEWAŻNIAM skradziony we·
Wiado- ksel zł. 500.- pl. 31.X b. r. z wytelef. 128-98
-3 atawienia M. A. Sze,inrok, ostat- przyjmuje od 8-'10 rano i od 4-8 pp
nie żyro Ch. Goldbrb. Zł. 40,-,
ZŁOTO, BIŻUTERJĘ i kwity pl. 17.IX b. r. z wystawieni.a. M. D.
Dr. med.
lombardowe kupuje i płaoi naj- Gra,iman na zlec. W. Aptekarzn.
2091-1
wyższe oeny.
Magazyn jubi- M. Gelblum.
lerski l. Fijałko. Piotrkowska 7
____________uu BLONDYNKA, lat 22,
nia.

LOKOMOBrLE 15 - 25 KM w dohl'Vill stanic kupię nUltycb.miast.
Of. "Lokom obi hL" lllib tel. 241-5u.

t

OBł!loowanych

Doktór

6

ROlne

DO NABYCIA plalce tanio, na dogodnych warIlukach. Budowa. dom·
ków órewnia.nych, na które Bank
GOijpodarstwa Krajowego udziel:.,.
pc-i'yczki - dopuszczalna. - Bli~
-!Ze infOlma!:jp. w tej sprawie:
Lr'dź, ul. Piotrkowska. 113,
3-cie
p. front, tel. 189-38, p. Spaski.

l

sta. ZgłoszenIa.: BIOm "Gep:u.z,
Piotrkowaka. 82 tel. 132-40.
\
ehoroby sk6rne. weneryczne
Chor. weneryczne, sk6rne
I mocltopłclowe
3-4 POKOJOWE mi.eszkanie
i moc,:opłclowe
E
wygodami poszukiwane w
.
telef. 159-40
'.
Of
d
pu,JmuJe do 8.30 uno, od 2-4
centru~ miasta.
erty po po poł. i od 7,30-9 wiecz. w niedz. przyjmuje od 8-11 rano i od 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1
"E. H.
597-3
i ~więta od 10 - 1 po poł.
Dla pań oddzielna poczelfalnia.
Dla niezamożnych ceny let;znic.
2 POKOJE z kuchnią. i przedpok;)
Dla pań oddzielna poclekalnia.
Dr. med.
jem oddam za sklep z pokojem i .
kuchnią. Oferty pod ,,;,fieszkanie".

2175-3

Kopno \ aprlBdaL

Ił

...........

A.S.lene baum Józef rU'biCl
chirurg-ortopeda
Południowa 9, teJ. 183-17

Piotrkowska 109, tel. 220-25

owrócil

MarkowiCZOWI

Ił

Powró,l.

Dowrócila

149-66.

Chorobv skórne i weneryczne

Zawadzka 14. tel. 166-35
przyjmllje od 8-11 .ano
i od 3-8 wiecz.
W niedziele i święta od 9-1 po pol.

~r, me~,lolzygson
I
Cegielniana 13
60

"...,
POlDllfÓ'.-.

.!. ~!~~~.~~L"~

.1. Z ••
chodniej porni~dzy Ogrodową i Zaw~dzkll zgubiono złoty .egar~k damski z złotą bransoletką. UczcIwy znalazca zechce zwr6cić za wynagrodzeniem na ul. Ogrodow/ł 24, 2 sień, m. 13
mi, ••,

??

Telefon 162-99.

powrócil

STOMATOLOG

f 1~",'
tel e.

Narutowicza 16 m. 6

Dr. med.-

l J( I
Tel.

Adres:

_ _ _
J~_

Dr. med.

Zielona 9.

ze znajomością stenografji po.
szukuje posady stałej wzgl. pracy na godziny

«

•

~3.

•

VIII. -

.. GLOS POItANNY" -

1932

Nr. 232

•

Pogodny, pełen sentymentu i wielkiej miłości
film FOX'A.
Reżyserji znakomitego

Aaoula WalsIla P. I.

•

Nadprogram: Dźwiekow, dodatek i aktualności z kraju.
Bilety ulgowe

Pocza,iek w dni powszednie o godz. 5-ej, w soboty i niedziele o 2-ej
bez ograniozeńl
Sala. wentylowana

ważne

NI ~ ~R:EZ~ RW A7 Y l';Y!

tą marką

I

.~mff

Gdańska

90 (róg Andrzeja) tel. 128-62

Egzaminy do klas wstępnych i wyższych rozpoezynają
dnia 1 września. Do klasy wstępnej A przyjmuje
dzieci nieumiejące czytać.
Kancelarja czynna codziennie od 9 do 14-ej.

na t.ide)
kopercie.

Sę dzia Komisarz nadzorowanej firmy "Bracia 1. i J. Rotberg" w Łodzi, Piotrkowska 31
- K opernika 55 podaje do wiadomości, że
zgodnie z artykułem 50 Rozporządzenia Pana
Prezydenta Rzplitej z dn. 23 grudnia 1927 r.
(0.1. Ust. Nr. 3/28) termin Ogólnego Zgromadzenia wierzycieli powyż~ej firmv wyznaezony
zost ał na dzień 1"l-go września r. b. o godz.
] 2 Pa w pol. w gmachu Sądu Okręgowego w
Ło d zi , Plac Dąbrowskiego 5, pokój Nr. 15.
U dział w Ogólnem Zgromadzeniu mogą
wziąć wszyscv wierzyciele, wpisani na listę
orzez nadzorcę sądowego.
Po rządek dzienny obejmuje: 1) Sprawozdanie nadzorcy sądowego, 2) odczytanie propozycyj układowych i dyskusja, 3) gło8owanie
Dad propozycjami układowemi.
Wierzyciele, którzy nie mogliby przybyć
na Ogólne Zgromadzenie, mogą przesłać swe
głosy na piśmie, jednak podpis na takiem
oiśmie winien być poświadczony urzędowo.
~dziB Komisarz
Jak6b Hertz
Sędzia Handlowy

Zielona 15, tel. 219-00

kancelarja przyjmuje zapisy od 22 sierpnia. od godz. 9-ej do
14·ej. Egzaminy wetępne do wszystkich klas (prócz VllI) rozpoczynają się 2 I IX.
Początek

roku Bzkolnego 1

lakład Połoiolno

OgradcwB lO, tel. 213-57

I i II klasa

George

Oddział
połoanf CI o-ginekologielny

O'Srien

Dr. med. Sa. Eigel'owa
Dr. Reiłler Kurjańeka
Dr. med. J. Baum
Dl'. med. W. Eyehner
Oena porodu na II kl. wraz
z zabiegami 200 zł.

Główna

R

,..

aJ

WIElLKI WYBOR

program:
X-27 z Marle

,I.

Prenumer!:lta

limetalowpch
Óż ek

RękoplSOW

»PATBNf"

WY!Jmauek

ameryllańsllloh

OftOSOOpaOwL~Biodt.zp~irk;;lk:D1i,
'fru..

n\lesi~ozna ~Głosu Poranne90~ ~ _pstkleml doLI
dathami wynosi w t.odDł .t. 4.00, za odnQuenie togroslJ, z p.. esył~ POCllt",wa w kra.la - z!. .e........ :oagnnico - al 9. -

.

'.

lEL. 205-eS

cmynna od 8 rono dl!> 9 meoz.

U- 1 ~ przyjmuje
2- 3 ) kobieta-lekanz
w oiedlllielęiświęta od g-a PPl
leCl~enie chol'ób
wenervcznvch i skórnveh

PC lADA 3

Zł.

'1

"H

lódi. Andrzeja 1.

P"'il mule wsaelkie robotv, wabodl~
oe w sakreB ClIIF6IIIO"enla s'Fb, łrołe·
row!!nla, cyklinowanIa i drutowanI!!
posad,ell. .spll'JJ(ltnnłe biur i mle •• 1s all
o.al Clyslozenie oltlen fobryo.nJoh VI
budvnllach pl~trow,.oh i papierowvoh
(t. :IW. SIadowych) oraz odkurzanie
elektroluxem.
Ceny nlakle. Tel. 108-4T (pry.)

laB-6l, w podwdrvu.

redakCJa me zwraca.

I

ST.COO"SI(I[I00
Pt:WNY""WVN'SZCUIftł
Dl(

OOCłSKOW

dla dorosłych i dzieci
W Chełmach p/Ł,odzią
puyjmvje na pobyt c!erpic;cych na
wSlelkie dolegliwości i rekonwalescentóW. Opieka lekorzy specjalistów.
Pi~llOe połotenie w sosnowym lesie.
Idealne warunki wypoczynkowe.
Kierownik działu lekar3kiego Dr. Rakowakl.
Informaoje na miejscu, lub
11-go Listopada g od 9-1.

---------nallBplzB i
po

--

najpiękniejsze
cenach natylko u

najniższych
być można

4. W llJtl'lJ\NJ\
Sienkiewicza 23,
róg Moniuszki
tel. 191· 00

ZARZAO PRYWATBffiO MUKlmO fiJMnAIJUM HOMAnlSlUZHE6Di
ł pRYWATUEJ MUKlfJ SIKOU POWSZECHNEJ
ZRZESZEniA nRUCZYCIEIII SZK611 aREDnlCH wIDDZI

ul.

spręllpnowyoh

E

Nllst~pny

I

Wózk6w
1'4 afela tó W
d,lecinnvch
.

:I

. •

Riiaii'i

K U P U J CaE z l-go Z A fi D l A

EHPreSS

krainy W.chodzą,cego słońca
Udlllllł bicH/l wielcy artyści teatr6w
rolyjskich, wytw6rni Metrapom-Ruś
Moskwa.
Nadprogram: Meł:l:eństwo z rozsqdku, doskonała noweia Czechowa,
obraliujlloa przedwojenne życie wy tslych urz~dnik6w w carskiej Rosji.
Roc!~tek w dni powsz. o g. 6, w sob.
o g. 4, w niedliele l świ~ta o g. I.
Ostatni seans o g. 9.15.

-

1

następnych I

Pierwszy sowieckI dźwi~kowiec, l'eali.acji perły rosyjski oh reżyserów
Sergjusza Eisensteina

OpIeka nad d.leckiem
Dr. med. J. Polakow
Odd_lał ohlrurgle_ny
Dr. med. M. Kantor,
od•. D'. I~ć l-a pp.

JlD 14

Przejazd 2

DłqMitnu

Zawadzka 1

b. r,

"SA 1\-fIIlrorglUBY
TO"

l'IfllłO -

Dramat

września

I

Lekallzy-speojalistów

Sanatorium

Wkrótce

i dni

się
się

wmmnalium leń!~iem C. Waszczyńskiei

Jose mOllca
Dziś

państwowych

R. KOnODCluOSkiej·SObOlewSkiei

-

lecz wyraźnie PR12ZERWA 7YWY "OLLA"
winien Psn :łądać, wszystkie inne zaś, raekomo
równie dobre, jak najenergiclniej odrsucać.
Prawdziwe "jedynie z nazwą "OLLA"

chłodzona.

W( HnR~"li~i [l HA 'I

GIMNAZJUM ŻEŃSKIE

Z prawami gimnazjów

l

ogłasza

Gdańska

17 (I

piętro)

niniejszem, te pOCZ/lwszy od dnia 12 ,Ierpnia 1932 r. przyjmuje

zapis, uczniów do powY'szych szkól.
Opłaty

szkolne wynou/l:
w szkol~ powssechnej: od zł. 50 80.- kwart,
w gimnal'jum:
" .125 - 150.Kancelarja jest czynna codziennie J wyj/ltkiem niedzielI dwi~t w godz.
od 10 - 13 I od 17 - 19.
Za Zaną,d

(-) Prof. Jerzy Starowicz
Sekretarz

Ogłoszenl-. Ja wieus milimetrowy 1-ezpaltow, (strona ~ Slpalt): [..za strona 2 d.; Reklamy tekstem
redakcyjnym al. 1..50; w telclciel s z6stlllełeniem miejsca na stronie od a do 7 włlłcznle (j() gr.
bas .alm.ania mieJsca 50 1Jl'" RlSdealane.,d strony 8-ej do końca tekstu 40 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne
(str.10sapalt) 12 gr. Drobne 15 gl'. n W}Jl'u, najmniejs.e ogłoszenie Ił. 1.50. Poszukiwania prac)' 10 gr. sa
ru, nalmniej. . zł. 1.20. Ogłoszenia D~nowe i Wlubinowe 12 Jł. Ogłonenia lamiełscowe oblicune ..
o 5fJO/o drołał, firm u!!r. 10001()o Za ogl. tabelaryczne lub fantaz. dodatk. 500/1): OgL dwukolor. o 5(jJ/o drołeJ

VI"

