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Silna i~Ddfb(ja do 5przfdażg papifrów warfośt:iowgth ·
l'Ialg popgi przg obłii~ł podażg
BERLIN, 21. 8. (PAT). Na giel sel'wowane już od dłuższego NAPIĘCIE W POLITYCE ZAGRANICZNEJ.
dzie berlińskiej nastąpiło w dn. czasu.
Wpływ tego czynnika odczuwa21 b. m. ZAJ.. AMANIE KURSU
Naprężenie to tłumaczono po
P APIERÓW w rozmiarach nie- czątkowo subskrypcją pożyczki no już od szeregu dni, dziś jednakże zaakcentował si~ on barnotowanych od szeregu lat.
państwowej.
dziej wyraźnie.
~cdn~:n~ z, powodów t~k znacz
Dalszym momentem ma być
W tych warunkach na giełn~.1 zmzkl Jest ~dal!lem ~ół - według opinji kół giełdowych dzic berlińskiej w dn. 21 b. m.
gl~łdowycb - nap.rę~el~le na OIe- - odbiJające si~ w Berlinie w zanotowano
mleekim rynku pleruęznym, ob- sposób widoczny
SILNĄ TENDENCJĘ DO

SPRZEDAŻY PAPIEHÓW WA'n

Papiery Banku Rzesz~·. kUli"
od kilku dni wykazywały 'WF";
pl'zedewszystkiem ze strony kU nie słabą tendencję, w piątek
,ienteli bankowej.
zniżkowały o 1) PI'OC (w dn. 2J
" "obec niezwykle małego 1'11 b, m. notowano .ie 178 wobp\
P3'tu i obfitej podaży, nastąpił 200 łwzed kilku dniami).
SPADEK NOTOWA~ PAPIEStosunkowo znaczną zniżkłł
RÓW l
dotkniętc
zostały
akcjc towa dochodzący niejednokl'otnie cłu rzystw Vereinigte Stahlwel'ke.
10 proc.
Siemens oraz l. G, Farben.
TOŚCIOWYCH,

o ozumienie
Trocki
ia o

eżi

D

,,6

"
/

~iOSKWA, 21. 8. (PAT). Agell- paszport republiki Honduras, celcm obalenia reiyntu sowie c- rzając dokonać zamacbu na sta- I jeszcze w roku 1931 lrocki.,t >
c.ia Tass donosi: W dalszym cią- który mu dostarczył konsul ge kiego. W mieszkaniu tej łrockist lina, podczas manifestacji 1-szo Alfreda Knnta z dyrektywum;

gu procesu o organizowanie zamachów terorysłycznych, os.k.
S1111rnowzeznał, że w r. 1931
spotkał się w Berlinie z synem
Tl'ockiego Siedowem,
który,
wskazu.iąc na konieczność pr.ze.i
ścia do tel'orystycznycb form
walki, dał mu szereg adresów,
pod którymi mógł nawiązać łącz
no~ć z Trockim.
Zinowjew, KI3l11ieniew, Mrucz
kowski i inni oskarżeni, za'pytani przez prokuratora, kategorycznie zaprzeczają zastrzeieniOlll Smirnowa, przypominając
rozmowy, które Smirnow z nimi
prowadził i podkreślają jego rolę kierowniczą w dziele organ i-

zO~:I~.i\,7~i~~~t~er~r6!:~c(~r~~~i_

neralny Hondurasu w Berlinie ki Olberg spotkał si~ z pr'zedsta- majowej w r.1936 na Id. Czerwo Tro~kiego dla Smirnowa , poleca
Lukas Pandos, który przybył do wlcielem "Gestapo", który obie nym w l\Ioskwie.
jącemi przejście do energiczne ·
Pragi. Za paszport ten Olber g / cal mu wszelką niezbędną poPrzygot~wano już 5 bomb, g.o działania i wyszukania odpo
zapłacił 13,000 koron czeskich, moc.
lecz aresztowanie Olberga i całej wiednich ludzi, których należa dostarczonych mu przez organ i ' \ \V roku 1935 Olberg dwukrot grupy terorystycznej przeszko- lo organizować w małe, niezwiq
zację trockistowską.
' nie bawił w ZSRR: pierwszy rar. dziło rea,lizacji zamachu.
zane pomiędzy sobą grupy. Pn
Przejeżdżając przez Berlin w przez kilka dni, zaopatrzony w ,
Olberg ' zeznał, że Trocki po- kilku rozmowach z Siedowem .
drodze do ~oskwy, Walenty wizę turystyczną, zaś podczas leci! mu ukrywanie za wszelką na temat akcji terorystyczne,J.
Olberg z polecenia Tukalewsky'e ostatniego pobytu Olberg z po- cenę udziału Trockiego w prz y-, Siedow urządził w listopadziC'
go nawiązał kontakt z jedną z mocą swego brata Pawła (agent:l gotowaniu zamachu na Stalina . t 1932 roku spotkanic Bermana·
wybit!1yeh trockistek w Berli- "Gestal)O"), przybyłego do Z. S.
Osk. Berman-Jurin opowiC'. Jmin8 z Tl'ockim w Kopcnha·
nie Sło]łJo~·itz, która powiadomi- R. R. z paszportem niemieckim, dział, jak pod wpływem Tror- I dze. Trocki tłumaczył Bel'lllanola OJberga, że trocki.~ei niemiec- obJął stanowisko Ilrofesora w in- kiego i jego syna Siedowa stal 'wi - .Jul'inow; konic{'znoś(i zn cy zawarli za zgo(lą Trockiego stytucie pedagogic~nym w mie- się lerorystą i przybył z Bcl'linn lHOJ'rlowania Stalina; twicrdLąe:
lIkład z "Gestapo" w płaszczy i- ście Gorkij (Niżnij Nowogrod). do ZSRR,. eelem zamol'dowania .. WYSTARCZY ZABIĆ STALI·
nie dokonania aktów h'rory\V mieście tern Olberg utwo - Stalina. Z polecenia Sieciowa . NA, ABY RADYKALNIE ZMIE.stycznych na terenie sowieckim, rzył grupę terorystyczuą, zamie- BerOlan-Jurin przy~łał do ZSRH l NIĆ UKŁAD SIL WKRAJP".
Trocki mówił również o koniN'l

I

I

Trockl-em'. groz·1 wJs-ledlen-le
11

v..

~::c: ;:~~~~~r~;~!~ !~g~?o:~:

st.a niemieeki), który był specjał
p~dku wojny, ' je~o zdanie~, nante w~'słany do ZSRR., celem do
,. Jezało s~orzystae z sytuaCJi, eekona,nia zamachu na S.talina, 110 faslg~"I- nor..,6łscg
pro~b"
lem d~k~n~nia. wO.iskowego zaczynił obszerne zeznania na te~..
.. ~
... ~
~
~
U
machu stanu.
mat POROZUl\IlENIA ZAWABOSLO, 21.8. (PAT) - Przywódca go prawa azylu w Norwegji.
Narodowe" jest partj" o tendf'n . . Trocki l -iVyrażał ślę lO Stalinie I
TEGO ZA ZGODĄ :rROCKIEG~ partji Zjednoczenia Narodowego,
W tym samym liście Quisling ('jach faszystr.wskich. która pod· naj~i~kszą 'nien~wiścią, żądają ...
~?l\IIĘDZY TROC~STAl\Il N~E. Quisling, wy~tosował do króla pis :zwraca się do króla z prośbą o u- czas wyborów w r. 1933 u7;y&li3ła aby wysh'zał do Stalina }Jadł pod
~ECKIl\II ~ "GE~TAPO (1I~e. mo, prosząc o zwołanie stortingu n3 dzielenie dymisji obecnemu gabine 28.000 głosów i nie pO!:iada ' repre czas jakiegoś wielkiego między
mleeka. poliCja pohtyczna). ~a sesję nadzwyczajną, celem zdecydo towi i o mianowanie "rządu narodo zentanta w stortingu).
narodowt'go zebrania,
pośre~nietwe~ trockisty • me- wania sprawy pozbawienia Trockit' wego". (Norweskie "Zjednoczenie!
Zaakceptowawszy
polecenie
miecklego Frledmanna, zWląza
Trockiego
odno ś ni0 zamachu na
nego z "Gestapo", Olberg otrzyStalina, Berman - .Judn w mar
mał fałszywy paszport f przybył
cn 1933 r. wyjechał do ZSRR i
w r. 1933 z tym paszportem po
spotkał się w Moskwie z Fritzem
raz pierwszy do ZSRR, celem
Davidem. Usiłowali oni bez poprzygotowania zamachu na Sta- ·
wodzenia (lokonać zamachu nu
lina l nawiązania łączności 11
Stalina
jeszcze z koiiccm 1933 r.
trockistami, uprzednio wysłany
Drugie mIejsce w konkursie "Military" przyznano Anglji
Nastł!pnie usiłowali dokonat' t('mi do ZSRR.
go po raz wtÓl'Y 110dc7.as 7-t:;o
Nie posiadając odpowiednich
BERLIN, 21. 8. (PAT). Nie- Kawecki na Bambino jechał rze- brollzowy medal olimpiJski.
kongresu Kominternu w I', Umil.
dokumentów sowieckich, Olherg mieckie urz~do\Ve biuro infor- komo nieprawidłowo.
Po te.t uchwale oficjalna kOle,łPrzy kOllCU 1935 r i na wioność w konkul'sic "MiJitary;' jest
musiał powrócić zagranicę. W macyjne donosi, że najwyższy
snę 193G r. zgłaszali ię do FriPolska dl'użyna została wobec następująca:
Pr,a dze z pomocą swego brała sąd roz.iemczy międzyl1aro(lowe1) Niemcy (złoty medal olim- tza Davida emisarjusze TrockiePawła, również związanego z go komitetu olimpijskiego, po tego zdyskwalifikowana, a' dru2) Wielka Brytan,ia go, domagając się odpowiedzi,
"Gestapo", Walenty Olberg uzy- rozpatrzeniu protestu zgłoszonc- gie miejsce i srebrny me~al przy pijski),
skał za pośrednictwem
agenta go po olimpijskim konkursie znano Wi~lkiej ~rytanJl. C,ze· (sl'ebrny . medal olimpijski), 3) dlaczego polecenie Trockiego
"Gestapo" w Pradze Tukalew- "l\Iilitary". postanowił odebrać c~osłowacJa, ~tora doty.chczas CzechosłowacJa (bronzowy me- nie zostało jeszcze wykonane.
przyczem oskarżali terorystó\., ·
sky'ego (dyrektora bibljoteki sło Polsce drugie miejsce i .'!Irebrny I me była wogole sk}asY~lkowa- dano
o brak decyzji i odwagi.
medal
..
a
tej
podstawie,
że
kpt.
I
na,
otrzymała
trzecie
mIejsce
I
. wiańskiej w min. spraw .agr.)

WllJg' S.O&O",
: al.-

d.a. LrAla

Polsce odebrano medal

. ~r. Z'!5

Obchód 15 sierpnia oDserwoGimnastyczne i nUI)oły wU,j- gresówee, np. w Zamościu, udały go, począwszy 0(1 powiększenill ska wskazują, że syłnad .. na wsi
wany był bal'dzo uważnie przez skowe organizacJe i ngrul)Owa· się i były imponujące.
planu parcelacji.
uległa popl'awic, że ~ar{"mo l'('wszystkie polityczne stronuictwa nia sanacyjne cbłopskicb Ol'gaDziałał więc jesz(~ze zapał No·
Demonstracje endeckie nie u- uy zboża, ,iak i Cezl)' nnbiału ł Hld
łacznie z władzami allministra- nizacji postanowiły zorganizo- wosielc, p~ do marszu, h'wają- dały si~. Stolica z miljoncm mje niosły się, żc oddłużeni(' oraz ulcYjne.ru. Odbywała się bowiem \vać w miastach i miasteczkach cy wśród ludowców w dość in- szkańców i Łódź z 600 tysięczną gi I)odatkowc dały nah'ż~-ł~' cmobilizacja sił. Zarówno part je, obchod.'. Główną akcJę I'ozwi- ICllsywnej formie już pełny rok. ludnoś~ią nie. d~starczyły Cll(]C- fekt; ~VJ'eszci(: po~lU'eślal;l, ż~' {Ił
.jak i rząd, wszyscy szykowali się nąć miała gl'U})!ł radykalna t. Demonstracje ł)osillllały specJał- kom wH~kszc" hC711y lIczestni- własme osłabł sIłę nllI1IlSłmC Zl l
do tego dnia. Wszystkie stron- zw. "naprawiaczy".
ne znaczenie politycznc.
ków manifestacji. .lak Radzy- stl'. lu{Iowego.
nictwa, z wY.fąłkiem PPS., wzię'Vreszcie postanowiła wh'ącić
Tueha sobie przYllonmieć, ie min. ,V innych miastacb było
'V fell sposób zawjcsza"i~ nI,:
ły ndział w uroczystościach, któ- się do teJ sprawy endecja, ce- 1)l'cmjer w pierwsze,i swej dekla- I jeszcze gorze,j. Bardzo skl'omnie c.ię szcrokiego bloku, o któJ'c!
re obcbod7,one byy dla upal1lięt- lem przeprowadzenia kontl'ukc,ii l'ac.li zupełnie f.twarde wy.jnśl1ił, wyglądała także dcmonsh'ac,ia m(.wiło się przed kilim m!esią
nienia zwycięstwa z l'oku 1920. przeciwko hulowcom. Nietylko z kim rząd mn zamiar )óJść, a 'I. hnUt'l'ezyków w '''lU'szawle bl'1. emnio "Władze uważają za konkHasło święta palUo I)oraz piel'w w Radzyminie, ale l'ówllież w in kim nie. Pan pl'em.ie.· odl'zucH udziału ,~ruehl'era", gen. Józefa czue zająć stanowisko ,,:yczc~m
szy ze sb'ony stronnictwa Jndo: nych miastach Polski mieli ma- wszelką współpracę z endcknmi Hallera.
,łące, celem ohserWOW<llllU, JU\<
wego. Ludowcy proklamowalI nifcstować endecy i wykazać swo i z sorjalisłami. Zaakceptował
"FI'onl Morges" wyglądul 1'01: działać będą dalsze l'ozpm·ząd1.e:
ten dzień, jako rocznicę zwyeię- je siły.
.jednak koniakt z luwł.!ą ludow- »uczliwie. Poszczególne demou- nia, dekl'ety j ustawy, ma.ią('e ftstwa chłopa polskiego. Rozumie .
.
. .
I. stl'ucje chadeków miały pOWOdlC żywić konjunktUl'ę i poprawić sy
się że stronnictwo ludowe do teGenet'ał "frontu Morges", .){l.
Dr. med.
nie tylko częściowo na Pomorzu tllac.i~ wsi.
.
,go 'dn i a tylk o Się
• przyc~epI'lo. - zcf
przy
o Haller,
n' ć miał
... się również
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obecnej. Ze zwycięstwa w roku lm N~R'-rl'aWIC~\!WOrzą~ WSI~Oi <.
DSIUJSZ U , e. J I l' dągnąe część sił stronnictwa lu·
Likwidac.ii ult'ga piel'wszy o1920 wyciągnięto tylko taki wnio ny "fl'on l\~orges.
(~leI'W!;1.e
ÓGwcgo, \Hf\'I'UĆ m0ł111pol.
kres libcJ'aJnc,i 110łiłyki prasonZ}.id Sat~l j!'st t'ZęŚciOW9 ladu
wei l'i~łvlko dlatc 6 o. że część
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zasadniczeJ
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Wys,łanie paczek do Z. S. R. I.
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Pan Dremier
PODSTAWY, 21.8. (PAT)
ania 21 b. m. przybył w celach
inspekcyjnych do Wilna pociągiem
p. premjer Sławoj - Skladkow"ki.
Na dworCll powitał prem,iera w
zastępstwie hędącego na urlopie. "G
jewody Bociań~kiego, wkewoJ.ev·o,
da Jankowski Ol az prezes kdei inż

Gamelin za,hwJ(onJ

Generał

na inspekcji

organizacją naszej armjl oraz se~decznem

Piłsudskiego, NastępnIe

p. prem.ier

udał się
w podróż
na teren powiatu pod-

inspekcyjną

PARYŻ, 21. 8. (PAT). Gen.
Jeannet, szef gabinetu gen. Ga··
melin zakomunikował paryskic
mu korespondentowi P. A. T.

ras hitleraw

stawskiego.
W godzinach popołudniowych
p. premjer Slda.dkQwski udał się
do starostwa w Podstawach i od·
był konferencję ze st<!rostą powiato
wym Bronisławem KOl'buszem, in·
teresując się specjalnie książlq
przY.ięć interesantów.
W gOllzinach wieczornych p. pre
m.jer od,iechał pociągiem z Podstlaw
do War,>zawy.

samobójstwo

zastępcy

DDdatkowe

SIę

komendanta wsi olimpilskiej

K -

oPiec

KRAKÓW, 21 8 .

winny być zgłaszane
do prezydjum rady ministrów

Warszawski koresp. "Głosu Po
rannego" telefonuje:
Prezes rady ministrów gen, F.
Sławoj - Składkowski wystosował
do wszystkich ministrów okólni h
następującej treści:
- Proszę panów ministrów o zarządzenie przysłania do prezydjulll
rady ministrów do dnia 30 września
1936 r. wykazów tych funkcjonarjl!
podlegających

ustawie z dnia 17 lutego 1922 r. o
cywilnej (Dz.
U. R. P. nr. 21, poz. 164), którzy
otrzymują oprócz uposażenia, zwią
zanego ze stanowiskiem sIużbm"'em,
bądź to dodatkowe wynagrodzenie
w myśl art. 6 rozporządzenia prezy
den ta Rzplitej z dnia 28 paźdzler
l)aństwowej służbie

(PAT).

dokonał
włożeniu

po zdjęciu munduru i
ubrania cywilnego. Pra
sa niemiecka przemilczała cal·
l\Owicie okoliczności samobój·
s twa F uer s tnera, podaj ąc jedy·
nie krótkie notatki o nagłym i
przedwczesnym zgonie zastępcy
komendanta wsi olimpijskiej.
g

SCiwh'icu pod Krakowem zbliża
ją się szybko ku końcowi i we
dług oblicze!'l fachowr.ów po··
tnvają jeszcze 2 miesiące.
Obecnie przeprowadzane "a
prace w kierunku umacniania
szkarp i niweiacji terenów wo
kól kopca,
przygotowywania
ziemi urodzajnej do oblożpuia
nkarp kopca.
Pozatem w stadjum realiza··
c,ii wchodzą prace około urządzenia otoczenia kopca według
nagrodzonego projektu, który
rozwiązuje zadanie ogrodowo.
Obecnie sypany jest 23 ·ci
metr w~okości.

ni./W

1933 r. o uposazenlU
. . f 11
lIk ep'
"
narjuszów państwowych (Dz. U.
R. P. nr. 86, poz. 663) z tytułu wy
konywania dodatlmwyeh czynności
w !'.zczególllobci z tytułu wyznacze
nia z urzędu do wykonywania pew
nych funkcji w przedsiębiol'&twacb
państwowych,
mies't.unych.
lub
!Jfzez państwo nadzorowanych, lub
w il1stytucjach prawno - publicz·
nych, bądź dodatki specjalne lub na
grody pienię'lne, przekraczające w
ciągu roku wysolwść jednomiesięcz
nego petnego uposażenia, bądź też
korzyści mater.ialne z tytułu za,ięcia
ubocznego, w my~l art. 29 ust. 2
powołanej u"tawy o państwowe.l
służbie cyWilnei.

"rtfarsz.

Piłsudski

W rzeźbie"

w tej zapowiedzI obrazy sq

du i zwrócił ~ię o zasłoso~anie
śl'odka zapobiegawczego l zaal'esztowanie Hofmokl - Ostl'OWskiego do czasu roprawy, o ile
nie złoży kauc.ii w wysolwścl
1000 zł., wobec czego adw. Hol
mokI - Ostrowski został wezwa
ny do złożenia dodatkowej kau
cji.

•

H

-

w,nagro dzen la I;:a~~~~ O;óO;~f:y~f;~~ad~~~~~~ M:~ Pod

urzędników państwowych

BZÓW państwowych,

prZYJęCIem

Drzemil'zalal~::~:~!;;~!::;::i.~::::~:~

BERLIN, 21. 8. (PAT). Duże chodzenia żydowskiego zastal
poruszenie w
międzynarodo zdegradowany w ostatniej chwi ·
wych kolach sportowych wywo li przed rozpoczęciem igrzysk.
Czynu swego kpt. Fuerstner
lalo, jak już podaliśmy, nagle
samobójstwo dohrze znanego iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._iiii
•
mieszkańcom
wsi olimpijskiej. i
zastępcy jej komendanta kpI.
M
III
Fuerstnera, który z powodu po· \
I,.arszałna
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii.iii.ii.ii.
.....
___iiiiiiiii
osi ą g nął 23 metry

·

. .

Warsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
zgotowała mu ludllOŚĆ. AI'mja
W spr'awie adw. Hofmokl polska wywarła na gen. Gamelin Ostrowskiego, któI'y miał .inż w
doskonałe wrażenie. Jest rze- Warszawie dwa procesy sądo
czą pewną, że między al'lują polską i francuską istnieć będą we, nastąpił nowy wypadek
Jak1l3.ib3l'dziej serdeczne stosun przykry dla adwokata, a miano
ki, tak .lak dotychczas zawsze wicie adw. Hofmokl - Ostrowistniały.
ski zapowiedział telegraficznie

do Polski, jak I'ównież I)fZ~'j~ciem, jakiego doznał ze sh'ony
wła(lz wojskowych, .1ak i P{»)·
skieh mężów stanu z Panem Pre
oświadczenia h'eści następują- zydelltem R. P. prof. I. Moście ·
cej:
kim i ministrcm spr~w zagl'.
Głazek.
"Gen. Gamelin powrócił do Pa Beckiem na czele. Gen. Gamelili.
P. premjel' wprost z dworca udał
swą POdl'ói;ą był wzruszony przyjęciem, jakie
się na cmentarz Rossa, gM:ie złoży! ryża zachwycony
wiązankę kwiatów na grobie serca
lIIarszałka

passa...

Zła

Telegraficzna apelacjato obraza ...

sąd

wojskowg

oddani zostali napastnicy na turystów w Cec~'nie

CZERNIOWCE, 21 8. (PAT).,\
1"rwa.lące w C
'
h nfiJ
zermowcac
wielu clni ekscesy antvsemie·
kie w związku
~ zamordowaniem
rummlskiego studenta
przez komunist~, zlikwidl)wała
policja i żand?-rmerja:
Od dn. 17 b. m. nIe powIaJ'zają się więcej
napady
na
przechodniów żydów, . spl'aw~J
mś napadu na wYCIeczkowI-

I

czów na górze Cecynie, odtlani
zos t a l'l pOtl są(l WoJ'skow"" i
IJl'zewiezieni do Jass.
.
Part ja chrześcijaIlsko - narodowa wystąpiła do władz z oświadczeniem, że jej członko
wie nie mieli z napadem nic
"spóJnego.
mieście daje się
zauważyć po ostatnich nastrojach panicznych r.alkowitc od-

"T

Dr~żenie.

polaków
w 7-ej rundzie olimpijskiego turnieju szachowego
-- z Jugosławją zakończyło się wynł
kiem 4,5 do 3,5 na korzyść Polski.
pijskiego turnieju szachowego w Również na remis zakończyła się
Monachjum druzyna polska roze- part ja Paulin Frydman Keres
grała spotkanie z dość dobrą dru- (Estonja). Estonja przegrała więr
zyną brazylijską, którą zwyciężyła do Polski 3,5 do 4,5.
w wysokim stosunku 6,5 do 1,5.
Friedman Henryk wygrał z Sat.
Po południu dogrywano partle rem (Norwegja), a MaJ{arczyk prze·
niedokończone w poprzednich run- grał z Martinsonem (Norwegjal.
dach. Part ja :\1akarczyk Asta- Spotkanie Norwegja - Polsim przy
losz (Jugosławja) zakończyła się na niosło więc drużynie polskiej pier·
remis, tem samem spotkanie Polski wszą jlorażh:ę 3,5 do 4,5.
MONACHJUM, 21.8.

(PAT)

Dziś rano w siódmej rundzie oHm-

WARSZAWA, 21.8. (P AT)
w południe w gmachu muzeum
wojsk.a otwarta została wystawa
p. n. "Marszałek Piłsudski w rzeź·
w K.K.O. powiatu grudziądzkiego
bie", zorganizowana przez wydz.
lvykon.
naczelnego komitetu UCZCZi'
GRUDZIĄDZ, 21. 8. (Tel. wł.). grudziądzka wszczęła z urzędu
nia
pamięci Marszałka Józefa Pil
Na zebraniu wydzialu powiato- dochodzenie, powierzając prze ·
wego w Grudziądzu ujawniono prowadzenie badań zaprzysiężo· sudskiego przy współudziale koła
wielkie nadużycia, sięgające su· nym rzeczoznawcom. sądowynl plastyków· leg jonowego instytutu
my okolo dwuch miljonów w rewizorom ksiąg handlowych p. atudjów.
Komunalnej Kasie OszczędnoścI EnglerŁowi i p. Paulowi. Z rapowiatu grudziądzkiego.
mienia prokuratury dochodze\Vierzchosł?wi~
Nadużyciami temi zail1tereso· niami kieruje ,viceprokurator
obo:ątnie przyglądał się jak chłopiec tonie
wało się ministerstwo spraw we S. O. p. Groniecki. który, jak wia
zy w wodzie i utonął.
Z \Yarszawy donoszą:
wnętrznych i zażądało od likwi- domo, był oskarżycielem w s1yn
Wal'sz. kOl'esp. "Glosu PoranNa wszczęty aiann wyłowio
Kolo
przystani
warszawskiedatorów kasy dokładnych spra· nym procesie b. starosty dział· nego" telefonu.le:
nO już tylko zwłoki chłopca.
go
towarzystv.a
wioślarskiego
wozdall i wyJaśnień.
dowskiego dr. Twardowskiego.
Trze.i uczeshliey demonstracji mial miejsce wstrząsający wy- Łódź BurzYliskiego policja ścią
Równocześnie
prokuratura
w Wicrzchoshiwicach, chłopi z padek:
gnęła do brzegu. Niellldzkiego
11ow. brzeskiego zostali odwierybaka
postawiono w stan 0SYn zatrudnionego w restauzieni (lo obozu odosobnienia w
skarżenia za nieudzielenie po·
rncji W. T.
kelnera, Ma~
Berezie Kartuskiej.
jan Grzegółka, kąpał si~ w WI- mocy w niebezpieczellstwie.
Będą za to pociągnięci do odpowiedzialności
W pow, brzeskim ujawniły się śle obok przystani, gdzie zwła
BurzYI1ski stanął przed ;;~.
GRODNO, 21.8. (PAT) - W Zaj- pociągnęła 20 chlopów do odpowie· w ostatnich czasach silne tcnden szcza woda tworzy niebezpiecz dem okr~gowym w ·Warszawie.
kach, gminy Czciań!JJdej, zahłąkaJ dzialności karnej za łdu~ownietwo
Tu tłomaczył się, że łódź miał
Ile głębiny i wiry.
się w lesie łoś.
Miejscowi chłopi i zabicie zwierzyny ochranianej su'
Chłopak, zauważywszy łódź, przeciążoną wikliną, a nadto
urządzili nagonkę, wpędzili łosia w rowo przez prawo. Ponadto sprawą
należącą do niejakiego Józefa wiózł dwoje dzieci i wciągnię~
bagno, obezwładnili, przywleJdi do t:! zainteresowała się prokuratura. "Danz:iger Volksstimme" BurzYl1skiego. który akuratnie cie jeszcze jednej osoby niogło
oddalona
skończyć si~
stodoły we wsi, a na drugi dzie~ Chlopom ~rozi grzywna w wysoprzewoził
wikJinę,
płynął za dla wszystkich
tragicznie.
~arźnęli na łące w krzakach i po- kości 500 zł. i kara aresztu 6-tyg<Jd
łodzią,
ja.kby
pragnął
iść
z
nią
GDMilSK, 21.8 (PAT) Sąd
dzielili się mięsem.
niowego.
prasowy oddalił sl,argę, wniesioną w zawody. Łódi jednak, mocna
Zapytany, dlaczego nie rztlPolicja dowiedziawszy się o tem,
przez redakcje socJalistycznej "Dali .,pyc:hówka", pruła szybko fa- ci! chłopcu choć pęku wikliny,
ziger Volksstimme" przeciw zawie- le, a siły 14-letniego chłopea Burzyllski oświadczył, że za
szeniu wydawnictwa Dia okres 6-ciu nie mogły jej sprostać.
nią zapłacił i nie stać go
na
miesięcy. Wobec powyższęgo "Dan
\V pewn}'1U momencie stoją wrzucanie do wody. Świadko
ziger Vel"stimme" ul,azywać się za- cy na mostku
Wizyta krela greckiego na pokładzie jachtu
przypadkowy wie zajścia zeznali, że wystarc:1,Ilie
dopiero z porzątldem grudnia ,,:idz tego wyścigu ,
niejaki czyłoby podanie wiosła tonąc.e
BIAŁOGR6D, 21. 8. (PAT). VIII na pokładzie jego jachtu
r.
b.
Mnźdżonek,
zauważył,
że
Grze- mu lub wyrzucenie pęku WI~V zatoce Kotorskiej poczynionI) ,,1'\ahlin", stojącego na kotwicy
gółka słahnie. Zawoła! więc do kliny, gdyż chłopiec płynął w
wielkie przygotowania na przy- w pobliżu wyspy Korfu.
Burzyl'lskiego, hy ten wciągnął odległości kilku metrów od ło·
jęcie króla Edwarda VIII.
Rozmowa
obu monarchów
dzi, a zresztą łódka p. ł-!ożdżon
chłopca na łódź.
ATENY, 21. 8. (PAT). Król trwała dwie godziny. Król angiel
AMSTERDAM. 21 8. (PAT).
Jerzy II złożył wczoraj popolud ski zamierza sp<;dzić na Korfu
Burzyóski, choć słyszał woła ka już nadchodziła z pomocą·
Dziś
pod
Hilversum
spadł
saSąd okn;gowy uznał, że Buniu wizytę królowi Edwardowi około tygodnia.
nie o ratunek, ani obejrzał się
molot wojskowy, 2 lotnicy po- za tonącym.
P. Możdżonek, rzyii.ski nietylko jest winr;y po
nieśli śmierć.
przecuwając, iż lada m o m!2n t zostawienia chłopca w mebez~~~6.~.~~.~~ rozegra się
straszna tragedja, pieczelIstwie, ale. że jego cywskoczył
do
najbliższej łodzi j nizm i brak człowieczel1stwa
wyeliminowani w Baden-Baden
całą siłą wiosłował ku Grze- nie zasługują na żadne wZ.i~lę·
BADEŃ BADEN, 21. 8. (PAT). na Henl~la i przegra~ 2:?, 6:2, M
.
_
dy i wydał wyrok. skazt1.lącV
I gółce.
~ piątek w dalszym ciągu mię· 1 :6. O wlele przykrzeJsza Jest po
_.
BurzylIski i teraz obo.i~tnie na półtora roku wi~zienia.
dzynarodowego turnieju tenniso rażka J<;drzejowskiej, która zo·ll nad DunaJU ••••
BurzYllski odwolał si~ dl) są
przyglądał
się
,vsz~'stkiemu.
wego w Baden - Badell Jędrzc- stała, wyeliminowana przez Rost
Chłopiec, nie doczekawszy się du ape·lacyjn('~o. \Vr.zornj wyjowska i Tarlowski zostali w~'e Li 6 :3, 3 :6, 7 :5.
pomocy, zanurzył się kilka ra- rok ten zatwierdzono.
minowani. Tarłowski napotkał
Dziś

Nil;ODOWt naduigtia

Z

Chłopi

upolowali

(z

. do Berezy

łosia

,\T.

Skarga

Edward fili

owi~k

- Jerzg II

I

Katastrofa lotnicza

..MELODJE ,

Jedrzeiowska i Tarlowski

l

--
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I

lochy zgłaszają

neułralnoś

•

Dad warunkiem, ie deklarade laka Dodpisze Anglja, Niemc, i Z.5.R.I.

'kuteczną·
W związku

i

WÓW- ,'

mi oraz w zamial'ze uczynienia, towallyeh, jak rówmcż O'Kr~:' zrealizuje tc dekl3l'ąc.ic
wioski, przyst~pując do zasad~
chodzi o mÓ.i rząd, wszyst łów wojellllczych.
czas, gdy 1)J'zystąpią do niej rzą nieinterwcncji
bezpośredniej,
kiego, co może ułatwić i przy•
(ly: francuski, angielski, porłu- nadal podh'zymuje swe uwagi,
spieszyć zawareie układu, mam
2) Do zastosowa1118 tego ' ?-a- galski, niemiecki i Z. S. R. R. I dot;!czące
interwcnc.ii po:sl'Czaszczyt
powiadomić waszą kazu w stosunku do wSZystkIch
Ponicważ w propozycji fran- I dnic.i.
Ponadto ze wzgl ędu
ekscelellcj~, że rząd włoski zo- kontraktów, będących w toku cnskie.i mówi się o "ingercncji \ na to,
że w Europie istnieją
bowiązu.ie się zgodnie z klauzu wykonywania.
•
I I)OŚI'edniej" bez określenia, o również inne paJlstwa, pt'oduku
lą, zapro.ponowaną przez rząd
31 Do POI'ozumiewanla się z co llokładn.ie ~hodzi, . ~l'Zeto I .ią~e broń _p~za pa~stwa~nj, o
francuskI:
innemi państwami zaintercso- rząd włoski stwlcrdza, ze mter- i ktorych mowl prolekt frallcu1) Do wydania zakazu bezpo wanemi celem wza'e~ne o po- I pI'etujc taką "pośrcdnią inge- l ski, wydajc się rządowi wlośI'edniej wysyłki w kierunku wiadomiania się ~ wsz~lkich I I'enc.ię" w tym sensie, że w pań skiemu, iż .iest l'Zeczą uzas:tdllio
Hiszpan.ii, posiadłości hiszpań- §rodkacb przedsięwziętych dla I stwach, przystępujących .10 u- ! Ilą, ahy obowiązki nieintcrwen
ski ch oraz hiszpańskiej strefy wprowad~enia w życie tcj de- I kładu. nie dopuszczalne są pu- : c.ii obal'czały takżc
i te pańMarokka, broni, amunicji,
klaracji
.
hliczlle zbiórki picniężne i
i siwa europc.iskic, o kłóI'ych
ter.jału wO.iennego oraz samoło. • •
ciągi ochotnicze na korzyść je- J,o'1'oJekt hancuski nie ws])omi z temi l'ozmowa- tów zdemontowanych lub zmon Y Ze swej strony rząd włoski ' dne.i ze stl'on walczących. Rząd lila.

RZY M, 21 8. (PA T). TI'CŚĆ
noty, wI'ęczonc.i dziś ambasado
.. owi de Chambrun przez ministra spraw zagranicznych Cia110, bl'zmi jak następujc:
Panie ambasad01'ze, mam za·
<;7.czyt przypomnieć rozmowy,
które 11l'Zeprowadziłem z waszą
ekscelencją na temat nieinłer
,,'encJi w sprawie hiszpańskiej,
oraz powołać się na uwagi, uczynione przeze mnie do znacze
nia, jakic nieintel·wenc.ia powin
na posiadać, aby być istotnie

jeśli

I

l

I

l

ma-I

za-

.

,

,

Walka na smlerc
Rząd

Hiszpanii i

MADRYT, 21.8. (PAT) j' z ądowe podają następujace

DOwslańe,

••

zyC'
daia do wspólnego celu •• zbawienia ojcz,zn,
I

Źródła

Obowiazek i zdrow~
rozs_dek

wiado·

mości

z przebiegu wllllk:
\Vojska rządowe miały zająć miej
S towość AHa, ważny punkt strate,
l!;czny w obszarze Sierra Extremena
W olwlicach Naval Peral powstańcy mieH ponieść Idęskę, tracąc ponad 400 zabitych.
Specjalny deleg,a t parl.ii komunistycznej na wyspach Balearskich
Emilio Obrero dOllósi, że "milicja
ludowa" dokonała nowego desantu '
w mieście Pahua na wyspie' Ma,jorka.
Na froncie llod Irun z wyjątkiem
bombardowania Irllllu panuje spokój. Wł a dze "Frontu Ludowego" wy
.los ~wały odezwę do ba~ków, wzy '
waJąc łeb "do walki na smierć i ży·
cie w obronie ojczyzny zagrożouej
przez inwazję tyranów, do walki o
b r atnią federację narodów iberyj~I{jch w imię umiłowania języka oj·
czystego i godności obyw,atelskie,j.
Na froncie aragońskim wojska
rządowe przeprowadzają koncenMapka orielltacyjna ze
tryczne natarcie na miasto Huesca,
które ma byc już z wszech strou
od cięte ł lest bombardowane. przez
Przednie straże wojsk rządowyc11
/I rzy współdziałanil! lotnictwla, za
.jęly mie,jscowość Lagranja w odle ·
g-Iości 4 klm , od Huesca.
SEWILLA, 21.8. (PAT) - Jeden
z przywódców. powstania oświad
czy t, iż powstai1cy walczą w obro
nie ojczyzny, zagrożonej przez in
waz.ię bolszewizmu.
Władze powstańcze wydały oderwę, wzy wającą do walki na śmierć
I życie w obronie Hiszpanji.

LONDYN, 21. 8. (PAT). ZnanI'
czasopismo liberalnc "The Ecu·
nomist" z~mieszcza w artykule
wstępnym gorący apel na rzecz
poparcia przcz
Brytanję demokracji hiszpańskiej.
Według pisma, interesy Angl.ji
nakazują jej poprzeć rząd m adrycki. Dla uzasadnienia tej tezy pismo powołuje się na dwa
główne argumenty: konieczność
ochrony demokracji oraz konieczność strategiczna zabamo·
wania ambicji włoskich i niemieckich na morzu Śrooziem 
nem. W. zakończeniu ,,'Che ' Economist" pisze: Nic widzimy żad 
ne'; hipok.ryzji w obronie na-

'V.

szych interesów, gdy
ohowiązkiem
rozsądkiem.

onc z

zbieżne IIł

i zdroW}'Ul

Hr. CoudeJlhove Caler..
ghi poSrednicl'
źródeł

Uznanie

artylerję rządową·

•

au gielskich z przed kilku dni (Biale pola cieniowane w rękach po,,"stal1ców),

wladza madrycka,

części

rządu powstańczego

prZfZ
LONDYN, 21 8. (PAT). W spółpracownik dyplomatyczny "Daily Mail" występu.ie z
sensacy.jncm twierdzeniem, jakob)" Włochy i Niemcy wyraź-

WIEDEŃ,

21.8. (PAT) - Przeunji paneuropejskiej hr.
Coudenhove Caleghi wystosował do
walczących w Hiszpanji depeszę
z propozycją podjęcia pośrednictw a
pokojowego. Depesza jest adresowa
na do AZólny i Girala, a takie dG
generałów 1\101a i CabaneUas.
Hr. Coudenhove propolluje natychmiastowe zawieszenIe bronI I
wodniczący

Bfrlio I Rzgm'

Wedlug dziennika,
niebaIlje oś~indczyć miały w drodze
dYIJlomatyczncj rządowi fral1- wem nastąpi formalne uznanie
l'uskiemu, że nic godzą się na pl'zez Niemcy i Wiochy prowiustanowicnie skra.jnie lewico- zOJ')'cznego. rządu )owstańców.
wego ustroju w Hiszpanji.
I

wszczęcie układów.

\V

Konfiskat,
razie nieuległości

CHARTUM, 21. 8. (PAT). d
.
.
.
.
Dowództwo
włoskie w Addis
,
b
wy konsul Rzplite.i w \Valell- I tcst w sprawie zamordowania a~ll ~sa y, pomimo, ze al11 on, am
Cl'i, p. NoguCl'a Bonora Vicente konsula honOI'owc~~o Polski w IllIkt .Ill.ny. z d. otych.r,.zasowyc,h.przed. - Abebie zapowiedziało konfiskatę
l
nicruchomo ści
P rl.'RYZ
.
, 2 1. 8, (PAT) . Z pogra · został aresztowa:ny przez "mili- Hiszpan.ii.
. stawlcle.1I H
. I~ZpallJI w B el'.l1l1~
me ruchomości i
lticza hiszpańskieg o donoszą : Ka cje ludową" i rozstrzelany.
prowadZI JUZ agend tutejszej pla wszystkich rodzin, które w cią~
froncie Irunu rozpoczQła się
\V
• k
t
h'c
ł ..
i
cówki dyplomatycznej.
gu trzcch micsięcy nie zgłoszą
dziś o godz, 5 zrana walka po- d'affa~:~~ąz a~ in~eI'~: R~:':t~,i
W kancelarji konsulatu, mieszc,zą swej. uległości _?la. Wło~h .. Za r zq
mi ę dzy miejscowościami Ah1l1da złożył u rządu madryckiego e- ' .PARY~, ,21 .8. (PA f) Wedl~ cej się w gmach.u. a~basady.'. objął dzelll~ to , do~).c~) ?araZle wY-o
i L apuncha,
nergiczny protest, domagając wladolllOSCI z Barcelony, rząd k~ta kierownictwo meJakl EugenJI Xam- łącz!ue bardZie] "pływowych
ArtylCl'.ia l'z~ldowa fortu Gua-'I się
równocześnic szczegóło- loński zall~iel'za. !,:'ol~lamowa~ w mer, z zawodu dziennikarz, przeby · rodo,," .
cJelupf.', wspomagana przcz tOI'- wych wyjaśnień.
czw,a rtek mezaWlsłosc KatalonJl \\ wający od szeregu lat w Berlinie
I)edowice, stoJący w })obliżu Pon i Dodać należy, żc p. Noguera, dziedzinie rolityld zagranicznej j jako korespondent pism biszpallhu'abia zbombal'dowała poZYC.iCI jako obywatel hiszpallski
wewnętrznej.
skich i argentyńskich. Między wspo
SZANGHAJ, 21. 8. (PAT). Mia
powstańców.
NIE POSIADAŁ PRZYWILEJU
umianą osobistością iŁ pozostałym I sla Pingho i Nan Tsin w poludI
EKST,E RYTORJALNOSCI, '
Powstańcy
personelem ambasady, który w więk . uiowej części prowincji Fokien,
7. którego korzysta.ią urzędnicy
szości opowiada ~ię za hisz}lańska I zosŁały zajęte przez bandytów.
dyplomatyczni.
rozSłr!e ,WUlą
akcją powsta{\czą, wynikają częste Władze prowincjonalne wysłały
ZD I
Warsz. kor. "Głosu Poranne·
PARYŻ, 21.8. (PAT) -- "Le Petit scysje i nieporozumienia.
. ekspedycję karną.
WARSZAWA, 21 8. (P AT). - go" telefonuje:
Parisiell" donosi, że z r07kazu gen.
Jak się dowiadu,lcIllY, hOJlol'oRząd polski zlożył osh'y 1)1'0- Franco rozstrzelano w Marokku his z
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-I
pal'iskiem
srel'eg
przywódcó IV
i
rieffl'ńskich, Powód tych egzekuc,ji
nie jes t znal1~'

I

NI

.

K

I

I ezawls ose:. a a onn
.0

I

BandYc,o panam,- miast

I

I

Rozstrzelanie konsula
-t honorowegO R • ej .

r

o

.

(,ganie
ze
zlotemi
guzikami
8anda przemytników przychwycona na granicy
BERLIN, 21.8. (PAT) - Na ślą- Równocześnie stwierdzono, że gu'
sku Opolskilll Jlolicja niemiecka ziki Ił ubrań cygańsl,icb były za
przychwyciła rudzinę cyg,ańską, któ szczerego zł01a.
ra na własnym wozie zamierzaJa I Przemyślnych cyganów JlrZek~l~il
IlrZelHoczyć granicę.
no sadowi doraźnemu, który wymie
W wyniku rloldafinego zbadania I rzvł im kary pozbawienia wolności
WOZlI cygańskiego wykryto scho\\ a I do 2-ch miesięcy i grzywny pienięż·
ne w starej fllrze 1.000 mk. lliem. ! lle.

19",~

Chaos w ambasadzie
W Berlinie

po(bodDi~

Straszliwy wybuch spirytusu u fryziera
J{O~Hl\ , 21. 8. (PAT),

- Do I ostrożność dotknęła spirytuSll
Jana Ponieckiego, I' palącym się papierem. \Vskutek
BERLIN. 21.8. (PAT) - Po lIsl;; · uprawiając cg o zawód fryzjer- cze~o lla~tąpił. wybuch. ~o~pry
pieniu przedstawicieli dyplomatycz· ski~ zgło s ił o s ię kilka osól> n a sku,lący S((~ splrylus z banki try! snął na będącc tam osoby, wsk a
nych dotychczasowego rządu hisz- , ondulację.
)lalislde/!o, w ~machu tut~jszej am- I Za trudni ona w ch:Hak : el'l.c tek czego stan~ł~' ?JlC w plomie basaf!~' hisZI)alil'kie,j llanu,ie oj}ecnie . fryzjerki Cze "ławn Jawo l' owi- uiach. \\Typadko w.1 . t~lcgł y lrzy
duży chaos. Dotychczasowy amba- I cz ówna , Ilule wa.ią~ z bauki s ~i 'l o~oby, odnosząc cIę z kl e pop arze
sador mieszka je..zcze w budynku I rytus do maszynkI, prze: ntC- ma.
mi eszkania

__
N~r.~2~~~______~_____________________________~~~2~.V~I~I~I. -,4 ktualne anegdoty

I'1rówki
i -koniec świata

__'_-__'~1~93~~____________________________________~5~

"GLOSPOR,_A~~_~

Samolot, angielskie

\V

al e ara ami

Krwawe starcia w Ps·'esłJlnie pociiłSJnel'll za
kilkuset zabitych ;1.200 rann!lch

sobą

Działo się to przed trzema lafy, niedaleko Toulonu, w posiadłości zmarłego
pisarza Pawł:!
Bourget.
Bourget siedział w fotelu i
!LONDYN, 21 8. (Tel. wł.). - z czego 1.439
zostało skaza- go z balHlamj arabskich tel'ol'Y,J ZABC)JSTWO PROFESOH,A.
drzemał. Chłopczyk lat dwuna- Ogłoszone zostały oficjalne da- nych, 614 zwolnionych. iLiczba stów w okolic~ch . Karkur , i
JEHOZOLIMA, 21 8.
(Tel.
~tu, wnuk jego kuzyna, obscrwo ne o ofiarach, jakie. padly od aresztowanych żydów ' wynosi Hcdery.
, ..
.
wł.)
wał 'mrowisko, rozkopywał zie- dnia 19 kwietnia, t. j. od 1.10- :-W9, z czego skazanych 204,
W bitwie zginęło ogółem 32
Profesor uniwersytetu 11ebraj
mię,
zabawiając
się
p,aniką czątku rozruchów w Pale~ty- 46 zwolnionych.
arabów.
.
,kiego, obywatel angielski, Lewśród owadów. Nikt nie zauwa- nie.
Całą bandę rozbrojono. Wal- \vin Billing, został ubiegłej nożył, jak chłopiec przyniósł z doIlość zl'łbitych w całym kl"a- ZASTRZELONO .32 ARABÓW'. ki powstały na tle zaafalwwa- ~y w tajemniczych oJWliczllOmu dużą butelkę wody kol oń- ju wynosi 227 osób, wtem 130
JEROZOiLHIA, 21 8.
(Tel., l1ia patrol.u brytyjskiego..
~ciach zamOl:dowullY•.
skiej, wlał przeszło połowę do al'abów. 68 żydów, 6 cłu'ze- w 1 . 1 \ ArabOWIe zaatakowalI pozaDochodzeme
ustalIło,
że
otwo['u mrowiska i rzucił tam za śei.ian ~y.wnnych, oraz 23 woj~aslmt~k pr?t~stów ~y~o,,:,- ł~m dwuch policjantów i.m~iel- ~pra\vcą zabójstwa
był arah:
paloną zapałkę. Nad przcsiąknię skowyeh i policJantów zal'ów- sklch IUleszkancow ZJJlCSlOnO skich, którym na pomoc !>l'zy- Morderca został aresztowany.
tą spirytusem ziemią długo uno no ~ngi('lskich, ~ak i arab!;l{!c? dziś obosh'zony stan wY.iątko- hyli Żołniel'ze.
Sprawca poclkradł się f,od
sił się sinawy plomiel'i, a mrów- . LIszby te. me uwzglQdma,lą wy z 21 ; godzinnym zakazem
'Podczas bitwy, jaka wywią- dom i strzelił przez okno do
ki oczywiście zginęły.
arabow, za~lt~ch P?dczas llt.ar ru~IHl. 1łhczne~o w pozostałych · 'lała się
między
stroilami, pokoju, w którym dr. Billing
Bourget był oburzony c.z ynem J czek z wOJs](l~m l pochowa- dZlelmcach .Taffy.
wsoółdziałały samoloty. 'Vśród ~zytal koran. Dom ten znajduchłopca, nazwał go "barbarzyń. \ nych, zwyczaJem mu zułma.ll ,
Ogłoszony został natomiast Anglików niema ani rannych, jc się w pobliżu rezydencji 'wycą", "dzikusem", długo objaś- i przez ~wych towa~·zyszy. POd.ob s!an wojenny w okolicach Tul- ::mi zabitych.
,;okiego komisarza Palcst~'ny 1
nial mu, jak bezmyślne jest ta- no
lIczba
zabItych al'ubuw Karem, pl:zyczem ruch na tyl~
Na gÓ:'ze Karmel pod Haifą główncj kwatery wojskowej.
kie okJ:lIciellstw.o. "'iec7.0rem. pi l11'zek~:acza 400. .
o~s?;arze .JCst. za~azany od 7-e,l ł!"roryścl
zamordowali
dziś Pr. Billing był lektorem języka
sarz przyjmował u siebie kilku , O~I~ł('m l'alll~y{'h zostało w WJcc~. do 5-~:1 rano.
wieśniaczkc: arabską za ' to, że i literatury arabskiej na unio
przyjaciół. Opowiedział im o ,po. {'z as le wypadkuw 1.200 osób.
Przez ' cały dżie!l . dzisiejszy 1100sifa mleko ' do kolon.ii żydow ~Yersytecie jerozolimskim.
żarze mrowiska i w zamyśleniu
AreszŁownno 2.392 arabów, trwały walid wojska bl'ytyjslde ..]ziej.
-W szpitalu ,JTadasa" zmarła.
dodd:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; w Jerozolimie oUHa napadu ~
-;--" Jeśli mrówki polrafią lNy•.....!!QIICP
.'Il&i!1:.~ rabskiego na kolonję żydQwśleć, to co sobie musiały pomyJ.:ką Krjath Anawim i obywatel
w chwili
Kosmic7J;;owiecki Motel Fajwiszewskij.
na katastrofa... koniec świata...
,y pobliżu Pctach Tikwah te
nicwiarygodna zywiolowa 1rnge('Gl'~'ści ostrzeliwali samochody
dja. A w rzcczywistośd wyda- KSI'ądz
poIi{'~rjne. Ranny został człorz~-lo się tylko tyle, że głupi
OC ańs l S azany ostatecznie na
miesięcy aresztu nek pomocniczej policji, żvu
chłopczyk postanowił zabawić
Z darowaniem kary na zasadzie am
. nestl'i
Jakub Goldblum.
się i nikt go nie powstrzymał na
MOBILIZAC.J A DO POLICJI.
czas. Skąd można wiedzieć, czy
"·arsz. koresp. " Gl osu Poran tkam i" i wezwał u('zni do ZI'ZUInne słanow':isko zajął sąd naj
JEl~OZOI Il\f A
(T l
('('nia
ich.
.
U
ł'
. --' \ ~ ! I' 1'\ , 21 8.
e,
i z nami nie zdarzy się kiedy~ Ilego" telefonuje:
wyzszy. zna on, lŻ rozp. min., wł.)
coś podobnego? ~Ioże być tam ...
". dniu dzisiejszym ponown ie
Na rozprawie w sądzie okf(~g/) jako podane do wiadomGśei dro
Do żydo\, .. ki ej policji pomot.
we wszcchświecie ... jakiś andl'll<' b~'ła rozpnlrywana przez sąd 3- wym w Łomży ks. Kochauski do gą, l'udjową, było nal{'i~· ei(' 011 11 - lIiczej wcit'lono dziś !80 młorównież postanowi. ohloć ziel11i~ pclac)'jny w 'Varszl'łwil' sprawn winy się nie przyznał. Podkre- blIkowane.
dvch źvdów wtem 190 dl kot
" o zal'ząd
·
HT 1
l
..
l
. I·T
,I'
~
a
płonącym płsnem lub leż zde- ks.
Alllollirgo Koclb{lskiego. s'l·t
I przy cm,
lZ
zt'llm
:"".
~?ns(' (W~ncJl wyr~ '- unle- lonji w Snronie (lraz flO cITa GB
rzyć ją, jak piłkę, z inną plane- proboszcza szkoły powszechne} ministerstwa o żałobie nie wie- WlDl1la.1ący sądu apelaCYJnego n - lilei.
tą ... Będzie to takie same łohu w Tykocinie, djec. łomżYllskiej. dział, a zwrócił uwagę jednclll11 chylono i
sprawę
przekazano
zerstwo. I nigdy nie dowiemy
Ks. KochaI'is'k i był oskarżony z dzieci, że opaska była niep,ro- 2-ej instan.c ji do ponownego roz ŻYDZ OPUSZCZAJĄ STAR."
.
ll1le
' d"luga.
.' I
się, że było
to tylko łobuzer o nawoływanie dzieci do niepo- porcJona
patrzenia.
TYBER JADĘ.
stwo.
Sąd okręgowy skazał ks. KoNa rozprawie w dniu wczo ·
słuszeństwa zarządzeniom władz
JEROZOLIMA, 21 8.
(Tel;
Przy stole siedział ksiądz. szkolny('h. Było to bezpośTednio chańskiego na 6 mit'si~ey . aI'('sz- rajszym pr()kurator Sieroszew- w1.)
sJ.<:i domagał . się podwyższenia
"Staruszck Bourget, wierzący i po śmierci ś. p. Marszałka Pił tn.
Na starem mieście w Tyłi~
pilny katolik, spojrzał na niego sudskiego. .' Vedle zeznali insp.
Obrollca adw. Stypulkow·skikary (od wyroku sądu okręgowe jadzie dokonano ub. nocy liczzamilkł" dodaje biograf pi . Filipczaka, któremu zwięqyły odwołał się do sądu apelacyjne· g.Qzaapelowa~ również prokura nych zamachów bombowycł1ó
sarza J. Altier:
się dzieci, ~s, Kochaliski, widżąc go w Warszawie. Sprawa~ rozpa tOT). Obrona domagała się unie- Ter0ryści w różnych punktach
na ramionac~l ' dzieci · przepaski trywana była na jesieni 1935 r . .winnienia.
miasta podrzucili bomby fi wieI
Sąd apelacyjny pod przewod- kiej sile wybuchowej.
żałobne, miał nazwać je "szma- Sąd apelacyjny nie dopatrzył się
Zamawiny w zachowaniu się księdza,' nictwem sędziego Kenera wyrok chy, choć nie miały powato
uzna.iąc, iż rozporządzenie min.
{!j instancji ' zatwierdził, darn- nych
następstw,
wywołały
o -noszeniu opasek nie było opu- wując karę na mocy amnestji. wśród ludności panikę. Wielu
bUkowane.
żydów opuściło miasto. Uchodź
cy udali się do Safedu i Hajfy.
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BILETY .WEJŚCIA NA MECZ " .

PDLSKA-n lEM cy
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W CENIE:

Poniższą anegdotę o Freudzie
opowiedział
niedawno Stęfan.
Zweig.
Znakomity uczony lubi, l'łhy
mu opowiadano sny, choć zapcwnil'ł, że ludzie nieuniknicnil'
znczynają fantazjować lub kła :
mać ,
opowiadając swe sny.
Freud słucha. uśmiech[\ si Q, rzad
ko wpisuje opowiadanie. Ale 11 i.
gdy nie komenlujc, nie "anali ·
zuje" tego , co mu opowiadają.
Uczniom swym zarzuca wła~nie lekkomyślność, zb)' l pospirszne nnalizowanie snów.
Pewnego razu w obecnośc t

cję

loża zł. 7.70- Trybuna c101na 5.50.
Trybuna garna 3.85. Siedzące 3:30.
Zamawiać

FrBud ostrZega

września

moina tylko

WWagons . Lits[Cook Piotrkowslła

68.
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Bombowiec: warszawski
skazany na 2 lata

I

.' Varsz. koresp. "Głosu .Porannego" telefonuje:
I
::-.l'a wokandzie warszawskiego
sądu apelacyjnego znajduje siQ
dzi siaj sprawa 17-letniego Bene·
dykta Zimncgo, oskarżonego o
rzucenie pctal'dy do mydlal'ni

więzienia

PLOT!H O ROKOWANIACH.
KAIR, 21 8. (Tel. wł.). Prasa
. arabska podaje, że jakoby niektórzy działacze żydowscy zgło
sili w formie nieurzędowej komitetowi arabskiemu propozynawiązania

bezpośrednich

rokowaJl na następującej podstawie: Żydzi udzielą arabom
długoterminowej pożyczki okolo 3 mil jonów funtów na rozwOJ . p~zemysłu i rolnictwa.
Sferą osiedlania się żydów ' bę.,;
dzie wyłącznie północna część
kraju. Do czasu zawarcia poro
zumienia
imigracja i walka
zbrojna będą wstrzymane dobrowolnie przez obie strony.
W kolach żydowskich wiadomość ta nie znajduje potwierdzenia i uważana jest jako wytwór fantazji dziennikarskiej.

przy ul. Podwale i wywołanie
poial'li.
Bezpośrednio po zamachu a ' n~sztowano uciekającego mlodzieńca, ONR-owca, Gallara, po ~~o.·I).~~~............~
kilkunastu minutach ujęto na po
bliskiej ulicy Benedykta Zinule·
lIiBIł
. . . . . . .;;MłlI!!I\\iiiiil go, w którym poszkodowany wla
II
ATRAKCJA SEZONU LETNIEGO!
ściciel sklepu kategorycznie roz"Przygodny romans",
najnowszy poznał sprawcę zamachu. Zimny Z nad Dunaju ••• e
film produkcji auslrjackiej, odpowia- bowiem wrzucił petardę zaj -! :;iiiiiliiliiiiiiiliiiii
jednego z l'łsystentów Freuda. da II a.]·zlI])ełn ie.]' naszym wyobraże- rz1awszy do sklepu i d okł a d'
mc II
siostrzenica wielkiego uczonego niom o Wiedniu. jego przemiłej almozdenerwowana opowiadała mu, sferze i lllllzyl:al.ności..
. go widziano.
~
. 1-' d ' ,
c""
ił
I Leo Slezak splewa l zarazem budZI
Sąd okręgowy skazał Zimnego
,la..r ZI" ny s n JCJ SIę sn .
wesołość Ol"a Czechowa jest mila i jako nieletniego. na umieszcze- A winc
id"". a tvgrys
za swobodu~, '\Totr Albach Retty - szal' nie w zakładzie poprawczym,
""
J" _
mną ... rzuciłam się do wody .. , a mancki, Gusli Hnber - urocza.
zaś Gallara na 2 lała wipzienia
Pilm ma kilka pierwszorzędllych
"
on ...
momcntów komicznych, wyreżysero- Z darowanielll kary na zasadzie
Przewidywany przebieg pogo
Freud spojrzał na asystenta. wany i zagrany jest b. aobrze, pod amnestji.
wzgl~dem muzycznym stoi na wysoZimny zaapelował, dowodzQc dy do południa dnia jutrzejsze- Nie przy nIm, Klaro, nic kim
poziomie. PrzepiQkne piosenki z
komedji "Przygodny romans" słyszy- że nie był on sprawcą zamachll go: Zachmurzcnic zmienne z
przy nim.
_ Dlaczego?
my każdego wieczoru w głośnikach na i to twierdzenie podtrzymuje n - przelotnelui deszczami na wscho
_ Ponieważ on dowiedzie ci szych radjooclbiornik~w, nadawane hecuie przed sąderl1 apelac~·.i ! clzie, a z więlu; zcmi rozp ogodl.e
jak dwa razy dwa _ cztery, ż~ ~rze~. Wiedeń, Budapeszt, Londyn i 11ym.
niami w pozostnłcj części kraju .
zabiłaś swcgo ojca i wyszłaś za- ~ a;;'~~jcra filmu "Przygodny. roma;ls"
Sąd zatwierdził wyrok I in- Słabe wiatry
poludniowo-za
mąż za brata.
I odbędzie się dziś w kiuie "Europa". stancji.
chodnie i zachodnie.

E GAJ!'

Zachmurzenie
zmIenne

I

!l~.Vlll. -- "GLOS 'nJRANNY"~ f!9~e .
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[o duży wpływ akcja windowania przyrostu naturalnego we
Włoszech i Niemczech.
Otóż
dziś. gdy wszystkie prawie Pall
stwa dążą do możliwie wielkie
go przyrostu naturalnego, bez-I
płodność jest już nietylko tragedj:1 rodzinną,
lecz szkodą
.społcczną. A bezpłodne małżeń
s twa. małżeI'lstwa zl.lpełnie zdro
we, są wypaukiem niezwykle
rzęstym. o wiele częstszym, niż

------~~--,.~------------------------------------------~

Z
łSENSAC
Dzieie lud%', którzy .• kreca kroniki fi'I mowe

YcIE

Vlielki. pożar w Reims!
Za·
mach na prezydenta Venezuelil
Manewry floty amerykallskiejl
Wyścigi samochodowe w Rr-y·
miel 'W ojna w Hiszpan.iil
Tygodnik filmowy, ' który o·
glądamy przed każdym filri.lem
urzeczywistnił ową kulę krysz·
talową z bajek arabskich, w
),tórej widziano wszyskto, CQ
się na świecie dzieje.
Przesu
h~r się naogół zdawało.
wają się przed naszemi oczyma
Nauka jednakże była tu zu- obrazy pełne grozy i napięcia,
r>elnie hezsilna . Mogła leczyć widzimy dalekie pożary, woj·
różne wad~' organiczne, choro- oy. czyjąś śmierć nieznaną, ja·
l>:';, ale bezpłodność ludzi zupel kiś wye.zyn śmiały, jakąś pró·
nie zdrowych ~ a to jest naJ- hę wynalazku nieudolnego, z e·
r:ZGstszy wypadek - była nit'u- kranu padają strzały i uśmie ·
Icczalna.
chy, mowy i krzyki rannych ·
'Viedziano nawet na czem Mała dawka sensacji na: zaką·
[o polega - poprostu pewna skę przed filmem.
słabość komórek rozrodczych.
Lekko wstrząśnięci przyj~,
Ale jaJ, dodać tym komórkom mn~'m dreszczykiem
emoc]l,
siły tego nie wiedziano. Te· rozparci w - lliezawsze wygo·
raz dopiero w ostatnim roku u- dnych ~ fotelach, nie myślimy
dało sic: znaleźć taki "zastrzyk wcale o tern, by zajrzeć za kuli
ojcostwa".
.
.,y tego widowiska. Nie pyta·
'Vszelkie nasze funkcje życio my się - jak to się robi? skąd
Wf' wywoływane są przez hor- to zdejmowane, a prledewszysf
mony. wydzieliny gl'Uczolów, kiem. kto to filmował?
któr~'ch
.,centralą".
,.sztabem
A dzieje fotografów - fihnow
generalnym"
jest • pTzysadka rów -- tych właściwych akto·
l1lóz~owa.
Ta przysadka móz- rów. istotnych bohaterów tygo '
gowa nietylko
kieruje pracą aników filmowych ~ są często
gruczołów. ale wytwarza także bardziej sensacyjne od zdjęć sa
specjalne soki. które służą do mych. Ci ludzie bez nerw'ó w
.. dopiIlgowania", do podniece- ważą się na przedsięwzięoia iuż
nia gruczołów. soki. J;:tóre zmu nie śmiałe, a szal011e.
szaJą gruczoły do bardziej wyBył naprzyklad
taki Fred
tężonej pracy, do wydzielania 'Lu~,
.,specjalista od rozrulepszych i liczniejsz"ch hormo f chów". Sławę przyniosło mu
n6w.
ulięcie
p. t. "Zamordowanie
OtÓŻ po długich lal~h prób bu~mistrza Chicago". Stał ?"
i badań udało się biolo~om i posrod.ku okropnego rozgard.la·
chemikom _ jak poda.i~ nie- ~zu, po~r?d strz~łów i ~i.iatyld
h tóre pisma popularno.nauko- I spokoJl1le kręCIł do kon~a 'lf'n
we zrekonstruować, stworz.vć stucznie ten .,bicz na hor
l11~ny".
A przedewszystkiem
Pierwsze sUKcesy Ilotu:fą jut
..bICZ" na hormon "nasienny", pisma lekarskie: leczono Qwa
potę7.ną substanc.ię. która PU'jmałżcństwo, 11.1pełnie .11Ormalne
szcza ~ ,ruch .grucz?l rozrodczv i zdrowe, złączone od dziesięmłO?ZIenCa ,I, u~ta.1e . w llrae~r \ du lat, a mimo llajgorętszy,ch
dOPle~o w poznym WIeku.
życzell _ bezdzietne. Z,aapliko
. ZWIerzęta, którym ten .. bicz wano więe. obu mężom 'ów chehormonowy". zastrzyknięto, doj lllicln~' motor horm~.JIowy. I
rzewały w CIągU paru godzin. o dziwo! Już po roku ujrzały
Teraz przyst.ąpiOllO do ludzi i światło dzienne dwoje zdropoczęto n:;ęzczyznom bezplod- wych dzieci - pierwsi ludzie,
nym da\yac ten .,zastrzyk o.ico- którzy żywot swój zawdzięr.zastwa". I wyniki by~ podobno ją młodziutkiej nauce o hormo
doskonałe.
nach.
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Trzech Muszkieterów
Powieść w ilustracjach wg. Aleksandra Dumasa

ll

"

sacyjną scenę.
! złamany, soczewka pękniQta, i ... l,r~cit.
Posłano go polem' do San on sam mocno krwawił.
Rekordem brawur~' jednak ł
Francisko, by sfilmował strejk
Udało się ura1.owa:ć jego ' i [o brawury nic przypadkowej,
robotników portowych. Pewne' film, o klóry mu najbardziej był W~'cz~'n p . Prokopa. klóry

go dnia, gdy rozpoczynała się chodziło. Okazało się. że w no udał siQ na fran[ japOllskokrwawa bijatyka mi~dzy poli- cy przedo s tał się jakimś sposo (·hillski.
Po prze zwyciGżcniu
cją ' a strejkującymi, zjawił s'ię bem na łódce 'na torpedowiec. nieJllclzkich
lrudności
udało
Luck · pośrodku nich, z ap ara· leżący w odległości 10 km. U-Imu dostać się na pierwsze linjc
tPln na piersiach i kręcił. VV go sławił się ze swymi aparatami w()isl~ .iapot'lskich.
rączce walki
otrzymał jakiś tak, by sfilmować uderzenia l
Prwllcgo dniu l.owul'zvsl wo
p.ios, zatoczył się w kierunku pocisków, a potem szybko wró ' otrzymało dziwny film.
l'\ajjakiegoś policjanta, który przez cić do łodzi, uwiązane.i na I'U- dziwniejszy
jaki ldcdykolwir\;:
pomyłkI,? uznał to za napad
fie torpedowca.
Niestety już wiJzi'lllO. ,1 " ekruni(' ukazała
niewiele myśląc trzepnął go pierwsze strzały llderz:vł~' lam się najprzód duża biała piama,
Ilaodlew. Z rozciętą skórą na właśnie, gdzie ~lał. 'Van! mU-lna klórej polew wybuchały fOIl
głowie przyczołgał się IL uck do siał zapłacić 26.000 dol. kary i l~lllny ziemi: od ezasu do czanajbliższej apteki,
oddał zdję- po wyjściu ze szpiłaln r.zeka go su zduJeka - .iakif'ś twaru.
cia i zi!mdlał. Do dziś le?;y w dobre parę miesięcy więzienia. Fontann)' ziemne' i [warze zbliszpitalu.
Ale oddał towarzystwu filmo- żały siG szybko - ludzie. któWilliam Jepp Tnompson sły- Wf'lllU kilkadziesiąt metrów do- rzy mif'li karabiny w rc:l,ach i
nął ze swych zdjęć z wyścigów I skonały.ch zdjęć.
eelo\vali - ce]o\yal i i strzelali
samochodowych. Ale szef nic
'Vidzimy
czasami zdjęcia, \V kiemu ku " idza. Olbrzymi
był zadowolony:
"Wszystkie które wprawiają nas \V uJU1uie gejzcr kurzu zasłonil na chwile:
zdjęcia są jednakowe. Czy nie nie tak wielkie, że skłonni je- wszyslko. Polem duże zdjc:można: nic nowego pokazać?"
.. teśmv przypusze.zać, że kryje cie wyln7)'wiolll'j [warzy monThompson namówił :-'Ieltro- się za tcm jaki' "trick", jakiś golskiej.
pa, kierowcę wyścigówek 'Ge- kawał. że wszystko jest .. robioCo lp zd.ięcin oznacza(' mianeral Motors, by go zabrał lUl "le". Tymczasen: są to tylko - h', 7.l'ozumiano dopiero j.J() tlCwyścigi w Texas,
kazał się przypaJki.
"'Ilym czasie. O])C'l'ator J)o~z('dl
przywiązać przed motorem i z
Takie zd.ięcie filmowe Ildllło do 'a[aku; biegł razem z piecho
tej pozycji filmował. MeltJ'op się niejakiemu Kinnowi '\" A- lą japOJ·I!>ką. zdoh\'IYa.l:l(· chiJ'Izrobił L; nim trzy okrążenia 'ł: meryce \,y slanie Indiana. Za- "kiC' okop\' . zdjal \I il~ e jeclncgc
szybkością 145 km.
na goqzi- lwńczył
tam wla('1ie
~\\'o.ic ' 1(' "\\'~Th bt'zp o śl'l' ( lllich przeeinę· Potem przy'spieszył do 188 7dj ę cia z \V~'borów i ~ldat ~ię. wniidl\\' .
\\ o'italnic'i
j'hwiP
km . Co się stal0 nie wiadomo . zawsze ze SW~' l1l J1ieodląezn~' m przed j('go śmil'rciq
dość. że samochód 11agle slallt!ł aparatem ,
na łowienie
ryb.
Byt to pod ohluJ i\aj\\'~panial
dęba , zrobił salto i opadł na Zbliżył się do wielkiej gazowni t ~zy rilm ..iaki Ill o żna ~ohil' wychłodnic.e cały w pł·omicniach. i przvglądał sic: właśnic potc:ż- l ohraziĆ'.
Zos tal jl'llnuk ]Hi'C
Z Thompsona
zostały tylko n:\ m zbiornikom - gdy jeden z CeIlZllJ'l: skonfi skl)\\' nn\'
szczątki.
.
.
nich wybuchł. Olbrzymi płoKill' aclziesiąt me[r{m la~m'
V,r maju odbywały siQ 'wiel - miCl] w~' stl'zelił ku ni cbu, jak- celuloidowej. din któryc li czle
kie manewry flołv amen-bul- by t~'s iąc grzmolów wslrz'l''>II(:- wiek narażał "we żyei e. -,płotll.:
skiej koło ' kanału' PanaJ;lskie- lo po,,· i.~.trzell1, ma 'y żelaza roz l t~' . zallim ~pełnih !> \\'e zadanie:
go. "~ard , operalor. udał się, prysły sic w kawatl,j - a po - ' zanim dal.~ zblazowanym wio
tam także. Jeden z krażowui- śród tcgo chaosu stał pan Killd dZOIU miły dreszc7\'k !!l'0z\-.
ków , ,Jndianopolis" . Jn'iał m.
-------:.
in. za .zadanie ostrzeliwanic no
Teatr
wym rodzajem bomb starego,
. fel. 112-25.
dobrzl' op!U1cerzonego torpeOSTATNI TYDZIEN!
dowca z 1900 r . " Yard po.iechał
nzj'~. 'w sobotę o god,. 4.15 i 9.15 w.
na ,.lndianopolis" .
na przed s t. pop01udniowe c:env zniiOll P
Hano zaczęl~, się manewry.
wystąpi znakomity gwia zdor
Pier"'sze dw:ie salwy chybiły,
dopiero trzecia trafiła doskona
leo Oficer wydawał już' rozkazy
do czwartej salwy, gdy nagle
krzyknął: "Nie strzelać! Czło
w komedji muzycznej p. t.
wiek na torpedowcu!"
Ruszyły motorówki ku okrę- I
towi. Na górnym pokładzie .. po
Dziś O gods. ] 2 W pOłudnie jedyny PORANEK
śród pogiętych kawałów żelaza .
u
sztetł •· Cały parter 1 zloŁy.
leżał Ward. Statyw l,amory był

"Rozmailoiti"

aul Burslein

"The SrcadwaJl BOY"

l

"A Cbasene in

Radzę pani skoszLować kawa ·lek pieczonej kury i doskonalą
rybę,
a zapewniam panią sło
wem honoru szlo chcica , że potrawy nic są zalrute.
Jestem w najlepszych stosun-.
kach z moim kucharzem, płacę
mu dobrze, a ponieważ i lak w
razie śmierci mojej nic po mnie
nie odziedziczy, jestem o niego
zupełnie spokojny i wierzę mu

I

całkowicie.

No, a teraz żegnam kochalla
braLowo. Zobaczymy się chyba I
wledy, kiedy zechce pani jeszcze
raz zemdleć.
To szyderstwo wyprowadziło
zupełnie
z równowagi milady
.Tak tylko di'zwi zamknęły się za
lordem'. zaczęła nawpół przy tom
nym wzrokiem rozglądać się po
pokoju i wreszcie zatrzymała się
nad nożem, dużym błyszcząym
nożem , leżącym obok kury.
Jednym skokiem była . prży.
246. POSł.. UGACZKA
stole i 'ujęła nóż w ręi~ę. Oczy
Ki edy żołnierze następnc g tl
jej dziko pałaJy, a cala lwarz wv
rażała chęć zemsly. W lej chwiii dnia przyszli do pokoju milady ,
rozległ się śmiech i drzwi otwar- leżała OIla jcszcze \y tóżku . FeIły się powtórnie. Slal w nich lord lon sŁał w kon' tanu i wyda wał
dyspozycje.
"
.
Winter i Felton.
- '~,rjdzisz , mój kochan:-; - po
Xa polcccnie lorda :;pro\\'atl!.o
znaczony dla ciebie, a przypatrz no z sąsicdzlw:j stanza kobiele.
wiedzial lord - ten nóż hył prze która miała b~' Ć' poshq..(·aczk~l Il~i
się. jak ta bestju potrafi Irz~'mać lad~· .
nóź w ręku.
245. NÓŻ.
jIilad~' jGczałn na głos. 7C jc~l
kOjll milad~' - niech pani nic
Palce miladv rozluźniły ll~cisk
- Poza lem - dodał lord \Vi n- psuje sobie apetylu przez tę bla- i noz z brzęl{iem upad( na po .. chora. że ma 5ilną febrę.
{er, wchodząc raz ieszczc do po- hostke, że nie udała się pani gra. dłogę
- Kic od was nic chcę - krzy

czała 'do
t~' lko

mi

warlownil,ów spokój.

dajcil

-- )Toże życz~' ~ohic pani l,,·
karzn - spylała nowa p01lługac7.
ka.
Milady ch wilę pOJlly~lala nad
lem . alc Ilprz.vl o llllliła sobie, li'
lel ' a rz 7 1ll iejsca pozna siG na sy
Il1ttlacji i odpowiedziała:
- . \'ie chct;. c i pallO ;o,' ic liWii
ja udaje;. Ta k mi przy'
najmniej powiedzieli wczoraj I
dzisiaj nic iUllego nie powiedza
ż".ią· że

!2.VIIl•. "GLOS 'POHANNY"____________
' - 1930

~

________________________________ ..~

~~~r~.~2~2~9

J OS rzegaw(ze dla r o

margineSie broszur, SI. Marlrnowskiego "POgrOm w Siedlcach"
Po książce "Łódź w ogniu", intencja tych, którzy "operują 'Martynowski - wzrost tenden- da tncgo gruntu ani wśród drOh~dącej
doskonale opracowa- anytsemityzmem, mierzą w ży- e.ii antysemiekich winicn być bnomicszczaJ'lstwa, które liczy
n~'m "faktomontażem" ruchu da, ale zawsze t1'afiaJą w klas~ zawsze ostl'zc~awcz~'m sygn'a- na zW~'ci~sl wo rewolucji, ani
rewolucyjnego w Lodzi, skrom- I'obotnie~ą". Taka jest istotna
na trzydziesto tronicowa bro- treść antysemityzmu od wieszurka o pogromie w Siedlcach kó\v po dzicJl dzisiejszy. Zarów
w roku 1U~G.
.,
, n o potworne oskarżenia 0. morZ ~ogate.l tresCl pogromo,,: J ~ly rytualne w średniOWIeczu,
~arsluch wybrał
l rartynowskl .Jak i "najnowsze" teorje o "czy
pogrom w Siedlcach, uważając stości rasy" i "mentalności" żygo ~a ,~'yraz tego, .,co .iest na.j- dowskiej, ostrzem swoim zwraistolllic.lsze w każdej hecy an- cają się w konsekwencji prze·
tysemi('kie.i". W pogromie tym ciwko klasie robotniczej.
Dla
howiem ujawnia się właściwa klasy
robotniczej - powiada

lem do wi~kszc.i ezujności, bo
owe
szczucie
antysemickie
wzmaga siQ zawsze w okre. ach
wzrastaiacei fali rewolucy,inej,
oraz w okresie wzmagających
siQ sił reakcji.
Kiedy w lalach 1905 - 190n
fala rewolucyjna grozi caratowi
klQską, I'zą(l inicjuje sedę )'I'wa
wych l}ogromów: iIasła' antysemickie nic znajdują jeszcze' po-

W PROSZKU ,USUWA

5

zan

Owocobranie

InifnsgwD~

wi
te
przed"vbor,z
przgeolowania do wgborów

do lódzki(j radU

ł~ódź,

jak

się

okazuje,

K4ll&Zlł

wkro~

ko

miej§ki~j

niesłusznemu pominięciu

w Prace te

napoLykają

na przeszlw

~'7yla już na dob!'! w okres p:n~d spisach.
dy ze względu na brak oc1powierl
wyborczy. Świadczą o lem n'e·
Miejski
referat
wyborczy nich lokali w odpowiednich pun
tylko przygotowania techllic·f.l'e zwrócił się dą okręgowych komi ktach.

*

lem h:udzie'j w klasie robotniczej i rz~d musi sam zająć się
organizacjfl pogromów.
C.ie'J,awą fcgo iluslrac.i~ .leśt
carska polil~'ka anh'scmiclw w
Polsce'. Ale' po upadku rewolucji cal'at zna.iflu.ic soJusznika w
rll'ohnomiesz\'zm'isłwie.
"Droh1101111eszczat'is!\Yo- cytu.ie :\lar1~'llow~ki Za ~ L Drollą zawio
dlo sic: na rcwolucji i zawróciło na całej linji. Drobnomic'izczalistwo nic luhi pol,onan~'ch.
Polil~'ka l1gocly z canltem to
ha~ło dnin.
Drobnomieszcmń
sLwo jest lak samo, .ink rzqd,
zain[('r('sov;anc w cali;:o\\ ilem
wytrz('hicnin r('wolucji: .,hanoy
lyzI11u i anal'chji". Przcmilc7a
sir. na i.ia~kra\\"·ze pogrol\1\', a
natomia'iL pl'ZcpJ'{)wadzll si~ bo.'
łwt e onomiczny w imj~ .,za~ro
ż(HJe~o ~osp~d:li'stwa nai'O(~owP.

~(}": przypis11 je się f('rment rewolucyjn\' ma~ .. duchowi żvdO'.YSki(,Il~Il'·. sie,ie się ni('nawi§ć
l1licd7~' ż:nlowsłdm i chrzc':;ci.i3Jl
s!iim l'nbołnH~i('m, byleby zlamać solid:>t'J\ośf I'obotnicza, a
.kdnr:czcśnie pnldllje się z :.od.
wiecznym wrogiem" carat('I11. Dln rządu pogrom~r są
płaszcnki('1ll
JlnjwnlgarnieJSZyd1 knrn~'ch wypraw przeciw
ko .hilntowszcz','kom". Ż~'d to (H'/'i do walid z każflą mr ś1 ą
lihel'~'hu!. z ];:nżd.ym na.imnieJszym onruchem wolnościowym;
N'al'ollowa demokl'ac,ia.
;dórej sztandarem skupia si~
najreakcyjniejsza część miesz"
czallstwa. potrafi w odpowied..
niej rhwili dOl}OmÓC ('aratowi
i h('('~ al'lyscmjcką zamienić w
walki brałobój('ze. Im wyżej
podnosi f{łowę kontrrewolucja,
tem wyraźniej heca anfysemicka zamienia si~ w hec~ ant"ysoc.ialistyc7.llą· Coraz częściej, co~
raz agresywniej podburza się
Już niet;ilko przeciwko ż~'dom,
ale z wi~kszą jeszcze zaciętości a
ot
)J'zc('iw •• żydowskim Wojtkom
i paeholkUlIl", szerząc wśród

DYZURY APTE~. - Nocy dzi- do wyborów samorządow"ch w sji z prośbą o dostarczenie da,
siejszej dy-iurują następujące apte- dniu 27 września, ale przede· nych co do liczby osób, która
'Vczoraj wieczorem odbyłJ
ki: J. Kahanego (Limanowskiego wsz\'slkiem inlensywna działal· przybyła. celem sprawdzenia spi siG posiedzenie komitetu wyhOl~O), S. Trawbowskiej (Brzezitlska nośĆ poszczególnych partji poli~ sów wyborców, liczby wybor- czego "Deulsche Volksverhan56), J. Koprows)dego (Nowomie.i- I tycznych, bloków i komitetów ców, dopisanych do spisów na- du". Na posiedzeniu tem posta,
(SIta 15)~ 1\1. RozeJlblu~la. (Śl'ódl~liej-l wy~orC7?'c)1.
...
skutek reklamacji, wreszcie lic~ 110wiono ",ysławić listy knll(ly~
ska 21), B. Bartosze\\sloego (PlOtr;'I;a dZlen dZISIeJszy, wedłllg by osób, którYCh prawo wyhor- datów IV tr;'ech ohęgach wyhor
Ii:owska 93); L. Czyńskiego (Roki- informacji,
uzyskanYCh
od cze zostało zakwestjonowane.
czych. Listy te zostały jUl. ułocińska 53); H. Skwarczyilsldego władz, wyznaczO'no kilkanaście
\Y odpowiedzi materjaly na- ż?ne i nastąpi~ w nich jedynie
(Kątna 54); L. Sinieckiei (Rzgow- wieców, jutro zaś, w niedzielę, razie dostarczyły 3 komisje okrą 11leznaczne Z11l1any.
odbyć się ma kilkadziesiąt zgro. gowe.
) Xastępnie zgromadzeni posta
DODATKOWA KOMISJA POBO madzeI'1 przedwyborczych bądź
,W IX okręgu wyborczym,
nowili jeszcze raz zwrócić się z
ROWA. - W dniu 28 b, m. w lo to w lokalach partyjnych, bądź czącym 20 ohwody głosowania; propozycją do "Jungdeutsche
kala przy ul. Piotrkowi!kioj 16:i, \Y lokalach publicznych,
spi~y przejrzało 7,7!)O WYbor-/ Partei" w sprawie zblokowania
urzęduje dodatko\Va komisja poI{iJka wieców zoslało przez ców. I~opjsano 195 wyborców, się i wystnwjellia do wyborów
oorowa dla PKU Łódi _ Miasto U. włacIze zakazanych. M. in. sta~ zakwest.lol1owano 87.
samorzildowyc11 wspólne} listy
.Zglosie się winni poborowi roczni. 1'05t\\'0 grodzkie w łJodzi odmó·
X ol;;ręgu wyborczym, liczą mieszczaIl.stwa niemieckiego w
ka 1915 i starszycb, ktć,rzy dotycb. wiło udzielenia zezwolenia na cym. 31 oh'wodów, spisy wylJor- Łodzi.
'czas nie stawali do przeglądu woj dwa wiece Poalej _ Sjonu _ lewi, cze sprawdziło 10,300 os6b. DfJ~\
!'kowego, zamies7kują. na terenie cy, wyznaczone na niedzielę do pis,ano na~kutek ;'eklamacji 131 '\ Przed kilku ?niami are~zto,
1,4,6,7,10,12,13 i 14 komisarja. lokali przy ul. Zgierskiej 17 i osoh, skreslono 7J.
wany został wlceprzewod11lcząt.u policji i otrzymali imienne wezwa WólczaIlskiej 38.
'" I okręgu, liczilcym 23 ob\\'o cy komitetu wyborczego PPS i
.
ł d k'
d'
.
l 6 "00
b
kI
I
'] •
d
ma z ó z iOg'O starostwa gro dz·
Zezwolenia nie uclzielono, pn-. ~', SPll;;Y przeJrza o .D. wy. 1)1' • asowyc 1 ZWląZ ww zawo o~
kiego.
nicważ na p O I1rzednich zebra- co\y~ ')Doplsnno,
12G, zas skreslo, wych, p. :\Iieczysław Zdziechow~
J
.
1.
. niach Lej parLji nic było mowy o no J-: wy)orcow.
' . . S '-1.
CORAZ JAŚNIEJ W ŁODZI. _ sprawach isLotnych, zwiqzanych
Relera.t
wyborczy. mIeJskI
Naskulek interw('ncji w dniu nieuś",ic.c1omionych mas przeNa.fikutek stałych zabiegów za. z wyborami do rady miejskiej, przys.tąpII do ~s.t.nlel1la wykazu wczorajszym p. Zdziechowski konanie, że ruch socjalistyczrty
łząrlu ni. Łodzi el('ktrownia lódzka a omawiane b~'ły. kwest.J·e natur'.,' lokalI dla kOllllSJI oh\Yodo,,,ych. zoslał zwolniony z więzienia.
w Polsc('
b~'ł i jest
dziełemludu
ży
dów,
ohliczony
na szkodQ
!lpppr"",n'lza in~l')lof'in.i (\~\Yietla Ipolił~'cZl1e.i, jak polityka zagra~
_
.rttr polskiego. na korz~'ść banki eCC'l'3Z to nowsze ulice Łodzi.
niczna Polski etc.
td - D
..
rów i sklC'pikarzy żydow<;kich!"
. W sl?ze?'ólllo~ci ')ś".idl:lIle ~ą uli
Zakazan~' zaslnł wyznaczonY
Ale to hasło "precz z żydami"
c~,zn.n_Jc1u~ąc~ ~.~ !~rallcnc!l mlas~'\. na dziś wiec ol'ganiz~c.ii ,.ZU~
na dalszą metę nic wystarczy.
"" d:lH' w"zOlaJ~~J m zno,' otrzyma knufl" prz'" l)arII'i Bunt! I)oświ"
u;~ci W czasie obławy
J(jed~' łl'Zt'ba wyle~it.ymować
łv .'
ORw'et'en'p
'
.l
"
."'1:
l l I~ . n~s t
~puJąec
11r.
lee. cony w,.'horom,
w.
sali '
,.An!!i('l~
~i~ pozytywnym progl'amem po
?"Jl'o'"
T.
O
.
"'czara.l· dOll()siliślll'.' o are-I h~l~lI('kicb u.il,to SI)I'aw('o·~· kl'aJ \.ozm. l~.n~a,
;,'llloJna
"'«, :r\(, l ,y
. ppma~~,'. skiej" (Al. I ~ra.ia 2). Jako lll')
.1
, , , "
łity('zn~'m, wówczas antysemt·
Cll11( ]"l-tO\''"nI] n, C7,~S'"
_
',.
',
.'.).'~
t,.,\\' z~kazania wie:;u slar()~Lwr) szto\Yaniu przez władze ślnd- dzieży w mieszkaniu Becbel'a. tyzm z['zuca maskę i sta.le w ca·
Z
11
K
Ił
1.\
P
11
Okazali si""
nimilBroni~hw
.,
Illl."Y "apo ~ ~IeJ,
D( Ilu Gl,
o~ ~~' podala względy bezpice7.ctl~hn n("~lll'hwałc.i sza.ik i złodzic.I'e J okazałośf'i kontl'rewolucyj.
1-1' .11,sk \. ,Wloczl~o\"a
"'17 PU)
J l iczl1C' rt o.
:,kiej. .
Sa_.<Tano",::.ki
(Zhożowa
6), .I'Cllo ne.1••I an t yl'o b o tJUczt'].
'
.
...
~', K)"~nl~n
I •.•. _" ,<I, " ,
. .
' "
F:'1. ; Bal11el<..ie;,,~').
10
Obecnie dowiadujcmy sic:. i;; s"wa:-.:ier Broni law Kosiciarz,
ł.,ącwic na wyżej '\YSponlJ]ian~'eh
\\' ciqgn dnia \\'cZC1rnj\'Zf'~O u- tamże zami('szkaly
i Abram
1Ifarłynowski przytacza nie,~Jicach ustawionych zostalo GO ,,' głównej komisji w. ·horr7r.i dało sic: policji zlikwidować Frucht, hez sIał ego miejsca zu- zwykle. eit'kawą o(lezwę rząd!l
lamp, każcIn o mocy 100 watt.
trwają prz:\'goto\Yania lechnic7' jeszc/e jedną szajk~ zlGdzil'i m!('<;zkal;i:.1.
do wOlska. Ten dokument hlne do ,v.\ borów. ,V Cillgll (In i') miC's7kani()w~'ch, ],ł(>n1 od dłnż
Przeprowadzona w ich tuie-I ~lor~'cznY nie zestarzał się. 'VyN'iezależnic od powyższego zal'ląrl wczora.bzC'go nikL ni(' zn,rlos:ł S7('gO czasu grasowala IW lerc- s7kan iach rewizja c1opro\yadzi '. t nrcz~' ZmleJ1lc.
' " d,atę, b
Y '..Ją mo!},iasta wy-tąpił do elektrowni w jeszcze li~ty kandydackiej.
I 111('
.
"
d'
... prz~'.Jl'!c. za na.Jwsp 611_.0
ZI.
hl clo odnalezienia
..kraclzio- zna )1~'IO
rJr,iu WCZ{ll'R.isZ\.~m
o do(l:1tkowe
p rzcu. kilku dniami dokona~ nych u Bechera przC'c1miotów cze,nl('.J'zą
.!
•
•
' 1\.ą
Okr~gllwe komisje wyhCl!'CZl'
u l o II~~ an t -"sennc
oświetlenir IUlbte,'pu.l'i'CV
ł
.
l
.
1.,ra.J0\Ye,.,o
.
rt
•
'I .. ch lIlie; Tct- rozpatrują reklamacje
przeciw, no wamanIa
(O
ml~szkallia
wartości okolo 3.000 zł.
l'
zagral11czne·
maJ'era, KraszE'wskie","'o, Od.n·lra. J,o .·plsom
•
.!',"-]l'YSzn
.
I')'
,
lm. R ek
'
•
wyborców.
)('cl1('l'a
przy II l'ICy
Saganowski,
I\.osiciarz
i!-.;0
Y~TO
wlzycJarKarllia l ~Iaz.llr81',a., 11,~ lct(l'~~('I', to
.f) ziś mija osfnlni tcrmin "'11:1' 1\1
l~'l"ll1S l'
F'l'ncht zosta Ji osadzeni w wię- 111'",.. <a J11 y,SI.' nur
• ł m ~('s
• t 11b o~a. N a.'J
dCgO GO .
n!icach ma 11'.T.;'(> ust;1wjon\.~('h 3~) Slellla
. .
zdoI
'e's zy ma l arz me
. po t ra f'l
przez zainteresowall\'ch
p
'.1
•
7ienill do d"spozycjt władz,
.
nI].
laTlIJ) o mocy 100 watt każda.
.
OWIHuOllllOna o tem policja
t
I
..
d ć
umol.\'wowan('j obron~' przed,,' "drożyła energiczne dochodze- .6 ••••••• ·~............. ~'m s arym rupIeCIom na a
()
z"l
'''c
t'o
"
l
'
,}
~\Yicżc!!o,
nOwoczesne_,no
poloru.
·
l
S J nO\\'anlU IC l praW'1 11(',
w wyniku którego nocy u
N'3..iniż~zc jnst~,'nkty l~dzkłc, do
wyj orczego, za\ (lo 2R wnosir wczorajszej, w ezasie dokona"t.,.,
można jeszcze podania przeci\,' m'.i oh.awy w jcdneJ z melin
kt(II,~r('h ant~'semita apelu.te, są
"iecznie te same i wym~l~aj=l
ł~dzkiej straży ogniowej
t~'eh samyeh bodźeów dzisiaj
Dziś i eochif'onio!
Przepiękny,
co przed " .. iekami. by je obu
.. Jak się
dowiadujemy, na
ll111ZYCzny fi Im wiedeński
dzić.
Początek o god z, 12-ei crżiel'i 5 września r. b. o godz. 18 W roI. gl. PAWEŁ HORSIGi:R, MICHAŁ' na następne ~eanse
\.I
_ . od zł. 1.09. _
BOHNEN, LILLI DUMON T, LEE PARRY, Na P O R A N K I ceny mi~isc
l\liewjelka broszurka Marły.
wyznaczone zostało walne zgro
nowsldego warta jest prz_ec!X"
madzenie łódzkiej ochotniczej
~
Film, który przemówi do Was najpiękuijszym jzykiem miłoeęści ta:1ia.
straży ogniowej. "Talne zgromn
~~
Najlepsza
~nllav8n Bile,ty. ul.l!. i wolnego
IVg.
rowieści Urszuli .
dzenie odbędzie się w lokal n L
kreaCja
Il
welscla TIlewatne. Pocz.
Dziś i codlliennle!
PAROTT
o godz. 12. Cen~ na poranki od 80 ar.
oddziału straży prz)' ul. 11 Listopoda 4,
Dziś o g, 12 i 2-ej
Przedmiotem obrad br.d;ric
z_niiaiid_Dliuiin.a~
m. in. sprawozdanie z dzia]alno·
ści za ok~'es
1935~36, kwest ja
Ceny mieiosdo
'odnowieni1. tahoru. oraz zamie·
reżysorji E. A, D U P
.t\ 'l' A, twórcy ~ V AH.IE'l'E -.
rzenla na rok przyszły
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likwidił(ja

IOMalOlUU lUraz z Momornem

w

ma bgt inkasowang przez wlaS,i,ieli domów

okupaC!ji

pończoszarni

Szyffera

Od blisko 4 tygodni trwał strejk
Ponieważ i robotnicy zgodzili się
okupacyjny w fabryce pończoch Ila takie załatwienie ł<westji, spoJak nas informują ze stowa· stał z następujących wzgkdów; roc~nych rat Z~aClll1e z\~lęks,zYI Szyffena przy ul. Wólczaliskiej 127. rządzono protokul
likwidujący
rzyszenia lokatorów i suhloka- \V chwili obecnej podatek lo· lo ltcz~ę platm~ó\~, ,ubiegaJą- Zastrejkowalo tam ponad 200 robol s1rejk.
lorów w Łodzi, powstał ohec- k<llow~' płflcony jest w dwuch ~ych SIę o ro~ło.zel1le lm pod?t- Ilików, Zatarg wybuchł na tle nie·
Jeszcze wczoraj robotnicy opuści.
nie projekt, aby zgodnie 7. art. póh 'ocznydJ ratach, przyczem ku na drobmeJsze raty mle- uwzględnienia źąd,ań robotniczych li okuJlowaile od miesiąca mury f,a~ ordynacji podatkowej. prze- każdy lokator wpłaca należ· sięczne.
w sprawie zawarcia umowy zbioro- bryki i pnystąpili do pracy.
kazane zostało inkaso podatku ność bfzpOŚl'e(lnio do kasy uNięjednokrotnie
wskazywa- wej. Kilkakrotne konferencje odbylokalowegro . ~v l'atac~ ll1iNjji~cz· l·Z.ędu .skal'bowe~o lub na odPO: no z różnych stron na potrzebę te w międzyczasie w insllek'toracie!
nycb właSCICIelolll mCl'uchomO- wledOJ(' konto kasy skal'lJoweJ wp~owadzenia możliwośd sp~a- pracy, nie daly pozytywnego wy I
ści, kłóI'zy inkasowaliby II' na· w p, K. O.
c~ll1a podatku w ratach mle· niku.
A
d
leżności wraz z komOfllcm,
Praki~'ka jednak wykazała, sJęczn~-ch.
.
Wczoraj zwołana została jeszc.:e.
K.
nsta
Projekt ten wysunięty 7.0. że \vprowadzenie systemu pól- , Tak~., stan r~e<:zy ZW,lę kSZ. yłby jedna konrerellc.ia omiędzy delega·
browarze parowym Sukee
Jednak. powazme pracę. w u- tami stre.ikujących, a przedstawi I sorów K. Anstadta przy uL Po.
~z~dacl1 ,sk~rbowych.' ktot te ,- wy}. cielami administrac]'i fabrycznej_'
morskie i 36 WYbucht.' znów w
zel wynllemonv proJe' z d awa
..,.
.
W1l1 ~I" .-.J1~m ~DIb'"
b'
. 'l'
.
Po dłuższych lJertraktaciach pre ! cllllU wczor~lJszym powaznv za
J
r ~
SIę t Y.C nta ep'szem
wYJ- wadzonvch· pod przewodnictwem tHg. który' może lada (lzicń
SClem z eT sy uacJI.
"
' l . t. ł . ~ "
. t,'k A .l
.
dł
t
.
,
7
ł
"Vątpić
'J'ednak
'należ"
ezy im:pektora obwodowego Kakowsku? pr.z~ \.~z a .CIC 3Jl. " S l e.! . '"l.\~:
ł
d
upem Z O z-!el pa y rzeczy war OSCI
tys. z.
. ' , k'
; " . , l' go osiągnięte zO'ltało wreszcie po- mIllIstrac la browaru posiano" l
zrzeszenIa ZWląZ 'ow w1asClcle l. '
~
; . d .,
Wydział śledczy powiadomio
Po pewnym czasie dopiero'
hr.
I'
rozumienie
la ostaLlllL przepro,,·a ZIC r('or
meruc omOSCI zec lCą SIę z g o · '
rt
' .
•
"
•
•
.,.
1"
I'ly został o zuchwalem wlama- \\Tócił do domu właściciel mie d ' r
t k'
ł t .•
.
Przedstawiciele firmy zgodzili się l ,.,amzaCJę l Zl11lel1lC "a' un d
.
.
ZIC na a Ie za a Wleme spla·
..
,
_
łac swr(10
ersonr!u fahrYCl
niu, jakiego dokonano wczoraj szkania. który na widok niela- wy które w rezultacie przyspo podplsac umowę zbIOrową, ktoraby IJ
'
,.,
P .
• ·
d
' k a: du wszczął a l arm.
. , im jedynie więcej pracy j ob
'
I a 1'0botlll'k'ow warsz t a· nc"o
prze d WIeczorem
o mIesz
rzy
OWlązywa
,.,.
nia Szaji Lewiego, współwlaści
Powiadomiona o włamaniu kłopotów przy ściąganiu naleź. tów mechanicznych, Co się tyczy
Na zmiall~' le. godzące w lot'iela domu przy ulicy Zawadz- policja wdrożyła energkzne do nych im sum z tytułu komor- warsztatów ręcznych, to sproządzo, . teres~' załogi fabr~·cznc.i. robot
kiej 20. tamże zamiesz1i.ałego, chodzenie,
H, nego.
ne zostaną umowy indywidualne.
nicy niegodzą siG, wobec l'zego
\fieszkanie Lewiego stale Q.
odwołali siG do inspekcji pra.
statnio pozostawało w dzid!. bez
cy ' z prośbą o interwencję. \V
opieki,
bowiem
domownicy
7.wiazku z tem obwodowy in.
przeb~'wają na letnisku.
spektor pracy wyznacz~'ł n:l
Wykorzystali
to
złodzieje,
.
•
_ _'.HI!
d~iell dzisiejszy w~póJną ],onft"
którży wyłamali zamki u drzwi I
,ROZMAITOŚCI"
DZISIEJSZY PROGRAM
22.00 ,Jak wykorz)'&tamy doświad- rencjc: lotron.
od strony oficyn~' i dosiali się
Dziś o godz. 12 w poł. koroedja mu·
RADJOWY
czenie olimpijskie" -- wywiad z dydo wnc:Lrza mieszkania. Tu spa zyczna p. t. "Wesele w miasteczku".
G00 G'
t k'
k
rektorem P. U. W F_ i P. \V.
biletów
do 1 zł, godz
41;) i
1'100
KI!Dllas
t~zy 'a zz pPłYt'
22.25
- pioscnki i
\\' dniu dzisi('.i~zylll odbE:dzit'
kowali w worki garderobę lo Ceny
_
.
. '..
.
oncerYt 'a
po ,Iurodnlowy
y
I d' "Przy ksi~życu"
.
konferencja w
sit: rówmpz
1;osztowności
wartości okolo 9,1;) w.lecz. "The. Broadway. Boy z
12.03 G_ Puccini _ Fantazja z op. ( me o Je nastroJowe ,
Burstemem w roli tytułowej
C ' .. ( l ,t 'l
22.20 Muzyka z ply t
sprawie
likwidacji
zatargu, po·
1.000 zł. i zbiegli w nieznanym
CYRK "ARENA" W ŁODZI
yganerła py} . . ,
.
._.
23.30 Koncert życzell.
wstałego
na robotach drogo.
Du ~em
d
·
·
·
·
·
12.23
Koncert
"
W)
konanIU
oIl.le·
"UDYCJE
ZAGH
:\XICZNE
Ic:,er'ullku drz,"ia mi frontowe·
powo zemem Ciesz) . Się w stry salonowej.
.....
,
• •
mi.
ŁodZI ~ztcroroasztowy olbrzymi cyrk
14.30 Muzyka rozrywkowa (płyty\
LONDYN (261) i D.ROI1~WI~H (1~?0) wvch na odcinku szosy Lódź-
R~7{'liIlY. Zatarg na tym odcill
"Ar~Da ' .
"
15.45 "Dzieci z podwórka w lesie" _
22.00 KOllcert (Suita ;,hOPClllszcl~ WIADOMOŚCI LITERACKIE"
\\ tym sezome c!rk ,.~ren.a (znan~ wesoła audycja
Masseneta, Saga Baxa, Zorohayda ';yen ku roittót trwa już kilka tygo·
z zeszłorocznych występo~ Jako Cyrk
16.00 Koncerl soli. lów: Zuzanna Ka- dsella)
dnI i nie został zlikwidowany z
LONDYN (342)
;{r 36 .. \Viadomości Literackich" - pod wodą) zaprezentował mtere u.)ący. r'in (śpiew) i Jan Bereżvllski (fortc- I
przyńosi dalszy ciąg wraże!'1 palestyń- p~og:a~ "na sucho", w ~odzi. do~ąd pian).
.
20.00 Redlal fortepianowy (,'onatina powodu nicusŁt~pliwego stanowisl<a robotników, domngaja
skich Kunccwiczowej. artykuł Boya . llIewldzlany. Karkołomna Jazda mdJan
164- Od :r.aglowca do łodzi pod. Busoniego i Suita Bartoka)
Ż('lellsk.ie~o ;',Nowe ko.nfi.tury". (z .c):klu po sc~odach na rowerach, . f~llome- woilileJ" ':"" o d c z y t '
PRAGA (470)
c~-ch si~ podw~'żki płac .
.. MarYSI~Dk~), uwagi .Krz.yWlckle.J o naln~ zongIer, sł);nny cllI:rodzl~J, ame17.00 Koncert orkiestry symfonicz.
19.13 .. Ptasznik z Tyrolu" - operetwboy
\\'sp.omm~~uac;h Colette I QUldam~ o au ryk.anscy :Or
ka Zellera
e .'znaDl_.ko~lcy-satx nej
t~?lOgr!';rJ! Llf~ra, całą stron~ lec~n· rycy ulubIe~cy całej PolskI "Dm·Don,
17.:>0 .. Opactwo w SlIlejowie" _ po21.00 Utwory Oslrcila (Świę to na wsi,
Z.l 1 z kSlązek p~6ra prof. .Jac.hl~eckIe: łr~ut~ ZW.ICI'Ząt, numery, akrobatycz- gadanka
.
Bajka i Suita)
!:o, <:7;ac~owsklCg?, Iwaszklewlcz~ 1 ne l .'Y lele mnych !lt~akcJI.
..
18.00 Po"adanka <'o.,podarcza P. Iyl.
PARYŻ (1648)
J~lldzmsJ,lego, .:~IJeton. Paczkows~!Cgo
DZls, w. sobotę 1 .)utro, w 111?dz~(')ę, .. ;{:l grzbictach owi~c".
20.30 .. Królowa Saba" - oppm :.Zatgan~ P~rrz , kroTIl~ę t~:godDlową odbędą Sl~ po ~wa przedsta~vlema {)
18.10 .. Apel do ogrodników woje- GOUllOda
nono!.iliśm~· już o wyti1łt"hu
l recenzJe fil~o\\'c ~lOl1lmg,~lcgo, "Ca- godz. 4 mY:1:' 30 10 godz. 8 ml1l. 30 w. wódzl.wa łódzkiego".
PARYŻ (4-32)
•
trejku w przcmyśle trykQciar~
mer!'; ~hscura', kronikę angielską, aktu
Ceny ~ueJ5c popularne, dostępne dla
18.13 Ludwik van Beethoven: Sona20.00 ,.Hugonoci" - opNa )!eyerbe·
.. kim Lodzi. Strejk, trwający
alnoscl_
wszystkich.
ta kreulzerow ka (A-d 111') .
era
, ,
.itlż drugi tydzie!'l,
ogarnął po·
1830 Pogadanka aklualna
LYON (463)
19:00 Koncert rozrY"'kow~: w wykon.
20.3~ "Orfeusz w piekle" - operet· ~ad 1 !lOO rO]lotników, unierumałej orkiestry z lIdz. Korabianki i ka Offenbacha
_
chamiając wszystkie brz wyiął.
KOENIGSWUSTERB<\USEN (1071)
Dcmbowskieao. '
ku zakła(l~·
tego przemysłu.
20.15 Aud)~c.ia dla polaków zagrani·
.22.30 Scnerada na smyczkową or·
Jak
się obl'cnic
dowiadujpmy,
cą: .. Poznajmy 'Yielkopolskę".
klest!'!) Fl1chsa
,,_.
w dniu wczorajszym do strejku
20.55
Pogadanka
aktualna
BUDAPES~r
(;)?O!.
"
ponieważ nie chciał zafundować wódki
21.00 Recital skrzypcowy \'-aclawa
.20.1~ ,.E uro~a .t~nczy 1 splewa
przyłączyli się chałupnicy bran
Wlcczor rozmaltoscl
.
Przed posesją przy ul. Cmentar szereg ciosów w głowę, poczem ulot Xiemczyka
ży trykociarskiej, zatrudnieni za
21.30 "S trzęp życia" - skecz :\1'1101MEDJOLAN (368)
tlej 10, rozegrało się późnym wie uili się.
równo w Łodzi, jak i na tereda Fraccarolli'ego i "Par jent" - skecz
20..10 \l/toska muzyka 7. XVI czorem I-rwawe zajście,
Do
broczącej
krwią
oli a .. .\lcksalldra J('lIina
nie najbliższej prowincji.
XVIII wieku
Do powracającego do domu 34.. ry napaści wezwano pogotowie, któ
Związki zawodowe, kierują·
II
l! === 1=== I
I
I
1letniego Młoteckiego (Rybna 8) zbli rego
lekarz
stwierdził
od cię·
ce akcjq, zwolały na dzieó dzi·
iyło się 2 osobników, którzy od cie
muszH
usznej, oraz
licz- POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE W WARSZAWIE siejszy ogólne zebranie strejku
niego zażądali kupienia im wódki. r-e obraienia na c,a lem ciele. Po nao r g a D i li: U j e
jących, celem zlożenia sprawo·
l\fłotecki, widząc, że ma przed łożeniu opatrunków
Młotecki zoo
8. IX. - 7. X . .1936.
, zda?ia, z, przebiegu, ~kcji. ora1;
sobą awanturników, w dodatku pija stał odwieziony do domu,
~~~~;;r,Ja ~'(r,7I'g()toW dal .. zeJ
nych, usiłował zbicc.
Napastnicy
Policja wdrożyJa energiczne po·
dobyli noży i zadali l\lIoteckiemu , sZIlI~iwallia.
Wiedeń - Wenecja - Bologna - Florencja - Rzym - Neapol - Capri
Taormina - Genua - Milano - St. Morib - LIIgo. di ,Como - 601zIIno
samobo'łcz"
Cortina d'Ampezzo - Salzburg - Wleden !
li
l
Kompletna cena uCJ:estnictwa ..ł. 745.----: z .~aszporte~!.
,,-czotaj wieczorem na szosit'!
Zniżki dojazdowe 1 Ogramczona Ilosc uezestmkow l
Zgierskiej
169 targnął się na
Zgłoszenia i informacjc w y ł a c z n I r :
spadają na głowy przechodniów
życie
20-letni
Jan Urbaniak. z
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE w WARSZAWIE ora,;
W ciągu dnia wczorajszego wy ·
Drugi podobny wypadek 'w/da" Waruawa, uJ. WierzbowlI 6, tel. 653-74 zawodu kelner
(ul. GdaIlska
darzyły się na terenie miasta dwa I rzył się przed domcl1l prz~' ul. Ży
Kraków, ul. Szczepllńska 7, tel. 159-99
123)
,
zażywając
kwasu
solnego
Katowice, ul. Marjacka 26, teJ. 357-54
wypadki, wyulide z powodu niere, dowskiej 12, gdzie na lokatorkę te·
stanie beznadziejnym prZf
go domu 33-1etnią Sarę Wajnberg
mon1owania starych domów,
wieziono
go do szpitala.
Na przechodzącego przed domem spac!ła żelazna poręcz, oderwana od
"PRZY KSIĘŻYCU"
charskicmu w biegu na 800 metrów.
przy ul. Południowej 23, 64-letnie· vaIlwtUl. Wajnbergowa rowniei od·
Przyczyna rozpaczliwego kro
Taki tytut Hoi audycja radjo"'a, kló ~iel1tniej ciekawc b<;dzic spotkanie lso
go Stanislawa Goldmana (Siewna 2) J nioela poważne rany ~Iowy, tak, że rą nada ' radjo na zakOliczcnie tygod- - Hollo, znakomitcgo biegacza fiJ\skic- ku - nieusLalona.
runęła belka, która od2rwała się za~z'a kOJJieczność zaalarmowania nia muzycznego o godz. 22.2;); audy- go, dawnego rywala Kusocińskiego, " :
~
~
l'ja ta ~kł:Jd:Jt: sil: będzie z nastrojo- biegu na 5.000 mctrów z przeszkodami
t balkonu tego domu na III piętrze. lekarza, który udzielił jej pomocy. wych pio'cnek i Dlel~dji, które.,~ z Nojim. Fragmenty tych zawodów na·
Do akt. Nr. Km.XV/1198/3tJ
Wezwany lekarz pogotowia po
W obl! wypadkach pcoHcja po· sierpniową noc rozebrzl11llt na Jlolskll?J dane będą przez rozglośnir. Polskiego
Obwieszczenie.
c,patrzeniu 'obrażeń gło,,'y przewiózł ciągnęła włascicieJi domów do od· fali. Wykonanie audycji J1owicrzon~ Hadja o godz. 18.50.
Komornik Sądu Grodzkiego w 110Steranowi \Vitasowi, :\licczyslawowl
Goldmana do dotllu.
łlowiedzialllo~ci I{Clrnej,
llohermanowi i Tadcu.zowi Zygadle. OD ŻAGLOWCA no f"onZI PODWODo dli rewiru 15-go, zamieslkal, w toNEJ.
dzi, pray uJ. Rzgowskiel 52
JlWA SKECZE
Pod powyższym tytulelll o godz. J G na I~sadzie a!t, 602 .K. P. C. ogła"Sl rzęp życia" - lo tytuł cieka" ego 111. iO mówić b<;dzic przecI J~likroron~m su ze w dniU: 28. !lIerpnla 1936 I'
skecw, którego tre 'c ią hędzic sensacyj- łódzkim w pro"ramle o"olnopolskllTI o god.. 11 w ".od'J pray ul.
na przygoda znanego lilerala wto~kic. dyr. B. PawIowicz. Vł for~ie lekkiego
R.gowalciej 52
.
Napaść na Placu Wolności
"o. 'Vesoh' ten obrazel, Arnolda l<rac· feljetollu da prelegent rctro;spek~y\\'n):, odbędzie. się publiczna IicvtllcllI ru·
~arolli opl:acował i przctożylKazimierz
Wczoraj około gOdtillY 8-ej waju. Za niJll pobiegł Zy 'man , I\ychlo",ski. Drugi z kolei skecz, to przegląd rozwoju marynarki wOJenllf'J chomc~cl, osaacow.nych na 11\c.nl\
od zarania jcj powstania do ezasó~v sumę :lIł. 1.4?~
~;ie czorem na J ącc~o Phu','m l, lóry wskoczył do wa gonu przy .. Pacjent"
pióra Aleksandra ,lellina, najnowszych. Oczyma autora przy]·
li mlllntlwlcJe: 40.000 .lIIItak ceal ,
lry
kający
luunorlo'm
i
dowcipem.
Au·
'Voln('~d 25-letlliego 1!~lklł Z~·~ czepu ego
i prz~' zbiegu uli('
rzyjmy się pierwszemu polskiemu stalwypalonel,_
b~dzie o godz_ 21.30.
dycja
nadana
kowl szkolnemu, który pod nazwą
które moina ogl"dllc w dnIU
mana
(Pomorska fi3)
przed riotrkow~kiej i Zawadzkiej ta.,Lwów" roznióst. przed laty po szero-llicytllcji,. w miej~cu sprzedaży, w
gmachem magistratu napadł j'" :Jlarm()"'ał policj~. AwanturnjZAWODY LEKKOATLETYCZNE
kim świecie imię Polski. Dyr. PawłoSJe wyżeJ oznaclonym,
kiś pijany osobnik. który ulle- l{a zatrzymano w wagonie i od I Zawody IrkkoatIetYCZl.le, które o.dbc!. wicz. który jako n~aryni~ta zży~ się z
Łódź. dnIa 13 sierpnill 1936 r_
rzył Zysmana w gtOW\~ knwa prowadzono do fi komisarjaŁu, I clą się na stadjonie :"'oJ~ka p,0Jskleg?, polską marynarką I prz('zyt z mą cnłą
Komornik (.) Adam Mróz
.
d '1 ł
. l•. "
hędą jakby "mała ohmpJadą, GwozL Hoffnlllnll
tt'm zelaza.
1 g zle zo~ a o tle zony w HI C, z- clziem miGdzyna'rodowych zawodów bistorję - poprowadzi Jlas od statkllJ S
~zkolnego .,LwÓw" d~ no~"oczesn'ycb
prllwa.
p.ko O. Augustinowł
Natępnie
napastnik
przy I nic.
jl'kkoallctycZllych b~dzic rewanż, jaki lodzi
podwodny('h, ldorellll od kilku
f.viegu l.llj~ .Piotrko\Ys1dei i Pla ! Han\' Zysm~na opalrz~t le- d~. z~!obY'~'ca b.r?lIzo~\·ego ~leclal\l ol}~ laŁ rozporzadza nasza marynarką
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
'u 'Volno:'Cl \y kOClyl do tram · karz pogotowia ratunkowego.
PiJ kiego, mur7..}n dl. Ed\\ards, Ku
•
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andlu

Upadek
Nowe

organi~acje

Berlin, w sierpniu.
Niemiecko - francuski f' slo.sunki handlowe wykazują w 0statnim czasie znaczny spadek
obrotów, chociaż miQdzy Francją a N iemcami zawarty zo~lał
układ
clearingowy.
Podczas
gd.\' w pierwszem półroczu 19;~5
obrót 1l1icsi~czny wynosił prze
".iGtnie
jeszcze 145 miljonów
franków , w tym samym czasie
roku hieżącego znmie.iszył się
do 137 mil.i0llów frank()w.
IIandel niemiecki oparty jest
przedewszyslkiem
na
pracy
przedshlwicicli (agcntów) handlowych. Tym jednak nir. mo·
'lna przypisywać najmniejszej
winy za zmniejszenie siG obrotów w slosunkach hnndlowyr,h
mi~dzy temi pal1slwnmi. Głów·
ną przyczyną jest tcndcn('ja w
kieł'unlm czynienia zakupów
werlłu~ możności tylko w tych
państwach, które jrs?cze o])('cnie dosłal'czn.ią wszelkich łowa
l'()W na kl'Cd:t't Ol'az w Id('runf\u dowozu do tych paustw, któ
le nie płacą towarami, lecz dc_
wizami.
- - - - _ ....111

-

Kronika

włókiennictwa
UIPORT WEŁNY DO GRECJI

Donos7.ą z Aten, że rzą(l grec ki

0-

... ktlilrer,o
prllcował (h'kret, na ZllsauZle

,
kra.iom, wykuZII.1l!cym
w sloslIultal'h
dl
h
G
1 'emll ",
· sa'1
hon owyc z rl'c.1ą
(O tl.1
I)(:d:ł umożliwione doslawy towarliw
bawe ł Illanyc
·
II. Dek rc t t en naJwlt:l'!'J
,..
korzyści przynicsie Niemcom l Włochom,
UPRAWA BAWEŁNY W INO.JACH
Międzynarodowy Instylnt rolnIctwa
tv Rzymie otrzymał od rządu Jn(I,1i
Bryty.i~kieh wiadomość, w{'dług któfl',i
obszar uprawy bawełny do dnia 15
bm. wyniósł w Indjach 6,381 tys. ha
wobec 6,180 tys. lła w r. ub. I przeci~t·
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Rynek pieniężny
---------~----~--~~
Urzedowa ceduła

cen-

giełdy warszawskiej.
\Ve wszystkich pallstwacll,
Również w handlu wymien- ciej Rzeszy zatem nadal znajdu
Na wczor3.j~zem zeln'anill giell1y
ldóre zawarły z Niemcami po- nym istnieją przedsiębiorstwa, je się przed poważnemi truono walutowo - dewizowej w ,"Varsza·
c1obno umowy, Niemcy wpraw które dopłacają do restrykcji ściaIni.
wie tenrlencja dla dewiz byla utrz)'
Zyg m, Różycki.
dzie wc wzmożonej mierze czy importu i eksportu niemieckiemana, przy zapotrzebowaniu nol'·
niły zakupy ,
jcdnak dostawy go. Agenci niemieccy, przedsta
Amsterdam
malnem. Notowano:
do tych patlstw ograniczyły, Po wiciele tych firm, które dostar
361, Bl'l1kscla 89,68 (- 2), Helsing
lityka ta dotkliwie dała się Wf' czają arlykuły,
cieszące się
tłuszczów
fors 11,7D, Koepnbaga 119,35 (plus
7.naki pl'zeclsta'YlcieloUl han- znacznym popytem, znajdują
\V roku ubiegłym, kiedy we 5), Lonrl.vn 26,73 (- 3), Nowy Jork
dJowym, którzy w ten sposóh siG w kłopotliwem położeniu, znaki dawać się począł
brak 5.31,38, Nowy Jork - kabel 5,~1 ,5{)
zmuszeni byli szukać innych ponieważ
koszta
prodnkcji tłuszczów,
zorganizowano w Paryż 34,9D, Praga 21,96, Sztokp()dstaw egzystencji. Ponieważ znacznie wzrosły.
Aby np. Niemczech szeroką kampanję holm 137,80 (- 15), 'lnrych 173,20
firmy niemieckie
doskonale przyjść z pomocą dostawcom na rzecz marmelady. Rzeczy- (- 5). Bnnk Polski placi{ za: dola ,
zdają sohie spl'aw~ z tego, ŻP płodów rolnych, musiano obni wiście te7ceny
marmelady ry amerykań skie 5.29,50, dolary ka
nic mogą ua zawszc obl'.iŚć się żyć cl'ny uawQzów sztucznych. znacznie się podniosły, zwłasz nadyjskie 5,28,50, flonmy hoiender·
bez sw:ych
ageutów handlu- To jednak wywołało niezado- eza lepszych gatunków, które skie 360, franki francuskie 34,90,
wy('h i że restr:\'kcje w stosun wolenie producentów.
trudno było otrzymać. Rząd fr:mki szwajcarskie 172,70. belgi
kach handlowych
nie mogą
Handel niemiecki znalazł się przeto zorganizował prodUkcję h:,lg-ijski e 8D,43, funty angielskie
być zjawiskiem trwałem, pod- w ciężkie.i sytuacji, gdy~ nir. tallszych gatunków, aby war. ~(j.64 , g uldeny gdall:;kie 99,80, ko·
niosły swym agentom we F\'an może być mowy o zakupach w .. t wy niezamożne również mo. rony cze~kie 19.70, korony dUllskio
r.ji prowizjI; od zawarlych tran odpowiednich chwilach,
gdy gly artykuł ten nabywać . Z za- 118,80, korony norweskie 133,65,
zakcji, wzgl~dnie przyznały im zhyt danego artykułu jest :>łah- rządzenia
doraźnego powstał knrony s:~wf'dzldo 137,15, liry wIt).
płacę stałą. Ocz~'wiścio jest lo sz~' i gdy ceny są dogodne. To- zwyczaj i obecnie fabryki prze ~ kif' 34,50, szyliIigi austrjaclde 98,
znaczne poswl<;cenie,
jednak wurów niemieckich nie można tworów owocowych wykazują marki fil1skie 11 ,60, marki niemi€~
konieczne, by handel nicmiec- magazynować, by rzucić je po- znaczn~r '"zrost produkcJi, a Ide 133, marki niemieckie 'IV ~ T ebrze
ki w czasie s~agl1ac.ii nie zostal trln na rynck, gdy popyt Jest temsamem i zysków. Znana fa- 144.
na rynku fl'ancuskim wyelimi- największy. Cała produkcja nie bryka konserw Braun A. G. w
AKCJE.
!1owany z konkurencji i ahy w miecka iest mniej prawidłowa, Feddersheimie
oznajmia, że
Ka rynku papierów dywidend('J\
przyszłości droga handlu nie- niż dawniej , zamówienia C7ę- wzmożenie się jej produkcji i wych ghnlie interesowano się aK'
miecldego nie została zataraso- sto napływają nagle, a potem zbytu przypisać należy przede- cj:uni Banku Polskiego, kt6remi
wana. Tego obawiają się fi,rmy koszty produkcji się podnoszą. wszystkiem wprowadzeniu na dokonano tranzakcji największych.
niemieckie najbardziej.
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na WI'ZCSlen
Zł - obrotach pr",'watnvch
.1
J
,
. 11 b'leg ł yc Il nłleSH~CY.
,.
proc. lórlzlde listy zastawne serii swoich nie znl1el1lły.
16.09, marzec 15.
'..,tenty J)n~' wozowc na, sm'OWCl' WIe
X K. 47,25 w placeniu, 48,25 w żą·
!nienotowanyldla przemysłu prz,etwol'czego W1.

.
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SYGNATURA: XVII Km. 108/36

Obwllutunie D Ii[yta[ji uleruchomos,i

slJorlo,w ch

Rozgrywki międzymiastowe z Warszawą. - Obóz
kondycyjny hazenistek. - Siatkówka-sporŁem
międzynarodowym
Długotrwały letarg łódzkich ~ief
SIIOl'towyclt kończy się. Powrót z

*

Jak się dowiadujemy, na kondycyjny obóz przed zawodami lllięd~
pal'istwowemi w hazenie Polska Jugosławja, który odbędzie się w
Warszawie od dnia 2{} wrzesnia,
kapitan związkowy PZPR p. Lipiń·
ski wyznaczył z Łodzi następujące
z~wodtliczki: Glrusz.czYli~ką, Filipa·
kownę, Kacpel'ską ] JanlCJtą z IKP
oraz Polomska i Kordowską z
Ze źródeł miarodajnych Komuni· HKS-u.
.
kują nam, że rozgrywJd międzymia,
• .
stowe w grach sportowych pomi~'I' Do~kot\a,ła hazemstka ~ódzka ~ła
dzy reprezentacjami Łodzi i War. zewska zosta.Ja. przez kapItana zWtąz
szawy będa się odbywały dwukrot. kowego pomuuęta, bOWiem wykazanie kaźdeg~ roku, ~ dw~ch dyscy. la na młstl'~ostwac~ Polsk~ w Bia
plinach, hazenie i szczypiorniaku. łym~toku, iz b~łdule. zbytmo grze
Przewidziane 8ą mecze na otwarcie egOIstyczneJ i me moze być brana w
~ezonu wiosennego i spotkania re. rachubę przeci~ko Jugosławji. •
wanżowe na jesienI.
Zawody ponl1ędzy reprezentacJa·
•
• . mi Polski i Jugosławji odbędą się w
Rozgrywkt reprezentacji ŁodZI dniu 4 października r. b. Hazenist.
I Warszawy będą się odb.ywały {) ki polskie rozegrają jeszcze kilka
pubary • przechodnie oIIIll~ow~ł1~ spotkań towarzyskich pod nazwą
przez zamteresowane związki, Łodz Warszawy ewt. Łodzi, w kilku infunduje nagrodę za hazenę, Warsza nych miastach jugosłowiańskich
wa zaś dla zwycięskiego zespołu Vi •
szczypiorniaku.
Dzięki staraniom PZPR siatkówurlopu wypoczynkowego pnewodni
czącego wydziału gier i dyscypliny
LOZPR p. Lityńskiego, sygnalizuje
wZJJowienie rozgrywek o mistrz
ł,odzi w szczypiorniaku kt A i B.,
w koszykówce męskiej kl. B, siatkówce żeńskiej kI. B oraz dolwu·
czenie pozostałych meczy w hazenę r
o mistrzostwo kI. A.

.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewil'lt 17,'TU
Tomasz Chorzelski mający kancelarję w Łodzi ul. Sie~
kiewicza Nr. 67 lin' podstawie art. 676 i 679 k. p. c. ·podaj~
do publicznej wiadomości, że dnia 14: października 1936 r.
o godz. 11 w Sądzie Grodzkim w Łodzi ul. Trębacka lK
sala 9 odbl}dzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu należącej do dłużników Franciszka, Maksymiljana·
Eugeujusza i Haralda - Franciszka Kamińskich miejskiej
nieruchomości położ()uej w Łodzi przy ul. POU1o~ski{'j
pol. Nr. 88, składającej się z placu o powierzchni okol,')
3,300 mtr. kw. oraz zabudowań mieszkalnych i gospodar- I
czych. Nieruchomość ta nie posiada księgi hipotecznej.
- NierucllOmoŚĆ oszacowana została na sumę zł: 20 000
cena zaś wywolania wynosi zł. 15.000.
•
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć I
rękojmię w wysokości zł. 2.000.
Rękojmię należy złożyć w goto.wiźnie albo w takich
papierach wartościowych bądź książeczlw.ch wkładko
wych instytucji, w których wolno umieszczać fundusze
luatoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem
nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości Jub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie
właściwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekncji.
W ciągu ostatnich dwuch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomQść w dni powszednie od godziny
S-ej do lS-ej. akta zaś postępowania egzekucyjnego moż·
Zastępca; "PrOdukt·, t6d7. uj. Narutowicza 32.
na przeglądać w sądzie grodzkim w Łodzi, przy ul. Trę·
backiej Nr. 18, sala Nr. 7.
Prosimy łądać stĄle i wszędzie nieltrównanej książk1
Dnia S sierpnia 1936 r.
z puepi511ml Dra. A. Oetltera p_ t. ~Dobra gospodyni
Komornik (-) T. OhorzclsJd pIecze sama". Do nabycia u n6s&eilO zastępcy i we
wszystkiClh księgarniach. Cena 50 groszy .

l

BUDYNIE i CIASTA!

•

Przet tl rg na

T

*.,

Łódzka magistratura gier sporto' ka została uznana za sport między·
wych ze swej strony proponuje ro" narodowy. DD komisji technicznej
zegrallie w tym roku zawodów '" Volley Bal'u z ramienia PoJsld we·
Warszawie w dniu 20 września, zaś szli: p. Kuchar T. (przewodniczący),
11' tydzień później spokanła rewan- Wirszyło R, (sekretarz).
towe w Lodz.i.
Przepisami obowiązującymi będą
Dotychczas Warszawa nie zaal{. najnowsze przepisy polskie z po'
teptowała jeszcze propozycji Łodzi prawkami wniesionemi przez Stany
l jest raczej skłonna na rozegranie Zjednoczone i Estonję·
\\' tym roku !edynie zawodów w Lo
Odbyty turniej olimpijski w ko
IIzi. Za odbyciem pierwszych zawo, szykówce prz:,!,'lliesie zapewnie w
dów w War')zawie przemawia jed- konsekwt'ncjł powrót do dawnych
nak ~akt, ze nallepsze zawodniczki przepisów amerykańskich. W spra·
łódzkie w hazenie, bawić będą w wJe tej nie porljęto żadnych obowią·
tym samym czasie w Warsz.awie na zujących uchwał do czasu wypowiekOl1dyc)'jnym obozie hazeny, orga dzenia się wszystkich państw zrze·
nizowanym przez PZPR pf'l~d mię I BZODych w FIBB.
dzypaństwowemi zawodami 't. Jugo·
-----!'Iawją.

Na

budowlane

Społeczna \V

Lodzi podajQ

do wiadomości, że w nr. 191 :JCon.itora · Pol-'
skiego z dnia 19. 8. ogłosiia przetarg na roboty budowlane Skrzydła gmachu Szpitala i domu
I mieszka1nego pIzy ul. Zagainikowej nr. 22 w
l Łodzi oraz wykollCzt;nia gmar!ln przy ul. Lecz-

IDicze~-=--w rJ_O~~~_~____.~_______
LLA"GUM .. ?! to najpewnien
irodek ochl"onn I

I

EoerUI·cznllJ, rullloowanll
J/
JI

i

•

Zatl\.

SZKOŁA TAŃCA

IHalinu

!!l'LeZ Min. W. H. j O. P.
AR'l'YS1'., GDIN.\STYKJ I RY'f.llKI

UJaldman i Janinu landel

ul. Legjonów 16, tel. 124·47

Zgłoszenia pod leI. 170-10, od 10 -

przdedsta~ic~el (izr.aeli.ta) dYSkPO~lUjącYdP~el'\~'s~ol-1 Specjalne

I

)-

12 i 3 -

,).

lekcje dla doroslych i dzieci prowadzone przez
rzę nem! re ere~CJaml pOSZU' Uje. prze s a":l~le - <wiatowej sław' laocerkP .

stwa (rejon obo~ny) lub stanowlska
wOJazera
na rozjazdy. ŁaSk. oferty sub. "Solidny" do adm.
"Głosu Porannego"_

RUT

S O EL

Począlek lel,cji 10 wrześuin.

-----------

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

Terminarz meczów

poniedziałKowem posłedzeniu

ł,OZPR mają ostatecznie ustalić formę ł termin rozegrania
pierwszego spntmania międzymiasto
wego z Warszawą.

wejście do ligi
gier i dyscypliny PZP~
ustalił już terminarz rzutu drugiego
mistrzostw międzyokręgowych o
wejście do ligi, który przedstawia

Madze

o

Wydział

--------:-.- - - - - - - - - LECZNICA DLA
PSóW
KARWIA n /Bałtykiem
Lekarza " 'eteryna.'·J·I·
Pensjonat "Znicz" Związku Pracowni-

się następująco:

Zawody

'
'"
•
20 wrzesma: mIstrz grupy

n

GABINETO WA

;y~it~:je~
':i:~~:e~-i;lt;~S~I~.~:U- hasa -z-eIa'zna1'1.
IW n.
li
września

międzypaństwowe
tennisowe i

-bezpieczalnia

ro~oty

pływackie

27

gra

mistrz grup" I-ej
J

REIPH nAl 2i~~Vp~\~~~~~~~;!~:~~~~:~I:;!:;;O;O~~!I~~~
fV

,

~

l ó

H

wy pobyt wraz z przejazdem l sWlad·
czeniami - zl. 85.- H-dniowy poby!

PZLT na prośbę jugosłowial1skie spotka się z mistrzem grupy IV-cj;
GDA1\8K.\ 117-a (róg' Z[uJleubof<l) ,,-raz z przejazdem i świadczeniami go związku tennisowego wyraził mistrz grupy III gra z misirzem gru okazyjnie do sprzedania
tel. .175-77•
zł. 105.- Informacyj udziela Sekrctar"·
d 6 ' Py II eJJ'at, Piotrkowska 61, teL 190-05
zgodę n a prze łozeme
zawo w mu: • - .
CZYNNA
•
59I f r on t _ _.________________________
. .
5 - 9 wieczór.
dzypat'istwowyeh, które miały się
mistrz grupy I-ej peotrkowska
w
...
11 pazdziernika
odbyć w dniach 18 - 20 września gościć będzie mistrza grupy III-el;
m. 9 godz. 3 - 4.
r. b. w Zagrzebiu na późniejszy ter mistrz grupy II zmierzy swe siły z ...
__•_____
min 17 - 20 października r. b.
mistrzem ~rupy IV-ej"
18 października mistrz grupy IV
;,
Sygnatura XVll Km. 130-36.
Komisja spnrtowa PZLT pertrak. gra z mistrzem g~upy I:ej; mistr2'
OBWIEsZCZENIE.
tuje ze związkiem niemieckim w grupy I~ spotka SIę z mIstrzem gru
Komornik Sądu Grodzkiego w Lo
sprawie rozegl1ania międZĄrpaństwo. , py HI·eJ.
d;:.j rewiru 17· ego, roają.cy kaucela~
wyeh zawodów w Warszawie we
25 października mistrz grupy m .jrl w m. Łodzi przy ul. Sienkiewiwrześniu f. b.
g-ra z mistrzem grupy IV;
mistr21 e~[~ 111'. 67, na zasadzie art. 602
grupy I-ej gościć będzie mistrz,,·K. P. C. ogłasza, że w dniu 12-go
Al. Kościuszki 53
'Jak się dowiadujemy najprawdo- grupy n-ej.
Zapisy 4-5.
wrz śni:t 1936 r. o godz. 12-ej
pOdobnie i Niemcy wyrażą zgodę na
1 l1stollada mistrz grupy III-ej, w Łodzi przy ul. Limanowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 •• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . •
propozycję PZL T ł spotkanie dojspotka się z mistrzem grupy l-ej; pol. nr. 108-110, odbędzie się i-sza
dzie do slmtku, równocześnie z za- mistrz grupy IV grać będzie z mi. publiczna lieytacja rucbomośei, nawodami Polska - Niemcy w piłce strzem grupy H-ej.
lcż·1cy~h do. masy 11pa~o' ci fil'~ly
unżneJ.
.,E. l'nebe l B. Rapke, składają·
Gd~by mIstrz pdk~rskl ŁodZI zdo cych się oz; Jóżnych przedmiotćw,
W nadchodzącą sobotę i niedzielę brł ~Istrzo')~wo swej gr~py, w gru \ o~z:tcowa.nych na sumę zł. 2,525.-.
udziela. lekcji gry fortepianowej
Odbędzie się w Warszawie rewanżo lue f!nałowel rozegra najprawdopo·
.
w
•d
• t
ł
dobmej pierwsze spotkanie dopiero
Przeznaczone do sprzedazy rupoczątkującym,
średnio grającym
y imecz ml~ ;ypans wowy w .P Yi- 20 września r b z mistrzem grupy dlOffiości można oglądać w dniu lii
zaawansowanym
po c e n a c h
wan II pomlęt:zy reprezentacJum
. .
, t"
. d .
P I k' • A t""
II-ej przypuszc%alnie KS Cegielskim cy aCJI w mleJSCU sprze azy, w
przystępnych
-- - o s I 1 US·rJl.. •
•
\V Poznuu"u
ezasie 'wyżej oznaczonym.
W ramach -Dowvzszevo
@potkama
1 •
• '.
"
"
,., •
•
<;>..
Łtdz, drua 19 slerpma 1906 r.
poza konkursem wezmą udZIał doDruzyny awansujące do ligi zosia
.uł.
I~,
skonal~ pływacy amerykańscy, ba- ną wyJoniolle dopiero w początkacb
Komormk: (-) T. Chorzelskt.
wiący na tl1rnee po Polsce.
listopada r. b.
H . . . . . . . . .~ •• ••••••••
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PROFESOR MUZYKI

FELIKS HALPERN
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.......o Dziś i dni następnych r
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Arcywesoła
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komedja p. t.:
W roli

głównej:
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!l.VIll- "GLOS

12

P~l\XNN1'"

-

leB

Nr. ~~8

Lek -Dentysta

Perlmuter

lWI.

OUKIERNIA

przy tych gimnazjach

Dowr6cila
Śródmiejska ZO, tel. 129-]9

wiadomości,

że

Legjonów 8
tel. 122-12

Pryw. Gimnazjum 2:eń kie
MARJI HOC::::::STEINOWEJ
z pełnemi praw. KATEGORJA A

powrótil

W ólczańsku 23
tel. 214-27

Pryw. Gimnazjum Żeńskie
E. JASZUŃSKIE.T - ZELIGMANOWEJ
z praw. gimn. państw.

POWRÓCIŁ

PIOTRKOWSKA 26, tel. 17750
przyjmuje od 4-7 wiecz.

I

Dr. Wainsztok

Pryw. Gimnazjum 2:eńskie ·
"WIEDZA"
L. MAGALIFOWEJ
z praw. gimn. państw.

Południowa

tel. 168-82

Narutowicza 17
tel. 175-38

PARY2:ANKA. Dypl. profesor
francuskiego udziela
lekcji,
konwersacji
i literatury.
CHOROBY SKORNY.. WENERYCZNE
pomoc szkolna. KorespondenI MOCZOPŁCIOWE
cja. Tłomaczenia literackie i
Cegielniana 7. tel. 141-32. naukowe z jęz. polskiego, niePrayjmuje od Ił- 8 -10, 12-2, 5-8
mieckiego i angielskiego. Pow niedllele l §wi-=ła od 9 11.
łudniowa 20 m. 20, l lewa oficyna, parter.
Dr. med.
LACINY, polskiego, historji w
zakresie 8-iu klas udziela dyplomowana nuczycielka. Przy•
gotowuje do egzaminów. Telef.
Speo. cltor. sk6rnyotl.
193 _ 64.

H. lIJBIt:1

języka

•• nel'Jc.nych I seks.alnJch

LOkaIe

tel. M2-61

12-2 I 4-9 wleCi. Ir.,śwl-=ta
od 9-1 pp.
DO WYNAJĘCIA duży sklep z przy
_
ległymi pokojami, 5 pokoi z kuch
=

I

L. NIT!CKI

nią, 2 pokoje z kuchnią z wszelklemi wygodami ~)rzy uL Piotrkow2714-2
skiej 81.
2 i 3 POKOJOWE miesJkania

front I piętro Informacje Zawadzka

54 lub
telefon 174-T3.
656-8
Dowr6cił
MIESZKANIE 4-pokojowe kom
pr.,jm. od 8-9.30 rano i od 5.30-9 w. fortowe, remontowane i 3-poko
W nied •• i §wlęta od 9-12 w pol. jowe do wynajęcia. Nawrot 34.
Wiadomość u gospodarza.
telefon 213·18.

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

Ił

.1

ad dnia 20 sierpnia
14

Sal. chłodzona I wentylowana

dtwięlloWB

ogrodzie

--

..

.'

-

-~

.... ---- .----

.

Spółki

Łodzi

podaje niniejszem do wiadomości, ~(;
z powodu prowadzonych robót wodociągowych na uljcy Andueja
POCIĄGI LlNJI Nr. 6 od roniedział
ka, dnia 24-go sierpnia r. b. aż do . odwołania nie będą kursowały przez ul. An·
drzeja, a przez ulice: 6-go Slerpr.ia.
Kościuszki,

Legjonów, Gdańską

Dl'. med.

kwit lombardowy

=

.kórnJch,

moczopłclowJch

ZGUBIONO kwit . Elektrowni Zawadzka 6, tel. ~34-12
nr. 26694 z dn. 30 październikfl przyjmuje oJ. 8-11 1. 2-4 i.6-8 w'
1924 r. na kaucję zł. 80. 1lelanja
Ludwig, ul. Orla nr. 3, oPIANINO lub fortepian okazyj
DOKTOR
becnie
ul. Kilillskiego 78.
nie kupię. Tel. 181-92.
•
--WIRÓWKĘ o średnicy bębna
Posad,
600 mm. na zapęd ręczny i mo ;;;._____ .._ _ _5l3II_ _"'-;;;",
torowy, uzywaną lub nową po- DESSINATER tkacz - manipu- Specjalista chorób
kórnvch
szukuję. Oferty pod "J. P." do l ant z fachowem wykształce- wenerycznych i sekeualnych
administracji "Głosu". 8517-2 n~em zagranicznem,. z .długolet: POludnłoWB 28. tel. 201-U
nIą p~aktyką ,w.kraJu l zagra~ll pr'ylm. od 8-11 rano i S-8 IV.
lłiae
cą, wlelc.e doswladcdzon y w ~e w nled.lele i ~IVlęła od 9-f2 pp.
a __________
runku plerwszorzę nego wy o
----GLOWNO. Pensjonat "Melanja" p. nywania to~arów. kam~ar~oF'ucnsowej, se.zon . sienny, piękne wych, wełl1la~ych.l maOlp~ 0położenie idealny odpoczynek. Wiu wanych, męskI.ch l damskich
domos'Ć'- e.l "'08-75
• 494.-9 oraz
samodZIelnego
zakupu
••
wszelki~h surowców, wchodzących w zakres wyrobu \owa~KUSZER-G'NEKOl.OG
'
k'
d
d
..
d <) 5 ~ 7 30
"CZER\V ONY DWEK"
. OR
pen- row, pOSZU Uje o zaraz o po- przYJmuJe o ..,- i łj~ .' ,~.
lijonat R. Roze!l:ówny, W~śni~- wiedniego stanowiska. Ł~~ka/I
wa Góra - Strozew, przYJmUje we oferty pod "A. B. R. do n
't,. "
dorosłych. Wykwintna kuch- administracji.
2728-2
.__~__ _ _
nia, dziennie zł. 5.
8527-2 - - - - - - - -

-II'

I

I
-==

t

OJ.

EICHE

Dr J ad' J

-'

IlndrZBJ-a

-ŁO-WNO·-. Dzieci---w
wieku'! CZ N I CA
.
kl'
ze stałeml łółkami

znajdą tros lDLA CHORYCH NA
wą i sumienną opiekę w willi
Uli'.
gardłO
"Jedyl1a~zka", Stary Warchai dróg oddechowyoh
łów u Heleny Streisenbergowej.
tel. 127-81 1
Z..s!2.szenia: Głowno, willa "Jedy 9r.-2p. 4-8w.puyjm. Dr. Z. Rakowakl
naczka", Helena StreisenbergoWeawanla na mIasto.
\
wa.
2736-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nos.

tel '"6-92

Dr n lausmer
__

p lOT R K OW SK A 25

Piotrkowska 67.

tel. 109-07
'

.. ,

DOWrOCI

~Rn.

Dziś i dni następnych ł

I. -

Cen, mieJSC od 50 gr.

---

zł .

Kolei EleMlrucznei
Łódzkie),
Akcyjnej w

Al.

w godz. od 10 -

Najpotężniejszy

film amerykański p. t~:

A"
"BABOO
SO -

Po••• w dni pows•. o g. {·ej.
" lIob., ni~d~iele i święta o 12

-~

1.

DYREKCJA

od dnia 24 sierpnia
w godz. od 10 - 14

G
. Specjalista chorób sk6rnych.
w nowym domu, komfortowo
wenel'JcanJch I moczopłclowycb wykończonym do
wynajęcia. przedszkolnym

W

-

od dnia 24 sierpnia
w godz. od 10 - 14

dań DO

i odwrotnie.

I
I · OJ'E ·
1 . . .·.:·..=.;.,.--------1

J.dynB kino

z 4-ch

byClem Pola Rotman, ul. 6-go
Sierpnia 26.
_ _ specjalista chor6b weneryeznych

Dr. med.

Dr. med.

ponja 35 gr.

KOLACJE JARSKIE

'
-la
drobne
I ~r~;;~:i~O'i !~;;~:!.Z~r:~~it.n~:
O·laaen
•_____
..-_.....________.1_..I

TEL. 102-02

(O

:d:w~ ~~:flem

. . [ ZGUBIONO

POWRÓCIŁ
UL. CEGIELNIANA 30

Narutowicza 24,

18

TEL.: 209'87 i 133-72
poleca

WYBOROWE LODY

od dnia 24 sierpnia
w godz. od 10 - 13

tel. 127-64.

Akuszerja i choroby kobiece

Nawrot 32,

PRZEJAZD 1

------------------------~I------------I------------------

Rentgenolog

'Fs,lm. 8-9
W nied •.

"lRODŁO"

zapisy nowowstępującycb
w· następujących terminach:

Pryw. Gimnazjum 2:eńskie
IM. JÓZEFA ABA
z praw. "imn. państw.

S. lioldryng
_._-...._--

do

przyjmują kan·. ~elarje

DR. MED.

Południowa 9~

podają

NIESAMOWITE PRZY·

GODY WŚRÓD DZIKICH MURZYNÓW.

Niezr6wnanJ D~:w6jn, DrOgram!

- II. "

"PORWAnO KOBIETB JJRQCE ZAWlnlllY
Dramat współczesny. W rolach lZłówn ych: ~Iauren O 'Sullivan ,
Joel Me. Louis Calbem, Adrienne Ames, Lewis Stone
Największy splot niezwykłych wydarzeń Nadpr. DodatekP.A.T.

Dz,-s" ,- dn-, nasleDnUch'
II

•

F1LM 1001 EMOCJI!
W roI. gł. Lionel Barrymore, Kay Francjs, Madge Ewana.
William Bakevell, C. Anbrey Smith, Polly Morran.
.

Wstrząsający film współczesny produkcii austrjackiej.
zrealizowany na tle prawdziwego zdarzenia

RAK IETA .JJROTPlISTRZ v. WERffEn" ;nr;~ł:6wS;~::~O::a!~-:::~
SienkieWIcza 40, tel. 141-22

II:

,

a

miesięczna ~Głosu Porannego· ze wszystkiemi do' ~ Ogłoszeniza wier~z mlhm ~trowy I-sz~a~towy (s'tron~. j .szpalt~: .I,sz/I strona :t :lit; Reklam.v te.błom
datkami wynosi w Łodzi zi. 4.60, za odnoszenie _
. redakc9Jny~ zł. 1.50; w łekscle: z zastrzezenu:,m mleJs<:a 6;) gr.! b~~. %astrze:ienl~ mle/:ca
pr.esytką tlOClItoWą w kraju - zł. 6.- zagranicą _ zł. 9.50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (słr. 10 szpalt) 12 gr. Drobne lo gr. za wyraz, nIIJmmeJsEe ogtouenle .ł. .."0
' P o s z u k i w a n i e pracy 10 gr. za wyraz, naimnieisze zł. 1.20. Ogłoszeni'! ur~cl'Jynow~ i lI:a41ubin:>IVe 12.ł. OgłoRękopisów redakcja nie zwraca.
szenia w dodatku niedzielll,m .Rew/a· (st,. S SJp.) 1 lit Ogło 511:enia zamiejscowe obliczane Sil o 5rjJ/o drotej,
fir.:n zagr. 10rjJ/ o. Za ogłoszenia tabelap}!clne lub fanta •. doda.k. 500f()o Ogłoszenia dwulrolor. o 50% drołe;

Prenumera'a
trOI',
W

•

Wersja niemiecka.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr.
Pocz. w dni powsz . o godz. 4-ej, W sob .. niedziele i święta o godz. 12.

Redaktor OdD. Józef

Nirnsłeio

Za ;Wydawnictwo •• Prllsa", wydawnicza sP. z oar. odp. Eugenjusz Kronman.

,w; drukarni

własnt:j

Piotrkowska 101.

