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aen. Składkowski sko -- czy raz na zawsze
ze

zgubną

pob

ażli""oAcią

,Wusz. lioresp. "Głosu Poran'- (szego posiedzenia. Wooec zgody! sM kradzież, a kiedy im drzwi
nego" telefonuje:
izby sekretarz odczytał tekst in-\ otwarto, uderzono posterunkOWI>
Na dzisiejszem posiedzeniu terpelacji która brzmi.
g P.
łępen
n'!l'zędziem
sejm załatwił
szereg zmiau
Interpelacja do pana ministra \ głowę, poczem wtargnięto d.o
wprowadzonych przez senat du spraw wewnętrznych złożona wnętl'Z8 lokalu P. P., demolując
sz!"regu projektów ustaw rlądo przez Wincentego Hylę w spra- urządzenia i rabu,jąc karabiny.
wycll.
wie rabunkowego napadu w My
Z karabillami udano si~ do
,W głosowaniu
ejm przyjął ślenicach przez członków Stron· rozbijania sklepów, mieszkań,
i odrzucił poprawki zgodnie z nictwa Narodowego.
co uskuteczniono siekierami ł ło
wnioskami komisji.
\V nocy, dnia 23 czerwca 1936 mami żelaznymi, cz~ść towaru
Po wyczerpaniu
porządku roku inż. Adam Doboszyński, niszcząc i paląc, część zabieradziennego sekretarz Dudziński ziemianin, prezes Stronnictwa jąc ze sobą (okrzyki: Hańba)!.
odczytał interpelacje a m. in. Narodowego w Kl'akowie zorgaInż. Adam Doboszyński kierointerpelację pós. Hyli w sprawie llizował w Chorochowicach pod wał cały czas akcją, wydając roz
l'abunkowegQ napadu Stronnie Krakowem zebl'anie około 100 kazy, poczem uszedł wraz z łudź
twa Narodowego w Myśleni- osób, a następnie poprowadził mi w lasy, gdzie po szybko ZOl'
caelt.
zebranych do Myślenie. Po dro- ganizowanej obławie część tych
,V sprawie tej ostatniej inter- dze, we wsi Głogoczowie j pod ludzi ujęła policja. Aresztowani
pelacji poprosił o głos prezes ra Myślenicami przecięto (b'uty te- opowiadają, że inż. Adam Do·
dy ministrów gen. Składkowski, lefoniczne, po przybyciu zaś do boszyński wprowadził ich w
wobec czego marszałek zwrócilI Myślenie stukano podstępnie do błąd, nakazując im udanie si~ z
się do izby o wniesienie tej spra drzwi posterunku policji pań- nim jakoby na zebranie do in·
.... y na porządek dzienny dzisiej stwowej i mówiono, że chcą zgło nej miejscowości, a gdy przy-

"la

każdg

I

Dapad b(

szli do Myślenie,

.

groził im, że l najszybciej mieć

VI

ynagrodwilL

będzie do nich strzelał, gdy nie \ dotkliwe straty materjalne, tel»
będą go słuchać. Są to ludzi.: cięższe. że 'PO\ -oóowane W o-

przeważnie młodzi i mało uświa kresie

ciężkim
gospodarellO
domieni (oknyki: Hańba!).
przez nieobliczalDc cz-ynniki poPowyższe fakty są małą prób Iityczue ~ podpisany posd Z:1
ką destrukcyjnej roboty, która pyŁuje pana ministra i'lpraw WP
idzie przez baj, kierowana wnętrznycl::
przez Stronuictwo Narodowe, a
Jakle zarzątizeniu zamicl'Za
które równolt'gle ze wzmożoną pan ministel' spraw wewn«:łr7.działalnością komunistyczną SZl' nych wydać, aby ukrócić de.
rzą zam'lt, podważa.ląc bezpie- strukcyjną działalność Stl'onnirczeństwo obywateli, narażająe twa Narodowego na terelliecaich dobro, jak równit:żpaństwo ~ego pań~twa. a w szczególności
na (lo tkliwe straty, jak również w Małopolsce zachodnit'j'".
nie llrzyczynia się to z pewnoś
czasie odclyty,,:ania inlel
cią do ugl'lmtowania dobrej 0pelacji posłowie wznosili głQś ,
pinji o Polsce zagranicą.
Ponieważ lad i porządek w ne okrzyk) . poL~pienia spraw·
pal1stwie są podstawowym wa- cÓw.
Po odczytaniu interpelacji la
runkIem normalnej budowy pań
stwa oraz poniev,-aż tak paf.- brał glos p. premjer, który po- sLwo, jak i obywatele powinni wiedział co następuje:

I

"T

unifszkodliwial 'prfzfiów"

PAROBKÓW. (Oklaski).
Uprzedzam, że dziś .ies!l~ze
Izbo. Tego ja nie zrobię, bo chcę
Wysoka Izbo,
dwuch
wpływowych· członków
POGWAŁCONO NASZE ŚWIĘ- żeby drzwi stal'ostw, drzwi poste PRAGNĘ SIĘGNAC DO GNIAZStronnictwa Narodowego w Kra
TE PRAWO ZAUFANIA JED· runków policji i urzędów były
DA ZŁA.
NEGO OBYWATELA DO DRU- otwarte dla wszystkich (oklaski. Nie zamierzam prześladowac o- kowie będżie uniesz~odłiwin
GIEGO,
głos. słusznie).
tumanionyeh pal'obków . wiej- nyeh i że będą oni depol'towani
pogwałcono prawo zasłużonego ~IY MUSIMY SIĘ Ul"ORTYFI· skich, którzy szli za swoim przy do Berezy. Tego się nie powstyodpoczynku nocnego przez naKOW AC
wódeą,
częściowo
zmuszeni dzę. (Długotrwałe i huczne okl:J.
pad zbl'ojny w bandzie. Niesle- w ten sposób, że ufol'łyfikujemy przez niego, których on zresztą. ski).
Po przemówieniU p. pl'emjerar
ty, pl'zywó(lca tej bandy nie jest opinję społeczną, że opinja spo- jak zeznali,
marszałek zamknął posiedzt'nił'
żadnym bandytą, napadającym leezna potępi tego rodzaju rzt'.ZDRADZIŁ,
z braku chleba, albo z nędzy czy (oklaski), że zmobilizu.jemy bo powiedział, że idzie na paswt'.! rodziny. J~l,k to jest stwicl' całą Opill,tę społeczną przed w te h'oJ j zostawił icb w lesie. Wtedzone przez pochwyconych nie· go rodzaJu wystąpieniom i wte· dy oni zostali ranni w bitwie
szcz~śliwych,
otumanionych dy one nic będą mogły si~ po- przez policję, k'edy on wymywysłano · czołowych
chłopców wiejskich, których on whł1'zać, że zwalczymy naszą knł się z obławy policy,jnej.
endek6w'
prowadził. jest, lo. naprawdę p. st~:'lIJ)oJską"
Nie mogę czekać 11a wyrok są~~~~~Ob~~;~~~~ICTWA NA . .JARŻE ZGUBNĄ " POBJ,'\ŻLI- du, ale muszę dzisiaj już sh:gnąć ImAKÓW, 26. 6. (PAT) , W
RODOWEGO
WOSc.
(10 sedna rzeczy.
'Ponieważ nie dniu dzisiejszym na polec(:nie
.
. .. •
Dblte!!o, Wysoka Izbo. nie będę mam z,,'yczaju napadać w no· władz zostali odstawieni do miej
na I)OWI31 krakowski, JIlZVUlCl',
~
• k
ł k
. St
• t
sca odosobnieni" w Berezie DR.
człowiek
z
w"ksztalce;liem. Il'zędów fortyfikował, ale pro- cYr' .Ia cz on o wIe. ponlllc wa
~
N odowego na śpIących to
WŁADYSLAW MECH, wlcepl'e(Głosy: Skandal). Wysoka Izbo, szę Wysoką Izbę ~ po~o~ pod ar ','
.
' " zes zal'ządu wojewódzk.iego i
zostało więc pogwałcone to, co ~vzgl~dem stworz~Jlła 0PIDJl tak; UPRZEDZAM, ZE ,W RAZ~
i
Hofmokl-Ostrowskiego lIlamy najdl'oższego _
zebysmy czekah na sąd w te] DALSZYCH EKSCESÓW ~Ę· prezes zar~ądu
pow atow~go
WARSZAWA, 26 czerwca. _ UFNOŚĆ \VZAJEMNA DO SIE. sprawie w pełneJ świadomości DĘ SIĘGAJ.. DO CZŁONKOW Stronnictwa Narodowego "'- NookrolHlości zła, które ten pan i WPŁYWOWYCH A NIE DO PA wym Targu oraz FRANCISZEK
RIE OBy ·n7A'I'E'LI.
(PAT). Dnia 26 b. m. postano'ł'l
•
•
•
ROBKÓW WIEJSKICH (OkI JELONKIEWICZ, wiceprezcs za
wleniem sędziego śledczego al'e
Pyta się p. Hyła, co ja zrobię. jego lliellświado.~leDl "omocUl•
.
a- rządu wOJ'ewódzkiego l wicepre
SkI).
iZ łowany ZOs t·a ł a d wo k a t Zyg- Czy mamy f or t y f J'k owac' st a ro- cy Polsce uczymb. •
_
zes zarządu okręgowego Stronmunt Hofmokl - Ostrowski (0.1- stwa, czy mamy fortyfikować
Jednak ja, jako administrator,
UPRZEDZAM, ZE ZA KAt· i t, Narodowego w Krakociee), oskal'żony o znieważenie Ilostel'Ullki policji, czy mamy nie mogę czt'kać spokojnie na DY NAPAD BĘDĘ UNIESZKO· ~~wa
rządu.
otaczać zasiekami nasze spokoj- sąd. Słusznie 'P. Hyła zapytnje, DLIWIAŁ PBE~F.sÓW. • :uli!

'Vl::"oka Izbo, Żałuję, że na in
Hyli nie mogę
odpowIedzieć całkowicie tak,
jak chciałbym ją oświetlić, po·
nie waż całe dochodzenie jest w
toku, a w tej chwili w powiecie
limanowskim
POLICJA BIJE SIĘ Z RESZT"
KA~ rr BANDY
p. Doboszyńskiego (glosy: nie·
slychana historja, skandal).
Wysoka Izbo. Interpelacja p.
110s111 Byli wymaga jednak jakiejś odpowiedzi, wymaga 0(1powiedzi natychmiastowej i dla
tego to, co mogę, postaram si~
Wysokiej I~bie o~pow~edzjeć.
Tnłel'pelac.la ta Jest mezwykle
tel'pehu~ję :posła

słuszna i niezwykle pilna i dlate- ue miasta i wsie? Nic, Wysoka co ja zamierzam zI'obić.

go,

że

oto

Do .Berezy

I\rBsztow~nie

adwokata

.T

I

27.VI.- l,GLCiS

Wolne morze
Święto

morza. Doroczne, uroczyste
obchody wykazują
wzrastające
zrozumienie dla
spraw morskich wśród szerokich mas całej Polski. Każdy
obywatel wie, że polskie morze i stworzony wysiłkiem całego narodu port gdyńSki,
to
wolna droga do naj dalszego za
kątka świata,
droga, która,
wcześniej, czy póiniej, doprowadzić powinna nasz kraj do
rozkwitu.
Znaczenie morza, .i ako pierwszorzędnej drogi komunikacyjnej, niezawsze było jednako
we.
NieskrQpowany niczem
wolny obrót morski; który istnieje obecnie, nie powstał odrazu. Jest on wynikiem długo
letnich wojen na lądzie i morzu, 8 i w dużej mierZe7.8Słu
dą kilku
światłych umysłów,
które wywalczyły zwycięstwo
teorji wolności mór:1:.
.
Pytanie, czy morze jest podobne do lądu i czy może się
onO stać własnością prywatną
jednostki lub narodu - było
~sią szeregu dyskusji, z których po dzi ś dzień . kapitalne
znaczenie mają dwa dzieła sobie
przeciwstawne:
"Mare
Clausum" anglika SELDEN
i "Mare Jlberum" HUGONA
GROTIUSA, holendra, zwanego
ojcem prawa. międzynarodowe
~d.

I

.; \

lh.i

" Mare lllierum" UKazało się
w roku 1609. Głównem jego za
daniem było wykazanie bezpodstawności pretensji
Portugalji, która dumna z tego, że
jej obywatele (Vasco de G.ama)' pierwsi odkryli drogę do
Indji przez przylądek Dobrej
Nadziei, chełała zakazać Innym narodom żeglowania po
tych wodach i tern samem uzy
skać monopol eksploatacji bogactw Dalekiego Wschodu..Odpowiedź
na pracę
GrotIus:t
przyszła nie z Portugalji, ale z
Anglji, której bardzo ni~ podobały się zasady wolnOŚCI m6rz,
głoszone w "Mare liberum".
ponieważ' jut' wtedy zaczęła ona sobie rościć pretens.łe do
hegemonji morsIde). Se1den . w
książce "Mare Clausum" stwler
dza, że morze, jak i ziemie mogą być własnością prywatną i
nalezą do tego, kto na nich usłanowi S"'I} władzę, oraz, że
panem mórz, okalających imperjum brytyjskie, jest kr61 angielski.
_ .
.'
Obecnie powszechnie została
przyjęta zasada, że morze peł
ne jest wolne dla żeglugi wszystkich państw i tylko wyjątko
wo mogą one na zasadzie umów lub zwyczaju wykonywać
nad niem: swą władzę. Niecałe
jednak morze :fest wolne i do
stępne dla wszystkich.. Każde
państwo wzdłuż swych brzegów 'u stanawia pas, który na~wa sł~
morzem nadbrzeż
nem. Szerokość tego pasa okre
ślano różnie. Dawnie,; głoszo
no, że morze nadbrzeżne sięga
aż do horyzontu, lub tak daleko, jak z okrętu można ,,:idzieć lad, W XVIII w. prawmk
holend~rski
BYNKERSHOEK
wypowiedział zasadę, która po
wszechnie przyjęła się w prawie narodów, że "imperim terrae finiri ubi finitur armorum
potestas"
(panowanie ziemi
kończy się tam, gdzie kończy
się siła broni). Obecnie jednak
przyjęcie bez zastrzeżeń takie<10

sformułowania

władztwa

~iemi nad morzem cnybia ceJu.

\Vspółczesne armaty, broniące
wybrzeży, potrafią razić sku-

tecznym ogniem na kilkadziesiąt klm. i wi~ceJ , dlatego też
państwa określają
swe morze
nadbrzeżne według starej noś
no§ci armat na 3-6 mil morskich. Według rozp. Prezydenta
Rzplite.i o granicach mor~kich ,
morze nasze zostało podZIelone
Ul trzy obszary:
a' .... ułokf! PlIcl,R, za·

l

PORANp;n-n':..---_-...:.;19;.;;;M~

a I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _...;N...;r;.;..
• ..;;;1-.;...7t.

jakO pedagog
I

Wybitny publicysta p. St. pla, jakiego poprzednio źł,dały niej do precedensu. Uchylanie go, niegdyś proletarjuszem ł
l\iackiew'icz, zamieszcza \V " Sło· w stosunku do A.
się od tego pI'ecedensu, nie sto l,omywaczem.
Został oska1'Źo
wie" szereg znamiennych uwag,
Tego rodzaju postępowanIe 'I sowanłe jego, to coś gorszego, ny o niedyskrecję, o nielojalktóre w streszczeniu podajemy:
o Ue przedstawiono je nam do- niż niewłaściwe postępowanie ność, o nietakt. Okazało się, że
Jaką Jest w polsce kontrola kładnie, wybiegałoby poza za-, urzędu, czy izby, to poprostu niedyskrecję popełnił nie on,
stosunku urzędu do obywate- bes zagadnień prawniczych. nazwać należy anarchją w pań lecz syn. Lecz min. Thomas
la? 1) sejm i intel'pelacja, 2) Tu poprosłu Chodziłoby o pyta stwie.
sam ustąpił dla dania satysfak
niezależna prasa, 3) trybunał nie, ezy państwo polskie ma
Zdarza się, źe niesumienny, eji wysokiemu poziomowi moadminish'acyjny.
być p'aństwem, czy też jakłemś niesolidny,
szachrajski czlo- l'a]nen1O, obowiązującemu miDość
inłel'epelacji
poseł- mie.ise'em działania
róźnych wiek powiada sobie: "wiem, nistra .jego kJ>ólewskiej mości.
sklch jest z natury rzeczy ogra- władz, niezależnych od siebIe, że nie mam racji, ale on może Czy to ma być tylko incydent,
niczona,
zre~ztą ten sposób rozprężonych i zanarehizowa- działać tylko przez sąd i to mu oryginalność, śmiesznostka andziałania przez władze najwył nych.
się nie opłaci. Będzie więc wo- . gielska? Nie! Potęga tego nasze niezawsze jest właściwy.
Oczywiście trybunał admini- lał zrzec się swych własnych! rodu polega na tego rodzaju
Prasy niezależne)
jest coraz straeyjny Istnieje poto, aby! pretensji ze względu na stratę f oryginalnościach.
nmiej w Polsce. Pozosta.ie fry- go słuchano, trybunał admini- · czasu i pieniędzy w postępowa
Ktoś mi powie: "Cóż za ba~
bunal administracyjny, niesłe- słracyjny wykłada prawo i 0- niu. sądowem".
nały pan wypisuje?!' Odpoty, posiadający tylko jedną in- bowiązkiem każdego urzędn
Taki człowiek nazywa się wiem na to: ' Niedawno ministancję, działający bardzo po- jest stosować się jaknajlo.lal- szachrajem i wszystkie zdrowe sler Grabowski wypowiedział
woli, nie wstrzymujący egzeku
społeczeństwa potępiają moral- mow~ o utrzymaniu niezaleino
tywy.
nie tego rodzaju metody.
ści sądów w Polsce. To był
Ale oto dowiadujemy się, że K I N O
Jakźe często się zdarza, że także banał.
Są chwile, gdy
władze skarbowe nie honorują
urzędnik polski, broniąc dobra niektórych banałów wszysc)'

I

::;.~u.:: :'!'.:th::::'-:I;

I
I

j.

w sposób, który należy nazwn~
niedostatecznym,
mianowicie
bonorują je tylko w danym

go osobisty interes.
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W swoim

osobistym interesie uznałby to
może za coś graniczącego z odj. 27.-VI

szachrajstwem,

ponieważ

wy-

stępuJe w Interesie państwa
więc uważa, że patrjotyzm go

Zniżki

zł. 95.-

---

indywidualne

D O G D YN ,

pokrywa; cel uświęca środki.
Otóż
interes pań stwa nie
składa się wyłącznie z dóbr
Pańsf"
materjalnych, nie ogranicza słę
do zagadnienia, czy skutkiem
niezastosowani.a się do prece- Irga. fallin. HeIsi..,,;,
densu, ustalonego przez \l'-ybunat administracyjny, uda sl~ odj. 12.-VII.
zł. 280.zedrzeć z obywatela za stempel

Stolit:e
Baligt:kit:h
KODenba,a

BRYGADA :!: ~a~;t~:Z:O~e:~~ j~:::z!n~~

~~,e'h:~:r:~:; w:;::~

s!ar!::
sunku do umowy z lokatorem
A, od umów z lokatorami B, C

t

S· Dl I A YCH

takiego stem-

mknięta półw. Helskim, stanowi wody wewnętrzne, a więc
zrównana jest pod względem
prawnym z jeziorami śródlądo
wemi , nad któremi władza pań
stwa rozciąga się równie bezwzględnie, jak nad lądem ;
b) wody terytorjalne, których granicę stanowi linja, bie
gnąca równolegle do Un,ii wybrzeża, w odległości 3 mil mor
skich;
c)' wody pasa przyleg!ego,
którego szerokość wynOSI 6
mil morskich, w których pań.
stwu przysługuje wykonywanie
praw zwierzchniczych w zakresie obrony wybrzeży i zwal
czania przemytnictwa.
Władza państwa
nad morzem nadbrzeżnem ·(wody tery
torjalne i pasa przyległego) nie
jest zupełna . Obce okręty han
d.lowe mają w czasie pokoju
• .
. d"
prawo ~,mewmnego
, przeJaz u
(passage inoffensif) przez to
morze, Ponadto, wobec uznawania każdego okrętu za pły
wającą część terytorjum pań
stwowego, konieczi\em się stało przyjęcie zasady, że przestępstwo , popełnione
na obcym okręeie, w porcie zagra:
nicznym przez członka załogI
przeciwko innemu członkowi
załogi , nie podlega sądownic
twu prawa nadbrzeżnego, w
wypadkach, gdy nie wezwano
pomocy władzy miejscowej i
spok6j w porcie nie został zakłócony. Sprawy takie bądź są
sądz one w kraju, bądź tez, jak
np. przewidziano w umowie
kon- II
P olsko
. - sowiec.kieJ·,. urzez
.
~l1lńw.
l

Fiordu norweulI
330.zł.

moralnym, etycznym i etycz- odj. 19.-VII
nie _ ksztalcącym stosunku do

obywatela. Państwo powinno
WaganS • Lits Cook
być wychowawcą obywatela
Piotrkowska 68
pod względem moralnym i ho
tel. 170-70.
norowym, a nie jego demoraIi- ••••••••••••••••••••••••
zatorem.
Tyfus brluszn,
choCala Europa przyglądała si~
niedawno incydentowi z min. roba brudnych rakThomasem, członkiem konser- mYicie rece ' Drzed kai.dem jedzeniem.
watywnego gabinetu angielskie
@II'.....,..••
IMII+H!H§j·.·a.'............olł..ItiM.IłłJHiI!!J!!1II................

jest

'i··•••

WKRóTCE!
W rolach

W FILMIE

SKANDALE MILIONERóW

.Sen nocy letniej")
bohaterski
uroczlI

CLARK GABLE
CONSTANCE BENNET

głównych :

I (niezlIpomniany
J.AMES Spodek
CAG NEY
z filmu

H. AJ".

..,.

może
nie zdecydował się
zrobić, gdyby to chodziło o je-

Narutowicza 20.
Pocz. 4. 6. 8, 10.

wyciąga.iąc z wyroków trybu"
nalu żadnych wskazówek ua
przyszłość, nie chcą w nim włdzłe~ żadnego precedensu, do
którego władze skarbowe powinny si~ stosowa~.
Oto przykład, który nom 0powiadano: Właściciel kamienicy ma spór z władzą skarbową o wysokość opłaty stemplo
wej na umowie o komorne.
Wygrywa tę sprawę w trybu-

żąda.tą

• ••

, . ' ...

by

konkretnym wypadku, .. tóry
był przedmiotem SpOI'U, nIe nie

i D znów

E OPA i.:::ó:~:~:~~ :.~~~ wysłuchają tysf.kcj~
DO Wiednia
DZ·I' proml-era

PAT O'BRIEN

MRRGRRET LlnOSIIY

ićJ

enfllDDIXU.

I
Film, który Jest chlubą
amerykaliskiej techniki i
sztuki! !

'CAPITOL
"
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•

~',," :,~'
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,J
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Dziś!
EDDIE CANTOR

N1enpomniany .Urwls

I

Hiszpanji"

w swej najlepszej kreacji

'

na wszystkie seanse od

Noce Egipskie

80·2r.

Rewelaoina ~

Cen, znacznie zniżone

2 godziny bezustannego śmiechu do łez!

.

zniżka

cen! ~

....

54

gr.

85

ł 109 :ł~
gr...
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p
rokzos

wni oskarżeni żydzi
ali skazani
na wysokie kary 1AIięzienia
..
.
Sad uznal, ze
w Przytyku nie zachodzila konieczność samoobron,
FELDBERG na 10 lIueSlęcy. ku przedmieścia Zachęta, przy·
ZAJDE na 6 miesięcy,
czem
kolejność powyższych
su porannego").
HABERBERG na 10 miesięcy, za.iść i związek przyczynowy
Od ~amego ranll w Radomiu pano·
.T. STRZAŁKOWSKI i WÓ.J- między sobą i następllemi za.iwalo wieikle ożywienie 1 poruszenie.
CIK ]}O 6 miesięcy,
ściami nie został ustalony.
Całe miasto żyło w oczekiwaniu epiBUGAJCZYK na 8 miesięcy.
W tym czasie, kiedy włości a191&1I "prawy przytyckiej, który roze
Kosicc, Kubiak, Honik, ł'el'szt, nic opuszczali pospiesznic PrzyBel żadnego ryzyka!
grać !!ię miał w sądzie okręgo,,'ym.
Krengel po 6 miesięcy,
tyk, na rogu rynku I ul. WarProsimy kupić jedną
O godz. 4 pop. policja zamknęła doŁĘGA i BANDA po 8 miesię- szawskie,i. z tej ostatniej Luzer
tubę zaraz,
Jeśli po
"tęp do sądu przepuszczając
jedyni!'
użyciu polowy ",awarcy,
Kirszencwajg strzelił do przeadwokatów l dziennikarzy. Pnblicz·
tośei tuby, nie będzie
J. FLORCZAK i .JÓZEF FLOl{ chodzącego Stanisława KubiaPan zado,volony-proności na salę nie wpuszczano. Na przyCZAK,
PIEŃKOWSKI,
PY- ka, a dl'Ugim wystrzałem prawsimy opr6:inioną do
legających do sądu ulicach gromadzipolowy tubę odesłać do
TLEWSKI, TKACZYK, RO.TEK, dopodobnie zranił Stanisława
Iy się tłumy publiczności w oczeklwa
Colgate-P'lImolive, Sp.
ZIELIj"SKI, STĘPIEŃ, KRZOS, Popicia. Jednocześnie zgrupowa
li: O. o. Rymarska 6
nin wyroku.
KACPRZAK I KWIETNIE W- na Ilod domami uj. Warszaww Warszawie, II otrzyOskarżonych
przywieziono z wi~
ma Pan natychmiast
SKI po 6 miesięcy,
skiej i w t. zw. "ściankach" ludzlenla o godzinie 4,16. O godz. 4.3;)
zwrot pieniędzy.
DUDZIK, WŁ. STRZAł.,KOW .. ność żydowska dopuściła się lla
wprowadzono Ich na salę i rozsadzoSKI, ŻEBRAK, BANKIEWICZ ueieka,iących włościanach
no na miejscach, przeznaczonych nor·
po 8 miesięcy.
CZYNNEJ NAPAŚCI,
mahtle dla publlcznośeł. Oskarżeni ży
OskarionJ'm
WóJcikowi, obrzucając ich kamieniami i bidzi siedzą na samym końcu.
Fcrsztowi, .Janowi FJorczakowi, .ląc il'laz3mi i pałkami oraz uży
Wszyscy oskarżeni naogól mają do
Bieńkowskiemu.
Tkaczykowi, wa.iąc broni palnl'j, co spowodobre humory. Frydman z uśmlecheru
Stępieniowi,
Kacprzakowi
i wało akc.ię obronną ze sh'ony na
rozmawia z Bandą, Fcldbcrg opowia· Kwiełnicwskit'HlU sąd zawiesił pastowanych, nieposiadających
da coś na ucho Haberbergowl. Oskarkarę na okres 2-ch Jat.
broni włościan. Przy moście, pro
żeni ehlopl konferują z adwokatami
Uniewinnionych zostało 21 'l- wadzącym na Zachętę, uciekająZdz1towlecklm, Gajewlczem I Gajewiskal·żonyeh.
cy pod wpływem nawoływań
czową ł słuchają referatu p. Wyganow
Po odczytaniu wyroku olu'oń- SZCzl'I)ana Zal'ychty i innych zacy lloszczególnych oska1'Żunych h'ZJ'II1Hli się i powrócili w ul.
sklego z "Or~downlka".
O godzinie 6.30 wchodzi na sltl~ zwr(lcili się do sądu Z l)ł'O~ll!ł O \Val'szawską, pI'awdopodobllie W
komplet s~dzlowskl. O godzinie 5,a:) zmianę śl'odka zapobiegawcze- celu odwl'tn, usiłu.iąc dO.iŚć do
Pieniąc się
zaet:yna się odczytywanie sentencji, a go i tymczasowe zwolnienie nie- miasta. Jednak przybyła poliro śn i e 250uast~pnie wyroku.
których oskarżonych, szczegól- cja poczęła w dwu ch rzuta('h
Pierwsze pąda nazwisko Leskl, a nie tych, którym wymierzon(1 wypierać tłum ulicą 'Varszawkrotnie
Obok "osiem lat wi~zleDia", potl'm niższe kary. Sąd częściowo przy ską w kierunku mostu. Tłum ten
Klrszencwajg., Frydmana ł Innycb. chylił się do tych wniosków.
poza nieJieznemi rzucanemi kaWrażenie na sali olbrt:ymle.
mieniami wycofał się spokojnie
Po plerwBJleJ Jłścle skazanych salll
i gdy przechodził koło domu
tamiera w oCllekiwaniu wyroku na
. .
Leski, z rozbitego okna na piępnypuszczalnych sprawców mord erPo ogłoszelllu sentellcJi wyro: trze wychyliła si~ skiel'owana
litwa na osobach malżook6w "Mlnkow- ku prze,,'o~niczący podał VI wdół ręka Szulima eski, który
ski ch. Rozlegają alę nar.w\lJka braci przem6wielllu swem motywy dał kUka strzał6w w tłum. J edFrącklewlcz6w, I"'ańsklego 'Kwlel- wyroku:.
nym z tych strzałów zosłał zab!
niewsklego, poczem pada słowo "unie
Na podsta\Vle przewodu sądo- ty Stanisław Wieśniak. Tłnm,
",lnhieni". Jedynie KwleŁnlewskl zo o wego sąd d?szedł do nast~pują- podniecony wyżej opisaną naprawa.
ogromną szkodUWMĆ tłumnyell
!tał skazany na 6 miesięcy więzienia cycb ustal en:
f paścią ludności żydowskiej w som
Sąd
odrzucił
podniesioną
wystąpień dła porządku pań..
z art. 183 K. K. lIa ndalal w zblegowlSku.tkiem uprawłan~~ od kil- uj. ,WarszawskieJ, a w szczegółIlku.
ku ml('sl«:c~' ~rz('d za,Iscłan!] w ności zabójstwem Wieśniaka, przez obronę koncepcję obron" stwowe~o f społecznego, pobud
Następnie przewodniczący w sZlllo- Prz~' t~'kll (~~ta 9 mart.·a !y,'ł!J r. zdcmolował najbliższe mieszka- koniecznej, ,iako niezem nieuza- ki ł warunki działania, łudzle.
Ilcm tempie odczytuje resztę wyro- l)lrzl'Z ]uduosc poJską skułl'cZlle- nie żydowskie na Zachęcie i Pod sadllioną, zwłaszcza, że objek- rolę oraz objektywne skutkl
ków. Os karżeni nie reagują z tej pro· go bojkotu handlu żydowskiego .,ajku w trakcie czcgo zostało tywnie zostało ustalone, iż wsży (lziałania każdego z oskarż.,.
stej przyczyny, że nie słyszą wysoko· o.l·az zdarza .~~I(·Jch się,,,: tym cza ~owainie pobitych wielu ży. slkie postl'zały włościan zostały llych, fi lIzoa.iąc, iż niewątpU.
oddane w ich plecy, ' względnie wie niektórzy z oskarżonyc.h
ś cl wymierzonych kar.
sle wypadkow napascl na ]ud- d' •
"']
k
t
'
h'
ow
l
Następnic glos zabiera adll'. ;\Iargo ~lO_Ś.C zJ'{ o,~'s ą .": pOS ael ~~ I BEST.JALSKO
ZOSTALI ZA. od t~' łu. Równil'ż w oko1iczno~ zbie~icm okoliczności, ulegając
lis, który prosi o zmianę środka zapo .lama sZJ'b ł pobICia, ludnośc ZJ'- MORDOWANI
MINKOWSCY. ciach faktycznych sPI'awy nic swoiste.i pSJ'cholog.ii tłumu, we
biegawcz('go w stosunku do skaza- dowska
llrzyłyk~ zdradzala. Związek prz~' czynowy i ścisła dopatrzył się sąd danych. którp. szli na dl'O~ę przesłt:llną, że są
uych ż~'dów, a szczególnie w odnil'- zwłaszcza w osta!m.ch czasad1 zalcżność tych ostatnich zajść pl'zell1awiał~'by za działaniem to ludzie dot~'chczas sądownie
sieni u do Feldberga I Haberberga, ze pl'zt'd w~' padkanll, z~'we zdener
str ałalni Luzera Kirszen- strzelających pod wpływem sil- uie karani, wobec zachodZił
.
.
•
'1
ł
ze
Ze
n('go wzruszenia duchowego.
rycb warunków do zawieszenia
względ~1 na Ich wiek. O to samo prOSIł wow.alll~, C? SIę wyrazI o '~. zg.a cwajga, bezprawną napaścią lud
Przy
wymierzaniu
poszczegóJ
kaJ'Y, uznał za wskazane wykoadw, LUHlenman 'IV 8tosu,~ku do. rcszty ~za]nnl1 Sl~ ~lc]7,nycłhddCledga~,'I. ttCJ- ności żydowskie.i na wY.ieżdżają
Ilym oskaJ'żonym kal'
uanie orzrczonych kar niektó·
~kazanych., S~d post~J1awl~ .~a,~dcmll· 1 zc . uc nosc~ ((I ": a ~ a nllnJ~ I'a cych z Przytyku włościan, a
SĄD
MIAŁ
NA
WZGI,ĘDZIE
"ym ze sJ.azanych zawiesić.
'łas' cza strzałan1i SzuHma LcHonigowi I KręglOWI zmlculc srodck c~'.,Il~' ch z zqdalllał111 pl'Z~' wl'oce.,
.
.
t
k.
. k' Z" < z
,
4
zapobiegawczy na dozór ~ohcY.lny, z ~lIa .slanu I S osun ow, .,Ia le ski, zostaly niewątpliwie i staobowiązkicm meldowania SIl! raz na 2 Ishuały pJ'zed okresem bOJkołt~. nowczo przewodem sądowym uDnia 9 marca 1936 r. w godZI- t lo
tygodnic. Również zmieniono środek
.
I
s a ne.
zallobiega.,;· c~y Chłop~lm! I~azanym na . nach 1l0PO ł.1Idmow y c 1 r ' , .
Jako podstawę przy wyl'oko ,
którzy rozbijali mienie żydów w Kłobucku
kary pOl\lzeJ ~okll Wlęlll.eDla. '." .1 NA RYN~U W PR~lT' ~l!. waniu sąd wziął zeznania bada'
CZĘSTOCHOW A, 26,6. (PAT) - ' o< 1 rok więzienia. Oskarżol1ych At.
Sal~ pf'woh pusto;ze.1e: ~Skarze,lII l na. s~ute~ .mtel'wen~JI POlICJI, nych na rozprawie świadków,
Ł~sta~1I .wypr,o"a,dz~lll. "SZ) s.c y, UDl~' us~ł.uJąc.eJ kJlkakrotme o~prowa occniane .iedynie pod kątem wio Przed sądem okręgowym w Często, I{sandra Kędziora i Jana Falona
WIUIIlem w hczllle .1 i ci, ktor~ m Z.\- IdZlc Jozefa Sh'zalkowsklego za dzcnia
wiary"odności w zesta' chowie zakończył się dziś po 2-t1l/io· !ląd sl~azał każdego na karę po 8
mieniono grodek zl\}lobiegawczy, ZO° cnergiczne stosowanie bO.ikotu wieniu z całokształtem okolicz- wej rozprawie proces przeciwko u· miesięcy więzienia. Feliks Falon'
~ łall jeszcze wczoraj wypuszczeni'!; straganu żydowskiego z pieczy- nośei sprawy, zeznaniami tych- czestnikom rozruchów anty'łydow. Józef Wysocki otrz~'ma1i karę po 6
więzienia.
welU do posterunku P. P., zebra że świadków, złożonenIi w do- skich W Klobucku w dn, 27 stycz· nlleslę~.Y wlęZ1en·a. Jednocześllie
Przedostatni akt proccsu przytycki(~ Il~' tłum odbił tegoż Strzałkow- chodzcniu i innymi dowodami nia r. b. Podczas tych zajść kilku sąd zasądził solIdarnie od wsz~st·
~o skouczyl się· Adwokaci zapow!I!- skie"o i zgrupował się koło po- w tcj sprawie, przyczelll brak II mieszkal\ców Klobucka zostało ciot- 1
, ldCh oskarżonych zglo&zone prze1dzieli apelacj«:.
stel'unku,
wznosząc okrz~' ki sądu przekonania o prawdziwo- kliwie poturbowanych. Mocą wyda poszkodowanych powództwo cl'wil·
przeciwko policji.
ści zeznań i braku zainteresowa· nego wyroku główny oskarżony, I net
Wyrok
'V czasie t<,go zajścia rzucono nia co do wyniku te.i sprawy ca Józef Kędzior, skazany został na ;
RADo)r, 26. 6. - Dziś o god t. w ł}o1ic,i~ ol'czykiell1, kamienia- łego szcl'egu świadków spowodo
17 min. 30 sąd okr~gowy w UH- mi j krzcs('łkiel11, lecz nikt z po- wał uniewinnienie wielu oskardomiu wydał wyrok w proccsie lic.ii nic został uderzony.
żonych.
Polska za zniesieniem sankcji
(Jl'zytyckim.
\" JlewirJl czas późnil'j, lub
W szczególności wobec powaNa 1110C~' tego wyl'Oku oSkal'- 1pod konil'c za,iścia Ilrzed postc- ~i zarzutu dopuszczenia się za·
GE~EWA , 2() czerwca. (PAT) mo w łoskiego minis tra spraw
żon~' LESKA Sk:u, ·.iY .LJstał na runldl'm, co nie zostało na rOl- bÓ.istwa l\1inkowsklch przez kij- Ohrad" grnewskie zainaugnro- n,~r . ::1f1l10 ,
któr~'
w~· .iaśnia.
8 lat,
Pl·awie ściśle ustalone, strzelił ku oskarżonych
wało dzisiaj po. iedzrnie rad~' Ii dblC'ilgO rząd włoski nie jest
I.. l.'ZER KlRSZENCW A.JG na l na I'~'nku ICl'k FI·ydman. Roz- S.,\D NIE ZNALAZŁ W , PRZr.· ~~I l.arodów, Sr. ja rad~' odbc:- na ~ (~ii o]wc!1rj reprezcnlowaI~ lat,
I)O('z~ło si~ zamieszanie z wybiWODZIE SĄDOWYM
lhie t: ic: jeszcze w slary'm gllla- li.'. 1.1'[ l11illislrn Ciano zupoJCEK FRYD::\L\N na 5 lat,
.i~lIlielll gdzieniegdzie okien ku- dostalcczn~' ch dowodów do ska ('h~l ~ckrrlarjaLu ligi l1flrodów, Wl ll O ;I. iż po wyju~ni('niu s ię s~'
ZARYCHTA SZCZEPAN na
mieniami, przcwracaniem stra- zanla ich za tę zbrodnię.
:U.l.l,ury pełne są 7.n ffnycll po- nl;J ( .l1 w sensie przez "'łochy
tok,
gan(,w i pobiciem Józrfa KubiaSkazu.iąc, sąd podzielił kwali- ~tncl ~J C świaLa
politycznego i o('zcl;;,,-amm , to znaczy po
KACPEHSKJ WACŁAW na 1 I ka, krawca Dalmana oraz Lej- fikac.ię prawną czynów oskal'żo· d7.icl1ll :harskjrgo .
II I IL<; ; dliu ' prZl' Z lig ~ narodów
fok,
ZOI'a Fr]dbcl'ga i Abram3 HaJlt.'r- nych, przytoczoną w ak('ic oskar
P()~ : rdzl'nir rady rozpocz c:ło I ~n fi kc j i \\'ł() c lJ~' gotowe są po,
.T. PYTLE"rSI\I na 1 rok,
. 1)('I'!~a, chłopca chrześci.ianina, ienia, uznał bowi('m, iż stan ,i<: o Fodz. 5 po poło w gronie wr{, C1 ć (l O Genewy.
OLSZE\VSKI .JÓZEF na 10) łmlzież ~l·cm.ialne opllszrzanir fakt~·czn~', odtwol'zon~' nlł P"Z('- Znlllkll: <:tclIl , .inko p0sicd7,e nie
\a 'i t '~l' lli(' odcz:dal1o list mIll1i~sit:of'r,
p"ZCT. włościmt
na woza('h tar- wodzie sądowym, w zupcłnośei pr~·w r tn(' . Prz€'wodniczą c \' ra- ni,tra C;,ckn. klóry w~'powiacta
FU. "'LAZŁO na 8 miesięcy, gu ulicą "Tarszawską w kierun - odpowiada powołanym przepi· <ty minister Eden odczytał Dis- I '.1t; ;oa :'Ili. sieniem sankcji.
RADOM. 26 czerwca. (TelefO-,
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1930,

min.
Kwiatkowskieg.
5fnaiora

Hł!imaDa-Jar~(ki~eo
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W.<\RSZAWA, 26,6, (PAT)
Jlo~politej Polskiej i człowiek do- wadzoną w ostatnich czasacn kam-' Ja'liOwycb.
W związkI! z listem sen. Heimana
brze obznajnuollY z polH~ką gospo,lllanję prasową na lamach orgaWobec wyrażonego przez pana
,Iareckiego, który opublikowany zo, uarczą palistwa, ldawał sobie nie- nów grupy, do której i pan senator senatora spro3towallia w czasie po
stał w prasie w dniu dzisJejsz,:,m, wątpliwie sprawę z tego, że WId w ~ię zalicza, ja zkolei uzna!em za sJt'dz.;nia senatu, uiezależnie od
minister skarbu inż, Eugl!njtls~ trakcie prowadzonych z zagranicą I wlaściwe przytoczyc pewne fakty, ~11i pana z duia 25 b, m, poleciłem
({wiatkow~ld wystosował do sena-/rozruów, nie mógł odpowiedzieć stawiające tę kampanję w należy- l uiezwłocznie, aby sprawa płaconych
tora Heiman ,Jareckiego pismo nastę IJallU na stawiane pytania,
1em świetle, oraz poda~ do wiado, przez pana podatków została spraw
pu jącej treści:
T
- !e ?kolic_zno~c~ mając 11~ wzgl ę -1 ~osci zakomlJl1ik~w~n~ mi informa I d~ona ~rz~- ll,:z~lędllieJ1ill wszys,t.
WIELMOŻNY PAN
dlle, Jak rowl1Icz obserwując pro· cJe, dotyczące pansklc:J ze?:ilaii po, , I'lcb )lanskJch z:rodeł docbodowYCll
~LEKSANDER HElMAN-JARECKI

l~enator

Wyniki tych badań - skoro pan
sobie życzy - podam do
\lUblicznej wiadomości, gdyż nil.'
jest i nie było moim zamiarem, by
stan faktyczny przedstawić nled<l
I1latecznie sciśle.
Treść niniejszego pisma p()lJn,i~
do wiadomości publicznej.
(-) E, KWIATKOWSK l

li' l

I

T

raos

Senator R. P.

~~'~'~;;~~~'~~::;'::~~:'~I Da
dotyczących

h

~ię do rządu z szeregiem zapytań,
polskiej polityki

de·

f

ob.:.lu""
~
_~

i

"...

wiZOwej,p,r~yczemw"zap~ta~liach" \

tych pud!ll.osł pan zagadmellla, bę'
dące tresc~ą prow~dzon~'ch _przez
Iząd. roznlO.w z wlerzyclelmlll ~~'
gl'al11czl\ym~, Uznał pan z~ ~tas(,l'
we poruszyc te sprawy w_łasllIe wte·
d~'. gdy wysłan~ zagramcę delega-

~je rządu polskleg~ ~OZ1l10~Y

t~

lIrzeprowadzą w, dąze~lU do JakllaJ

leoszego labezpJeCZellla w nowycb
warunl,ach obrotu dewizor'ego inleresów polskiego życia gospodarnego i znalei:lenia najlepszych
rozwlązaJl, umożłiwiając~-ch konIymlowanie naszej dotychczasowej
h
k'
d
drogi dobryc stosun ow gospo ar(,'z~/ch i finansowych z zagranicą_
POI'~szenie przez palla 'fI(. tych
lVłasll1.~ warunkach w"p(jlllU1anyc~
kwestJl z trybIlny parl~:nen~a~neJ
h;Vło rzeczą wysoce mewłasclwą.
lelllbal'dziej, że jalm senator Rzeczy

sejmu dma 3 lutego r, b,
;\IINJSTER SKARBU
OSWlAJ)-

CZ "Ł·. '
l

"Polcciłem prledstawić

sO "J-e (lo

Heimal\a-

ł

I

!

oelasza

zapłatą

1) poJatku dochodowego 'I 'loslal,v "regulowane, natomiast ::;mil
2 ustawy (od pracownil,ów) ka prze~zla
od r. 1928 do 1935 \~ kwode
W STAl'- LlRWm,\CJ\
36,284 J'ł., a wra." z uodatkami Ilu::,kulel, lIchw<lly z 18 ~lvc7lJi(\
39,3i5 zl. oraz 2) podatii:ó," od lOka-I 1935 r,
li, obrotowego i la świadectwo
Podanie do wydziellu h,liId!owego
pr7emy,łowe w lącznc,i sumie 2,96:? ' sądu olil'ęgowego w hl aJw'Yle
o
zł., ogólenl więc ,12,338 z!., nie li, ' Iikwidac,ię !inny wl'łynę/o (Iopiero
cząc odsetek od 1928 r. po () Ilroc
IV dn_ 25 czerwca t~l:J6 l" J)('zyczem
roc1.nie od ustawolV \ th terminów na Iikwilatorów zaproponowano
Kwoty te do dnia di!i.,iejsze~o lJj~ pp , Józefa Wiełowie'y~;I;:jeg/). Artura
działu

•

'I

"umn,-e zebrana

PolQcldego i Jana Dąbmwsklf'go_
Oliecnie c;;asopismo "Czai," pro
wat!z; spó;ka 'l, (l. o, ,511ółka wyua",
II cza czasopi~nl' , zawiązana umową
\ '(. 12 lutego 193-' r_ W czasie dUkoI 1l~',,'a lJia lllstrc\c,ii potrącanego pr.datkI: llochodowego OlI pl'acowni ,
I I\ÓW w "S!Jóke ";\'da\\'nil~zej czaso
I lli5.J11" stwierdzono 9 czerwca r. b,
<aległość za miesiąc luty, marzec,
jecieJl i maj w kwocie 8,341,4~

II",

, ~l"

wobec c;:ego 1:2 IJ, 111, wszczE:lo
l<aJ'Jle, w~ 5ylając we
zwanie do przesłuchania do ezlo",
. ków zanądu spólli.i
pp. .lanu 'Gl
1 Rariziwilła, Artura Potockiego i J(i,
I 'tera Wielowieyskiego_ W w~'nikll
I ewzji sp:ilka zaległy poda tek
' '''placił:: : llll, 16 h, m_ 4,i5::i,~7
zł" dnia 18 b_ m, 2,077,44 zt i
dnia 25 b, m, - 1.578.17 zl.
postępowanie

usa do Gene

ludność zgotowała
serdeczną owacie

ran-I

,c esarzowi

!

GE.\EWA, 2(), o, - Dli~
dzia przyjazdu negma, ,a pc l,rzyki HU czc~ć ,\bisynji,
11'0\\ ca "iemonle" picrw!!ole od·
: nym pociągicm z Paryża prlyhy rOli: który obsadzony był ~ilny :\egus ubrany był w szary, I działy wojsk. "raca.iąc~'cll z A·
; li do Gcnewy równoczcśnie mi- mi kordonami policji, poza I miękki kapelusz, jasne ubranie fryki "'schodniej, Witaly je VI
nisLcr" spraw
zagrani~zl:yclI czł~~lkami poszczcgólnych ~lclc i hrollZ?\Ye zam 'zowe pantof,le, porcie tłum"
11Idno~ci , a odI Fl'anC~l P', Delbos,
nllDlS~ei' g~lC.lI, do,puszc:-OI~o tyJk~), dZlCn I I,HI ramIOnach narzucon::t m~a! dział arlyler.1i oddał wracają,
Eden I nUfilster spraw zagranic;: JlIk<l1'ly I al'l11Ję folografo\\'.
.Jedwabną pclcryn~ koloru pw, cym hOllOr)' wojskowe,
I nvch lIiszpan,J'i Barcin oraz Ile
_-e_,"'nsa oczekiwali na pcron: skowel!O,
J
"
~
ADDIS _ ,\.REBA, 2G czcrWC::l
gus Daile Sclassic,
członkowie delegacji abbYJlskiej
Tłumy
zgromadzone przed
(P,\T), Ag, Sterani donu~i: Ra.
\Vbrcw zwv, czaJom
na czele ze Sł~TnJ1yl1l rasem :\n· ' dworcem przywitaJy negusa f)- Chebbedc, sułtan Dzimy i Fi.
genew- sibn. byłym dowódcą abisYl1skie krzykami i okla!>kami. Kłania-kl'lll, ,vd}-z' Z',lZ\","CZ"',I' lllleJ-C(J
t,'llll'arl'dell1fic \'TaZ z 21;0 przy.
" " '
".J
" ! l O frontu połl\clniowe'~o,
Prz'\'- J'ąc się na wszystkie stron ',nr,
,l
" _ "I
-u""
\va l ud n o-,' c", prz, ~"z'V)'CZ:I ,l'Oll'l dn "
" n . ,
. "
WO( call11 rOZll"C l szczepow J Z ..
"
- -.
,
hvl on w dnm wczoraJsZYlll do gus WSiadł do samochodu w tn
'k'
,
'I ,')' ule
częst"ch prz\.',·IUzdów w\,'bill1\.'cb
J
" ' ,
,
-,
"
"wOleml wOl~ -al11l zg o I l
.
J
Gencwy,
wal'lysLwle rasow l\a!'\lbu I has, ł ,',
b ' ,· 1 ' l k'cll !
osohisto~ci, na dworzcc nic przy
" , 11 "
•
d ł ' d I
1
('
11
g osc ''' o ec w,ac / w OS -I
'
Z poclagu, wSJ'od Wll' ,lc~10 sy 1 U n !,>J(~ o )ole LI ,al' ()J!, l ' l' l
I chocl/i, z_,"'rol1wc}zit si~ d/i~ rant)
,
",
'
l '
.. Ił>; OIY I 11-011,
"
I)()\llll(:crnw zebranych, w\,~le- gc Zle zamlcs;: ,[I ,
przed dworcem i na ~choda,ll cHi ministrowic Delho, Eden 11 ,,- god7.in<: po pnyb~'ciu nr 1
wiodących na pcrony. kilkuly "
I 'd 'l
l t l
l
Ba),cl<\: \' cgu p:)l,o:,la ł'
w ~WO\Ill , gu~a, O( WJC, ZI ,go w , ,l~ C n ,l c!>i~czlly tlUIll, znęcon~' zapowie- przedZIale ,>~' plalnyJ1l w lowa- legat grecJu 111m, PollLI~. WIC\~rzv!>lwic rasa E:assy,
Przrtl przewodniczący zgromadzenia'
za ukrywanie ma:ątku
olZnnmi pl'lccllialu ~grlll1la(lzit ligi narodów,

I

I

I

"
podatkowe szeregtl
osobJ-sto.óC\- l' l'nstytllCJ' j kto're glo~
,-'
"zą n'le(az wznl'o"le zasad" w .oto
•,
",J" slInkll do państwa_ Z ubolewaniem
przekonywam się, że istnieją w tych
w~'padl,ach dllż~ zaległości podatl:owe i to W pllliatkal:h, ł<tóre te
instytu~,le -- jak(l nr:lw,b",cy od swoich pracow:Jikó\v llicl'zal1.i',o
iU? przed l,ilku laty pobl'a!y i do
kiJsy skarbowej nie oO\1rowadzily_
RI.~illizując postanowienia ustaw łłoSlla
się Hum dziennil,arzy i I'olllgnł
LO\'DYN, 26, 6, (PAT), Hen
l/oLlaUiowych i zlecenia minister- ,
W
fów, Do
przedziału
negusa ter dono i z Genewy: Sprawa
:tótwa ~karhll, u~zęd.v sl\,lrbo~'e 11 0 -1 połaczy Egipt Z Europą w,>zedł ra \'asibll i złożył kró ' lJ1ożliwo~ci osobi. te~o rq~el,u ne~zynaJąc od kWletllJ<\ r, b.
lowi króló v głęboki 11kłon C1;O- gu 'a do zgromadzenia ]lgl byh
PRZEPROWADZIŁY LUSl RACJ~ ~ ALEl~S,,\i\DH.T.\, 2~, 6, ~a l!, Ilobi tny i ucałowal go w r<:kG, przedmiotem długich narad z
f)odatlw d~chodo",('go pobieranego b;y~~. Il\ln~~tc:', kUl1ll~,lltl,a~Jl r~~J ' / :\cgus .ucałownl rasa j -a.,ibu w I;rz~,~'odniczącym zgromadzenia
wedł:.ig dZiału :! ustaw~' (oli praco'" ~d Ikclo:, l ,l~Z',l Opl ac.o'~ ,l~, PI() ' głowę I po tcm protok ularnem lohhselll.
Ilików\ Zaległości takle slwie!d7.o l .l~kt ~L",orzenl~' l_lO,weJ II~l.11 lo! przywiLaniu padli sobic obaj w
Z kół abhyiiskich informllją,
no 111 , i1l. w ~,pÓłC2 Z o, o, "Spólk<1 111ICZ,cJ, łącząceJ J<,g,lpl, z ]'.,uroP'l' objr.cia i ucałowali się serdcc.~- że decyzjn w tej sprawie jeszcze
wydawnicza czasopism" w Warsza, ProJcl',l lcn prz~wld\lJe tl:ZY po- nic_
nic zapadła,
wie. wydające,l pismo .:Czas"_
ł,~czenla , ty~~(~nlo~\-,: z , E~r~~'l' Po przywitaniu się ras NasibIl
Ulra~a
Nale~y zauważyl, ie W~'GawlJic, ~:ln_~o~oL,~ ," ~ I U~Z<\Jc~c ZI 1~\.all.'l, wyprowadził negusa z przedzia-,
•
,
'wo "CZHS" prOWarllOIl,e , lJj'!o U-, z~lll Z~_'~),lł)?) ;1<: ,", 13\( ap~'iz: 111 i przez szpaler dziennikar, z~,: Ablsyńczycy slC:~ podda ą
"rzednio przez "Sl'óJl,ę "J'ua"n;czą , ('IC, "ll:dl1ll1, herllnll' , l ar~'lll
i foLogn.rów udali się do wyj,-E,\POL, 26 czerwca, (PAT)
,CzaI''' w Kralowie, kima zalega 2 Londynlc_
Iścia, Na dworcu rozległy ię o . Przybyły tu na pokładzie pa-

l d
kt
wg ą u a a

niiszy list od senatora

i

WARSZAWA, 26.6. (P ,\ TJ
związku z podniesioną na osl,at,
niem posiedzeniu senatu przez mini,
~tra skarbu sprawą zaległości \lodat
liQwych wydawnictwa "Czas" oraz
ogloszeuemi w dniu dzilllejszYllI wyir.Śnienial11i tego wydawnictwa -ministel'stwo skarbu
w
w~'niku
,t.wierdzonego w praktyce skarbowe,i częstego zalegania pracodaw,
ców z wpłacaniem do kas sl{arbowych poh'ącanego pracownikom po
datkIl dochodowego został wprowa
lIzon:/ do onlynacji podatl\Owej i
II czedł w życie 15 stycznia 1936 r,
PRZEPIS,
(,'órego mocą każdy, Ido - będąc
ohowiązany do potrącania lub in-

Zabierając w tych sprawach glos
lta 1l0sje(~zel1ill komis,ii budżetowej

~e~:a~!:~~~,~~k~~!:,j,

.,Gł031[ Poraltnego" otrzymała po

a

WAUSZA"'A, 26 czel'wca. W łych wal'unkach Rząd Pol munikatcm PAT upoważnionalJa~eCkiegO' P . R d b.t
•
związku z lJobyłem ski był zmuszony do oświad- jest do stwierdzenia, że rOZJJlOzanowlly ~me e a ~'Z\ za
prof. Adama Krzyżanowskiego czenia co następuje:
~"y pl'owadzolle obecnie w sfJl'a ,Byłbym_ WdlJęcln~ za . as a w , •
w Sł, zjednoczonych z ramie1) PŁATNOŚCI ~ALEŻl'\E wie polskicb zagl'anicznych (H ' II rn,~~c~~~le J~~~tęPt~kic;~:~tyat~:-ia,
nia I'zł}du został w du. 25 b. m. WEDŁUG KONTRAKTÓW PO gów emis~'jnych przez dele<fa., le ore Zlemll
_,
ogłoszony w Nowym Jorku na- ŻYCZKO,,'YCH BĘDĄ TYM- tów polskich w kr:ł,jach wic~z)' llomość, jalw?ym przedkładal 1res('
stępujący komunikat ofie,jaluy: CZASE:\I DOKONYWA~E W cielskich. a pJ'zedewszystkiclll 111~'ch zap;ylan na plenum sen~tll '"
"Spcejall1a delegacja rządu DRODZE
EFEKTYWNYCH w krajach, z którymi Polska ma 1 dniu 2~ _b, nt. p. n~arszałkowl Pry
Polskiego, któ,'a IJrzyb)'la kiJka WPł.. AT W ZŁOTYCH:\' A RA- nictylko ujemny bihms handlo- SIOr~WJ l tI~yskal Je~o apfobal.ę.
dni temu do St. Zjednoezoll)'ch, CHVl\'KT ZARLOKO"'Al'iE :\. "~', lecz I'ównież u,ieJllIlY hilans i WJad~o,o~c_ ta ~lle odpo~lada
poinformowała fiskalnych a<'ell (~E. TTÓ'\- }o'JSJ{ALXn':H 'V płatniczy _ dolJezą jedynie 7-:) I I'zecz~" Hsl:"lsCl, gdyz z 1~, m3u,zal
łów polskich pożyezek za~J':l1i- Jl.\:\'Kl' POLSrJl\I,
~:łdnienja h'ansfel'u dlll 7,<l~rani Idem wogole przedtem l11e rozma
CZJJydJ. że niestety .iako kOllsck
2) TIłA l 'SI<'EH
~L" Po- ('w)ch }Jo~iad~u'7.~- IH)lskit'h pa- wiałell\.
_
_
.
we]leja ogólni«' znanych ogl'ani TRZEBXYCH ~A OBSLUGĘ )licl'ÓW wal'łościow~'(~h.
I Prawdą j'!slnatomlast, ze . WIt!
CZeJł w handlu zagl'allicznym, ZOSTAJE CZASO"-O ZA,,' IEW stosunku do '-raJ-owych działem, ił. p, marszałek b~ł UtrOI .
'
... ,
1Il0wally o możliwości takich py
stosowanych pl'zez wszystkie SZONY,
lJO~13dacz)' t~'ch. waJo~ow wy- tań i ~ie w st ił ze sprzeciwem
kra,ie włącznic z kl'a,jami wic3) ,jest życzeniem I'ządu, aby plata llastepowae bf'dzJe w zło.
y ąp.
l'zycielskimi, llad,,:yżka. ~iJall~u l'ozmowy dołycZą6C wytwOl'ZO- ł~'ch, jak to zresztą 'm iało mit' j_ co d/) Jch postawlellla
_
hand]ow~go l)ols~l obmzyła su: I ue,i w len sopsób s)' luat.ii zosta- see i dotąd dla olbl'z)'mic,i wj~k- ! . L,acze wyrazy szacunJw l powa
d~ rozJJu3l'ÓW ,~ueznanych, - I Iy pod.i~tc we wlaśeiw)-m mO' r szośei 1)o3iadacz~' po15kich. kłó I 'lama
" kOllsekwellc,l1 l'ezeJ'wy Ball- j UlenCiC'"
Il'z~' inkasowali swe kupony w I
(-) .\L. HEII\IAN-JARECKI
l ku Polsk, spadły do 70 mil,i, dol, 'W zwh!zku z powyższym 'ko- Ranku l}oł~kim,
Warszawa, 26 czerwca 1936 r.

W

\'Om łącznie_

p

b
~nl(

I (PAT). 'V

l'Iini5ił!rslwo

kasowania podatku na r1.ecz skarbu
pań.slwa nie wpłaci do kasy urzędu "karboweg!l sum potrącanych
lub z~illkasowal1ych, podlega kan:e
grzywny do 5,000 zI. lub karze aresz
lu do 6 miesięcy albo obli tym I,a

rzgmang
"r':'D.-...,...,
za...

~r
"I
poz·U..z.,L ol.:.L-.,

List senatora

I

I,onla lotnicza

i

,.I

I
I

I

II

I

WOJ-Ska

I ,,-,
I

i.i'ii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Sankcie karne

PARYZ. 26 czerwca, (PAT).
h ba deputowanych uchwaliła
t1zi5 po JJołlldnill 542 glosallli
la i ani jcdn)m przeci ',l' pro ,
;, id uSl<:',;Y. z;loslrza.iąu,.1 san'
, je kanw ~a l'l: r., \\ <lniC mienia
zngl'<1.I,:cq, PI "ekl len przew ;,duje, it: lli;:ci~l(' zadeldarowa.1ie świ<ldo .n f posiadanego ,"a1';Ianicą mIenia, bGdtie karan:.:,
Jiezależnie od sankcji kodek .,owych. grzywną, równą wartoś
ci zatajonego mienia oraz " 'y'
wie'5zcniem wyroku IW 00\1111
skazanego.
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Proces · na użr i

Ż,r

ie
23 mil;

Sekwes'rator ustaliI. że Boussac •• wJlPompował
a skarb nałoż"ł 10 milionów złotych grzywny
Z "'arszawy donoszą:
V1czoraj na wokandzie wydziału II handlowego sąau okrę
({owego w \VarszaWle znalazła
się sprawa zakładów żyrardow
skich. :lależy wyjaśnić, że wczo
rajsza rozprawa nie jest sprawą sądową o roszczenie akcjonarjuszy poJskich w stosunku
do Boussaca, ani też sprawą o
roszczenia Zyrardowa w stosun
ku do Boussaca. Rozprawa toczy się jedynie naskuŁek pozwu wniesionego o unieważnie
nie uchwały walnego zgroma·
dzenia akcjonarjuszy Żyrardo
wa w roku 1933, przyjmującej
do wiadomości i zatwierdzają
cej bilans i rachunek strat i zy
sków za rok 1932.
\ Wskutek wniesienia lego pozwu przez grupę akcjonarjuszy
mniejszości polskiej sąd ustano
wił dla jego zabezpieczenia se·
kwestr sądowy.

,V

kich, by moglo być we Francji l utrzymano, a obecnie sąd rozwyegzekwowane.
patrzy pozew pod względem me
Pozatem układ przewidywał, ryLorycznym, to znaczy, czy na
że w przy złości na 5 miejsc w leży utrzymać uchwałę walnego
zarządzie, dwa mają. być zajGte zgromadzenia,
zatwierdzającą
przez przedstawicieli mniejszoś rachunek strat i zysków oraz
ci polskiej, zaś z 5 członków ra- bilans za rok 1932, czy nie.
dy ma być 3 przedstawicieli
Na czem opierało się żądanie
mniejsza ~ci polskiej, a dyrekcja unieważnienia tej uchwały?
składać się będzie wyłącznie z
polaków.
Błąd Boussaca
Po podpisaniu tego układu,
Oto
między Żyrardowem a
zwanego popularnie paktem biprzedsiębiorstwem
Boussac'a
skupickim, grupa kilkun&ii.tu
akcjonarjuszy, która wniosła "Comptoire de J'Industrie Cotpozew o unieważnienie uchwa- tonniere" istniała umowa o poły walnego zgromadzenia (na moc techniczną i finansową· zabezpieczenie
tego
pozwu Umowa ta była wybitnie niewprowadzono sekwestr)' wnio- korzystna dla Zyrardowa. Stosunki między CIC a Zyrardosła podanie o umorzenie spra·
wy, wyjaśniając w tem poda· wem polegały na tem, że ostatniu, że doszła do porozumienia ni płacH fantastyczne odsetki
w sprawie polubownego zalat- od kredytu, opIaty za pomoc
techniczną i t. d. Pozatem "pel
wienia zatargu z Boussac'em,
moc" polegała na tem , że Żyrar
dów zakupywał od przedsię
paktu biorstw francuskich bawełnę
Jednak sąd handlowy nie u- po cenach dla siebie wybitnie
względnił tego podania, wycho- niekorzystn~'ch. " ' prawdzie C.
dząc z założenia, że pełnomoc l. C. nie mogła przy pomoey
nic twa procesowe adwokatów, swego portfelu akcji głosować
reprezentnjących grupę mniej- na walnem zgromadzeniu, jeże
szo'ki akcjonarjnszy polskich, li chodziło o umowy zawarte
nie upoważniały do oddania z tem przedsi~hiorstwem, ale i
sprawy sądowi polubownemu. bez akcji CIC grupa BOHssac'a
Pakt biskupicld poddano wów. miała wi~kszość, gd~' ż duża
eza;" ostrej krytyce, pr,zedewszy część akcji była własnością dm
stloem. ze str~~y b. mm. Matu- giego przedsiębiorstwa frrmcus
s~ewsklego .. " owczas. to 1!0p~ł. kiego Boussac'ów, "Mal1llfacsam?b?.J stwo .w lllewy.Jasmo ture de Senones". Tymczasem
n} cIt. ol,o!lcznośclach (up~de~ Boussac popełnił w swych kom
~~ . p:~tra~ Ale~sa~der Led~lc~l, binacjach pewną nieoslrożność.
k~or~ po.sredlllcz~ l w ro~oVi a- Mianowicie w sprawozdaniu z
~Iach ml~~~y grupą akc;1 0nar - Żyran\owa napisal, że niet:\ko
CIC, ale i "Manufacture de SepolskIch a ~oussacle!ll.
. \\ obe~ tego" ze sąd Ule ';l- nones" udzielała "pomocy tech
~ zględlllł podania o umorzen~e nicznej i finansowej" Żyrard,o,
sprawy, sekwestr w tyrardowle wowi.

Uniewainienie

Pakt biskupicki

jakiś czas po wniesieniu
tego pozwu doszło do zawarcia
porozumienia miGdzy wspomnianą gn,pą akcjonarjuszy polskich a Boussaclem, na mocy
którego wszy tkie pretensje ak
cjonarjuszy
mniejszoścI polskiej oraz żądania pokrzywdzonych b. pracowników i t. d. mia
ły być poddane arbitrażowi sądu polubownego, w którym obok jednego arbitra strony polskieJ i jednego arbitra strony
francuskkj zasiadać mial jako
superarbiter pro f. Adam Krzyżanowski. Boussac zgodził się,
by orzeczenie tego sądu było
miarodajne dla władz francus.

(nI!

\lUSZJ
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Na tej pod tawie portfele akcji, należących do tych obu
przedsiębiorstw
wyłączono od
prawa glosowania nad uchwałą
zatwierdzającą umowy Zyrardo
wa z CIC. Wobec tego grupa
lllniejszości
pOlskiej zdoJ)yła
większość w głosowaniu i unieważniała te umowy. Gdy jednak doszło do zatwierdzania hi
Jansu i rachunku strat j zysków, Boussac głosował akcjami
CIC i "Manuf'acLure de Senones"
zatwierdzaJąc rachunek strat i
zysków, który przecież był wynikiem wykonywania unieważ
nionej umowy. Był to czywiście
ab~urd, gdyż najeżało wyciąg
nąc konsekwcncje z unieważnie

nia umów i tranzakcji zawartych z CIC i wprowadzić do bilansu zwroty strat, na które był
narażony Zyrardów przez wykonywanie nieważnej umowy.
Na tej podstawie sąd wprowadził zabezpieczenie pozwu o u nieważnienie zatwierdzenia bilansu, by w drodze sel~westru
u talić wysokość tych strat.

Wyroki niewYkonalne
Pozo taje jeszcze do rO/waże
nia niezwykle ważna sprawa
wykonania wszelkich wyroIdIw,
jakie mogą zapaść przed !:ląda
mi polskimi. \YFoki Le nie są
wykonalne we Francji. To też
można było ich dochodzić lylko
na kwocie 10 miljonów złotych
którą Żyrardów hył winien
przedsiębiorstwu
l\fanufakture
de Senones. Były to jednak wek
sle, które Bon 'sac mógł odstą
pić komu'
trzeciemu, uchylając się w ten sposób od odpowiedzialności
materjalnej, 0dobnie jak mógł przepisać na

I'

zł

..,

kogo innego akcje. Wspomnia'
ne ,~r ek s Jc nic były przedstawio
ue. Zyrardowi do zapłaty (chod_~I tL~ o kwotę 10 miljonów zł.)
N.lc",!adoll10 dokładnie, co się z
menu stało - należy przypuszczać , że zoslały one wykupione
przez osob~ podstawioną i maJą walor prawny jako zwykłe
zobowi ~IZ[lnie cywilne.

120

złotych Z8

Ostatnio nowoulworzony syn
dykat akcjonarjuszy polskich,
który przeciwstawił si ę paktowi
biskupickiemu
ofiarowywał
Boussac'owi poważne sumy za
akcj e Ż~Tardowa. Boussac jed·
nak, wobec mocnej pozycji, pole gającej jak \"iadolllo na niemożności wykonania we Francji w~Toków s ądów polskich,
zażądał za te akcje po 12U zł.,
podczas gdy kurs akcji , jaki 1110
gą obeellie uZ~' sk[lć drobm akcjonarjusze polscy nie przekracza 20 złotych.
Zaznaczyć

tu .Jeszcze należy,
s lraty, na jakie naraził Bous
sac Żyrardów przez stosunki 'l
CIC i :\fanufacture de Seuones,
które to pl'7edsi l: hinrsł wa naJeżał~' do Boussac·a. sek\\eslr są
do\Y~- ustalil lIa 23 miljon~' zło
L~· ch . Ponaclto za niewniec;ieni(
oplał ""'nplowyelt w!l\clze ~1\;tr
bowe . , ł o żYły na ZyraJ'dów
gl~Z~' WI1l' w wysokości. ]'0 miIjo·
now złotych .

że

r\' a cJllżrcia popełnione przez
Bml ssnc 'a w Żyrardowie !'.lwier
dzol1e są w sposóh niewątpliwy
Obecnie cała trudność polesa
na tem , b~' pokrzywdzeni akcJo
narju sze polscy otrzymali Z?
nie realne odszkodowanie ...

,

•

Pale łyna

zagrożona

akcie!

rew II

60 tysięcy beduinów chce poprzeć czynnie terorystów aralJskich
200 szeików wJlsfoJowało ultimatum do wysokiego omisarza
siadanie, noszenie i wolny import broili. Korespondent, który powrócił do Jerozolimy z
Trallsjordanji,
podkreśla, że
I wśród mas beduinów I'oi się od
w~'słanników
pallstw obcych,
podżegających arabów do powitania. Obecna załoga brytyjska
w Transjordanji jest bardzo
niezllaczna liczy bowiem zaledwie 1.300 ludzi. Emir Transiordanji
Husim
oświadczył
przedstawicielowi dziennika, że
wadzących walkę
podjazdową z coraz to większą trudnośc.ią
I~and arab~kich. ~y Amman, sto może
wpfywać
hamująco na
hcy TransJordanJl, zwołane zo swych poddanych.
stało zebranie 200 szeików arab
skich, którzy wystosowali do
wysokiego komisal'za bl'yty.i·
skiego w Palestynie, b~dącego
LONDYN, 26 czerwca. (fl AT)
Jednocześnie komisal'zem Trans Reuter donosi: Koła polity zne
,jOl'dan.ii, ultimatum, że jeżeli angielskie z uwagą śledzą sytażądania arabskie co do za trzy- ację w Transjordanji i są w 0mania emigracji żydowskiej do ha wie, aby tamtejsi heduini nie
Palestyny oraz zakazu sprzeda· przyłącz~-Ii się do rozruchów
wania ziemi żydom nie ZQ . taną arah kich w Palestynie.
w ciągu 10 dni uwzgl~dnione,
Nie wiadomo, czy ('mil' AbaJ'abowie TransJol'dan.ii pI'zyłą- dullah zdoła powsh'zymać be('zą si~ do l)Owstania. Korespon duinów,
jPdnakżr wydaje się
dent "News ChronicIe" zazna- niewąłp!iwen, iż do Palesł~'ny
cza. że tego rodzaju powstanie nie zdołają oni wtargnąć. Niew Transjorclanji byłoby dla \V. ma żadn~'ch dowoClów - donoBrytanji o wirle trudniej'izc do si Rru!rr- ah~' propaganda wIo
pokonania, niż ohrcne zamieSz, \ .,1.[1, luh fundusze wloskie prz~-
ki w Palestynie. Jak wiadomo eZYllily sir do znl,urze(1. "hot
howipm, w 'przeciwie(lstwie do Iniew~lt,)1iw'i(' na ak('.i~ H1'ab()w
Pa I('st~'n~' - w TI'ansJol'danji l' wpłynął I'nl'll :\Iłt~- s('mi(·ki w
dozwolone były dotychczas po- :\'kllU:zcch. nirllla jednak rów-

ILONDYN, 26 czenyca. (PAT)
" r\' ews Chronicle" donosi z Je·
rozolimy, że w Transjordanji
Jll'zygotowu;ic się obecnie zbI'o.i·
Jle IJOwstallle arabów, ktÓl'zy za
miel'zają
niebawem
prze.iM
przez rzekę .Jordan, by przyjść
z pomocą al'abo~n palestyiiskim
Około 60 tySIęCy beduinów
gotowych ma być do przejścia
przez granicę. Część jeh miała
już naw:t przedost~ć ~ię do fa.
lestyny l prz~'łączyc Się do pro-

WP',w Niemiec

niei żadnych dowodów propa
gandy niemieckiej.

Motywy arabów
KAIR, 26 czerwca. P AT).
\V kołach arabskich odnoszą
się zupełnie obojętnie do opu
blikowania t. zw. dokumentów
w sprawie rozmów księcia Fejsala z sjonistami. Przy sposobności
stwierdzają
jednak, te
rozmowy te prowadzone były w
czasie, gdy Palestynę rozumiano' jako część Syrji, gdy pojęcie
"siedziba narodowa" nie znaczyło tyle, co "państwo" i gdy,
co najważniejsza, ustrój mandalowy mial jedynie doprowa·
d z ić do konsolidacji pa ńs twowości arabskiej, a właśnie sjoniści odrazu za.ir.li stanowisko
popierania mandatu, jako stanu trwale~o.

Zbiórka Dieniedzy
KAIR, 26 ezerwca. PAT).
.Tak słychać, w~r soki komisarz
hr~· t~-jski zwrócił się do premiera ~rl1słnfy Nachasa o ukró('('nic zbiól'ek pieniędz)' na rzc<'z
powstańców palestyliskich. r\' arazie niewiadomo, jaki ohrót
weźmie ta sprawa , gd~'ż zbiórki
prowndzone są pod hasłem pomocy dla ('hor"ch i lIhogich i
cała ludnoś ć odnosi si~ do . akcji
tej hardzo prz~· chylnie.

_._iiii.ii
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Natjonalijc:i

hulają

na ulicach Bukaresztu
BUKARESZT, 26 czerwca. -- , wiedza ją cz<:sto
kolporterów
(PAT). Grupy nacjonalistyczne pism, sprawdzając. czy ni.e sprze .
wywołały nowe zaj'cia na przed dają oni dzi enników
"Ade\'emieściach
Bukareszlu, gdzie ruI" i "Dimineata". Kołn rządo
zraniono kilku przechodniów l, \\'r znpu",iaclają zaostrzenie zai palono dzienniki lewicowe. rząclzell, maj:1cvch na celu uOddziały
niebieskieh koszul trzymanie
porządku . Dziś
(parljn narod. - chrześc. Couz" zmarł wsl\lltek ran, odniesioi Gogi) nnpastowały przechod- n~'ch p()dcza~ znburzcl1 uiedziel
nió',' , a klo odmawiał ol,azan il1 I m ·ch , nraco\\'llik drukarni "Di
dokll111entów osohisłych, hYł mill eata".
mallretowany. i\"acj()\{ali~ci od-I

Najazd
endecki
na
Myśleniee
Cala oDinia Polski domaga sie bardzo ostr,ch represji
KRA~ÓW, 26 .czcrwca: ~!at}'1
Jasno to pr.ecyzuje "POI.Sh:\. Ipołączeniu
n~pad~~ gan~ste~ski:n' wymki.
wiel~ . wypadkac~
oSiąglłit:t~
na- ZBROJNA"
,nie pozwala Juz dhlzeJ
Przestrogi
li: •

Patrolu.lące oddzIały łlOIJc~l

pISZąC:

łudzIć Sil:, H

tknęły się dzi~ rano w okolicy ( "Wyjątkowe czasy wymagają Wyjątl Stronnictwo Narod0'Yc niezdolne jest
ZubJ'zycy pow. nowotarskiego kowo jasno i konsckwentnie sprceyzo· opamiętać się i zejść z platformy
na resztki bandy dywcl's. Do- wanych metod. Na luksns burd I krwa zbrodniezego warcholstwa".
boszYllskiego. Pomiedzy poJic.'ą w~'ch awantur królcwiąt politycznych
"GAZ. POLSKA" W artykul~
a uzbrojoną bandą wywiązała nas dzisiaj nic stać".
zastanawia się, jak okreśLć la~)ę sh·z('lanina • .Jedcn z dywer"KUR.JER PORANNY" tak o · mach DobOSZYliskiego: "OhłęrJ '?
bantów Machno .Józef został za- cenia wypadki myślenickie:
Szaleństwo? Tak, ale rówl10cześ
Uty. Encrgiczny )}ościg za resz- "Opozyeja cndceka wcszła na dro' nie widzi "metodę w tem ~zaldi
ł.. baudy dywel'~antów b'wa.
gę teroru politycznego, posługującego stwie". Rozciąga odpowied,,;al
~
się najdrastyczniejszemi
metodami ność na całe Stronnictwo ~al'o
Agencja " Iskra " donosi z War , bandyckiemi. Opinja publiczna za- dowe.
sza wy:
skoczona i zdumiona tą formą walid' "Od paru lat stale i systematyezni'l
Pościg za ukrywającymi się w nie wyraziła natychmiast całego słusz- prowadzona jest w kraju agitaeja i pro
ok.olicznych lasach uczestnika" nego oburzcnia, łudząe się jeszcze, Ż~ paganlla w słowie i w nlelegalnyeh
mi napadów rabunJ, owych w może były to tyłko sporadyczne wy· drukach, w której czynione są ot~ar~Iyślenicach trwa nadal, przy- pOliki ostrej njepoczytałno~ci. Nieste- cie zapo\\iedzi podjęcia zbrojnej wal·
czem znaczna część lasów my· ty rozwój akcji bombiarzy endeckich ki o władzę nad państwem. Wzywano
ślenickich zoslała prze zukana . nie pozostawia .iuż dziś wątpliwości, otwarcie do składania pieniędzy na
.\ V
lrakcie
pO SClgU policjl.l że jest to szeroka akcja plan~wa, dynamit i brauningi. Od szeregu mic·
~chwytała szereg dalszY vh człon obłęd zbiorowy, który należy wypalić sięcy stwierdzone zostało, że nie były
ków bandy, pozostali zaś ukry- gorąc cm żelazem powszechue.i wzgar- to puste słowa i frazesy. W jesieni zewają się pojedYllCzO
W lasach. dy społecznej i wyrzueić poza nawias szłego roku dopuszczono się kilkakroi
co oczywiście wplywa na prze · ż~-cia publicznego karzącą dłonią spra nie napadów z bronią w ręku na ko·
dłużanie się po' cigu.
wil'dłiwości.
misje wyborcze; przywódcami ich byli
W wojnem państwie Jest mieJsee lIa działacze Słronnlct'l\'a Narodowego;
. ' a pod~tawie zczn ,1I1 al"e zlcl
wanych dotychczas cz!onkó,,- najbardziej nawct zacięte walki idei. przyszedł dalej szereg zamachów bom
bandy, policja zdoJała ustalić na lJOglądów i zasad - lecz nie powinno bowyeb, dokonanych przez członkó1\'
zwiska w zyslkich uczestników znaleźć się pobłażania zwyklemu ban- tegoż stronnictwa na lokale i mieszka
napadu, co' znacznie ułatwi ich dytyzmowi, okrywającemu się maską nia przeciwników polilycznycb; naaresztowanie, Zeznania te po- działalności polityeznej czy spoleczne,j. stępnie zaś okres organizowania w po
twierdza ją również, że inicjato·
Ostatni operetkowy czy filmowy Zlł- szczegółnyeh miejseowośeiaeh kraju 0 rem napadu i przywódcą bandy mach w Myślenicach, ma.iąey coś z poru zbrojnego przeciwko państwo·
hył jak to już donosiliśmy charakteru szlacheckiego zajazdu w wym władzom bezpieczeństwa. W
prczes zarządu Stronnictwa Na - rodowego na nowint krakowski.
inż \.dam DoboSZYll ski
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"WARSZ. DZIENNIK N,et.
flodaje następujące szczegóły ()
LWÓW, 26 czerwca, (PAT). na trzy Jata więzienia, Jarosław
•
\H d' d'"
. IMa k syma'
. k l. p 10
' t D k
inż. Doboszyńskim, stojący 111 na l 'v
mu ZISle.lszym o db y ły Slę
. l pIJ
. . .r Ster -uc
czeie bandy, która napadała na prze d są d em o k ręgowym k ar· d wa l a ta WlęZlerua,
aJus aW9
Myślenice.
nym dalsze rozprawy przeciw- Dorota, Marja Dorota i J. \Vi.
"P. A. Dobosz)'liski powrócił nle- ko uczestnikom' pamiętnych toszyllska po 6 miesięcy więzie
;jawno !I; ćwiczcń wojskowych, daw zajść kwietniowych we Lwowie nia, Róża Heller na 6 miesięcy
nieJ' był prezesem IJowiatowcgo za ·
Oskarżeni odpowiadali za de więzienia z zawieszeniem wyko
rządu Str. Nal'. w powicde krakow" monstracjc, stawianie oporu po nania bu'Y,
Zofja ~Illsajowa
skim; 0(1 kilim miesięcy obowiązków licji , bicie szyb i rabunki w skazana została na !:nlziell are
tych nie pełnił".
sklepach. \7V wyniku rozpraw I sztu z zawieszeniem wykonania
skazani zostali: Piotr Zurawskł karv
. na 3 lała,
Niema
•.
ldotądl wiadomości, czy
~)OSClg w asac l lllyślenickich do
..
~
",g§~p
pl'owa d Zl'ł do UJęCIa
DoboSZYlIk'
s lego.
zajęte przez Stany Zjednoczone

I

I

krwawe
ze stro, I
uy rządu, apelujące ,do rzeczywistych :
uezuć narodowyeh ,twórców całej tej I
zgrozę budzącej roboty - nic dały,
l\lini .. ter Eden nie bierze udziału
jak dowodzą Myśleuice, rezultatu. Nie W konferencji w sprawie remititary·
przemówiło do przeko"nania siewców de 7.aabsorbowany sytuacją w Afty
anarehji wskazauie na położenie pań· 7.acji Dardaneli, gdyż j!!st całkowi·
stwa, na niezmierną - w Polsce SZCZI! ce W .. chodniej.
gólnie - doniosłość ładu i spokoju
Morze Czerwone utrudnia mu za·
wewnętrzncgo (Ua jej najistotnicjszl'.j jlicie się morzem CzarneJl!_
siły obronnej".
,W konsekwencji takiego stanu
- Dzieli dobry, panie Eierweislt
rzeczy autorowi
nasuwa sil~ Straszny dziś o p a ł!
myśl:
- - Chciałeś p'an chyba powie·
"Gdyby spl'awa myślenicka zdarzy " dziel' II p a ł'! ...
la się na 'wschód lub na zachód oli
Ja wlaśl1Ie
p(lwiedziałem
nas _ w Rosji Sowieckiej lub w Niem
P a ł", tylko ten 7,ecer. co to skI aczech zapłaciłby za nią głową Dobo" dał, omyl!ł się!
szyński i uwiedzeni pl'zezeń nieszczę śliwcy. Istotni sprawey bez procedural
Paweł Distelhach opowiada
nych cercmonji, zoslaliby slarl'i lIa ~weJ ksi,lŻce ,.Ży\\a Francja":
kl'wawą miazgę. To chyba .iasne. Uzątl
"Ni~zliczol1a .i\Sć h:al1~m:ow g?
Rzeczypospolitej i obóz przy nim sto- towa lest oddac ~wc z~" cle W 111m;
jący ma pOllad wszelką 1\'ątpliwo~ć idei. W żadnym lua,iu nie umarlII
do1ić siły. aby uczynić to samo - gdy 1~'11l ludzi, jako (lriaQ" s\\'~' ch prze·
by miał po temu wolt: i powziął taklł konall. Drwiąca
11 waga
pewne}
decyzj~. Doprawdy, sprawa m~"~lcnil:' IlrzeIHlp.ki, że panum !lO ~I OJl1 chodli
ka nasuwa myśl ' uporczywą, jak ~y"- tylko O 23 franków dzieł1l1:' rh djet,
rznt sumienia: Czy nasza polska, naro- skłoniła ,jednego z nich w 1'. 1532 do
dowa (bez cudzysłowu) toleranc,ja dl .. natychmiastowego wstąpieni,ł na oa
warcholstwa i anarchji nie staje ~i'; 1'~lkadę, ~dzie znalazl śm;erć, ze sio
ciężkim grzechem przeciwko lIaj~ywami ; »Ja wal1l jlOt;.alę, jak się u:woluiejszemu Interesowi pailStwa w miera za 25 rralll;ów!~' Ale nic 1I10t
krwawym trudzie kilim pokoleń odz~- na od nich wymagać, aby nal'llszyli
skancgo? Piszemy te słowa SZI'ZC1'Ze j !;woje oszclędności, ja!, nie mO';I\.·
z głęboką troską. ~ie cbcemy grozić również w~' llIagac, ab:,' sldadali od·
aul straszyć. Chcielibrśmy raczej tra·. powiadającE' rzecz~'wistosci zezna
lić do serc; mózgów i sumicń ludzi, nia poctatliowe. To ponad sjj~ lud,
'którYCh jakieś . czarcie podszepty na kie".
ł per~wazJe
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ścieżki Doboszyńskicb prowadzą.

*

Czyi

by od",'jeczny_., kontuszo'l\'y djabeł .Boruta rozhulał' się znon', u na polskich
r01.10gach'?

Podczas swe~!) pObytu wAmery'
'Jiedzial któ:,e:ros dnia

~e Ch ;~,,1erloll

~

l1a tara~ie kawiarn!
W' towal"Y• ..
'
•
stwie glośnego dyrygenta jazzowe·
clęzluch
go Pawła Whitcmana
. , Pr~szę mi wyhacz~lć, że je·
za porwa. nie dziecka I ..·,t ~m f.a
I
'
.
<I
ma j
omowny
- JJowleI P1\RYŻ, 26.6. (PAT) - Trybunali dZluł - ale mam slra~zlj\\ą lIligre
w Aix en Provnice ' skazał na 20 lai nę·
dpżkich robót Andre Clement i Ma- ,lakby tu panu pomóc za·
rJ'p'" Cal'don za usiłowanie porwa troskaj się Whitemall. - Może dla
nia p\'zed kilku miesiącami dziecka uspokojenia zagr,ać coś panI!
n1
pallstwa Malmejac.
mym sal.sofonie?
- o nie! - zaprotestował Ch~
'llska
stertol1
. - Ja wolę migrene!
cząŁkowanie kolonizacji ameryW
kańskiej. Statek amerykallski
-. Ik
K'
przywiózł na każdą z tych wysl)
angle ę Ing
Pewien reżys~r posia(,a od nil!po 4 wychowańców szkół amt~LONDYN, 2G czerwca. (Pat), dawna willę z ogródkiem. Rano, w;v
rykallskich 7. Honolulu, PHy lą Jędrzejowska pokonała w tur- cbudzi pn~d dom i ziJ';ytowal1~' wo
dowaniu uroczyście zatkniQŁo na nieju lC1ll1isowym w Wimble- la na służącą~
wyspach sztandary Stanów ZjcJ donie angielkę King w dwuch
- Marysiu znowu ogrodu nie W)
.se t ac ll 6....
2
tarłaś z kurzu. :":'
noczonycl1,
:,), 6 :.

ZO lat

robot

I

I rzg maI

Glos" pras"

I

Tl'z~- małe

wysepki: Baker, Jarvis i Howland wymieniano . [ł.
statnio jako posterunki czołowe
lotnictwa Stanów Zjednoczonych pomiędzy Honolulu a No-

Tymczasem w prasie pojawił
szereg artykulów, które o ·
~wietlają wypadki 11lyślenickic .
Są one skierowane przeciwko
Stronniclwu Narodowemu i do - wą Zelandją.
magają siG wobcc niego repre
'Vczoraj na wysepkach tYCll
..
• . pro ki
s.)J.
uroczyscle
- amowano zapo-

~j("

k I- "

Jędrzelo

bl'l"e

*

s
153. NIEZWYKLA ROZ-

7'1)

MOWA.

Trze,h Muszkieterów
Powieść

-

Pani

niewątpliwie myśla

ła, że ja nie żyj~ mówił Atos. ~ Ja również myślałem,
że pani niema już wśród ży ją
cych. A przytem przecież tylko imię Atos zasłaniało hrabie-

w iLustracjach wg. Aleksandra Dumasa

go de la Fere, a nazwisko lady
CJarick ukrywało Annę de Bu-

cil.

W

rzeczywistości

żyliśmy

tylko dlatego, ponieważ nawza
jem myśleliśmy o sobie, że już
nie żyjemy i ponieważ wsponienie działa mniej przykro,
niż żywy człowiek, aczkolwiek
czasami
wspomnienie
może

154. D,Arlagnan . ma uml'zeć! A na zakotl.czenic pani wlaśll1(
- Proszę posłuchać: Pani zobowjązała si~ zgładzić księ,
ścięła dwa brylantowe
butony cia, jeślj wzamian za to kard~l.
z ramion Buckinghama. Pani nał zgodzi si~ zglarlzić rh\rt~
kazała uprowadzić
panią Bo- gnana,
nadeux. Pani wysłała skryło~rylady byla śmirrteJnie bIll
bójców,
aby
zlikwidować da,
d,Artagnana, gdy odkrył pani
- Ale czyż pan jest samem
ha{lbę , a gdy pani ujrzała, że wcieleniem
szatana?
wv'
kule nie dotarły do cehl, po- krzyknęła.
słała pani zatrute wino J Sfał- I - Możliwe - odparł .\to~.
szowany list, aby myślał. że Alc proszę teraz posłuchać
wino pochodzi od przyjaciół. I co mam pani do powiedzenia,

być dość ciężkie.

j

- Czego pan chce oderunie?
Dlaczego pan tutaj przyszedł?
-

zapytała

mylady

g-łosem,

c:hcę pani
Iylko powiedzieć. że podczas gdy pani 11ważtlla mir. za nieboszczyka, ja
dziwnym zbiegiem okoliczności
nie spuszczałem pani 1; oczu.
Mogę pani wyliczyć

wszystkie I

PO'j

jej czyny dzień za dniem,
czynając od chwili.
gdy pani
poszła na służbę
ła nż

I

do dzisiaj.

do kardyna'l
,

U-I

p ... jen nieufllości uśmiech
lla wargach mylady.

kazał się
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2'1.VI- "GLOS POBANNY" -

,,$wielo Morzali

Przedstawiciele Lodzi I
na zjazd gazowników

Na zjazd gazowników i wodo·
ciągowców polskich 'we Lwowie z
I ;.Imienia przedsiębiorstw mlej~kicb
w Łodzi. wyjechali: z wydziału ka<
nalizacji inż. inż. Frankow~ki i Bar'
szczewski, oraz z gazowni miej·
~kiej dyr. inż. Qundelach.
Zjazd odbywa się pod protektora
tem ministrów spraw wewnętrz'
nych, skarbu, handlu i opieki spo·
łecznej.

Równocześnie ze zjazdem otwar-

j

Zjazd obradować będzie 3 dni.

złoży

sprawozdanie

lodzi

Sle lUZ dzisIaJ

I

JP:osławii.

WroGzyński

VI

Tomalló'"

ZATARG W FABRYCE.
,
_
•
_.;
_
_
W rabryce "Bialodylit" przy li\.
Oroł:zgliolcl rOZpOł:zgna
Główuej 6~, od dłuższego czas.'l po·
1 wtarzały
lę zatargI o warUllln pra·
~,. d.niu dzisiejszrl~1 ro~y~czy tó~', e) spa Jenie ogni bcngal, [bY~? się. posi edz~nic ~ek('.ji l, cy i płacy. Liczne. interwencje in·
ll~lJą SIę uroczysto CI
"wlęta SklCh.
zhlOrkowe.l, na ktorcm \\'~'zn::1' 1 spektora pracy llIe doprowadziły
Morza"
według następującego
Niewątpliwie na Placu \\'01- ClOne zosLały
już
wszyslkic I do uregulowania tych kwesTji I do·
programu:
ności
o godzinie 19,30 l. biorą punkty, na klór~'ch odb:vwać piero konferencja wyinaczona na
d' .
l' l'
. si~ tłumy publiczności, żądnej się hE:dzie zbiórka na Fundu<.;Z najbliż3'!1! dni z właścicielem fabry·
kJ~Ot z~na 19. -d caps I Z:',' ~d ,Ol' piekJwch wl'ażeIl uroczyslościo Obrony 'Jorskie i pod ha.,łem: I ld E. G.lIlmanem prawdoj)o\!obnie
'les r l przelaz samoc 10 OWo
. .
.
,
k' t ' .
'
wych .
..DozbroJenie
Polski lIll mo· zalwńczy zatarg.
o lę ow,
\V dniu dzi&iejsL.ym również rzn".
godzina 19,30 - a) zbiórka udekorowane będą wsz~,stkie
Zbiórka odbywać ~ię ht~dl.ic
BlBL.JOTEt'I LUDOWE.
samochod~,,: - okrętów ~la. PI~- domy fla~a,m.i narod.owc~ll i 'i- we wszystkich cukierniach, 1'(>'
Starosta PO)\ tatll brzezlńsJiiegn
cn \VolnoscJ, b) podme~leme gi morsl,leJ I kolollJalncJ.
staur~CjaC~1, teatrach, l~a dwa: I p. Raudl w~'stosowal odezwę do hill
ball~er:v IL. M. K. ?a gm) acJlU
cach kOI~.I?Whycb, n~ kuhfaeb l I ilOŚci Tomaszowa, ab\' ofiarowae
magl.stratu m. ŁodzI. c., o e·
ZBIÓRKA ~A F. O. 1\1.
w.e wszeJ ,-lC skupI 'ac l ludZ'1 k'iią7ki i druki na rze~z powstaj.,.
gra~ue "Hymnu Bał,lyku
d)
Pod prze\yodniclwem inż. kIch.
. c,'ch bibljolek ludowych.
.
defIlada
samochodo\\' - okrę- Włodzimierza Ehorowicza odZ \STÓJ W WELNIE.
W PIK>SZKU,USl:IWA
Co rołw w czerwcu tOJjJa~zo"'bci
rabryk:inci notowali wielkie zapotrzebowanie l1a towaQ' wełniane.
W tym roku w przem:,'śle wt:łnia-

Obt:hód

ta zostanie wystawa poił nazw~
.,Gaz ł woda".
W zjeździe bierze udział 200 de·
legatów z Polski i z.agranicy
00
Lwowa przybyli fachowcy z Au·
str)i, Niemiec, Czechosłowacji i Jll'

Dyr.

.7

1936

I

W,b r, d gml-n, z-,dOVlSkl-eJ-! ~~~I~ l!:~;~:~;h~;s~~pracuj~C~~;~~:tJ!:
..

W dniu 30 b. m. w sali posiedzeit

wydziału oświaty i kultury zal'ządu

miejskiego odbędzie się o godz. 19
posiedzenie komisji teatralnej.
Na porządku dziennym znajdzie

I

Starosta

I

u

I labQ'kl, ktore ma.tą dostaw~' rl·!do·

dr. W rona kon ferowa ł

z

d t '. l '
prze s aWICle aml

..
part]l

się sprawozdanie dyr_ teatru miej-

1 we.

fabrykanci są w kłopolU
IIwejObecnie
sytuacji, ponieważ letni sezon

Jak wiadomo, ministerstwo I uważa za nicwskazany ze wzglę
\Yrcszcie przedstawiciele ..
hył zawsze podstawą egzystencji to'
skiego p. Wroczyńskiego i plan jego wyznali religijnych nakazało, du na fakt, iż wybory do rady hinatu w:'>. 'l)owiedzieli ię zn tle~', I maszowskich przedsiębiOlstw. .
pracy na nadchodzący sezon.
BRUDY W PIEKARNIACH
Pozatem omówiona zostanie kwe' aby we wszystkich większych gminy żydowskiej zbiegłyby się mil,,:em poż.nicjszym, najlepiej j
miastacl\ w Polsce, wybory do z wyborami do rady nliejskiej. w hsto~~. d7Ie.
I
.
stja obsadzenia teatrów popular· rady gmin żydowskich odbyly
Folkiści wypowiedzieli się za
<-becnit' ~tal'osla dr. \\"1'0 na , ' Ko.misje sanitarne w wyniku la·
nych i ich repertuary.
się do dnia 6 września, o ile o' wyborami w Iistopadzic, z tcm : nUI,l<!C OP' [i,iQ ludno 'ci żydow . strac.li zalll~{t'~ęł~ 3 piekarnie i likaNależy dodać, iż na stanowiska
' .
~ • .
r. •
I l1al"
czywiscle
wcze"meJ
'" ygasme
zastrzeżeniem, że
agudowska 1skir.!, zdcG:. dujc o terminie w y
" ""la"ClcleI1
,,"
. wyso I\~ ?r:lyWl\ą
dyrektorów teatrów populafl1ycb kadencja rady.
.
\Wi<:kS~O~Ć w obecnej radzic nie hor0w, ktuI e pra\\'dopod?h~lie : za ll~rzym~~,'al~le .pr~~dslęblOrstw w
zgłoszono szereg ofert.
\V Łodzi wytworzyła Sl~ sy, powezmlC do tego cz~su uch· wy u. aczo 'H' loslaną na dZlell li stanIe allt~ ~aI11tall1~ 1
C~OROBY P<?DBRZUSZ~•. Fachowe tuacja p~rad?ksalna .. I~~deuc.ta :,a!, mo?ącycl~ wydatnie oocią· ! ':Tześnia. a najpóźniej dnia 4 I
pIsma. lekarskie w~porn~naJą o pew:) rady glllmy zydowskle] lstot11le I..yc hudzet gmmy.
, \1stopada.
KlSPESTl GRA Z LECH.TĄ·
nem I łago~~ell1 dZIałanIU, natur~~neJ już wygasła natomiast kadcn, - I W du!u 1 lipca o godz. 18,30 od
wody gorzkIej "FRANCISZKA - JOZE· .
' •
FA" przy cierpieniach wątroby i gm, ('ja zarz:tdtt Jeszcze t.rwa.
\ b~dą ~Ię plerwszy raz w fomaszo·
\V ZWIązku Z tern. władze
wIe mtędzvnarodowe zawody w pił·
bej kiszki, jak również przy hemorojdach i katarze pęcherza.
rościIlski~, aby zorje,ntować się
II~ę noi~~ą po~iędzy ~vęgiersk~. dru·
TO CO NAJIUODNIEJSZE
'" nastrOJach ludnoscf tydow,
r 7)'ną Klspestl a tuteJszą Lechją·
IY chwili' obecnej co stanowi prze· ~kic.i w kwestji ewentualnych
50 sklepikarzy doraźnie ukaranych za brUdy
bój w dziedzinie elegancji - to za· .., yhorów, zorganizowały szercg
•
"
_.
.
.
.
slosowany
do. l""on f erenCJI
" z prze
, d s t aWlCle
. . l ' \ WczoraJ przed poludmem na dy l nIeporządkI, urągające pryJtH'
SI'ę
l )ach pięciu'1 kwialów,
..
. .
aUl'"
•
G'
'I' t
d
h
.
lludru nal epszeJ francusk\cJ m:nkt.
'1
l
' ,.,lsnmwel
ur~e,
ZanlleiilZ ,al1eJ ywnym zasa om vgleny.

I

I

I
tal LustraCJa
. na. W.ISnlOWeJ
.,.
. Gorze
•

FORVIL

"

I

.----

PoszukuJ"e
'krewnych

ĆINą F~E~RS.. Wszys~kie ~~:d~~:~~~~gO uyc 1 Ul!rupl'lwau obecnie przez licznych letników z . Członkowie komi;ji lustracyjnej

wYdtwondl~ pa~: '''.Y lerll:Ją POhWYZStZYt
pu er
a JC" meocemonyc za e ,
któremi przewyższa inne tego rodza·

.
W
k f '
Łodzi, odbywała się lustl'lacja skle· !;porzadzili jlrotokóły 50 właścicie·
P. starosta
rona' on ero·
. . t
ó
I
.
..
.
'"
al k l '
d t
., l
pow I S ragan w,
om sklepow 1 straganow na "lS
iu wyroby. Puder ten nie zawiera wy w· t" O ~.1n? .z prz~ s a"d'lCleRern , Lustracje przeprowadzali przed· niowei Górze. WszySCy oni zoslaii
.

.
.
h
d"
k
t
.
MI zaJącyc
cerę
omlcsze ', za o na·
daje jej nietwyklą ś\Vieżo~ć i mło·
d zieńczy koloryt trzvma się h' ~'ale
' J
hez użycia kremu. a przy lem po iada
'l\V fascynujący, czarowny zapach pię,
ciu naj cudniejszych kwiaLów.
_
_

par Jl joms.yczneJ r
o•.
.
,
..
. •
. :
"tawIcIele starostwa powIatowego ukaranI dorainie grzywnami
zenblatem,
przedstaWIcielem ło'd:zk'le
,.
I' _.
W
I d' h
~
,.
l\{' , I'H
' k'lm,
po ICll.
plZepro\\
adzane
, l lZIac 11 p. D o b rzyns
L t go •w asyscle
. ł
I
t'
b d tyc
'I I mac
I
.
. .
. .
. lI' l' 'hd t "
d' T t k
us raCja mla a na ce u ., Wlec· ę ą (a sze ustracJe mleJSCOWOSCI
" I ac Z ~ u k' .1. P a~ ~ owe: dzenie stanu hygjeny w sklepach i letni~kt)wych, IJolożol1ych na tere.
rem,,, ~ ows ~ej
ans woweJ , ~tragallach na Wiśniowej Górze. W J nie powiatu łódzkiego: (Ii)
t ParlJI - p. TaJtelbaumem. "A.\ wielu w padkach stwierdzono bru.
gudy" p'. radnym I::łbermay
nem. Robotmczą . Part~~ - p.
l
Deutschcl1l. "Folklstaml -pp.
pe ~.o adw \Ya jcmanem i mgr. Bajbe·

KolonIe Letnie Towarz,stwa R,gorozantów

Matk
' aca dzl-ecko,
a, k
arml'

,

zmar ł ej. Fryme t y K U bl ł
",,'t l

I

<

".lpl all zapa"owvlll przy
IZakątnel
44 7.marla
Fr~"
r .

\I.

' . '

-

wC70nlJ

meta Ktlbic .
I
.
••
I Celem przeprowadz~nta Jej Jl?'
gl'zebu 'towarzyszeme ;,Ostahui
posługa" - Chesed Szel Ellles, pro·
~i za naszem pośrednictwem krew·
nych zmarłej o zgłoszenie się 110
~{owarzyslenia
przy ul Piotrko~·
~k' . J.t
.'
< lej
.

l

K
.
P'
d
Q'llIea. lerws.zorzę u~,
h.<'mforLowe ponucszczemc. Wlld
..'
.'
~ .
.
,
oraz rabmatem w osoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiii•••ł
~lol) or ~w y :1-Clorazowy
dZ!e.llllle,.
na rvzskull
b'ach rabinów Trajstmana i Aldostała· się pod kopyta końskie
r.:t da nn (.'Jctc.tyczny. . RadJo, pate· tel·a.
".
. l ł
d'
10 ra· 'zwan k'u. natomiast :\1ile, ·:,k.a i lI ABSOLWENC[ I,ur;<",o' n ' lAWO·
t 1f
t l a
o
v, czora.! 0,;0 o go zm~'
l 011, . 0 t' Oli, l czy a Dl czas pll>ill
S''''
. . .
.
l'
l·
.
'" l
'- ."-, .,
'1' <1 1':;:1 LCl
'
. ln('''l
' . l
'
no' posesja prz"
u IC"J
\alUlcn
Je.!;), clili s"uek
doznali lt~z- · OOW"CI.J
Z' EN' SKICH .,PR ./'CA"
1'o)o\\'a
I' za
eczmCZ8
.łOJllSCI .WypOWleazlell
.
, . .SI"
. .za I
•
J
.
J
{
.1
"
..
L k'
1. ł tO ('
wyznaczenIem wyborow na lls-, neJ 3 słała Się terenem tragIcz nych obrażeil na calem c,ictf'.
Wólczańska 21.
Z()lzOJl e . c an Jf'Zp a uy. ,ena za
"
, .
dk
Z b
d
L
t O' d " topad,
pOl1lewaz we WrZeSl1lU nego wypa ' u.
ramy. omu ekal'z pogotowia ratunkowego
\\. J.' .).
. . 9"("
'1 .
. " t ' .... '1 lUtlH nu" '1' h,· Z.
J.-, 3,v",o
UJ(.
•
,
d o t ego wYJez
. 'd' ł'
. opalrun k'ow
- pozo·
llIU _.J r/.cn\'ca l 0 I l. l, on·
•
nIe \\'sZ\'SCV leszcze wrocą
za woz, na l a d owa·· po na ł'
ozelllU
,
'
y
.
'
wv"f 80
zł.
. t .. . .
t
.
• ł
. l ok a t ora, uclaJac
'
st
·t f'
lk
ł I \'.:I,\'j,,: 1,:11J J IJOltOI\'lUl B., BOICIJ :o:ll<l}
'
K f
t I
l llllas a l wczesn" erlllln mog· ny rzeczanl1
aWI. 'o lan'
wvpac
. n na \V as 1l:\J\\'lIa
.. J
.
'"
a l'trow
OlU ortowv '\ł( yU( .
J
. ••• •
L., JJoszkov,ICzu\\·n:J. l!...
1?ro\' L:or z~ :hiatlf'Jl1 elektJ Yrz~eln> by osła.bić .r~el~~:encję wyb~r. cego się na letnisko.
n\P I ~s~ę, n~ I1ltl~~SCU., l . . .
(;lik,mallllwna W , AjzC:lll.>n-lanl\.<.
T
.
. .
'
• czą. umemoL.hwla]ąc wsz"stkllll
17 arln'ląca u- bram'le "Te d"l' ('C
V\ oznlca
zos a1 Z,l rz) lnu 1\"
l' . i '
l';,dJe(~ ,patefonem lt~). DG użytku pełnienie swecto obowiąiku.
ko "'lokatorka" 3?lełlll·a "Racll'~ el'l do d\'poZYcj'i władz.
(li) .. G., ,ozc.n~LtaJll. 0\' l.la ~. ,ut~z dJ'
kolofllstow kompletme wypo~ażolle
.
., . '"
.'
' .
. - ,.
. .
•
.
1l0Wlt;l 1.., Frenklo\\'l1il I,.
BlI~a.
boi ~k( . dla SpOrtÓW, si~tkówki i
. .:\~lzracłHScI odlor-ylI swo~ą ?- ~'hlew.ska, obok k.toreJ stał .JeJ
.
jrrl \lila. Ch , Hilpt o\yi('z r',wn;~ l.,
[.;.oi;zvkLWki. \\'Jasnv kort teniso\\·y. p.JI1.J~ do. czasu porozumlema ;)-le~n~ ~YI?-ek, USiłowała pr~ed
B,)rełltizlajuówua. E., ,r,lldl1l<lIlOW\vil;t 1, ierwszorzędJ~Y 5,ciorazowy Się z parl,lą·
nadJezdzaJącym wozem. ,,:b!ec
•
na S.:" )."('~telba1l111\I\\'lJa G. , l'rpg·
Tllrtllł S 'l·tyg. zł. 78,-.
Przedstawiciel .. Hitachdutu" na klatk~ ,chodową .. Było JUZ Je! złozone W administracji Jll:tnLWna R , Catl'ynó\\ ll~, D., fiuZaleszczyki. KomfOltowy pensjo. wypowiedział się za jaknaj- ll~k zapoz~~ .. Kon~e w~ad!y ~:1
"Głosu Porannego"
kdszl,lj[lówlla ?I'l., H"',, · zfill];'ieló.v\'1)'1;1 wcześnie.J'szem rozpisaniem wy- Mllew,s.ką 1 .lej ~woJe dZIecI. N.:e
R lC'(
t'l' "Ila
B
"01\' 11 ' 0' \\'1'"
n", t ,.l~, l·v" lel·o"
,. obok plo,..."'y.
, ,
.
Na ]Jezrobotnych Zl. 1.- Pogocka
l\.,' ~ .'" I, . '
,.:
. , ...• ',.
,"
pienv:'i l.OrzQdllY 3.ciorazowy. Cena ho rów, a Z"dolyska PaJlstwowa szczęshwa. matl~a .własnen~ cIa: Irrna.
L.. P,tsalsb ~I., \\ 3JJJbcJ7.ilul,:J K ..
za ltll'llUS 4.·tyg. zł. 85.-.
Part ja wyr'aziła aprobatę dla lem Osło~lła dZIeCI, z kt~rel.nl
Goldlll~J'i.-\11b L., ~i"el1b:.t1lll1lJ\nla.
Zni;i ld kolejowe w obie stl·ony. terminu 6 września.
dosŁała Sl~ pod kopyta kon~kIC, Inżynierostwo Edm. Poznańscv na n., (;.\\"l.JballtllOWJla T., ('l1tmanOwO~tatnie dnie zgłoszeń. Prosl~y
Przedstawiciel .,Agudy" o· a ~astępl1le pod koła. KarmlOn(~ rzecz poszkodowany<'h w Przylykn zł Il:l R . U'llbas(,wllU B.. K~ lltorónJla
O za1<!czenie tdjęć do zniżek Iwie. świadczył. iż termin 6 września dZiecko wyszło z wypadku hel 30.H. IZnlf'lrl'łwna Z.. Tobjaszó\rlHt
jowycb. Zgloszer:ia
infol'lnacj5
ł'
"'CI
~ 1.:1nrlcnJr' r;i.anka Jl . :-:'lt~1J'kOJlln
u~fnie , phicmllie: To" aJ zy::,tWl' Ry
Kulisy nowoczesnych ma żeństw , ... ~
. ~r. wa ..... , HanlClda C., La:J1Put.(.\\11a
:';OI'Ol~lJltólV (Zydvwski Dom Aka
l'Ialż~ńl.wo b~zdrozał:h ~.~
h . (~l)ldfi1t hl "'na ~ .. 8z.~·"mallÓWlla
(!0.lIlkki), Lwów, Teresy 26a.
sob.Pf~~~dz.\ 12
HeA. Frank Borzage.
W :roli gł. Kay Francis
1" .. (,llkol\'a .J , Fry(ló\\'llH H.
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Krytyka
. który nie

Dnia' 25 czerwca 1936 r: zmarł, przeżyv-rszy . lat 64;

17~

rządu

zaczął ... urzędować

Sąd grodzki w Zgierzu
trywał · wczoraj sprawę,

rozpa · z Łodzi. Obr0l1ca wskazywał, że
którn. mowa b. radnego Golińskiego
jest echem wyborów do tam· była tylko krytyką poczynań rzą
tejszej rady miejskiej.
du, a prawo wolnej krytyki jest
Na ławie oskarżonych zasiadł dozwolone,
b. radny miejski i sekretarz
Sąd po naradzie skazał p. Gozwiązków zawodowych Goliii lińskiego na :-3 miesiące aresztu
ski.
z zawieszenicm wykonania kary
Akt oskarżenia zarzucał mu, na 3 lata, podkreślając w moty"
iż w dniu 17 maja r. b., na wie wach, iż rząd
gen. Składkow
cu przedwyborczym P. P. S. VI skiego był wprawdzie wówczas
sali kina "Apollo", rozsiewał powołany do władzy, ale nie zdą
pogłoski, mogące wywołać nie .. żył jeszcze wykazać swej dziapokój publiczny.
łalnośc.i i wobec tego nie moźnu
Oskarżonego bronił adw. Loos mówić o ·krytyce.

inż.-technolog
Kawaler Krzyża Niepodległości, b. bojowiec p, p, S., b. więzień polityczny, współpracownik Zakładów Przem. Baw. L. Geyer, Sp. Akc.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z kaplicy szpitala im. Prez.
Mościckiego przy ul. Zagajnikowej 22 na cmentarz ewagielicko-reformo··
wany przy ul. Rejtana odbędzie zię dziś, dnia 27 bm. o ' g. 4 popoł.,.
o czem zawiadamiają życzliwych pamięci Zmarłego

Siroskani Źona i Qziec:i

I

Tydzien aresztu
za ekscesy w Rudzie Pabjanickiej

są

OIODj~ I~ini~

Wczoraj stanął przed sądem nownie mieszkania żydowskit.
Stronnictwa Narodowe kamienianii. Tym Tazem policja
go, 41-letni Stanisław Stawski, zaareszto,yała go. Sąd skazał a·
zamieszkały w Rudzie Pabjanie· wanlurnika na 2 tygodnie bezkiej, snowacz z zawodu, obecnie vnględnego aresztu. Od wyroku
bez pracy, oskal'Żony o zacze- tego Stawski odwołał się do są
Całe społeczeństwo ' winno stanąć frontem do akcii kolonijnej pianie żydów oraz o zakłócenie du okręgowego, który wczoraj
spokoju publicznego.
rozpatrywał jego SDraWę,
,y związku z ·tak aktualną Łódź przypada p0nad 20 tysię- drogą dohowoln'!go opodatko;r..v, dniu 13-ym maja Stawski Rozpra'wie przewodniczył sę"
dziś sprawą kolonji letnich dla cy, potem idą miasta przemy- wania si~ w sJ;kolach; w orga- przechodząc ulicą w Rudzie Pa. dzia JabIOli.ski, oskarżał proku,
dziatwy naszej, a szczególnie w słowe, jak Kalisz, Piotrków, To nizacjach i in<;·ytucjacb. Skład· bjanickiej zaczął zaczepiać bez raLor Macieje,nki.
związku z zasadniczcm znaC7C- ~ ll1aszów Maz., Pabjanice. Ostat· ki zazwyczaj co roku płyną w powodów
przechodniów _ żyObl'OI'1cn oskarżunego wyslą
niem ko]onji dla zdrowia i tę-Inio z inicjatywą urządzania ko" okresie obecnym dość znaczne, dów, wybijając również szyU) pil z wnioskiem o odr~czenic
żyzn)' ' przyszłych
pokolell,llonji lub półkolonji letnich wy- nie w takiej jednak wysokości, w mieszkan'iach żydow kich 0- rozprawy celem powolama sze·
zwróciliśmy się do przedstawi-I stępują coraz częściej i mniej- jak tego 1?0trz~ba. - Państwo raz w synagodze. Stawski krz~'k- r~gu śwj~dków, czlonk~w Stro.l1
ciela wojewódzkiej komisji do 1sze miasta, jak Turek, Koło, przychodz~. takze ~. w:ydatną po nąl też: "Jak .długo ten żyd Beck I ~lctwa ,i\~rodm",:eg?, klorzy .mle
spraw kolonji letnich z prośbą Łęczyca i t. p.
J.n?oą ~kCJl kololllJ.ne,J,. subsyd-Ibędzie ministrem, tak długo bę- llb~r zaswwdczyc, ze Slaw~kl ,zo
o sprecyzowanie zagadnieilla
_ .Tak przedstawIa sIę stosu- JUJą.c lIczne o!gamzacJe, ur~ą· , dę wybijał szyby w mie zkaniach stał spr?:wo!wwany pr~ez zy.dow
kolonji na naszym łódzkim od· nek pJ'(wentowy wysyłanych dza.J~ce kolonJe.
su~syd.Jo- żydowskich". Przechodnie zafł. do :vylJJ.)anHI ~z.\'l) w Ich ~llrSf.
cinku.Jak wiadomo wojewódz dzieci do istotnych potrzeb, _ wamu tem podkres)ana .le,: t z~· larmowali policję, która jednak kanIach. SędZIa pOStH110Wlł ":Yka komisja jest organem kolleg Czy wszystkie dzieci, potl'zebu- sada
pomoc~
.. sJ?ecyl.lme przybyła na miejsce, gdy Staw- powiedzieć si~ co do tego wmojalnym urzędu wojewódzkiego, .iące wyjazdu, są wysyłane,
dla ..tych, orgamzac.l~ l Jl1st~~ I ski zbiegł. Po pół godzinie awan sku po zakończeniu przewodv
a przewodniczącym komisji z
tUCJl, . !dore. przod?.l.ą w akCJI turnik endecki zjawił się znowu sądowego.
urzędu jest p, wojewoda łódzki - 'Vedług znanej powszecn· kolomJll~J ,hczebnoscl~ .w~syla- w innem miejscu, obrzucając 'pd. , Stawski do winy się nie przy.
Aleksander Hauke-Nowak, nie statystyki z liczby przeszło nych dZIecI, ..wzorowoscl.ą l po" . . . . . . . . . . . . . . ~ ••••••••• znal, twierdząc, że był wówcza,
VI[ skład wojewódzkiej komi- 70 tysięcy dzieci szkolnych w Z10mem akCJI. SubwenCje w 1I.
"'
,zupełnie pijany i że żydzi spro
sji wchodzą przedstawiciele wo Łodzi około 40 proc. dzIeci po- biegłym roku wyniosły dość . U do.raS!8Ją ceJ młodzl~- wokowali g'o cio hó,jki.
jewódzkiego wydziału pracy i trzebuje wyjazdu dla poratowa znaczną sumę, bo około 160 t y- zy stosu]e ,s}ę .rano szklan~cz~~.• Przesłuchany w charakterze
opieki, zdrowia, ubezpieczalni, nia zdrowia. Te 40 proc. dzieci si~cy złotych.
n a t u ~, a 1?-, e J. wody , gorz~le1ś\-(,rib dl~a komendant posterun .
smnorządu, instytuc.ii spolecz· to wla,~nie dzieci słabowite i za--" Ile wynoszą koszty utrzy- F.rarclszk~-.J?z~fa" J;>rzy u,~y- ku 'Policji, st. przodownik RÓoo
nycb i t. p, .
grożone gruźlicą, o których t y- mania dziecka na kolonjach? " cm, takowe1 ]e~ czyszczą~~ <;IZla:. życki 'oświadczył kategoryczni!',
Należy przypomniec, że gł6w le ostatnio się pisze i mówi. TT
t t
, . d' k lame na krew l naprawa funkcJI że oskari:on)T przez niko<1o nie
'
....... nO, SZ, U rzymama,. Zlec .a ż,..ł
u d"l'ewcz ą t l'
• • o.
.'
nym celem działalności komisJ'i Z t e.l.. l'lCZ b y d"
ZleCI,. zak wa l'f'k
l l o"
'" ą dk"u l' ki's"'ek
' .J ' ~ b ' ..
k .. k zos t a l sprowo l{Owany l ze zy d ZI
. d
.
. na kolon,Jach wypoczynkowych hl
h
jest skoordynowanie działa1noś wanyc do wYJaz u rue1ltety wynosi od 1.20 gr. do 2.00 gr. e opcow uaJe Z aWlenny s Uta ~ przechodnie zachowywali siEj
ci władz z działalnością społecz nie wszystkie wyjeżdżają. To dziennie, na kolonjach zdrowot ••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~" zupełnie spokojnie. To samo rów
ną w dziedzinie zapewnienia jest. 'owa bolączka całej akc'ji.- nych od zł. 1.50 do zł. 3 dzien- KOLONJA KRAJOZNAWCZA
nież stwierdzili poszkodowani
dzieciom i młodzieży możności le smutkiem trzeba tu podk're- nie, półkolonjach od 50 do 70
W J A R E"żydzI
M C Z U ' , występująCY na procesI'
.
korzystania z kolonJ'i letnich.
śIić, że jeszcze około 40 proc.
l
' d
.
h d groszy. Jeśli przyjmiemy, że w
Żyd. akad. k(lło milośujków kra· w c 13raktc1'ze śWJa ków.
Aż_eby, uzyskać najzupełniej dzieci zakwallfikowal1Yc
o
S
J ł"
d .
. d
.
. dl b k tym roku ma być wysłanych 0- joz.nawstwa WQ Lwowie urzą.dza w
ędZia
ah ollskl po nara Zle,
a ra u
P ełny obra,z akc.l·i koloni.J·ne..i ,wYJaz u me moze
. ,. b ć
koło 40 ,000 dzieci, zrozumiemy, Jaremew 1""rpo.czynkdwo - tmy- biorąc pod UWl1gę dotychczaso,
zwróc.iIiśmy się do na.czelnika środków i możlIwosCI
y wy·
J
.
.
d
w"działu Kazimierza Jani- słaną na ~ieś po sl Ol'lce l z ra- jakich · szalonych sum potrzeba5t\.'czną, kolouję. KoLonja mieścić się wą niekaralność oskarżonego,
J
•
na pokrycie akcji kolonji i jak będzie w komfortowej willi "Kras- zmniejszył mu karc< do polowy
szewąkiego z szeregiem pytań. WIe.
dalece uzasadnione są te npele,uoludek". 'Wikt 5-ra zowy:, ' pukoJo .l
w interesującej nas, li tak aktu- , , .:..- Jaki SłO~1I11(,K' procentowy
.
. d
.
z jakirru zwracamy SIę ospo- 2 i 30sohowe, werandy, taras,
.
alnej sprawie,
dziatwy wysyłane.i ze szkół po- łeczeństwa. ?an wojewoda, ja- oC"ród i boisko sportowe. Przewinu
~
.....: Jak przedstawia si~ prak~ wszechnych do dziatwy ze szkół ko przewodnjczą~y komisji ~o- cl~iane następujące wycieczki: w. W szpitalu ubezpieczalni
tyczne pode:jście do zagadnie- śI'cdnich, pytamy dalej nasze~n.
'd k"
d
kI"
'
. naszego rozmówce:,
.lewo. hz 'leJ d l o spra. w do onJI GI)f!:::my,
Cz:tl'Iiohorę, Alpy Rod·
Do szpitala ubezpieczalni -"
<:noleci'
nia kolon.ii
na 'tel'eme
~
•
..,
letn,lC wy a . ost~tmo o ezwę, nhulskie (Rumunja), Karpaty lIrar neJ' w Łodzi przy ul. Zag'a,jnikoweJ
wOJewódzhva,
- Dziatwa ze szkół powszech kt
•
•
"1_ l
.. l
. ora. .spo tk
· -,a ł a SIę z ~orl'\cem maro ..lde (C. S. R.), do Zaleszczyk, 22, przybyła Ewa Bielliaszewska
- Zag·adnreme liO 011:]1
et- nych sŁano,,,i około 90 procent
tk h f
'
ł d .
prZYJęCIem we wszys lC. , s e- Cz,ernlowiec itd.
(Roldciń~ka 39) prosząc o udzielenich dla dzieci i ni o Zleżv sŁa- dziaŁwy wys','łane,J' na kolonJ'e,
l
ł
ń t
k k '
··
'.
..
.
ra<.'.l.
spo
ecze.
s
'wa,
a
'.cJa.
-0-.
KO<:7,.t
za
tUl'IIUS,
4-t,ygodlll·O'\·.'
"
nl'e
l'eld ,JOnI0cy lel{arskieJ'.
d
nowi już dziś ' zaga meme me- zaś dzieci ze szkół średnic.h o"
zoS t
glamcaml
l' cz l onl"... 0 W s t OWo Z.
ł 100._" dla
Gdy J'edna z sióstr udała sjP't p~
tylko wypoczynku w okresie koło 10 proc. Oczywiście, że te 10nJ1
. k' I P9
k l ' a.le
k poza
.
.
. , l,a
.
J
t ' d .•
.
Ja I.C l .0 WIe
111epOI ozumlen, uieczłonkó\v _ zł. 105.-.
leliarza
Bi('niaszewska
stracHa
l e t111m.
,est o ZIS sprawa o liczby nie uwzględniają mlo- znajdUje ona w calem społe.
.... d
t
".
d'"
wiele głębsza, gdyż wiąże się dzież" szkół średnich, która po
~ t' .
. . k'
dd"
k
Zgłos?'ema w ŁodZl przYJmuJe e· przy onmosc l prze zJawlemell'J
. . J
czens WIe na]Wlę szy o ZWIe -, l ' k ł
'
. '..
. d! t
. L k
t'
bpzpośrednio ze zdrovnem przy za akcją kolonijną wyjeżdża na zrozumienie' i zainteresowanie. e.ga.~ '?;t w. sto~arzys~emu mzy.. Sl~ o { ora zmarra. e -arz s wlel\f
szłych pokolell z walką z upad- wypoczynek letni z rodzinami
Olerew l arcllltektow, PIOtrkowska dZlł zgon wskutek ataku serca.
ldem rasy, z ruchem wychowa- i t. d.
KOl1.Czymy naszą rozmowę .las nr. 53 tel. 183-92, codz.iennie od Zwłoki zabezpieczono w kostn1c)'
. f'lzyczne.,o
<1 w P o l sce. 0(1nO'lszp' ilalneJ". (Ii)
ma
_
Jak przedstawia się spra" 11ym wnioskiem: całe społeczeń 9 - 1'1 wl·ef'Zol·em.
-ne zubożenie kładzie na harld wa finansowania akcji kolonij- sh~o fl'onłem do akcji ko.lonij-I _ _'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ __
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i plaiy!
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spoleczeńsh.... a troskę o wysyła- ue.I"?
ne.1' Teraz cały okres letm mu- i
rfi:
i'I
ł' przez Wiedeń 11ie coraz to liczniejszych zastęsi być wyzyskany na jaknajszer 1
U
\7
14
• Abbazję- Buda'p esd
pów dziatwy i młodzicży. Na
-:- Przy odpowie.dzi na. to py szą propagandę. h~eł. k~lonij-125 ~ni ~łbń[8
/~X!fi.=~%~g: Zł.
zł.
terenie nasżego , wojewÓdztwa. tm~lc pa~l nacz;llllk J an.lszew- nycl:.' celem pl ZYCląg~lęcla do
%a wszelkie przejazdy, hotele, utu:ymanie,
zwierlIania i t. d.
znajduje się w tej chwili 120 or S~I mlU~ccha, ;Slę pcsyml~tycz- nJ,cJI na rzecz kolonJ1 wszyst~ .,łącznle przez:
Wars:a:awlI, ul. Wieubowa 6, tel. 653-74
ganizacji, pro'wadzących kolo- me. Oflarnos~ społecz.enstw~ kich bez ;vyjątku obywateli naMłłI;.OS" Krakó,:" , ul. Szclep,ańska 7, fel. 159-99.
nje ·letnie. Są to stowarzyszenia zl~alala osl'atmo z?-aczm~-m~ szego H'Klonu.
• , '''~
U
KatOWIce, ul. Mar]acka 26, tel. 357-54
o' chantldcrzc eharytalywno "l WJ., - Jest t? w~'mk. kryz):su l
społecznym lub instytucje opie- o~oln~go ohl1lzen!a Się skalI iy" Żywym pomnikiem
Zmarłego Wodza będzie łódź podwodna
ki szl;;o] nej. N a kolo.n je wysyła ClOWC.l społeczneJ.
się dzieci w wieku szkoln~'m, a
SpoleczeJlstwo to docenIa po- im. Marsz'ałka PiłsudskIego, budowana z funduszów
w wielu wypadkach nawet dzie ważnic znaczenie kolonji dla
(konto P. K. O. 42.008)
ci w ~yie~u przedszkolnym .lul? ,zdro.'via prz~:sz]ycl~ P?k.oleń" a•
jeśli
chodzi' o ohozy letl11c J le lllestetv me. moze sp:e~zyc. z
telefon
•
Poiegnlllne wrstępy
JIlIłIłDJłI". Nieodwołalni.
"
t}
112·25 '
teatru IIter.-art. ~,J.4
K
ostatnIe 3 dni ł
sŁarsźe'j lilłoc1z1cży.
laką pomocą, .lak dawllIeJ, loe_ Czy al\.f',ia kolonji WS7\t:· cl~- ponad 85 proc. ogólnych wy Dziś w ąobQtę oraz jutro
zł
orar; o 9 wiecz, Ceny od 54 gr. 'h~I'rll'~1 Hegl'dl'~z Mam~er'IIZ
••
do 2 zł. szlagierowy program pn. LUt} U t} ,
t} •
j
rlzic .posiada .1('dllakowe nasi1{'- c1a1kÓ1" nakolonje pokrywano _w niedzielę o g. 4 popoł: 4
nie?
z ofiar i kwest puhlicznyeh. _ ,,~ akcji kolonji przodu il1 Cale szczc:kic, że obecnie przyTeatr ' '"Rozmaitości" . ~~12_25
duże, miasta, z,,,łaszcza ośrodki szedł nam z pomocą Fundusz
Już od dni~ 1 lipca rb. rozpoczyna gościnne wys~ępy ulubieniec IJodzi, żydowsld
przemysłowe, Na 1:as7.~'1l1. 1<:'1';- Pr.ac~-,
w~:s,:łajllCY na kolonjr
.
.
.
_Ch e';o ali er " ,
nie·pi.('r·ws;iic , ..mieJsce. Zn)11111.lr (l?-ll'c l 1'0clZICOW hczrobol.nych ,
m . f._6flL Hbl'e·w,"S\"ła okqlo 70 Flllldu~z PrDC:-' pOS~'hl (lzieci
proc, c ;~le g o l;:o niY;' [\C lllll '(hi('- 1.1:1 kolonie, za :dóre p1aci . ::
d z terrllll wojew{rlz!wn, 'Ta :10 włnsnyril fl1ndliSZO\\'. Społeczell
tyslqcy clzieci, ld6n' :wl'ZYslnl? .'\Iwo, .J'odzic.e śpieszą z p0l110~~
Puedsprsedai bilet6w tylko w kasie teatru.
~z kolon.ii w rokll ub)cgł~'m na 1l1;!lCl'Jult'ą na rl. ('~ 7. l,olon]l, l
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PRZY MIKROFONIE.
O gouz :W..15 tranfllJll0\\ill1Y bę·
_
_
TEATR ~IIE.JSKI
'(ie z [iIlnrmullji warszawsldej kOll
Dziś o godz. 8,30 wiec!:.
premjera
l' rt, w którYlll KicIJI.l:·J, wykona
najwi~kszego przeboju ostatniego se·
. r.N cpcrowe z "Halki", .,Legendy
zonu teatrów wiedeńskich, komedja
Bekefiego i Stelli "Nieusprawiedliwio.
I\;dtyku", "Manon", "Turandot",
na godzina" w reżyserji Konstantego
Jak
już
w
swoim
czasie
dO'122)
wszyscy
członkowie
Str.
(Wałęska
17),
23-letni
Stefan
J' ,l'gau;~rji ' ~ "Wertera" oraz pie~li
nosiliśmy, w dniu 31 maja r. b. Narodowego,
zamieszkali w Kowalik (Staro - Sikawska 6), Tatarkiewicza.
'.iar(,z';\I'~kiC'go ,,1\'a ust koralu"
W niedzielę i poniedziałek o godt.
podczas wyborów do rady miej Zgierzu, oraz 33-letni Włady· H-letni Michał Lawniczak (KaD
8.~0 wiecz. powtórzenie premjer'y.
skiej w Zgierzu, miały tam miej sław Piechniewicz (Zgien, Sien tego 10), 28-letni Walenty Ka
1l1l<.ROFON \1.,1 KRESQWEM ~HA
\V niedzielę o godz. 4-ej "Matura".
Sce krwawe zajścia.
kiewicza 39), jedyny oskarżony nuszyk
(Kilhlskiego 127), 36,
W poniedziałek o godz. (-ej "Trafi·
STECZKU.
nie endek.
letni Bronisław Szuka (Lima- ka pani generałolW' ~ •
\V !e.Łuich wędrówkach zm'.jdzie-l Władze policyjne zatrzymały
Natomiast rozprawa przeciw nowskiego 39), 33-letni AnLoni
lIly sit, \\ julncm z małych, kreso wówczas kilkadziesiąt osób. . ~
TEATR ROZMAITOSCI
ko mieszkalIcom Łodzi odbę· Gnatowski (Wodna 15), ;li-letni
\\yl:h miu:-;teczek, ktGre wiele maj:l I Prowadzone energiczne docho· dzie się . w tutejszemstarostwie. Stefan Bartosik (Wysoka 30) ~
~ZIS o godz. 'i.eJ. pop. oraz o ,godŁ~
.,.wolsteg0 uroku. Barwuy, hałaś~iwy dzenic dopro,,'adziło do posŁa·
. t
d'
l'
. l' .
".
..
9-eJ po cenach znlzonych ostatme po
powIa owem W OlU 6 lpca. - ' zna eZlOllO pr~y mm "p.arar,Ia: żegnalne przedstawie.uie teatru "Ara.
.:armark na rynku, małe sklepiki, wienia w stan oskarżenia z po W dniu tym odpowiadać będą fy" w postaCI kastetu l pałkI ral".
~t:ue ka.mieniczki i jakaś nowa dziel wodu zakłócenia spokoju pu- następujący endecy:
25-letnj gumm'l;ej, 42-lełni Jan Bartkie·
lIi(:a, r-3nrezentująca "Europę", za, blicznego 24 osoby, z których Stefan Ostrowski (Dr. Szłerlin, wicz (Pomorska 150) - posia·
.\DA SARI W HELEXOWJE
Pl'Zyjeżdża
do ·, Łodzi znakomit8.
wsze się znajdzię Jakiś piękny za· aż 23 .okazały się członkami ga '27), M-letni Franciszek Cy' dał kastet i kamiel'1, 29-letni Jan
śpiewaczka
koloraturowa światowej
I',vtek historyczny - kościćł, klas? Stronmctwa Narodowego.
bulski (Chmielna 2), 41-lełni Nawrotek (:Młynarska 91), 33· sławy Ada Sari, która wystąpi jedyny
t<,r, czy pałac, a tut za miastem Rozprawa przeciwko miesz Stefan Kubiak (Chmielna 2), letni Jan Urbaniak (Limanow. raz na koncercie, który odbędzie się w
pola, lasy, lacki. "Kresowe miaste~~· kań com Zgierza odbędzie się w - znaleziono przy nim rewol skiego 47), 30-letni Jan Tarczyil nadchodzącą niedzielę, dnia 28 czerw·
ko" będzie tematem feJjetollu Wan, dniu 4 lipca r. b. w gmachu ma wer, 27-letni Kazimierz Nowiń· ski (Warszawska 6), 54-letni ca o godz. 8,:10 wiecr., w parku H~I.
nów.
tly Dobarzewskiej. który nadany gistratu miejskiego. Odpowia, ski (Bydgoska 17), 26-lełni Ta, Franciszek Janicki (Lotnicza
:-Ilsta,nie o g'odz. 17.50 7. rog-łośni dać będą: 55-letni Kazimien deusz Zakrzewski (Szopena 20) 14), 30-letni Stanisław Szymall.·
DZISIEJSZY PROGRAM
w Wilnie.
Tyszler (Berka Joselewicza 28), karany sądownie za fałszer· .. ki (Wawelska 19) i 28-letni 1\.a
RAOJOWY.
22-letni Ignacy Czapliński (uf stwo, 36-letni Józef Ignaczak zimip.rz Wmliski (Piotrkowska
6,00 Gimnastyka i muzyka z ply!
"PUSTELNIK Xx WIEKU",
Piątkowska 46), 24-letni Stani· (28 p. Strzelców Kal1iowskicb S2).
12,03 Muzyka lekka.
12 ..).) Kołysanka (plyty).
Jerzy Ostrowski, autor nadanej: sław Szulc (Berka - Joselewicza 25), 27-letni Roman Gralak •
14.30 Koncert w wykonaniu Ol'~
dwukrotnie z powodzeniem eatyry
stry salonowej.
.
1J. t. "Uprzejmy człowiek" i dtl.
15.45 Audyc,)a dla dzieci z okazj ,
weipoego skeczu "Dolny znajomy",
,,$wi!;ta ~rorla' p, I. .. Czlowiek z~
burtą".
występuje po raz tJ zeci jako autor
16.05 Irena Danekówna Iforlcp;aJ1,
Wesołej Sy1'eny", ktćrą Polskil:l
.,
i Stefan Terc (skrzypc;c).
,
Radjo nada o godz. 22.00. Odludek
władz ustaliła
przyczynę SmJer- 1.).30 ,.Błyskawiczna podróż na OBP
który w rozruchu żyda współczes·
"Burza" - odczyt dyr. Bohdana P~
włowicza.
nego I;Qstanowił SZllka6 ~amotności
17,03 Nowości z płyt (z \\·ar~~al\'}
lla łoni~ przyrody i swoją dziwacz"Głos Poranny" donosił wczo du - inż. Pawłowski, inspekto·)
Poręcz złamała się i \Vihan
17,4:; "Kresowe miasteczko" - pos~
ną osobą wywołał niemale zamie·
raj o strasznym wypadku, jaki rzy inspekcji budowlanej zarzą- runął na chodnik, pociągając za danka.
sz~:nie, jest bohaterem tego noweg'o
miał miejsce w domu przy ul. 'du miejskiego, oraz przedstawi· sobą Strzelczyka. Wihan pada,
18,00 "Wełna z mleka i baweln<l z
żartu r:Hljowego,
zatytułowanego
Piotrkowskiej 171, stanowiącym ciele X komis ar jatu policji i jąc na chodnik uderzył plecami luu" - pogadanka red. Koltońskicgo
"Pustelnik XX wieku". J('at to lali·
własność firmy
"Union Tex· władz śledczych.
lo deskę odgradzającą chodnil,.
18.LO "Komitely i kola dOI11(,1\'
cuch S\1en reportażowych, lJołączo, fU "
I Ud
. b l t 1'1'
L. O. P. p," - pogadanka.
Ustalono
ponad
wątpliwośt:,
.
crzel~le
yo
.a;:.
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ze
po~a
18,1.) :\luzyka wokalna Iplyl)).
I
e
•
uych z zabawną całoM_
Dwueh blacharzy Oskar Wio że wypadek, powstał z winy hc~neml rananu głowy: Lulowla
18,;)0 Reportaż z portu mar.vn;u'1c
han (Napiórkowskiego 91) i Szy- przedsiębiorstwa, prowadząceg(l WIl~an doznał zlamal1la sloSIl wojennej na Oksywju".
mon Strzelczyk. (Nowo _ Zarzew roboty przy remoncie domu pa~ler,zo~"ego, co s~owodowalo
19.05 Koncert w wyk, kwarlctu 'alf
ska 15) runęło z rusztowania, pn:y ulic'.' Piotrkowskiej 17 L smlerc, Jak ,to .u~tahła .prze.pro- nowego.
ora] w plosektor
19.30 ,,~Iozai"a muz)'I:ZIla".
na ziemiach wschodnich przyczem ,Wihan wskutek odnie- t. j. firmy.1 Meisner (ulica Brzo- ~a d ZOl~ a . '.vcz
.
.
20.10 "Swi~to morza" '._ przrml>
Biura. podróży rozpoczęły już wy' sionych obrażeń w czasie pue- zowa).
'
Jum, nlłe~Sklem sekCja .zwłok.
wienie admirata Swirskiego.
dawanie ka.rt uczestnictwa,. dai~ wożenia do szpitala zmarł w ka" zWiązku z powyzszem. WO
20.1.3 Audycja dla polaków 1.agrnl·
cyeb pra.w~ do ~kor~ystall1a ~ ~ retee pogotowia ratunkoweg,)
Stwierdzono bowiem. że rusz- bec stwi~rdzenia, że wykonane , cą: "Zlot śpiewaków polskich".
proc. zniżki kolejQwe~ llny W.:.ilWaz Strzelczyk odnió l lZejs-ze obra lowanie wykonane zostało cZę-lprzez firmę l\leisner rusztowa, \ 20.4;) Trans~nisja z filhal'l~lOnji k~1I
dach na ziemie Wschodnie: Polesie. żenia eielesoe.
śeiowo ze zgniłych desek. Bla, nie kolidowało z przepisami, fir certu symtolllclllcgo z udZIałem Ku"
Wołyń, Wileńszczyzne.. Nowogród.
charz 'Vihan W czasie zakłada ma la zo~tała postawiona w stan p u,?".
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CZYZDQ j SuwalszezvzDf~. Okres zŃ
:\VczoraJ przed południem na ma n,o~veJ l'?'nny na u le.):' na wy- o 'arzcmu z Iy~u ~ n.lelll~nys ue rad,iowy Ostrowskiego.
"
ż ..k, wprowadzonych z inicjatywy, miejsce strasznego wypadku zje SOkOSCI I pIętra oparł Się o po· go powodowama smlerCi. Dal·
23.00 Muzyka laneczna ' p"'I)').
ligi popierania
turystyki będzie chała komisja, w skład której ręcz, umocowaną na zgniłych Sl,e dochodzenie prowadzą wIa·
23.30 Koncert życzeń.
.
trwał do dnia 30 września, a ma na. weszli inspektor pracy IV obwo podporach.
dze prokuratorskic.
l'elu uprzystępnienie mało znanych

odpowladat

bCdzi~

z. za.'cta " lelerzo pod-

,zas "gboró" do radg miejskiej

I"

.

(1'

l

Rusztowanie ze zgniłego drzewa
Komisja przedstawicieli
wczoraj
teInego wypadku przy ulicy Piotrkowskiej 171

"1lIaiszy urlop

talentW Ziem Wschodnich wazYlltkim. pragnącym
tlwim kosztem.
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Na zasadzie karty uc:watnlctwa
LPT,. każdy, wyjeżdżająr.y do je dnej ze stacji położonych na wyże;
wymienianych terenach z odległo.
. . (:!>.3aJmmeJ
. . . 250 km
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na tlemie Wschodnie wzbudziło dll·
że zainteres'Jwauie w kolaeh ]1l'acow
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kie oczekiwania i stanął pod lila·
kiem rekordowego zjazdu gości i ku. k' w pc Inym
racjuszy z całej P ol sk'1,· Ja
.
Cyf ra do tyc hczasowa k·ura·
~eZOllle,
cjuszy przekracza bardzo znaczllie ey·
rry lat ubiegłych, co jest dostateczną
miarą rosnące.i stale popularności
~dr?ju \\e wszy~tkich zakątkach kra·
.lU I we wszysłluch ~mrstwach ~polecz
nych. Ta fala kuraCJUszy szukająca IV
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\V paryskiem archiwum fonogramowem, czyli ,.muzeum
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A
mie szafy, podobne do kas pan
cernych, '" których przeclIO'
' .
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najwybitniejszych splewa•• _',D
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jest bardzo r.:og-aty
no\\ ojorezy ' J
przedn.ioty, wyna.lazki~ ba nawet,
ków dawnych czasów, o plyly
pruJ'ekty wynalazków. Czy w prakktóry wpakował sporą czę~ć m~1.iąt, Cal'usa, Melby i wielu innyct/
RYTRO! WOROCHTA!
ku w swoje eksperymenty, aż wr':'5Z , .
I'
ś'
. ł
tyezn!~j Ameryce mają ludzie czas i
Kolonje akademickie Tow. Żyd.
splcwa WW "Halowej sawy.
cie wvstraszona ,it'lto pomyslowo,
R
K
L
chęć oglądama, albo kupowania ta Słuch. Prawa U. J.
. wów. ytro
J
''"
archiwum
fonogramu
'en'naeh nad Popradem ~{alowni ścia. rodzin1, wI' akowaJa ,2.0 do do·
l~ich rzeczy? Okazuje się, że załoty W P I I .
"
wem zdają sobie sprawę z war,'czo
położony
pensjonat "Zofja". mu warjatów.
toś ci tych płyt i dlatego przed
c,iele przedsiębiorstwa byli nietylko Wikt pięciorazowy smaczny i obfity.
dobrymi 'JIIsinessmanami, ale i do- Dwa turnusy: lipiec i sierpieli. Cena
Z hardzo ~1Uia]y1n plOjektcllt, na, siflwzi~to
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możliwE'
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Ciekawe walki

Hakoah nie traci punk ÓW I

na zawodach bokse~
skich Sokoła

6órner ukarano ro(zną dgskwalilikac:ją. Mec:z Z lurem powtórzong

odbyły się

:'0 boisku Sokola
w
godlinach wieczorowych między·
Idllbowe zawody bokserskie.
\",,, wa d ze m \l S zej'. Cichomskl
.

(Sok.) pokonał na punkty AdamIaka
(Zj.), w wadze koguciej Celmer
(LKS) zremisował po b. ładne.i wal·
re z Augustowicz~m (G), w wadze
piórkowej Stoleckl.(Sok.) pokonał
na punkty Wiśkowlcza (G), posr'
l;'1't~ go dwa razy na deski.
W drugiej parzt: tej samej wagI
Kijewski (Zj.) zremisował po e11lo,
ejnnlliącej wałce z Wojciechowsldm
(G), w wadze lekkiej Golański (G)
poh;onał na punkty Krawcz~'ka
(Sokó.Q i Szczeciński (Zj.) znokautowal w 1 m. 24 sek. Tomczyka
(Solt.), w wadze półśredniej Miko·
łajczyk (G) pokonał na punkty !\Ill'
izyńs!dego (Sok.), a w wadze śred·
oiej Ostrowsld (G) pokonał nie
znacznie na punI{ty Kositlskiego
(LKS), który trzymał się nadspod:r.le

ŁKS·em

meczem

dow~' m w Łodzi będzie spotl<anie
LKS-u z węgiersl{ą drużyną Kispest
w czwartek, dn. 2 lipca.
Dmżyna węgierska należy
do
najlep"zych w kraju i w mistrzostwach Węgier zajęła w tym roku
piąte miejsce.

gra o wejście

W
do ligi z

Rozgrywki o mistrzo two Pol..,ki
rok 19:36 i wejście do ligi FZP:-i
1 (IZPO,~7.llą si~ w dniu 12 lipca r. h.
WGiD PZPN ustalił j1lż ternii\,
l'Ozgl'ywek międzyokręgowych. Ta
g0foczne rozgrywki o wejście do li .
gi hędą przeprowadzone w 4 g-ru·

l ila

Szemere, R?zg~nYI,. HaVllls, Pur1zeld, Ra.tkal, UJv~lJ, Szab? I~, Ne:
mes, D~r~, Serenyl. W d~tlzYllle .teJ
~ra szeSClU reprezentantow WęgIer.
, •••••••••••••••••••• ,
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Józefa

Pozna.ń, Sląsk,

Porno ·

Grupa III: Krakćw. Stanisławów,
Lwó\\', Ślą~ki robotniczy pod okręg
aIJtonornicwy_
G R liP:\ IV 70stala podzielona na
,lwie JJl>llgrupy: 1 podgrupa: Dia
łystok, ''''itao, 2 podgrupa: Pol esie

i W~ł~'~~sowanY

:
IQ AUSTRJI, JUGOSŁA~:tl'JI •
II
vv
•
•
i BUŁGARJI •
•

.
Grupa I: War!zlI.wa, Łódź, Kielce,

•
•

1'1 WYCIECZKI MO RS KlE •

•

KoPiec '

Piłsudskiego

Konto P. K. O. 1313

:erminarz rotgry
wek mi~il.zyol~ręgow~;ch przcdsta·
\Via sil) następująco:
12 LIPCA:
Grllpa I: Warszawa Lódź
Kielce - L1Jblin.
'
Grup:.:. II: POZDań - Śllsk.
Grupit III: Kraków -- Śląsk i
I:PA.
_"
Gl'lIprl 1\' . Porlgrl1pa 1: "IWO i podgrupa 2: 'Yolyn -

Bi:lly~t,'k

Pole~ie.

19 LIPCA.
Gnll':1. I: Kielce - Lódź Lq15lin
- "an7awa.
Gl'l'pa II: Pomorze - Ślą:;k.
Grllp3 Ill: Ślą~ki BP'\: - Lwó\v,
~:t:lnisia\\'ów Krakćw.

---

Prezes tOZLA, D. Kordasz

podał się

do dymisji, nie mając współpracowników

zaną<ł

dowiadujemy,
grzywny pienifJ

nałożył

Kalendarzyk sportowy

--im

N 'ł

t

Q PAN I

Piłka nożna:

Kie lcami i Lu hl inem

I

ou

Miesięczna przerwa

I
I

~~~.:.:~

numO!X~!

m=

JU~~~~~J~i do: -N'ajmłOdSi tenisiści
RU~~~~ARJI

RY[ZAtJY IIDYWIOUAlNf

graj;

Pierwsze wyniki z turnieju "Wimy"

luacji, ale brak ludzi paraliżuTURCJI
Wczoraj na kortach "Wimy" roz· I
tycel
je wszell-ie zamierzenia i plany,
% mo!liwością skracania
lub
począł się turniej tenisowy junio-I
kalendarzyku
pn:edłutenia pobytu
rów, przy udziale ldłkudziesięciu
Donosiliśmy o konrercncji za przewidziane w
zawodników z całej Polski.
(,lądu LOZL\ z delegatem okr<; sporlow~'I11.
Tcrmin nad7"". 'cnjncgo waj
li
II
Wyniki wczorajszych .. ier by Iy
gowego urzędu WF i PW.
Ilego zqromadzcl1lu LOZLA zow Czechosłowacji
następujące:
,V wyniku Powyższej konfe· sianie uslalony ,'" dniach najAustrll
Jugosławjl
CHLOPCY DO LAT 16.
rencji, jak się dowiadujemy pre bliższych. Ch,,:jlowo p. E.ordasz
Rumunjl
Witek - Piwka 6:2, 6:4, Sjeda
zes Ł07.L\ p. _\. I\.ordasz po- Illobil'izu je w. zysJl.~ich wspólY. o., Lewensztajn v. o., Lołeski dał "iG do d~' mi'iji i w najbliż· praco\\'ll'ikó\Y z zarządu i komi.
)Zr'
l
1
Sprzedaż akredvtyw
W;alp,cki 6:1, 6:0, Tomaszewski v. o.
~zylll czasie DdlH:dzie siG nad- sji sportow".1 L( ~ ',", a >y na t'kompensacYJnych
.Tmasz v. o.
n~' ycz:1jne walne zgromadzenie życic przepro'wadzić mi trzo~twa kobiece Polski. które maORBIS, Piotrkowska 18
Stempel - Fl1rbin 6:0, 6:0, Ko·
LOZ.LA.
ją siG odh~'ć w dniach -1 i 5 lip tel. :!4:9-40
necki v. o., Ballszenk - Witkowski
prl'zesa
Korda <;za
D ec:\'Zj a
). r. w l . O Z1. _ _ _ _ _~~~~~~~~~~~~~~~=6:~~,~2~:~~~6:~2:,~S:~:n:i:u:e:w:s:hl~~D~u=~
_
,powodowana zoslala zdekom· ca~I~~~~~~~·~
Źle się dzieje w łódzkiej atle-

'll"lO\yaniem zarządu LOZLA.
'iedawno dwaj "ic;eprezc i pp.
Sikor ki i Sztark zlohli powie:70n" im mandaly. P'. !\ordasz
,;zukał wyjścia z' powstałej Sy-

się

Jak
LOZPN

w słabej gr· pie

Mistrz lodzi

Ki:5pest przyjedz.je do Ł?dzi w ~~a

:
•
•

których zawodnicy
nie trenuj,

NIEDZIELA.
Boisko ŁKS-u o ~
11 pr led pol. mecz o mistrzostwo
kl. A: LT8G - Burza (Pabjanice)
Boisko WKS o godz. 11-ej mecz o
llli~trz ~. B.: Huragan ZJedno
Ci'one, o gCldz 17.30 mecz o mistrz.
kI. A: SKS - Makabi. Boi~ko UT
o gollz. li-ej mecz o mi5t.rz. k1. A"UDioll - Touring - "'VKS. o godz.
arszawą,
1,_00 mecz o mistrz. kI. B.: Bllor.
Grupa IV: )fisłrz pierwszej i fuu Kochba - Tur. Boisko WidzewI
Gr1Jpa IV. Podgrupa 1: Biały~lok
o gorlz. li-ej mecz o mistrz kl. A'
giej podgrupy.
- Wilno i podgrupa 2: Polesie Wid:ww - ŁKS Ib i o godz. 1"1.80
Wołyń.
9 SIERPNIA.
nlt'cz o mistrz. kl. B: Hakoah 26 LIPCA.
Grupa I: Warszawa Lublin, Konstantynowski KS. Boisko Wif:lf,
Ki<.lce, Lódź _ Kielce.
Grup:t I: Warszawa o godz. 17,30 mecz o mi!trz. kl. A;
J,ódź -- Lub~in.
Grupa lI: Śląsk - Pozuań.
Wjma - FTC.
Grup.l lI: I'ou1fIń - Pomor7c.
Grup!ł. III: Lwów - SI. RPA,
POlatem w Łodzi i na prowiul
Grupa lU: Stanislawów - Śląski IKrakÓW - Stanisławów.
dalsze mecze o mistrz. kl. ORPA, Lw,~w - Kraków.
16 SIERPNIA:
Tenis. Na kortach Wimy od r,
Grupa I: Łódź - Warszawa, LuQ-ej
rano dalszy ciąg ogólnopolskie
hlin - Kielce.
go turnieju młodzików.
Grupa II: Pomorze - Poznali.
Grupa III: ŚL RPA - Stanisła
Lekkoatletyka. W PabjaniQB.ob
wów, Kraków - LwĆw.
na bl'lisku KE
godz. 15,30: pi,lilabyć mozna w Teofilowie,
Grupa IV: Mistrz drugiej i pier- ciobój pań o mistrzoetwo okrU'1
Inowlodzu i przyległych
wszej podgrupy.
oraz bieg dla mężczyzn z przeszkoletniskach u Lewenberga
dt.mi
(steeple chase) na D k.lm. Na
23 SIERPNIA.
Grup:L 1; Lublin - Lódź, Kielce boi~ku Wimy przy ul. Rokicińskiej
vd gO(!z. 9 ej' IX ogólnopolekie mi·
- ·War';7,a~a.
Hrzo~t
'Na lekkoatletyeznc głucho
Grupa II: Sląsk - .Pomorze.
W grach sporte wych
Grupa lU: Ś!. RP A - Kraków, uicmyo-h.
..
d
Jak się dOWIadUJemy, wla ze 8t:tni5la~~ ów - Lwów.
PONIEDZIALEK.
~1i.,tr:~nlYie grup spotkają się w
LOZPR postanowiły przeprowa
Kolarstwo. O godz. fi rano sl.11'\
fin:tle. Drl1ży_la, która zajmie l
dzić, zgodnie z dezyderatem l1IieJ~re w fina 10 automatycznio wVŚcigll szosowego Lódź - Siewalnego zgromadzenia, {Jrzer- wehoilzi uo ligi. Wicemistrz rozgry- /adz - Lódź z udziałem drUŻYliy
\"ę jednomiesięczną w rozgr)(w wa l;1'0tkal;w. kwalifikacyjne 2. olimpijskiej.
kach gier sportowych o mistrzo pnrdo!5btrJią drllżyną w tabeli ligo
Tenis. !\a kortach Wimy od godt..
t· L d"
g-ej rano dckońrzellie ogó1nopol.
\\ ej. o Imyrhial do ligi.
W :;I,otkClniach podgrupowycb ~kiE'~'(I turnieju mIodzików,
••••• 9 •••••••••
w g-rllpie IY·ej w razie równej llości
Lekko-atletyka. Na boisku Wimy
pUllkt,',w, ]"(IZ h'zyga lepszy stOSli·
od gOllz. g-ej rano: dnkończenie
Df), hl':HTlck.
ex mist.rwstw lekkoatlety~nyc"
~ll:;t~!. Łldłi ma w t~ ITI roku gm·
P,)I"ki głuchoniemych.
P'i znarz!lie słab~zą niż w latach u·
Piłka r.ożna. N a pro" incji dalsz'
biegłych, bowlem Pozll[1ń (Legja,
Ir,ecze
o mistrzostwo klasy C.
został przydzielony do gnlpy II-ej

pU

międzynaro

stępującym składzl~: Vagl (GergoJ,

Kary na klUbY

I

" .. ~ b I

Sęd;~;~; ';~~;e:;;'Y'kl.
'ajl}liż5zym

dnia 27 czerwca. 1936

. . . . . PZPN " _
żne na następujące kluby, kt6WIąZU.lącynu przepisami
"
.
bowiem obowiązkiem kapitana ~ych zawodmcy. m~ ~cz~szcza.
drużyny Tur-u było zażądać Ją bez usprawledlnnema, na
przed zawodami od sędziego p. treningi z trenerem PZPN p.
Menczaka nakazania drużynie Otto:
~ospodarzy zmiany koszulek.ŁKS _ 20 zł LTSG _ 13
Kapitan Tur-u wskazał jedynie
.,
na podobiel1stwo koszulek, ale zł., PTC - :; zł
sędzia uznaj, iż różnili się one
dostatecznie i będzie mógł bez
nieważniły.
trudności prowadzić zawody.
na dziś i święta
Niemniej sensacyjnie zakoń·
Powyższe okoliczności sŁwier
czył się "protest koszulkowy" dził również p. Menczak w trak
Kal~niarzyk imprtJ; sportowycb
TUR odnośnie zawodów z Ha· cie dochodzenia.
w Łod:>.:i na. sobotę, niedzielę i po
koahem.
Przypuszczalnie zarząd Ł. O. niedziałel{ rrzp,dstawia 8ię następu.
\Yydział
gier i dyscypliny Z. P. N. będzie musiał ingero- jąeo'
przeprowadził skrupulatne do- wać w powyższej sprawie, gdyż
SOBOTA.
chodzenie. w wyniku którego decyzja wydziału gier i dyscyNa
kortach
Wimr od god'
Tenis:
postanowił
unieważnić odbyt.. pliny jest sprzeczna z obowią9-ej
ram'
turniej
tenisowy
młodti·
zawody.
zującymi przepisami i postanokćw .
Jednocześnie
władze piłkar.
Decyzja jest sprzeczna z oho wieniami PZPN-\!
nożna. Na b(ii~bch w Łtt
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;-;;:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::miilli~m -~-m-f~-~-f'- diliPiłka
dali!:>.:e mecze mistrzostw pił
karskich Juniorów.
.
skie ukarały zawodml{a
Górne·
ra Sa~omona
(MOl'gen ztern)
l-roczną dyskwalifikacją z za·
liczeniem okresu zawieszenia,
za świadome podwójne podpi·
sanie karŁy zgłoszenia i wpro·
wadzenie w błąd kierownictwa
sekcji piłkarskiej Hakoahu. _
Kartę zgłoszenia podpisaną dla
IIakoahu, władze piłkarskie u·

Epilog sensacyjnej "afery z
sObowtól'cm" i protestu koszul
I kowe"o" Turu ~ako'1czył się zu
pełni: nieoczekiwanie.
\Hadze piłkarskie zakOllczyły dochodzenie odnośnie udzialu zawodnika Górnera vel Gór·
nego w barwach Hakoahu.
J{omisja 'YG i D stwierdziła,
iż Hakoab nie wiedział o fałszy
wcm podpisaniu kady zgloszenia przez GÓrnera. \Y związku
z powyższem. w~-dział gier i dy
scypliny LOZPN, opIerając się
na dyrekty" ach zarządu PZ T,
postanowił zweryfikować wszy·
stkie zawody z udziałem wymie
uionego zawodnika. zgodnie z
wynikami OSIągniętymi na boisIm

wanie dobrze.

na mecz z

Łódź,

I

~

OkleI" woienne bronia nie brzegu
morza. aNiepodleglo "ci ; Pokoiu

nicki 6:0, 6:0, Lewi v. o., SJeda _
Lewensztajn 6:0, 6:0, Jurasz _
Ostrow~ki 6:2, 6:2, Pankowski v. o.
Hotman - Nowak 6:0, 6:0, Temieczyński de Latour 6:0, 6:1,
Szneibnil _ Rogaczewski 6:3, 6:5,
Beker - Berson 6:1, 6:1, Skonecki
- Stencel 6:1, 6:4, Hołman -- Ponikowski 6:1, 6:0.
.JUNIORZY DO 18 LAT.
O
Czajkowski - Ludwig 6:3, 6: ,
Adamczyl{ - Staniszewski l:ó, 6:2,
6:1, Gerlchter - Musiał 6:0, 6:4, Bie

.fthl-~~6:~6~
&~~
rach - Bijasiewicz 5:7, 6:1, 6:4,
Plóciellniczek - Kahan 6:0, 6:4,
- Hauptflcisz 6:0, 6:1.
Perell\1an - NiewiażsJd ". o. i K:t.
charsl<i - Stefan,owsJ.i (,:f\ 6:6
Gotschałk

t,6df, 27 czerwca 1936 r.

G

os HA
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IJrzcdowa (edu'
giełd,

Ił

warszawskiej

Na wczOr,tjilzem zebl'aniu giełdy
GIEŁDA ZBOŻOW:\
walutowo· dewizowej w '\Yal'Hawie
ivlu
J
1:>.50 - . 15 75
tenuen,}jl dla dewiz byla błabd,
PszclIica
22.30 - 23 ,;3
zwłaszcza dla (lewizy I1a Amsterdam
p zellica zhicl'.
22 ,2:> - 22 ,50
Zapotrz.'lbowanie na de,yizy było
J~CZllliell
16.25 - 1li.50
Owies jednolit)!u.25 - 16.50
normalne, które całkowicie pokry.
Owies zbierany
'5. i;') _ 16,25
wal Bank Polski W tranzak(ja.ch
}'ląka ivlnia i )
:12,00 - 22.50
pomi~.izy Bankiem Polsklln a bau I \Iąka ż).'tnia 2:!:-l.50 - 24.00
kami dewizowymi zanoto,vano kuc-'Iąka pzenn:l
:)U.OO - 38,00
..j
h d .
\
Otręby żytnic
10.00 - 10.50
.
EJ nas t'ępUHCyC
ewlZ; ,hmster·
Ol1'«;l1y pszenllC
LO.OO _ 10,25
~hałow,.e dam 359,35 (- 15), BCl'liu 213,45.
Otręby pszenne gl', 10,23 - 10.50
..
Bruksela 89,55, LondYll 26,59 (_
Hzepak
- .- - -.-10), wypłatl telegraficzna na i\fowy
:\lakuch laiany
[li.OO - 1U.50
Makuch rzepakowy 1 too - 11.50
ułatwia konkurencją z przemysłem łódzkim
Jcrk 0.29,25 (-1), l'aryż 35.01, Pra. ł. ubin żółty
11,00 _ 11;'0
Zagadnienie konkurencji prowin cle rozwiązana i które, wskutek te- iowa w stosunku do Łodzi, są ilU· ga 21.96. Sztokholm 137,25, Zurych
I_ubin żółty
U.OO - 15.00
cji łódzkiej z włókiennictwem Ło- go jeszcze obecnie nlelojalllle kon- sze płace robotników. W tym wzglfl l'j2,70, Bank Polski płacił za; do.
Tendencja spu!..ojun .
dzi od czasu zawarcia umowy uzu- kuruj.! z przemysłem tkackim w cizie Bełchatów do pewnego stopnia lary nmerykańskie 5.27,:S0, dolary
NOTOWANI,\ BA WEŁNY
pełniająceJ oraz wprowadzenia sil· Łodzi. Takim np. ośrodkiem pro· prześcignął wszystkie ośrodki pro· kanad.vjskie 5.25, florcny bolender
r-,OWY JORK
neJ kontroli inspekcji pracy na pro- dukcji Jest Bełchatów, gdzie, ja.. wincjonalne. W proclukcji bełcha· Ekie 358,25, franki francutkie 3-1,92,
luco 12,20. lipiec 12,16-J i . ~jerniet\
wincji straciło bardzo na swej wiadomo, rozwinęła się na bardzo towskiej zatrudnieni są w większej franki szwajcarskie 172,20, bc1bi
ostroścL
szeroką skałę produkcja artyku- ilości młodociani robotnic~\ przy- bdgij'5kie 89,30, hlUty angiehiki'l 12,11, wrzesicli J 1.118, patdziernik _
11.58-59, listupad 1Li7, "rudziellDonosiliśmy ty swoim czasie, że łów ~awełnianych.
czem płace Ich są znacznie niisze, 2U,50, guldeny gdańskie 99,80, ko· styczcll 11,56, luly J 1.3(>' 1I~1 rzec. 11.;)7,
wskutek zwyżki płac w głównycb
W ostatnich tygodniach daje się ' aniżeli płace dOl'osłych robotników. ltny czeskie 19.50, korony duńskie kwiecień 11 ;,9. lllaj l1.61.
ośrodkach włókiennictwa prowłll- zaobserwować bardzo poważny od- \ .
U8,10, korony l1orwe:;kio 132,8:\
LIVEHPOOr.
cjonalnego, konkurencyjność tkac· plvw zamówień tkackich z Łodzi I ProducenCI bełchatowscy kazde· kOl'ony ::il.wedl.kie 136,LiO, liry wIo
. lue? ,7,07. czel'dec li li8, hpicc (j ;)5,
twa na prowincji znacznie spadła. do Bełchatowa, gdzie ceny za Ililu ~ młodoci.anych .robotników po' ~lde 3:J, marki fińskie 11.60, lllarki slerplcn
wrZ€'~idl 6.30, pażdL;er.
Pozostały jednak ośrodki produk- tkanie zarobkowe są prawie o 20 l ~ecan. obslllgnvać Jed~~ warsztat lIiemit~.~kie 132, marki niemiecki!! nik li,18, 6A3,
lis lo pad u.09, grudzień li,08,
cji, gdzie kwestja płac i ponoszenia proc. niższe, aniżeli ceny w łódz. Ilkackl. Doto~ły robotm.k . obsługuje w srehrze 140, pesety llid7.pUllbld", ~t~' ct:cli li ,08, luty li 07, marzec li 07
kwiecień łLO(> . mnj (;,06. czenl iec 0'04:
przez producentów świadczeń so- kieJ tkalni. Przyczyną znacznego w Be~chato~le rl"zewazlIle cztC!y tn,50) si:ylingi au 'tr.iuckic 98.
lipiec 6.0a. ~irrl'i(,l', 3.83 "rze~icll
~\KC;JE.
cjalnych nie została jeszcze należy- wzrot-tu konkurencyjności Belcha.• warsz.aty tkackIe. Płace młodocIa·
5,77, październik 5. i'i.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ !: jedną
n~'ch robotników wynoszą więc Na ;iełc1ziE' papierów d~ wideudo
Egipska: loco 8.98, lipiec 8,1)1. paż.
czwartą plac robotnika doro · wych tondencja byla sI;) ba, przy dziernik 8,83. listopad 8.81. stVCI.CTl
ii
aT
mi
slego. ,Test to zjawisko Ilienormalne, większych obrotach akcjami Banku 8,67, marzec 8.57, maj 8.;')2, jipi{'~ 3 ..)2
Upper: luco 7.85, lipit!c i,78, paź
poniew~\ż przecięttia płaca uawel Polski"Jgo . .lYotowano: Bank Pol~ki dziernik
7.31, listopad i,OH, • tycze]"'
W upadłości firmy "Łódzka Fa- hypoteczne, weksle wla ne, podatId. ~Iodoci;nego robotnika .obSłU:U: Hl!) - \)9 (- 2(){l), Cukier 27,50, 7,09. marzec 'i.09, maj 7.10, jipiec 7.11
bryka Wyrobów Jedwabnych "Se' śwja(ic'7.Cnia socjalne, różni wierzy- ~;~;~a Jeden warsztat !lOWlOna yc "CllOCCli" :150 (plus ~OO), ,Lilpopy
\LEKS \ . ' 11R.J.\
taJana", sp. akc. sędzia kOnllsan ciele i kapitał, według zaś biegłego
\ 13 - :12,78 (-10), tarachowicp
Sakcllaridi, : lildec lIU J
jl~'lJpaa
Biederman złożył sądC' vi sprawozda _ pasy",-a stanowią umę 100,438
'ieialeinie 0<1 lego ploullcencl: i!4 - a3,75.
, 1()'()1, styc:W!l n.52.
Ashmouni: sierpiP{, 1.1 ,i5 , paidzier
uie; do masy up!1n"J8ci zgłosiło zł. 09 gr. i składają się na nie: po· bełchatowscy nie płacą wog~e za
PAPIERY PROC'ECl'OWE.
wierzytelności 3{j7 wienycieh, z któ datki, świadczenia socjalne,. ubez· posto.ie')· Konkurencja beilchatow·
Dla papierów 11rocentowycn Zt1 nik 12,9i, grudzień t 2.i3. luty J 2,2('
l'ych sędzia komisarz zaprojektowai pieczenie, fundusz bezrobocia, ZUP. !'ka, jaJ widać 'L powyższego, jes1 (ÓWIll' państwowych juk i prywat·
przyjęd<:l 301 wierzycieli na 8um~ illugi hypoter.zne; różniM polega na oparta na nielojalnej podstawie.
nych tendencja przeważa1a słaba,
Dump!ng OW e kSBlO"
bł. 1.0<10,086,69, z czego uprzywile tem, ze nie wyszczególniono zale.
.•
jlrzy wi~kzycb obrotacl, 7 pl'OO
('ukl'u ros~·,i;;kiego.
iowani wierzyciele stanowią sunią giych płdC, weksli własnych, rólIn~?eJ~cJa prac.~ ~1Dlla zamtere- st;lbilizaryjllą. Notorrano. 4 proc.
"
zł. 33,794,09 (kat. ID), a pozostali oych wierzycieli i kapitału. Z nie \sowac SIę. zagad'lle~le: r łac ,,. dolarowa 50, 3 proc. inwestycyjna
DOllo~zą z Am'31erdanlll, ze lt
wierzyciele 821,589-70 d.
zrozumiałych dla syndyka przyczyn B~łcha~owle._ ~hodZl j dynte o !o, r emj~ia 6650 (_ 50) II emisja t~'('h "mach przybył tam transport
. 1Valuty zagraniczne przerachowa firma. umIeściła w bilnn&ie kapit.ai aJ,eby 1Usp ekc la .pracy nie tOZWl?' t)7 .50 ("- 50), II serja
100), 5 I kQ'.'zt<lłu sowiecJdego, t~':jr.)' zostal
no po kursie 7. 2 kwietnia, 'Lgodnie w sU{lIie d. 4.4.,~56:S6 "l)t\sywach. :«\a tego za.. admen~a ~ze~at!czrue pro!': kouwersyjna 52 _ 51, (5 proo ,przeda~lY _po 1 ,lrdzo nt~klcb ~e
z zaświadczeniem rady gieldowei. Begly ustalił, że po po1uyciu zobo l s1worzyła po usunu~:~~ ~nncowe· koleJow~;)O (-1(){l), 6 proc. dolaro \ lIa<.'b. Vi pl, nęło to na ogołną mizkę
Sąd sprawozdanie przyjął do wia ~iązań aktY"ami, pozo..:tanie na g? ,:,yzys~u pr,acowlllkow l otocze· ,'a 6\ 7 pro:::. ,tabilizacyjna 50,25, cen cukru.
rlomości i zobowiązał syndyka do dalszel:\łatwianie sum 17.983 zł.
Ola Ich .opleką sllołeczną, .11oT~alne o.1einki pG 500 dolarów 50.25, 4
RówllocJ:e~lIje w:ęk:.ze iJo,.ci Cił
;dożenla następnego sprawozdania :I
Zdanicru syndyka pl'zedsiębior- ":arunlu pro(~I!kcy.ille, pOllle~az roz i pół J]roc. ziemskie 46 45 (- kru .;przedall'> został" w lr:\nie i "
l.tl:)~ych czynno~ci plzed 10 lipca. IStwo daje gwarancję wywiązania nó.ł. pr?dukc.ll. ~ełchatow~luej sta' 125),5 proc. W'arszawy nol'r e 54 - Jndjach bryiY,i ' kich równie;: po bar
l'ię calk.:>wicie ze swych pobawiązań nowI lUewątp~lwle. p:wazn y . piu. 53,7fl (-_. GO), 5 proc. Lodzi now~ dzo niskich ct'nacit. Centralna orti_t.
'\V sprawie firm. t,Urbach , \v po.,t .po" aniu ukla<lo\ ·Ctrl.
dorobku wlóklenOlctw pol!'Juego. ·17.25 (- 7.1). (j pIOC. ohlig.ll;je: Dl nilac.la "prz'!da:i:y ,T.m y ,.1 'n'as"
Bicz" (pabjanice), ktćra uzyskała
War;;zawy VIIr i IX emisja 50,63 . . musiała woje ceny dostosować do
11
t·twarcie postępowania układowego.
niskich cen sowieckich.
syndyk złożył sądowi sprawozdanie.
11
JI
GIEŁDA L DZKA.
Aktywa na 31.12,1935 T. wyno
Zwyżka cen przędzy paraliżuje produkcję
Na wczoraj.szem zebraniu giełdo
Holenderskie i jawa,jskie sfery
wem u Lodzl notowano:
cl!krownicze wvraź~ja obawę, żc
si1y 143,811,12 zł. (według OEzaco
\V związku z zaostrzoną y. przez przet",órcó,v zrzeszonych
'nrzedai Kupnu d l
-k '. I ~I' d'"
Inweslyc. 1 em.
in.50
Si 00
a sze przel'I ame (O Olan JI l na
wania biegłego zł. 100,438,09, róż.
tuacJ'ą na rynku przędzy haweł w slow. fabrykantów przemy'
D
l
k'
\"
I
. l':Iego
'
nica powyższa polegała ua tern, ŻC
lnwestyc. 2 em.
68,50
IiIl,OO
a e l . sc 10'd Cli k'rit SOWII!C
nianeJ', na skutek której Ul'U- sIu włók. i zmierza do przyznaKonwers"J'na
-100
50 ~.
d'
-I
d
wartość nieruchomości bif'gły os za
J
.l ,
,I.)
Inoze
SpOWIJ o\\ac Ol!,'(' ną
I!fU t ę
chomienie przetwórczego prze- nia wi~kszyeh kontyngentów
Dolarówka
.:i0.50
50,00
ccn cukrlf
cował na sumę mniejszą, niż podali mysłu spadło, poszczególne ga- lJł'zędzalniom t. zw.
czystym, I Stabilizacyjna
31,00 50,50
.
~daścidele).
łęzie przemysłowe wysuwają niepo&iadającym innych dzia. \ Bank 'Polski
1Ol.00 100~OO
_ _ _ """,.
Na aktywa składają się: kasa, szereg koncepcji, które by przy łów produkcji, celem uniemo I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiili:i
nieru chomość, maszyny, utensylja, czyniły si~ do załagouzellia o· żliwienia im większej prouuk·
Przemysły te zmuszone są lU liśmy,
zakłady
przemysłowe
towary, opał i dłużnicy, a wedłu~ becnej . yluacji. Przemysł prze- cji przędzy na potrzeby prze·
opatrywać
się w
przędzę w l'ównocze~11 ie
ze z\ 'yżbt cen
biegłego urządzenie techniczne, twórczy branży dziane.i wysu- mysłu przetwórczego.
inwentarz żywy i martwy materja wa koncepcję przyznania przeKoncepcje te zmierzają do u· przemyśle wielkim, placą więc przędzy, zaslosowah ohniżkę
ty i dłużnicy, brak jest więc, według mysłowi przełwórcljemu spe- niemożliwienia wykorzyslywa· za półfahrykat cenę wyższą, a cen tkanln.
podnieść cen goŁo. ! Projekty te wywołały bardn.
biegłego, ka~y, zaś towary wyka· cjalnego kontyngentu na SUl'O- nia 'ytuacji przez przemysł pro nie mogą
zane zO'3tały w mniejszej ilości.
wiec, który to surowiec miałby dukujący zarówno przędzę ba- wych tkanin, nie chcąc narazić ożywioną wymianp. Zdarl pomię
Pasywa, według podania firmy być przerabiany na przędzę na w' ełnianą, jak i gotowe tkaniny, się na to, że stracą wszystkich dzy organizacjami gospodal'cz~
odbiorców, mi, zrzeszającf'mi przemy 1.
w)'nosiły zł. 143,811,12, na co skla· rachunek przetwórców.
dla walki konkurencyjnej z dro dotychczasowych
tembardziej,
iż,
jak
już
donosi·
dają się ' zaległe podatki, długi
Drugi projekt,
wysuwany bnym i średnim przemysłem.
~ kołach ~alnt~re~o~anych obie· \ dukcji, Natomiast rolnictwo mIało
gają pogłoski o JstmeJących pro- by być od ponoszenia te&Q ciężaru
jektacb wprowadzenia specjalne} zwolntonc.
daniny na popieranie eksportu. Fuu
. '
dusz na ten cel miałby być stworzo' l Kw~ta ~lobalna, j~k~ nll~łaby
ny ze specjalnych opłat, ponoszo . być O&lągll1ęta z tego zrodla me zo°
oych p.rzez przemysł importujący I stała dotychczas ustal?na, gdy i
zagramczne surowce dla swej pro· I projekt ten uzewnętrznIony został

wz

,' oaraz!e dopiero w bardzo łuźl1~m
zarysie.
.
W każdym bądź razie is-tuiałaby
tu pewna allalogJa do istniejącej
w Niemczech daniny eksportowej,
utworzonej w swoim czasie urzez
SchacMa.
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KOMFORTOWE PENSJONATY

10-2.4-8

"ITILJI" I "FELICJI"

l

WYKWINTNA KUCHNIA DJETETYCZNA I D,JABETYCZNA.
POŁOŻONE NA TLE LASU W OGRODZIE,
OBOK PARKU ZDROJOWEGO

1il.201-89

SŁONECZNE POKOJE DUŻE TARASY.
bieżąca. Światło z elektrownI zdrojowej.

JASNE

Woda

PRZYSTĘPNE.

CENY

L~~~.==~~~~~~~~~Jr
Zarząd:

-----------~--> . DR. MED.

T, Opoczyńska (z Łodzi)

PI.TilUbenhilu~

PIERWSZE PRYWATNE

AKUSZER-GINEKOLOG

POGOTOWIE LEKARSKIE

12·333

przyjmuje od 8-9

TELEFON

LEGJONOW 6 (Zielona)
Slybka pomo.c lekarska we w8zystkich specjalnościach
PRZBWÓZ CHORYCH W OBRĘBIE CALEJ POLSKI
MiII!i!BHi

" " . SF

=

•

~.I

IJ. OgłOSzeni
_ _ _•

-a.

drobne
_

RUDA PABJANICKA. Letnisko

ObwieszclEenie
~uch~i~~~fekt~;:::ość~
t~~fl~
Komornik S<ldu Grod.kiE'go w
142-54.
887-2 rew. Stefan Górski,

1I

I

Róine

LX

PANOWIE! Kto chce nosić spod·
. . nie podług ostatniej mody, niech
się zwróci do I-szorzednego spe.
c.jalisty, który powrócił z Paryża.
B. Fajwlewicz~ Lćdź, Al. I Maja 2,
h. I p. Ceny przystępne.

I

..I

P odziękow anie

KapDał ~da~ ~

SANATORJUM dla dzieci w 60snowym lc:eie w Chełmach. Zgłoszenia
na miejscu lub telefon: Zgierz 186.
2010-4
WÓZKI dziecięce, wyżymaczki pocenach przy.stępnych poleca Marja
Jakobi, Piotrkowska nr. 107, sklep ZAWOJA. Pensjonat ,.Świt",
IV podwórzu.
70-9 pięknie wśród lasów położony
poleca komfortowe słoneczne
PŁASZCZE KĄPIELOWE
w pokoje z balkonami. Wykwintna
wielkim wyborze po eenach knchnia na maśle. Cena 5 zł.
795--3
fabryoznych poleca wytwórnia od osoby.
-----~Elwe frotte, Piotrkowska 114.
267-2 GLOWNO. Pięknie położony pellsjlt
nnt dla dzieci j młodzieży Marji
Szefnerowej już czynny.
Plaźa,
PAROWA MASZYNA, połączo
boisko. Troskliwa opieka rutynowa
na z g~neratorem 500 K. M.
n~j
wychowawczyni. Zglmi7.enia.
okazyjnie do sprzedania. WiaNowy - Otwock, willa Mł(;(",ożeńca
domość: ZaJd. elektr. I. Miller,
lub tel. 203·67, do godz. 17-ej.
Śródmiejska ~6.
6881-2

aa sumienne i szybkie ułatwie
nie wypłaty sumy ubeapiecaenia
b. p.

Kronmane
Iłkłada podziękowanie Funduszowi Ubezplec.eń przy Tow. Oet.
Posł. Chesed S.el Emes

-

-,-----

Do akt. Nr. Km. 1 008 I 36

BenJemine

Rodzina

1'.

i 4-8 w.

Zgierska 11

Łod.

i
TEL. 246-09.
w ---_..--__ -- -

3,
aamlesskały
_ __
lod_i przy ul. Dowborczykó. 26
Dr. med.
na l1I8sa!hie an. 602 K. P. C.
ogłasza, te w dn. 14 lipca 1936 r.
o ,oda. 12~14 ., Łodal, przy ul.
Piotrkowskiej 104
odbędzie się publiczna licytacja ru- CHOROBY SKORNE, WENERYCZNI
chomości, ouacowanych na łllczną
I MOCZOPŁCIOWE
sumę zł. 1630.- a mianowicie:
l i krosien tkackich mechanicanych,
dwie maszynki z warsztatów tkackich,
dw:e maszyny żakardowe, drewniane, Cegielniana 7, toL
, 5-1
okolo 100 kgr. r6tnych caęści do Puyjmuje od S. 8 -10 1
w niedziele i święta od. 11,
warsztatów tkackich.
które moina oglądać
w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w caasle wytej oznauonym.

B. III' 1(1
Dowr6cil

Md.ź,

/1-320

dn. 22.6.36 r.

Komornik (-) Stefan G6rski
Sprawa Pawła Szulca
p-ko Arnoldowi Stillerowi
Do akt. Nr. Km. X 227 I 36

OBWIESZCZENIE.

ZGUBIONO kwit kaucyjny EKomornik Sądu Grod.klego w ~o
lektrowni Łódzkiej na nazwisko dzi, rew. 10 Leonard Naboroweki,
Dr. Banasz, zam. Wólczańska zamiesakały w Łodzi przy ul.
Zachodniej 41
23.
DOKTÓR
na zasadzie art. 602 K. P. C. ogła
sza,
że w
dniu
1
lipca
1936
r.
_-:--1- - - - -..
o g.12 w Łodai, przy ul.
11 Listopada 47
....4
z
odblllhie sIę licytacja publiczna Specjalista eborób weneryclnych
W NOWOCZESNYM domu p. SJ ruchomo'ci, a mianowicie:
skórnych i seksualnych
10mOIliJW1CZa, GdańSKa
57, tel. kredensu, pomocnika, stołu, 2 foteli,
toalety i dwu noelf:5·H4 jtl;;t do oddania zaJaz fronto 1 knesel, szaty,
nych sufe k
we, słoneczne 4-pokojowe mieszka- oszacowanych na łllcznil sumę
pr.vlmule od 8-11 i od 6-9 \ł'
nie z wszelkiemi wygodami
oraz
zł. 900.W niedz. ~ ~więta od 9-1l!.~0 pp.
~IOTOUYKL ::;tandard 500 ccm.)
centralnem ogrzewaniem. Oglądaó które można ogllldać w dniu licvtacji
w
miejscu
sprzeda.ty,
w
czasie
wyLETNISKA
w
malowniczym
zakąt"'
górny, taniu sprzedam. Cl'gielniana
można cały dzień. Adminiatratol'
łej oznaczonym.
12 kIm. od Lodzi (osada młyna:
nr. 27, u;lo7.0ccy.
28'2-2 ku,
.
k
.•
b
S
d(,mu.
Łódi, dn. 10.6 36 r.
f-l~a S Otrukl,
o ok
mardzewa), _ _ _ _ .
• 2196-2
_
Komornik: (.) L. Naborowski
mieszkania lub oddzielne pokoje u- DO WYNAJĘCIA 5 pokoi z kuchUzdrowiska
meblowane, wyposażone we w,;zel· nią z wszelkiemi wygoiiami, l. pię- --~_.w Ciechocinku
~"_ _ _- . l_ _~_ _'= ki nowoczsny komfort (bieżąca cie- tro, 2 pokoje na parterze, nadające Do akt. N., Km. 956 I X I 36
przeprowadsil
liię do
lŁOWNO. Kolonja letnia dla pła i zimna woda w każdym po :<ię na bimo, 1 pokój z kuchnią. 2
Obwieszczenie
OW.
MILLERA.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzieci i młod1.iezy pod kie- koju etc.) do wynajęcia lUt sezon I sl'teryny fr,mtowe po 6 okien przy
rownictwem Heleny Słreisen- h,tni albo mi'~sięcznie ew_ z 1etH'jo- nI. Piramowicza 2. Wiadomość u do dzi, rew. lO-go, Leonard Naborowski,
w Łodzi, przy ul.
~-----------~
bergowej już czynna. Zgło- natem. Plaża, las, kąpiel, }JiQkne zorcy.
284-2 zamieszkałyZachodniej
41
Dr. med.
szenia na mieisen Stary War- ~pacel'y, tenis etc. Dojazd. stacja
na zasadzie arf. 602 K. P. C, ogłasza
KOMFORTOWE
3
i
4:
pokojoje
w
dniu
1
lipca
1936
r.
ogodz.
11
I
chałów, willa "Jedynacz lł n", lub kolejowa Glinnik lub Zgierz, albo
Anstadta 5, telef. 104-58 od autostradą łagiewnictką: 2 k1m. od we miesF.kania w nowym domu w Łodzi, przy ul.
•
Ogrodowej 3
9-11 i od 3-5 popoł.
sZOby shykowskiej. Informacjo· na w centrum miasta od 1 paź odbędzie się publiczna licytacla ruchorobJ kobiece
__ - - . - - - - - - - - - - ---_ miejscu lub w dni powszedlli~ teL. dziernika r. b. do wynajęcia. chomości, a mianowicie:
Wiadomości tel. 211-87 od 9 1DO-tu sztuk firanek, zawierających
j,CZEHWONY DWOREK" Pensjo- i74-66 i 209-47.
Gdańska 28. tel. 108-01
287.... ~ od 55 do 61 metr6w I 50 sduk finat dla dzieci i młodzieży R. Roze- - - - - - - - - - - - - do 11 godz.
ranek po 45 metrów
wznowi przyjęcia 15 lipcI
ll':wny Wiśniewa Góra- Stró:i:ew LETNISKO 'l'llszyn - Las. 5 mintt
ouacowanych na łilCznl\ sumę
w godz. 4 - 6 pp.
SKLEP
frontowy
i
pokój
ZaI\apewaia dORkonały
wypoczynek lld przystanku
traIDwajllIVo'go
d.2100.które można oglądać w dnill
w:lkacyjny. Troskliwa opieka wy- ,.Schodow·a Góra", w pięknie polo· kątna 21 do wynajęcia.. Dozorca
licytacji w miejscu sprzedaży, w
chowawcza i . lekarska. Zgłos7enia: innej willi inżyniera Jana Binkow· wskaże.
caasle wyłej oznaczonym.
......
Zachodnia 59, tel. 160-81 lub Da ~kiego są jeszcze suche, sloneczne
Łódź, dnia 8.6. 1936 r.
Komornik: (-) L Naborowski
ze słałeml ł6:tkami
miejscu.
688-2 ładne pokoje z kllchniami bo be.: -lu SŁONECZNE 2 pokoje, wygo_____ _ _
wynajęcia. Wiadomość: Lódź, Na- dy do wynai~eia, Al. 1 Maja 59
DLA CHORYCH NA
Dozorca. wskaże.
GŁOWNO. Pensjonat .. Melanja" rutowicza 54, tel. 158-45.
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mi; niekrępują.ce wejście. Ewentu· PIOTRKOWSKA 70. Tel. 181-83 TERMOMETRY pokojowt' i zaoki~.
b. tanio do eddania. Dojazd
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Jedyne kino

dźwiękowe

w ogrodzie

RAKIETA
Sienkiewicza

40, tel. l41-22

Prenumerata

40 posay, z

prses~,lką

Dzfś i dni naSleDnJch!
Dzieje miłości dwojga ludzi,
zawsze prawdziwe, zawsze
aktualne, niezmienne od 2000
lat
Początek

o 4, w soboty, niedziele i

mIesięczna nGlosu Porannego· ze wszystkiemi dodatkami wynosi w Łodzi zl. 4.60, za odnoszenie ,:Ioeztową w kraju zł. 6.-, zagranicą zł. 9.-

Rękopisów

redakcja oie zwraca.

święta.

o.m e
o 12-ej.

Na I-szy seans wszystkie mieJsca po

54 gr.

-:I

Ugłoszenl ..

za wIersz mIlimetrowy l-szpaltowy (strona j szpalt): l-sza strona 2 :lit.; Reklemy tebtem
redakcyjnym zł. l.S0j w tek3cie: z zastrzet:miem miejsc:a 6) gr., beiZ zastrzeżenia miej11M
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalU 1:2 gr. Drobne 15 gl'_ za wyra:c, najmniejsEe ogtossenie ał. 1.50
Posilukiwanie pracy 10 gr. za wyra:c, naimnieisze z1. 1.20. Ogłoszeni:!. ~lIr~czvnowe i r:aalubinowe 12 Ił. Ogło
szenia w dodatku niedzielnym .Rewja" (str. 5 up.) 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 5(jJ/o dro*e~
fir.l1 zagr. 10001 0. Za ogloszen HI tabelarye.ne lub łanta_. dodatk. S(jJ'o. Ogłoszenia dwulrolof. o 50°/;) drołe;
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