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Pozostałe miejseowoścl U"
władz łódzkich. meldunek: auto wojewódzkiego dr. SI. Wrona,
Pan vremicr, r ...z~lądając się
W związku z irnspek~ją p. prc· zostały je&ZClt' całkowicie upo
pana premiera
gel) Sławoj- komendant woJewócblld poUeji baemie DA wszystkw strony, miera wydany zosłał komunikat rządkowane i odnośni słaroslu·
Składkowskiego, jadąc od Stry- insp. dr. Torwlń81d ł Int. BaJkle- skierował auto w strunę Kozłu. I treści następującej:
wie otrzymali termmy na UkOl',
kowa, kieruje się 1V Błriłnę Ło- wlez.
które dokładnLe z!ustr~~a.ł.
I, WARSZAWA, 30. 6. (PAT). czenie r.łb6t, 7Wiązanyeh z l,tlłd
hl.
Po konferene~ kł6m trwała
Na ul. iW'neśmeńskIeJ p. pre Preze8 rady minJstrów i mini- nit'Slenrem wyltlądu osiedli. Stu
O godz ..10.40 p~zed gmachem blisko. godzin ,~' oświ ona b mier spostrzegł, te klika osób za' stel' spraw wewnętrznych gen. ł"ostowle łaski l sieradzkI Il10nrzędu ~uJewódzklego ~.ałrzymał ła zagadnienj~ ~niesi:'ia
jętyeh Jest malowaniem pło~. Sławoj· Skład·kowskl w towarzy słali odwołani z urlopów WJPo
się duzy:. otwarty, wiśniowy tłU dTóg w wGj:wództwie lódz- 1 Zatrzymał masz~, WYSIadł, stwle wieewojewody Stefana czynkowyeh, at m- ez8S1l ~k{l
"Chrys!er • ~efa rządu.
kim i stan.u INUl1itamego miast i i stwierdzając, te lo. robotm w Weodorffa przeprowadził w dn. witego npOl'JWldkowanla .~h
Pan premIer W mundurze ge- i osiedli
n
emJer en. Skład I oł.oezenlu rodziny, zajęty je,t 30 ezerwea Inspekcję na terenJc teren6w.
ner!,lskim . wkroczył do unędu kowskl
gmaet 1II"Zędn . odnawia~ płotu Gkalającego województwa łódzkiego.
N .. tek stwIertIzo.n J
wOJewódzkIego.
woL.wódzld o
Jm. J
mi J ,~posesJę, wręezyl mu natreb
Premier zwledzU Łódź, Pabla-I
l a
ł1
e pG"
Niezwłocznie odbyła się k()l11.fe......
eg ,za n ęe
e - młat 60 d., poleeaj. J~ ulce, Ł~ Zdnńsą Wolę, Sle-' pra.,. w wyglllłlzłe osledU mr..,
Tel'!~ja w ~~ ined~ naczelnika ::.~o Id~~q ~ sa· me Iłlll'Ol4cl pnedl!!awł~ toboł- radz, Wleln'. PłotJ"ków, Tema-: skleh t wlej!k~~ paD. ~
wydziału drogowćg I~i" Ba)ki~.:.
•
.rra..,. ~ pa~em. pre- i D.łka 00 udma .
. b lO m ~ <>.iów 6rm;- 't'W'Y....·le....e '-włah-.
JłO!eełł wojoe"n~ł~ p~
.
mlerem weszlI do auta. stal'08ta'V'-.ł_ ,,_.......
p
emł .lustwi-·
... ~I& r - L.ltn·J WJlloskl aa ocb:n~ 100 •
Wlcza.
grodzid dr Mostowski ł
~
au pl'
er
cnuu wyU.l ą
•
Na konferencji obeeni byli: k.łewła. •
r
Następnie pan preDer zwie- popra....ę w wyglądzie I 1IpOI'ZłIId- 86b. tumu. wO.lewódzłwa Mdw
wleewoJewoda SI. Wendorfl w
dził teren IV, VI i X komisariatu kowaniu wojewódzkiego m. Lo- Jdego, w tym 200 dO'.lore6w do
zastępstwłe nieobecnego Po WC).. ~ dmg\ej ma~te P.1l)f:ti policJi, po ezym opuścił Lódi, tUt om powl.at6w brzezińskiego mow~h ł 50 tfłoóbllkb,ir . .
.iewod1 Józewskiego, aaeułnlk miejsca: nacz. dr. WI'OIUI, Insp. klernJIIC Aę w RrOO4 Pabianic. lłódzldee.-o.
wyeb .
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do ania okrefów plgną€gt:h o IlaRą W. Brgianii
Na er,torium reDubli ańskim maia bY' w znaczone neutralne DortJ
• frilD(O po

improwizowanymi flagami i ła·
LONDYN, 80. 8. (Tel. wł.)' dunkami broni p1'z-edł!użaj~ jedy
Dyplomatyczny
korespondent
nie wojnę. Bombardowame lell
"Times6w" oświadczył wozoraj,
stanowi wobee tego akl obron)'.
że nąd brytyjski zwrócił uwagę
Nie b~ 11ft te zu.dnlese po.
MtIS8OJlnlego na -wzrastające zaIlłtdy 1eB. Fr~ w m .....
kłopotanie i niepokój, jakle odiIlterwenejq MnssoUD~ M1'7lę
eznwa słoliea :Wielkiej Brytanii
. dziI en następuje:
w związkn z zatapianiem angielskich okrętów przy hiszpańskim
1. Samolotom gen. Franeo a"
wybrzeżu, przy czym prosił o uwolno napadać na brytyj!lkie ożycie jego wpływu na gen. Frankręty podczas jazdy.
co, aby spowodował zaniecbanie
2. Lotniey gen. FranM pn~
tej kampanii.
bombardowaniu
portów hiszpail
T,e objekcje zos.tały podniesio
skieh będą w miarę moż1ł~ł
ne przez posła brytyj.Slkiego lorboaol"Owae flagę brytyjsklIo
da Perth w rozmowie z mini3. Na terytorium republikań
s1rem hr. Ci ano.
skim oznaczone będą wolne por
Po dłuższej przyjaciel~kiej po
ty, dostępne dla międzynaJ'Ordo
gawędce hr. Ciano przypomniał
....ej żeglogi dla ~elów legalnego
posłowi, że lotnicy znajdują się
handlu.
wyłącznie i jedynie pod władzą
gen. Franco, ale dodał, że rząd
włoski oczywiście użyje wszelPo~tD1 kr~",n~' angi~1ski stoi I.od parł w porei~ Malty.
kich wpływów, aby uzyskać osła
SIUibJ
hienie ataków.
Nadchoc1eąoe
z" Hiszpanii in- SZ t·OSCl
,. me
. b y ć prz·e śl a d owane
. l'jpanła.. ....
n. Franeo polegałą
na 1ce których Włochy m·e chcą
LONDYN,
30.
6. (Tel. wł.) ..
•
",'"
Ol'
•
•
macJe wskaZUJą, ze w bomb' t
II' l
s'e18'Iym przestrzeganiu ruepodle- przekroczyć Prowadzenie wOJD'Y Dwa brytYjskie torpedowce "IIDO
. .przerwa. ma
yc legalnej
u worzony
nengdya tył
ny gloścl Hlszapnll.
"I ,,8,
I ts" które d.otyeh czas
port dla
żeglugi,
i stosowanie poszezególnych ga- gen.
b;.. du.wanio . nastąpiła
Panuje tulaJ pogl~d, ze .Gayda ko będzie to możliwe..
O ile to daje się z tym stGsun-1 łunków broni musi by~ pOZ08ta-, staeJOnowane były w Gibralt!lrze~
p~awdopodo.bOle mIał ,racJ.ę,,,g~y
Idem połączyć, Włochy me za-I wlone do u.zn~nia wyłącznie do~ ot.rzr mały rozkaz przenieslenif
pIsał w "GlOrnale d Haha , ze
niedba . w ł n ć w kierunku wództwo armIi gen. Franeo.
swej bazy na Mall~rkę.
Franco już we wtol'ek rano wyRZYM, 30. 6. (Tel. wł.). - Hr.
. Ją p.Y.ą
ół
.W kołaeh adm.ualicji angiel·
dał rozkaz, aby przerwać ataki. Ciano oświadczył posłowi brytyj ~mlark!JwaOl~ 1 wsp praey mię
Dowództwo to kazało bomhar skiej oświadezają w tej sprawie,
Zresztą znajdujące się w drodze skiemu w swojej odpowiedzi, że zynar owe.).
. dować okręty nie brytyjskie, a - bryty j,kk
w p,'zy- stosunki
Wlocbamll
J.dn.k taki
ma grant- przemy tnie.., które.e ,,,,,im;,
Dokoó..enie n.
'-ej

W,.oenienie angiel ..
skiej
Datrolowej
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groźne

lakt"

Przy pisaniu artykułu ,,Dw~
Według ostatniego powszechetyki i jedna statystyka". będą- ne~o spisu ludności w r 1931 w
ceg(} odpowiedzią na antysemi· granicach !Rzeczypospolitej za.
oką argumenta~.ię p. MIEDZIŃ· mieszkiwało 9.8 proc. obywate.
SKlEGO, z braku urzędowego li wyznania mojiŻeszowego, z
materiału za ostatni rok, pisa- cze~;o t'rzy czwarte w mias,tach,
lem liczby z lat 1924 - 1925 o· jedna czwarta - na w.si.
raz za rak 1935.
Struktura społecZlIla żydów w
W końou ubiegłe~o tygodnia. P(}hsce jest zupełnie inna, niż
uikazał się na półkach ksil,;'"gar· pozostałe.j
ludności, bowiem
skich w Lodzi Mały Rocmik , trzy czwarte loonośd chrześd·
Statystyczny za rok 1938, wy- jallskiej zamiesz,kuje na wsj. a
dany przez Główny Urząd Sta- Jedna czwarta - w miastach.
tystyczny Rzeczypru.politej Pl)l. Należy przy analizie cyfr zapa·
skiej, któreg'o materiały za lata miętać, że przestępczość w mia1936 i 1937, dotyczące przest~- stach.iest w~e z pOw~hczości, mogą, być dla niejedne' nie znanyeh przyczyn zuacznie
go rewelacyjne. Najświeższa sla wyższa, niż na wsi, a nast~nie,
tystyka, omawiająca na slir. 351 że tydd Ueząe jedn'ł dziesiąbt
- 3M (tabl. 8, 9. 10, 11 i 15) ogółu, stanowl'ł w miast_dl -

cze powżaniej spadłb~' odsetek je po okrę-gu apelacyjnym war.! nego materiału i rzucają snop
przestępczości żydowskiej.
szawskim, gdzie not(}wano 190: światła i prawdy na wiele zaga
'Przystępujemy do najbardziej t~o rodza.;U TlTZestp'J)stw, dru-I dnień, których nie wolno niko·
ostatnio porusz~nej sprawy, a gie mie.tsce w całej PoL.."-Ce.
mu poruszać na podstawie wym. udziału żydów w przestępZydów fałszerzy pieniędzy s anych z paka "faktów".
.
stwach t. zw. politycznych. było (}gółem w całym k'l'aju _
S~che u~zędowe cyfry mają
Po. MiedziIlski śmiało twierdzi, 48,7, czyli 7 proc., a więc w st~. SV'iOJą dO,blltną su.ro~ą wymo·
że żydzi stanowią. 90 proc. ław)' sunku do zamieszkania o 21 wę., zadaJącą kłam rOtZny.m. uza
oskarżonych o z:brodnie prze- ]: _·OC. mmeJ.
' .,cłdnie~iom o ~~e~.ialnych ety·
ciw pa,ństwu, endecy łaskawie
W sl1ręczyeiclstwie. sutener' k~ch I D1ora!noscla~h 'wyzn~.
przed kilku dniami na łama~h słwie itn. precedensie wybitnie mowy?h: SocJOI~ na,pe,,!,Do nIe
"Wat"sz.
~i~nik.a. N~.'~ miejsk~ żydzi stanowią 12,51 w rÓŻnIcach
wvznanlowych,
przy omaWIamu mej ksu:!z'kt proc czyli z "órą dwa razy czy rasowych, BZUkać będZie
.. przyznali" obywatelom wyznal mnie1 w stosu~ku do stopnia )}"ziomu etycznego i moralne·
ni~ mOjżeszoweg? 70 proc. u- zami~kania w miastach. _ ;teł.
dZIału w kOm.u~tizmie 1l0 1skim. W tym zawodzie" PoznańsJde
Me takie to modne dZiś, :te
~.Ioźe_ gdybym. jCszrz~ p?czekal również '~ajmuje UJprzywilejowa nawet tak wytraWiny polityk,
l pota:~ow.ał SIę, dPusclh~~ ano ne miejsce, stanowiąc 20,7 proc. jak
p. Bogusław Miedzińs'ki,
tysemlc! nIeco, :ł'le przeClez ey· wszvs'l1kich
wyroków
prze. uległ wiatrom znajbliższego
fry ma~ pe~ą, wymowę· - . ~ stęp.stw najohvdniejszego ga. zachodu.
przestępczość wed~ wyznań, 27.3 ~t mieszkańeów.
prz~y tej (}k"~ZJI z-aznaczam, IZ tunku.
. ~
M(}źe ulrzędowe cyfry tlrzeko
tymbardziej przYJfW8!Żdża terulen
OtM w roku 1936 na 526.076 wYJątkowo łlcZ'ba skazanych za
naJą go. O ile flrasa o· pewnym
('yjnOść p. MjedzJńskt~go i wszy prawomocnych wyroków skaza ne&tępstwa nolityczne ma cha
Nie chcę julź lkvtować si~ ,.Doziomie" etycznym jedvnie
stkich antysemitow.
nyeh żydów było _ 42.473, ~y rakter przypadkowy: uzależnio- przy zabó.is'twach, ciężkim u- pisze, celowo w'Volbrzvmiając,
Ostatnio opublikowana t1Jrzę· Ii 7 prOe. ogółu, a więc w !Sto na jest od zdolności konspira· szkodzeniu
ciała,
przestęp- o przestęJpcach żydowskich, o
dowa statystyka posiada s,woją sunku do 1934 roku! p'rzestęp· cy.iny~h. Z wielu przyczyn łat- stwach pneciw życia i zdrowiu, żydo . komunie, przemilczając
szczególną wymowę i powinna I czość wśród ludności wyznania wie.. demaskują się żydzi od gd:\"Ż - wiadomo powszechnie 7-upełnie inne procesy sądowe,
hezwzględnie zainteresować każl mojżeszowego zmniejszyła si~ chrześcijan.
- -w tym wvnadku wyroków ży to jeszcze nie dowód. że ź"dzi
dego, pragnącego z pun.k'tu wio o 3 proc., ,zaś ogółu ludności:
Komunizm g.nieidzi się głó,..... dow kich jest co najmniej trzy krQCzą na czt'le w.szelkich nie·
dzenia etyki i moralności zaZlIla na 9,8 pr. żydów 7 PIT. poważnie nie w miastach., w których ży- razy mnle.i (:l.ił. 5, 3 pro~.). prawości w Polsce. Cyfr~' U!rzę·
j-omić się z kwestią żydowską świadczy o wysokim poziomie dzi !Stftl1owią -przJ,pol\1:n~iIl.·- Przerażają'cy jel'>t odsetek kra- dowe wskazuj!'\. zU!udnie co!; in
w Polsce.
moralnym oraz rzadlk:iej kolizji 27.3 proc. l'a 3U3 prawomoc· dz!eiv.~· Poznaliskim j. w ~~j II go: stopień przestępc~ośei lu·
Tym. którzy nie czytali po· z kodeksem karnym i cywil- nych wyroków za przestępstwa d~ted7.lll~e n:.asza zachorlnra dueI dności żydowskie.i w !'olsce w
przedniego
artykultu. wy jaś· nymJ.
przeciw palistwu skazano ży- mca ZRJilll'U.Je. mieil5ce n.awet każde.i ddedzinie .iest znacznie
niam, iż do niniejszych porówTen ~aae1i przest~czości u dów _ 628, czyli 20 proc. Przy 'P~zed okr~gIem ap~ra~YJny.m niŻSZY. niż stopień przestępstw
nań pTZyst~Uję z naj,więkL'lzą tydów tym jaskrawszy jest poorównaniu z cyframi z la't u· ".ar~:aw~k~m (do ktorel':o .11'a: pozostał~rch mieszkańców.
przykrością i jedynie metody/ przy porównaniu z POznań· l bi('<tlych spadek' ogrollUly, wska len' l 1,odz). OkręJ( l,ozDanskl Każdy uczdw~' człowi{'k przy
p. ~liedzińSkiego i innych anty· skiem., wolnym od "Obcego" c· zuj~cy silne zmnieJszenie wpły- moŻe si~ .,'P0~:7{'~yc~e" ~g~rą20' zna nam rację. że odpowiedzial
semitów zmuszaJą mnie do te- lementn.
",ów agitacji antypaństwowej m-oc. wszyst~lch" ~adz)ezy. :~ ny przed .S<J)olcczeńsLwem i etygo, bowiem nie nzale7Jniam. stOp
Liczba prawom'Ocnych wyro' wśród ludności zydowskie,i. Za Ładna. UC~CI"·?~ l moralno~c, k~ dziennik nie może tą samą
oia przestępczOści od wymaDia, ków w P.oznańskiem st3!l1owiła to inne cyfry są niezmiernie ...troskJtwn.'· . oPl~ka nad ~sp~- Lrollią, walczyć, co antvsemicpochodzenia f:&Y rasy.
w: r. 1~ - .le dną szóstą ogól. charakterysty<:zine, a mianowi· obywat~laIm,ktvrych moze WIe ka prasa, podająca dzieli .,
Uważam to podejśeie za fał- nej il iczby w ,polsce, a w roku cie s,pot~owanie działalności I 10krotule n~dza Z!Dlu-sza do prze dziml - aż do z.nud,zenia~zywe, nawet barbarzyńskie, a- 1936 ~ .iednlł... piątą. Cylll'y te przceiw pallstwu w "rdzennym"l s::@stwa.
kłamstwa i oszcrerstwa pod ar- '
le czasami z przeciwmikiem na- ile świadczą o moralności na- b. zaborze pruskim, w PoznańŹydżi na t ....ren~ całe,'1.o kraJu dresem w.s p ółob ywa,t elli , róż.nic"
kży waluyć tą samą. bronią .. 1!izych zachodnich wojewoo'z.t,,·, . kim i na Pomorzu orol na $ląsj ptlsładają nader skeomną paz"" cych się jed~'Die wyznaniem.
,y dal!\zym ciągu GSltatni obejmują.cych teren działania hl,
. c.ię W'I'OO złOtltiei, a miDDOlWi·
Ich metoda niczego n~
Rocznik- niestety.l- nie pOda- pozna·ńs'kiegQ Saldu apelac~jneW .. zazydzialym" okrę:l';u kra cie 3~ 1»'oe.
nie zbuduje - jedynie burzy.ił
ie stopnia przestępezOścl od· go.. . t' 1.,'_ .:~'!:, _•. :.;".~~.-; kowsldm, w :którym żydzi !';taA teraz, gd:yl>y nie urzed(}we sieje anaTchi~ i demoralizację.'
dzielnie w miastacll i na wsI,
przy tYOll cyfraob' nie p.r~u- u(}wią 30 proc.. mieśzkań~ó'" cyfry', nie \1iwieriylhym.!
obniża poziom moralny, z.wi~
CI} jeszcze jaskrawiej mn"datni' Ję
nawet korzy5'lać. z premii miast, byl(} w ~. 1936 - 81 wyW .oszustwie i paserstwie p().. ksza pośrednio przestęlpczość.
loby pewne cyfry.
. {.
..miej;skiej", gdyż wÓ!Wtzas je z roków za dzialanieprzcciw pan znańskie i Pomorze kroczy u
Najlepszy przykład mamy na
K I NO
S'twu, zaś w lPoznańskim~102. na~ na ezele i to 'l lietylko .;, r. Poznańskim i P6morzu - dzieł
a śląskim - 148. Cyfry groźne. 1936. ale od kilku lat: - Prze· nicach baju, które cały naród
i ni-ezb:yt pochlebne śwjadc.zą o SŁ/tPŚlW. (} OSZUSlWO. zagarnę.lil ~z\'bko musi ogrzać serdecz.Poe•. 4. 6. 8. 10
państwowotwórczej ;propagan- wielkopolanie 24,5 ,proc.. a o nym ciepłem, gdyż stanowczo
dzie naszego od siedn~in boleści paserstwo 21 PI:0c. Przy liczbie łam .demoralizacji czyni zb~t
DZiŚ
nacjonalizmu. PilnUJcie pano' . żydów równej mieszkańcom za I szybkie postępy. Cyfry maJą:
RENDEZ·VOUS elllej Łod.1
wie antysemici własnej kOleb~i. chodni ej d.zie·lnicy,· było 16 pl'_ swoją wymowę i ostrZ€'[','ają!
a nie trwóżcie się o "zażyuZla. oszustw, a 12.,3 proc. paserów
Polska A w niebezpieezeń
fe"
prowincje!
żydowskich.'
Gdy
czasami
brak
słwie
ni-ctylko gospodarczym •
nlljnowuej komedii
• Pleśniarza Pary"'IP O ty~h urzędowych cyfrach 11am inn~ch p,ewniejs~ych jec;z- ille i moraLnym .
.T. K. lT.
niech pubIiczuie przY7...nają się cze poro,wnan, m~)Zemy na
panowie allt:\'Semid, że w błąd prz{kł~dzIe . pe~ne~o ter~nu, '.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiii
wp.r owadzili sWY'ch czyteLników gdZIe l~z.ba zydow Jest .:ll1k?.
pisząc o 90 lub 70 proc. Prze· ma, (O.~ pro;.) udowodme, .ze KOLONIF. TURYSTYCZNO - Wy·
ciei tego wymaga każda etyka kłamstwl'lll. ~e...t zar~t: stawla.- POC~Y~I<OWE W ZAKOPANEM
bez l'ó<źllicy wyznania czy po- ny lu~!,Oś~1 zydo,,:skleJ o rzel...o I J) K~R":J NAD BAŁTYKIE~.
cbodzenia ..Czekam.y z lliecierpif mo. mższej ~ty~e .1 m(J.J'alno~ł. 1 1.rzYJtn1lJe Sl~ w c.. alszym Clą,g'll
wością! Chyba, że ośmieti si~
~a .zakollczellIe tego me- z~plsy na kvlome turystyc~no . wy
ktoś podważyć autentyczność ll' zm.lerme przykr~fi~ wywodu ~o I:~:('zynkowe_ w Za.kopanem l w Kar
rzędowych 'Cyfr i tak ni:ekorzyst daJę :a .Roczm~lep~ . str . . 3<>4 ,\1 "n.-B1I:łtykle~...
' ",
nie zestawionych przy oblicza· t~hl.
hC7.bt! wlęzm6w wyzuli
]",olome znaJ~uJą SIę w P1ę!u,ych
niu przest~pc,zości politycznej ma mO.lze~zowego w~d.htg stu- rr~urowanych willa~~ pc.d kiel'owwśród żvdó"T.
nu ". dlll1uJ 1 slyczma 1938 1'. nlctwem wykwalifikowanych t.
·
"
ł~l..ók·
.
.
d
\
Na ogólną tiezbe 62.961
chowców.
P l~Zę z rl."... d It'lll 'przesw~a ~siadującyt.il
wyrok" było 2,161
\Vikt p.maczny i obfity. P(lKOjO
. gd\'
.
..czemem
b
' .na
. .po saWIe
n __
eu'WazneJ
o
• zydów,
czylI,
w Pol'SCe na <: - 3'(150 h owe, przestrzenne l. 8łoQ serwac lI, ze n""".;> ..D r ezDI•.
'.
•
C
l'
.
ś' r
ki wykaia jeszeze ńiźszy odse- ~ chr~eśCl'.Iall • .J ede ? do,dsla~u. ~\:cz?e. k.lr e ru~ pIsm,
wlet ICa..
tek •żydów: Są kUi temU! me . .l,e wyrOK, Ito ws 6d zy ow Je- '1Y4Cldec : l urys byczne. Z .
"'ki
den
przestę,pca
zdarza. - mowy po Yt w akopane.lrt
zm I~x:'-Ie .... az e ł prz~czynoY' się na '1100 współwyznawców. Wf;\Z z przejazdem w obie stron.,
wasnie nacury WY ącznlC nl'
• .•
ł 1>0
K'
raLne·.
Przy
'zesŁe, stwach
~~a~de kłamstwo ~roczy na z. un.-. ~ ~.arwl.- zł. ~8.:PTzeclw wład~o~ urz"~dom o. ki'otklch nog3:c~. M~J;e tak by- . InformaCje l zapISy: BIbl~ote~'a
raz porzadkowi publicznemu i łoby dogodmeJ ";1 e ,wydawać 1m. ]t B ero.chowa.: Za,?hodma o?
oraz
uczuci
om- religijnym odsef-ek ży urzędowych ,rocznikow. staty' t,:l. ,..19t-50 l "GWI2.zda, Zachod·
"Sekretarka Osobista ..
dów nie przekracza 9 proc. _ stycznych, ld(}re tyle da'" cen· ma 07.
I
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8zamoańskim

fil·

mie, pełnym humoru,
werwy i przebojo·
wych piosenek p. t.

"l uśmiechem na uslach"

Nad program: ,,7.000 metrów nad pot:iomem morza\/.
Jnteresujący reportaż filmowy

ł

W

Poznańskim

przestępstwa

Haurice Chevalier

rzeciw porządkOwi nubUe.melUU i uczuciom
reJl~ijnym są
dwukrotnie wyŻS7ie, niż w 'MałoO swym nowym filmie
pOlsce zaeh?dnie.i: 803 na 418. W populal'nym tygooniku "Cine- stó,,-. .
-RewelacYjDe sa cyfry o fał, monde", opublikował Maurice Cheva·
Na wsttpnym p~kazie, który odr
,szowaniu- pieniędzy w r. 193ft lier ~r~ykuł, w któ~m daj~ wyr~ swej si~ niedaw~o w jednym.z .czołow!
\V Poznańskim skazano 181 ra~esc7 ż~ narencle gra w fnql<lU. kIn paryskIch, film "Z ustnl\eehem na
k · ,k' _". skIm fIlmIe. .
...
ustach" z~ał. entuzjastyemie ll1'Zyję·
f a łsze:t;z'\:;. a w k
,r~ ows l~ u3, I "Prz~d kllkomll dnIamI - pISZ'! · ty przez IIczme zebranych przedstawi
n~ \Vllen.szczyzme (w nuast3:ch 'I C!le\'aller - U.kOllCZ.yłe!ll ~racę F.zy cieli wJasności kinowej i prasy
mleSZlka od 30 - 50 pro'C. zy- pIerwszym mOIm f1ltme fraUCUlSklm
Partnerką :makomitegu
artysty w
, dów) skazano ogółem 46 fałs7.e. 1 p. t. "z uśmiechem na ust~ch".
t~m filmie jest piękna "sekretarka oso.
..J. ,.
, '!lI l'
Jest to stuprocentowy ftlm franeu- bls1a" - Mary Glo.ry
rz,
~ . l ' k'a opolscc
ski ' zrealizowany ~'e FrancJ'i , we fran
Preml'era dw'ś
k.'·
- l plel11~llz.
"..,
.
",l
'IV
m!e" Cas Ino ..•
,,
" SC l. w. POZl1ans ' le zajmU cllskim atelier, II.rzez francuskich arty:
7
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obcych

Rejestracja majątków obywateli
ma charakter informacyjny
aul iler Buereke odDowiada na drailiwe p,tania dziennikarz,
WIEDEŃ, 30. 6. (PAT). - ~ J
dniu dzisiejszym odbyła się w
Wied1liu na zaproszenie koml~a
rza Buel'ckln konferencja prasowa dla dziennikarzy zagranieznych akredytowanych w Wleduiu oraz przybyłych li<:znie w
tym celu dziennikarzy zagranicz
nych z Berlina.
. - - -iani przez narodowy socjalizm mlee, a rokowania w tym zakrePo skończonej konferetll'ji dniu dYl·ekto.·ów austriackiego
Komisarz Buerckel na wst~· za zdrajców naTodu.
sle są w toku.
prasowej dziennikarze zagra- związku gospodarczego braci
pie zaprzeczył pogłoskom na teNa licz'Oe zapytania dzienniW dals'zym ciągu aiywi01lej l'J1ezni byli obecni na odprawie Schleiffeldel', Buumgartnera oJllat rzekomego ł'OZiamu wśród karzy zagranicmych co do stanu dyskusji na temat żydostwa w przywódców okręgu wiedeńskic- raz sekretarza general11ego dr
austriackich narodowych 8oe.iali i przyszłości
Austrii oświadczył on, te
go.
Slaby, za nadużycia finansowe,
stów. Oświadczył on, że w 000- ZAGADNIENIA HDOWSKIE- 2YDZI, OBYWATELE OBCY,
popełnione
jeszcze w roku
zie tym śoierały się wprawdzie
GO
SĄ ORAZ BĘDĄ POD KAZDYM
1933. Wymienieni prowadzili
z początku dwie grupy, jedna. w Austrii odpowiedział Buerckel . WZGLĘDEM CHRONIENI.
WIEDEŃ, 30 6. (iPAT)
rówIlież interesy w wielkiej ro
która prowadziła walkę w spo· że odżydzenie przedsiębIorstw Dlatego też sprawa rejeslraeji Wczoraj aresllowano w Wie- ini mi.ejskie.i St. Mar
ób radykalny Jeszcze przed prze zosłanie bcz\ftględnie przepro- Juajątków obywatell obeJeb t1wrotem oraz druga, która obra- wadzone. Natomiast nie ma on dó\V, zamaczył Buerekel, ma tyl
s.
ła drogę osiągnięcia celu przez nic przeciwko tem~ ażeby żydzi ko cbarakter Informacyjny co do
'I
U
cicbą, markowaną współpracę I byli zatrudnieni w przedsiębior- wysokości majątku żydowskiego Były ambasador amerykański w Berlinie ostrzega
Scbu8thniggiem.
stwach o lIe ich towarzysze pra w Austrii.
WA~-ZYNGTON, 30.6. (Tel. wł.). go jeszc1.e świat nie widział. DaJe~
Komi!>au Buerck.eil poprosił ey nie będą występować przeciw
W sprawie stosunku partii.
ń ki
Dodr1 wywodził;
nasłępni-e dziennikara:y zagra- ko nim I o ile nie będą oni za- ilr8Z
Były ambMador ameryka 8 w
,.Hitl r oświadczył mi, fe każdy .
nicznych
blerae chleba bezrobotnym aryj- PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA lU-, Bulini3, Dodd, kt.óry n.:L podstawie kto by sie odw.... żył uVfawiać prvp:l."ezykom.
TOLICKIEGO
d?~wial}ezeń, pocz~ni?nych w Trz~. gandę w ~tanach Z~edlloczonyck
O STAWIANIE "Y!A~,.
Wkrótce wyjdzie ustawa, któ- I w NiemC'ilecb oświadczył Buerc- Clel Rz:s~y, stał SlE~ J.ednym z naJ - b~dzie wrzuczony do morza Pór.
dotyczących nawet. naJdrazłtw- ra ureguluJ'e spraw- ~u I kei, że pr''''nleniem r,..adu ł par- aktywm.eJ.sz.ych wrogc,.w narodow.e
R k ó' . .
W
"" .. ol .. ~~
I:C>l:nago. o p zrue], w roku 1\)36,
szyc~ spraw.
ZW1ąZ~U z tym, majątku żydowski. ego z Nie- Ul jest znalezleule takiej 1'ta- ge> SOCJalIzmu,. wygłOSił przemówle- została jednak utworzona organioŚ~ladczył Buerckel, ze w Au-, miec, przypuszezałnie w wyso.l szczymy, kt6ra usunęłaby raI'. nie przd~ ~dIO,.. na temat pro~- zacja propagandy w sile 500 oSl'.h,
slm przeprowadzono tył.ko 378~ kości około 26 proc. Rząd nie-I na zawsze możliwość nieprozu-I gandy I?~mlle?k~eJ na k0:-tynenc~1l która zajęła drugie co do ważllo~ci
aresztowań natury pobtycZlleJ. mlecld interesuje się stale spra- mi:cń pomiędzy kościołem :. pań Ameryki. OŚWlMczył on, ze roa. SH~ mi~j5ce w całej propagandzie hi~ ezego połowę aresztowanycb wą emigraejl żydowskiej a Nie- stwcm.
tu do czynienia z systemem, jakli! tIcrowskieJ·. Niedawno oświadclOl10
stauowią żydzi, traktOwani również jako przestępcy polityc7.ll1.
mi, że na. propagandę ruc:lD1iecką w
Z liczby tej znajduje się 160 w
naszym kra.ju wyda.no 30 milionów

Nowe aresztowania

SZaleJ-aca propaganda h-IIIerowsk

I
I

Dachau. Trzyma się on Zft!la.dy,
że ł cłwłe naleciy zamykal
wielkieh pl"llestępców polltyanych, natomIast ludzi mas'1eh Dft
leży zostawlae w spokoju.

yłanie,
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Na za
Jaki
f.O KANCLERZA SCHUSCH·
NIGGA,
W.-rszaW'8ld ~Grf:8P. oto.. Po 'm~ ast~
om" anyeJt· adl
fnJckłch I masar!kłcll
odpowledzlał Buerek~ te hJl' rannego" telefonuje:
zarzą«het\, tlą 11 poł~ki ,przedsłę-! BęrUnłe napisy, te będll one codzien
moie, będzie on muslał odpoJak tdę dow1.a.duJem1s "'.. ,goel bierze wobec
a6dwydl instancji nie 1IIUIltmł~ ~cf 11 do 2-eJ pp.
wiadd za swoją dzlałalnoł~!lego trMła rąc1 potskl me przy- kroki.
ehU8cllnigg jest ezłowleklem ~tzył lIlę 40 protestu lDnyc:h moBERLIN, ~.fi. (pAT) - Władze
znienawidzonym, _ tycle swoje e&"tw w BuUnle wohec zarq4ze6
BERLIN, 3O.fi. (pAT) ....... 04 lU poleciły przedsi~bło"twom I zajda
zawdzięcza tylko łasce kanclerza rąda Rr.esiZ)' w stosunku do maJęt· b. m. wcll~dzł " życi" :ozporzędze. dom aryJskim wywIesł~ w witrynaeh
Hitlera, który mu je podarował. ków tydÓW' - obywateU lnn)"Ch nie ministra gospodarłc', mocą któ· odpowiednie kartki z napisem, li
Co do sprawy jego m'1łźeń· pdstw.
_
rego sklep1 netnickJe skt6e1! ezas .ulad nalezy do nie żyda. Chodzi
~twa. które budzi specjalne lain
NatomIast" &łdym ~ sprzedaty o trzy ;:odzmy z powodu· tu et uniknięcie nieporozumienia na
{eresnwanie wśród dzien'llik~'7y nym przypadk.t kiedy obywatelowi braku mlę9ril. Od czwartku z rana wypadek planowej al{C'jl antyży.
zagranicznych, stwierdził Buere- polskiemu. dzieje się krzywda, " pojawiły się we wszystkich skle- dowskłeJ.
hel, że kanelerz Schusebntgg tył

~;?~ob:::·":.ia~~~i:

dc:łarC:w.
Słyszałem równiet.
li Uf!
prz6tl'3iębiorstw
ameryka.ń!kiola

Tego

Wszędzie- n& .. wiecie usUują pn:y.

Mey hltJeroW!ey osłabić nasa
dei i prze~zkottzić damokr30jom
W2ajemnej współpracy".
Amba.sador Dodd, ktlry podkre
elil, te zamiarem Hitlera i łIUSEOh.
nipgo jJst ops.now:tnie świttM., W1!ka
zał na. koniec~noś6 r;blitenia międ7.y
dem!)kra~jami:

."W wypadku M.t"Il~,;enJlł m1tłA
Mw demokracje muszą. 1arządzic
surowy boj1ot, w prz.:~dwnylll wy.
padku oznac1Ało by tO pnwT'it dl'
Er('dniowieeza".

i- isler
W Ileheca m i" "Zgleldlscllaltowanie"
'''''''Z.''D.- .,-.Z.dO ubl- .danla &I-e O przo-

Obecnie kanele"
Scbuschrobotnik6w gdańskich
nigg mieszka sam nadal w .W kd
ił
"3
,,~.....
Z Gdanska donoszą, te rozpo
niu i ma do dyspozycji trzy poszkół akad~micki(h
rządzeniem senatu hitlerowskie
koje i na nIczym mu nie ~hywa
~
_
.
~o od t Hp.ca na całym obszaHu-:~c~el odmówU jednak propo WARSZAWA, 30.6. (pAT) ~ 1 na daną uczelnię. Warunki ,rzyJę. o przyjęcie do .tI~ół akad~mlcktcb .. te wolnego miasta wprowadLO
.ryC.1I .1ednego z dzlennlkarLY .n-,' W związku z wejściem w życie cia, Jak ternt;ny wnoszenia podali, jąz" roku bieząeym, gdyz po do- no dla wszystkich 'l"obotnik6w
~Iosaskicb, pr~eprowadzenia roz nowej ustawy o powszechnym obo- wykaz potrzebnyeh dokutqentów, ko"anym wpisie do szkół studenci kSlltJŻ.ld robotnicze, obowiązują..
mowy dzienmkarzy zagr \ l' z- I wiązku wojskowym - maturzyści terminy składan~a egza~inów wstęp otrwmaJą urlop akademicki dla J ce do 'tej pory w 'frzeciej Rze'
l1!ch z kanclerzem SCbuschnlg - którzy uzyskali świadectwa dOjrz.a· aych, podadzą do wiadom9Śel 04- o,",y(:la $Iqiby wojskoweJt a w Je- są. Jest to ca&owite " zglełeh
glem.
łoś"i w roku bieżącym ~ostnną po· nośne szkoły ::tkade~ie~le.
tlie"ł l'~ r ...., Inogli rozpoczą~ 3chaltowanie" tf'ObOf-lllk6w. gd ań
W sprawie 10m HAllSBUR- 1' wolani., jesieni przed tOZpoczę'l Ministerstwe W. R. ł O. P. ~chę, studia bez ponowneg? ubiegania skich z robotnikami Trz~cieł
GÓW w Aus.trii komisarz Buerc. 1 ciem tudiów aIt-:1demickich do od- ea zatem młodzie}; do ubiegania się się o przyjęcie.
Rzeszy.
k-eol oswi adczył, że dobra Icb u1eg bycia służby wojskowej.
....JqG :e:c Mes UP waJ'!i8'''•.Si'iI!M
llą konfiskacie, gdyż są oni uwa I Ministerstwo W. R. i O. P. zWraca ,.NIC ŻEBRAKOWI DO RĘKI,
____iiiiii__Kiiiiii_ ! uwagę, że 'tV interesie tych allitu- KAZDY GROSZ NA ZWALeZAI rientów leży, aby ci z nteb, którzy
NIE ZEBRACTWA".
zamierzają uczęsz~zać do szk6ł aNlekt6re skupienia Idą z ..Falang," - Inne nie
kademickim, juz Jesienią bieżącego "ZAPISZ SIĘ NA CZLON~
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ROzbieżność poglildó

Atakowanie statków
angielskich ustanie

roku dopełnili wszys/klch wąrttn· ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA
k6w, koniecznych do wstąpienia
PRZECIWZEBRACZĘGO"(Dokończenie)
-.-. --, __ .
c. =
te oba torpedowce miały -tano wić wzmocnienie służby patro~OVl
Jowe.i w ramach umowy w Nyon
~~
'i
i że zarządzeni-e to wyda~ e z~-I· g osób rannych skutkiem wybuch" bomby na weselu
stało w ramach llormalneJluzby na morzu Śróuzi,enmym.
JEROZOLIMA, 30.6. (pAT) - ' jlllordowana prut; Jlewnego araba,
W Palestynie doszło w .zoraJ po· kt6ry zabił najplwd olea i ~órkę,
Ilownie d(> poważnych zaburzeń.
a następnie zaczaił &lę na cmentaW Tyberiadzie do sali, w której rzu f zastn~elił matkę ł s)'Da, kroodbyw~ło się żydow!)Jde wesele ezących w or zaku żałobnym po·
BARCELONA, 30. 6. (PAT) rzucił nieznany spl1'lwca bombę. 9 ! przednich oUdr szaleńca,
/)ziś rano dwie eskadry samo10. 1 osób zOdtało rannycb. Na północnej AMSTERDAM, 36.6. (pAT, tów powstańczych bombardowa I g~anicy . r::alestyn~T u:zl~odzono w I
o~no tuteJszego ~onsulatu a~
ły p6łnoc.M prze 'łmieścia Barce Wicia mle.Jseaeh 7:asleki 7. drutu I g~elsktego ~UCOHO dZIś ~egłę o~i
Jony. Zl'zucono z "ÓFą 30 bomb. I' cl~:!ast;~;~o.
tl1ętą w papIer z następującym naOfiarami bomhurd(lw~mia padło
,1~ROZOLI~fA, 30.6. (P ~ T) -I pisem: "Pr?tes~lIjemy przeciwko
,40 żabitY('h i z górą 50 runnych- W ,lednej z w16seli w pob1iZtl Jero· zamordowal~lI1. B:" Jo.,~f~ -:- .~o ISzkody są znaczne.
j zoiirtty cała rodzimI została wy· lenderscy l0nIŚCI - "!.!wlzlomŚCt .U

"'"

Z8J-S'Cia W

BC1mbardowanie

Barce;on,

I

v:

I

a e51"n-le

Ze L'wowa donoszą, że wez()i·
ra.i nal !ebraniu miejscowego
skupienia "Zarzewia" pod prze
wodniel'Wem prof. Romera owzięto uchwałę. w której powie
dziano wyraźnie: "Skupienie
~wow~ie ,.Zar1;ewia" ni~ ma
~ad~eJ łącznOŚCI z gru,paml FaJangi i ",JU'tra IP racy". W ten

I

w"Zarzewiu"

sposób-, .jak widzimy katde ..
skupien .. Zarzewia" ujmuje
inne stanowisko. Wiemy naprzykład, że w l.ublinie odbył
się konfereneja zarzewiaoka,
na której obecni byli przedstawiejele Fala·ngi i .,futra Pra·
cy".

D legacia ol kie
[!

Pen-Clubu

domaga 51-: usunl-:cla polityki z obrad kon gresu

Warszawski koresp. "Głosu PO-I Dąbrowsu.
rannego" telefonuje:
Delegacja polska złoży na konNa kongresie Pen - Qubów w gresie wnio ek " usunłę('ie z porząd
Pradze czeskiej bierze udż!ał jako ku dziennego doro~ncgo kongresu
delegatka polskiego Pen - Clubu p. wszelkich wnłosk1w l dyskusjI •
' Marła Kuncewiezowa, z:' ś Jako gość charakferze poUtyeznym.
obecna jest na konJtt.lc p. Marła

ł

KtoSlecialna
zdradził taiem -,e \V " jslł eAngliil
miedz'larl,jna
rOzDltrz, deklaracie
Sandrsa
komisja

ILON:DYN, 30 6. '(pAT). Dzisie,Isza debata w izbie gmin na
temat zarzutów, wysuniętych
przez posła Sandy sa co do naru
~zeniu przywilejów poselskich,
"ozpoC'zęła się od sprawozdania
premiera Chamberlaina z obrad komisji, strzeżącej przywile
,iów poselskich.
Komisja uchwaliła co nastę
puje: "Nie czyniąc żadnej aluzji ujemnej w stosunku do trybunału wOjskowego wydaje sie.
iź wezwanie stawienia się przed
tym trybunałem mogło być
istotnie uważane pl'Qbę skłonie
nia pos. Sandysa do udzielenia
pewnych informacji w czasie,
~dy izba gmin proponuje pOwołanie komisji
międzypartyjnej
dla rozważenia m. in. kwesłt.,
czy posunięcie tego rOdzaju było stosowane. Komisja wobec te
go stwierdza, że istotnie nastąpiło namszenie przywilejów bb.Y, gmin. Jednak komisja nie 7a
Ieca podjęcia obecnie jakiejkolwiek dallSzej akcji"..
Nas't~pnie P«'emier~łosił 'for
matnv wninsek, przyjęty przez
izbę o powołanie specjalnej kumisji międzyparlyjnej dla )'OZpatrzenia deklaraeji pOS. Sandysa, postępowania zainłeresowanych w tej sprawie mini
sQ-ów, oraz k"łIVeBtll stosowania
w ogóle ustaw,. o tajemDleadt
naństwow~ do ~6w przy wykooJWaniu .,..zez nkh obOwhp:k6w parlamfllłanrJeh.
Po 'W'Jjriniellłac:b ~en

Dosll

!eIł .....ł., 'fe ftIiee ~j WIł
gi ifH •• ,. 1II!ldy .. iASiII1IOII)cf
prOk• •lotOwI
. .o ...........
Chod:n"lo nie tTIk:~ • lIW'I'6ceałe
się 'do pos. .5aDd,.., .",. .,.:ofał SWQ interpelacje, leez ~
nie! e ........, .. jIIłd .....
~It ~)I ID.fenaaeJe • tajne
~3 ac-k1lllleDłw,

-"fb. •

DIeDl..
W kOńea , ~II'"

.s~tab

...,..
:

I

• te

«enerah.. _k~ już
pnl'lieddałet: swoje

w ubi~

wsl~ ~e .., ...... te •
kOlleznOśel, w jakleh faja,. pl..
woj!lkowJ' aOStał ujawnlolly.
f

. W drodze normalnej proced"
Y, p-rzewidzianoj w takich wy~wołan'Y został spetrybunał woJskowy, •

padkach,
~iaInv

Czołgi

angielski a

przybyły . wraz

' .
z instruktorami do Egiptu, gdzie ,

całą,' armi:1.,''!óshje'zmodernizowalla.

ni'Ster wolny ~ore Belisha, kM- d~one zO~łały później.' Sztai' :;;!e ~ę ,wOj$k 10łni~zyeh · i datowany
ry , o§WIadczył, że 2'2 czerwea neraLuy ' pQdkreślił,.że oczywiś był 'z kwietnitl uh. tOliu. DOku-

decyzje w tym wzgled'Zie powzil}te bylv. zanim iiba gmin
zadecvdowała odbveie dzisiejszel debaty. Obecnie dalsze dOeh~~enła trybunału ,.ojskowe~o zostały odroczone do ezasu
~ałatwienia Slł!'awy przez iIbę·
Przemawiali koleino przywódcy OpozycJi, wyp,łaszając h,
sp,okojne mowy.
Na.s-tępn~· mówca W. Chu,r chili, zaatakOwał min. HOl'c
BeliSh,~, zarzucając mu nlendolurmć. ' .
\V toku debaty złożył r'ó'W1l1ez oświadczenie pOSeł Saudys, zaznuczaiąe. że gdyby minister zwrócił si~ do niego o
nie wlloszenie intel'llelaej~ to o"
ezywiście ani prze~ ehwllę -te

cie nie leżałoby w interesie pu- ~ent ten z~~ierał dane co do
h1iczuym, aby tego rodzaju ·in- rozmieszczenia' driat~ pr7eci wlot
terpelacja zostala złotona. , ,"
n.kuch, w ra~ę gdy za.fdzie ,tego potrzeba', ' wykazu,iąc dokład
Dokument, o który cllOdz:jlo nie ieh ' liCzbę, a nawet magazy-- oświadczył minister - za- ny, 'w kt6'rvch nastąpić miałoby
wierał plan obrony
na wyp,a- Zł1opatiożenie.
, dek
niebezpieczeństwa, aporzą
jemnicę 'Wo.iSlkową, przesłalU:
Był
to
cJ()kumenł
jakuajbarbyło do , minilsterstwa ' wojny, dzony przez naez~ln,ego dow6ddz~eł . ,tajny, oznaczony zresztą
7w~'kłą drogą bez zssyg.nowaJftO ta.lny i rna.~ący być trZyl1Uł
nla na kopercie, ie Jest to pf&.
DV pOd klłl~nt.
mo _obiste lob pOufne. Ak!.
POSY.ezególni oficerowie ins"tabu generalnego, przy' któfornl-owani
być mieli jedvnle o wahałby się wycofać ją.
rym pismo posła Sandysa wt'8Z
tych s~zegółach, które byłyby
Oświadczenie pos. San~
1'!abrał głM speaker ołwiadeza~ ~ załąeznikiem zosłało mini~tro
dla nich niezbędne, celem wyko iest poniekąd dowodem., te f
jąe, że uwata obs!~ dysk. wl przysłane, podkreślał., te
Dania powierronvch im zadań. on sam zaczyna się dO pe-wn.
sję D. nieełoll5mnl.. J'ed1ftJ' wy . ._ ~łI'8Jny jest wysoee saWobec tak bardzo powai- stOpnia wycofywać ze stan....
'PIfek
.~~ dI.,!l JBIn... ntepokojoD,. faktem,
je
pos.
BY'e1ł
okołicznośd oświad - 8k8~ zajętego pOprzednio.
,
stra ROllE BELJSBA. ld6I7 Sand,.. jest w ~łJd8Dłu
enł dale; m'inisłer przedsłaIzba gmin na zakońezenIe
. . młaki..,.... .., lej ..... ro«zaJa ' łnfO:nnlJejL'
,
włkIa wszystkie ' wtb~ w bez ~łosowania zgOdnie przyj(
wie I BIe .... iiplIIP..... ....
ZabLeznik do 'pisma' p~. SalllCFę ~menty
'i»"emierG1fi,\ła WIlliosek -rządu o powołaDle
-'a.., lIItłe ~...., ~clysa:. -sta:nowi~y projekt jego
1J'OSal'e Jeo' o udzieleuie W5ka- specjalnej komisji mi~ 
stawła~ . . . . . ..,.,..-~ei~jl '-'m;el~kiej. iwiadr.6wek. Wi~ziałem sie z premie tyjnej w składzie 14 ~6w,
ków ...
ft'f.II8l te- ezy. te poseł nie tylkO mai
l'em , w czwartek, 23 czerwca, z których 9 jest ze stronniet-w
sorłIL
I ! ł ' "
aeze«6Iy tajnego planu, ale Da
rano i W'Ówclas oświadczył na rzą90wych, a 5 z opozycji.
W6e .,e.yłttzege Glwłatł- w~ ,olnformówa.ny był -o "W,III,Y
ezenia speakera zabrał głos mi- ', tJdch _tanaeh, Jakle 'wprowaotrzymał

ze sztabu generalnego
akt, do kt6rego dołączony był
projekt interpelacji posła Sendysa wrR z listem jego bezpo~Io do ministra.
'
PiSl1ll-o pos. Sandy.sa wraz z
załąemi,kiem, zawierającym ta-

t.

Ja_
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W,krrcie
Dalajemnego' banku
3 procent dziennie za polyczenle plenl-=dzy

Franćia:

DUNCAN -SANDYS

buduje kolej w Chinach

Japonia widzi Vi tym 'pomoc ' Pary!a w obecnym
,
zatargu wojennym

poseł

do izby ~n, ' zi,ęć Wi~stona
0burchilla,
kttremu
zarzuc<!ją
zdradę tajdmnk wojskowych:

Waraawsld koreą. "Glosu Po- zastaw kosztowności.
TOKIO, 30 6. (PAT) . Ministerlezu Indochin fmneuskicli d.,
rannego" telefonuje:
Gdy policja wkroczyła do siedu·
t stwo -spraw zagr~nictnych ogło- Nanning w prowincji
Kwangs i.
'Hi
Policja Itoleema dokonała sen- by potajemnego banku i przepro·
siło, że otrzymało z Chin infor-l Linia ta ma być wyhudowana
sacyJn~o edkrJeia. W jednym z wadziła rewizję ujawniono większ~ I
maeje, połwierdząjąće doniesłe-j w przeciągu dwu lat. Mini-sterTrąd 111
mieszkań prywatnyeh przy Złotej sumy pienięzlle i
kosztownoś:!i,
nia prasowe o zawarciu fraueu- stwo spraw zagranicznych widzi
59, wykrytG pGtaJemny bank Uch- które zost'lly skonfiskowane.
CZERNIOWCE; 30.6. (PAT) -' - I sko ~ chińskiego układu w spra- w tym jedną z Iono. pomocy
wiarski. Właściciele "banku" wyOkazało się,
że
działalność W KOIlstancy 7Antały internowąne wie' budowy linll kol-eJoweJ, idą- francuskiej dla Chin w łlbec,
pożyczali różQynI osob~m
pienią ,,~anku" obejmowała swym zaSię- !, w szpitalu 4 'Boby,
2 mężczyzn ~ej z S:zennankwan na pograni- ,nym zatargu wojennym.
dże za
horendalnymi Gdsetkami, glem nietylkl) Warszawę, ale i ca- : oraz dwie kobłl!ty, zdradzające
wynoszącymi nieraz 3 proc. dzien- ły szereg miejscowoś~i prowinCjO'\ c~arakte~ystyczlle objawy , t~ąclu"1 " . '
nie. Pieniądz~ wypożyczano pod nal~ych. ~konal1o kilku areszto- Poni~wai. przeprowadzone. badania' ,.', kpbC ~oble ' Z ostrzeliwania z karabin6w
wan. NaZWIska jednak dla dobra potWierdZiły przyp!lszc:;:e~lla eo do '
,
... ,
,
'
śledztwa trzymane są jeszcze w ta· choroby, chonyzlIstali zesłani do \ ' ASSUAN, ' 30.6. (PAT) - p(UII kf'dyl porwał z ~py q~
jemnicy.
,
obozu trędo~~tych do Tichołest,i. . wsią Sianal w gć,rnymEgipde kro 'I się dzi~ci jed~ego chłopca, lallaz,
,,'
,
',
'
diył Ciało ofIary w swej ..-czy
w finale Wimbledonu
'i pożarł w oczach mieni!.......
LONDYN, 30. 6. (PA'Ij. - iW
wsi. Mimo ostrzeIiw&Jlia ~oI,rła
czwartek rozegrane zostały w
z karabinów unosił si~ CIa pnez
,Wimbledon.i.e półfinały rozgryt,]jsk(. dwie godziny n& powienehwek pań o mistrzostwo świata.
w, at wreszcie zanurzył ~ pd
,W pierwszym półfinale amery
wode.
kanka Jaeobs pokonała swoją
W' rolin bret. noJt<ldyte uełęł y
rodaczkę Marble 6:4 6:4.
wykazywać !lienotowaq od wielu
.W drugim półfinale WiIls
dziesią.tków la.t rnehliw(!~e. J)Of!U~Ioody (Ameryka) wyelimłnowa
wlljąe się eora.z d3.1E:~ ~ Nilu kll
ła po ciężkiej walce dunkę Sper;;(.!noty.
'
ling 12:10, 6:4.
Do finału za tym doszły dwe
WlŚCilOwe
amerykanki: Wills Moody i Jaoblane
kwasem
cobs. ,Warto zaznaczyć, że doNa " terenie ałaJoi ~gowej
tychczas WilIs Moody ani razu
w Warszawie przy aL Polnej 1,
nie przegrała w Wimbledonie z I
zaszedł tajemniczy wypadek.
Jacobs_
l
Mianowicie tren~ stajni, w któ.
rej znajdował)) się 14 koni, Pbdko
wa, stwierdził w godzinach raIł
nyeh, U JaeyA rueflJawnieni osobni
WariZawsld koresp. "GIOSII Po~y oblali konie JaldlM kwasem, ka·
rannego" telefonuje:
le~ je do tego stopnia, ie staly
W domu przy ul. Marszalkowsię one nłezdoLte dG brania udział ...
~kleJ 31, popelllił samobójstwo 23'W .."Acłpeb.
'etni Franciszek Nłeml'ewicz, urzęd
PowladomiGll& policja wdrozyh.
nik .Polskie:;o ą~dia"".
~cł~ ~hodzlllll. ) ,

Rumunii

i
I

Wllls MoolIJ i Jllobs

Kro kOd, I

· I ChlODCa
DOZlr

l

PLAKATY WERBUNKOWE

Konie

SamObÓjstw..
urzednika

LIr.

t.,.

'P.

•
•

Kłopotawski

posłem

zianka

IS

RzpllteJ w Rydze

WARSZAWA, 30 6. (PAT).P. Prezydent R. P . mianował
poslem nadzwyczajnym i mini.
strem pełnomocnym w Rydze
Warsz. kor. "Gł05U Porannep Jerzego KłopotO'Wskiego, dogo" telefonuje:
tychczasowego charge d'affaires
Wczoraj na posiedzeniu ko·
R. P. w Rydze.
sji speejalnej dó spraw samorządu mie.jskiego przed przysłą:pieniem do obrad nad projekŁem ustawy o ustro,lu samouzyskało dyplomy
rządu m . Warzawv, rozt>.gl·ała
magistrów prawa '
się jeszcze krótka ale bardzo
Warsz. kor. .,Głosu Poranne- ciekawa dYSkusja na temat pro
go" telefonuje:
.1eklu ostawy o wyboradł rad·
W uniwersytecie warszaw.
Dych miejskich.
skim zakończyły się doro~zu>e
Przewodniczącv wicemarszaegzaminy absolwentów na wy- tek PODOSKI, otwierając obradziale prawnym. Dyplomy ma- dy oświadczył, że rząd I refe:
gistrów prawa uzyskało 250 o- rent ustawy POS. Duch uzgodnI
·ób. Jest to dwa razy mniej, niż Il tekst artykułu 1. mającego
w roku ubiegłym.
eharakter dekJaraev;ny, w na·
steoojąeym brzmieniu:
"Głosowanie jest pOwszeeh-

n rzez pos. Du(ha

I

Tekst art. 1 ustawy o wyborach radn,ch zastal

250 osób

Pierwsz, pociag
na litwe

więc przewłduje się powanego, widząc w nim udtt
na listy. Gdyby art skonalOJly meehanlzm tycia pu
1 zredagowano, jak tego chce bUcznego.
pos. Duch, głOSOwanie na lisłJ
Nawiązując do lozpatrywan,
byłoby niemożliwe.
go obecnie projektu ustawy
Przewodniczący wicemarsza- mówca zauważył, że Warszawa
łek Potloski zgodził się z 0po- wola o llr~łowanJe trwaJące.i
nentami I wycofał z redakcji od lat udręki nieustannej polU'ł. 1 ustęp o głosowaniu na trzeby wędrowania między ranazwiska kandydatów. W~w. tuszem • komlsa.J'łatem rządu.
czas pos. Br~k - 08lńskł ' 0Warszawa wołała et Jedeu
świadczył, Ze zgłasza len ustęp tor, wskazywała na to, ie rajako pOprawkę mniejszośel.
tmz eentralny eoru bardzie)
oddala się od wciąż narastajlł
NiekreDowan,
cyeb dzielnic - JH'Zedmi~ I
z
wskazywała na pOłrzebe decen·
samorząd
NA WYCIECZCIE
ł..aU~jl.
pokrzepi Woda LawendOWI!
SJ)!'awozdawea p. Hoppe wypowiedział się na wstępie ja'k o
DfOlttkth
'zwolennik 8amouądu nieskręPodstawą do dzisiejszej d}
&kwji jest - zdaniem ~feren.
ta - rządowy uboŻuehny prOjekt, który niewiele z tych
spraw rozwiązuJe.
Do dzisiejszego unia nie wiemy, jak ma wyglądać dekret f'
S~DSatgjDa
~antzacjł i t:akresie dIIllalanin
TARNÓW, ~o. 8. (Tel. wł.). .....
Gdy chłopczyk bawił się
Niezwykłe to zajście było wy- władz admłnlslrat'ji og6lnej.
Po referacie nastąpiła dysku
Wielką sensację wywołała w gmachu kasyna podszedł do nie nikiem decyzji
Sądu Nadopiesja
ogólna, w której głos zabieTarnowie nwzwykła egzekucja, go komoJ'lnik, zabrał go do po- kuńczego, który w trakcie proprzeprowaą.zona przez komorni wozu i odjechał w stronę Tarno cesu separacyjnego między mał- rało wiele posłów, którzy do.
ka sądu grodzkiego w Tarnowie wa.
żonkami Świerzowskimi przy· magali się m. in. ,powołania w
p. J. Zaytza na terenach w
Matka dziecka dowiedziawszy znał dziecko ojcu, z powodu bra stolicy rad dzielnicowych, orat
Mościench.
się w kilka chwil po z,ajściu, że ku dostatecznej opieki ze strony krytykowali zbyt wielkie uprawnienie prezydenta mia'Sta i je.
Komornik w asyście funkcjv- synek jej został uprowadzony matki.
go supremat nad radą miejską.
naTiusza. policji przystąpił do e- przez komornika, wsiadła na ro
Po dyskusji ogólnej kombja
gzekucji... trzyletniego ebłopea, wer i popędziła za powozem. Do
Jak. się dowiadujemy, p- Swie
Jerzego Swierzowskłego.
' goniła komornika przed mostem rzows,k a wnosi apelację od tego J1rzystąpiła d1) det'nty szczegó.
łoweJ.
nad Białą, gdzie doszło do dra- postanowienia.
matyeznych seeu. Dzięki takto- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
wi i rów,nocześnie energicznej
postawie komornika, sprawa została bez większego rozgłosu zli
Itoletnie dohviaduenie wykazało. fe I kwidowana i komornik wraz r:
4 osoby poniosły imlert. - 2 cl-:tko poratone
w eh~robaeh • Il& Ue złej przemiany dzłeek.lem odjechał do Tamo-

nych list. a
głosowanie

S Z A C H A

-HOmOro"B zailł 3-letniegO chłopca

Warsz. kor. " Głosu Porantl~
go" telefonuJe:
Wczoraj w nocy o godz.. 0.15
wyruszył z-dworca Głównego w
Warszawie pierwszy bezpośre.
ini pociąg dO' Kowna.

obokl

i rokowania handlowe

I

ARTRETYZM

lerle ne ofia" iii run6w

Jest skutkiem złej DrZemian, materii

Zanieczyszczona krew wskutek zlej
przemiany ~terii mote. powodowa~
szereg rozmaitych dolegliwości, bóle materii. chronIcznego laparcia. kamie·
OLKUS'Z, 30 6. (IPAT)- N'ad
artretyczne. wzdęcia. odbijania. ból. niach ł6łelowyeh. iółtaezee. otyłołeł. wiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiii.iięiiiiii_iiii!R;';;iiiiiii
w wątrobie, niesmak w ustach, brak artretytmie. maj" Hstosowanie dola
Olkuszem i czę.E;cią olkuskiego
a petytu, skłonność do tycia, plamy i l e c z n i c z e ..C H O L E K I N A Z,A"
pow. przeszła ostatnio gwałtow
Niemojewakiego. Broaury bU'płat·
wy rzuty na skórze. Choroby złej prze·
na burza z piorunami, powodu
mian,. materii niszcz, organi&lll i PRY nie "W')'syła labor. fizjo1ociezno..ehejąc śmierteme ofiary w~ród hl
śpieszaj4 starość, RaejOS1a~ zsodn'. mleme Cholek1'llBa H. Niemojewsklego
w Warszawie
dzi i pożary. M. in. w langro" naturą kuraej" jm normowanie Warszawa. Nowy Św. . . was apteki
cTy nnośei wątroby j nerek. DwucUM- I &kłady aptecZIIle.
Warszawskł koresp. "Głosu pC). cie piorun zahH 58-łełntego J6·

\H.

inis er P PD

l

B

"Uboiuchn,

eezekutja w l'Iolci,ath

Umowl nawigarrina
Warszawski koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
Dziś t lipca w Kownie podpłsa'la będzie umowa nawigacyjna pol·
~ko - litewska, natomiast 5 lipca
rozpoczną się w Warszawie rokowania handlow.3 polsko - Utewskie.

ne, równe. bezpOśreduie, ta.tue,
na nazwbka kandydatów ważnie ogłoszonych".
Pos. KOPEĆ, a ' :tl'az z nim
pos. SOMMERSTEIN, sorzeciwili się kategorycznie takiej re·
dakcji art. 1. wskazuJąc, te uie
,fest ona z,..n.orlna z uchwalonym
pełnym tekstem projektu.
W tekśde tym kilkakrot. wspo
mina się o głosowaniu w okrę
gach wielomandatowych na Iisty kandydatów, ważnie ogło.
gOne. Pozwala się nawet wybOrcy wybierać nazwiska róż-

D~zeina,zonJ

bre realn,

żet

Okólnik p. wicepremiera zakaJ:uJe podwy!szenla
wydatków
Warsz . kor .. Głosu Poranlui.
go" telefonu,ie:
W dniu ~zorajszy.m. minisler skarbu wicepremier KwiatkOWiSki rozeslał do wszystkich
urzędów państwowych ok61nik
o przygotowaniu projektów nOwego preliminarza budZetowe~Q na rok 1939-40.
Wicepremier podkreślił, te

rannego" telefoauJe:
przybył do Warszawy
• łułbowo poseł RzpllteJ W' Pradze

Wczoraj

czeskiej p. PaJte".

Organizac,ine
DOsiedzenie

wydatki na prZyszły rok "Q(Ue
łOwy nie pOwinny być prelimi·
nOwane wyżej, nit w roku bieżącym, gdy! liczenie na dalsze

Str. Demokratycznego

Piątka. S"ulldem pr~.
str3S7.",da się uderzenia plorana zmarła na mIar se&"eJt 3t·lełola J6zefa KaI~ z OIkmJza.
Na przedmieściu SIkorka w Ol
kuszu plomn uderzył w dom
Młehała Króla, rażąc powatnie
jego tonę, dom splonąL Poza

zefa

." kilku mie~ powiatu' od uderzeni. pionme
spalUo 8": kHka dom6w ł

tym
dół.

POdczas ostatniej bUrzy, ~
nad terenem gminy ~
dziszów, pow. J~rzejow~
zgfnęll od uderzenia płOl'1lD8
16-lemła Janina Sł8kłewłes ~
Krzęele I 4-letnl Jan MhIra •
PIQłunek. RÓWlJliet ,porato~ 110
stała: Zofia Rachwal;
dom. w
kt6ry uderzył plomn. spłOft.,
przeszła

«ł(l'Sz~zętnie.

"J~s ~ID SZp - fdi~

!"

Warsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
gólnej sumy dochodów skarbu
W środę odbyło się w War- WspóWnik Konowalca skazany za nielegalne przepaństwa
byłoby
nieostrożno szawie pierwsze posiedzenie or
kroczenie granicy
ścią, niezgodną z postu~atem re ~a.nizacyjne komitetu Stronnicalnej równowagi budietowej.
twa Demokratycznego. PrzewoHAGA, 30 6. (PAT). W wyni dziego Brongersa, czym 'Sit: za)
dniczył sen. prof. Michałowicz, ku procesu wytoczonego wsp61 mnje. OdpOwiedział Baran.,.,l l na sekretarza generalnego po- llikOWi zamordowane~o 23 ma- ski, że .iest szpiegiem. ~ 1JD1O
wolano p. Stefana Czarneckie- ja w Roterdamle Konowalca, tywował .swój wyrO'k tym, łe
go, b. dyrektora Fu1nduszu PI'a- JarosławOwi
Baranowskiemn, Holandia W' obronie swegO' bet:
na półtora roku za przest~pstwa dewizowe
ey w Krakowie.
alias Borze, sędzia policyjny pieezeńlStwa z całą. surowości,
TORU~ , 30 6. (pAT) . JP'rzed\ W wyniku przeprowadzonej
Roterdamu dr. Brongers gazal karać musi falszerstwopaszpol'
sądem okręgowym toczyła się ,r ozprawy są.d ogłosił wyrok
Baranowskiego ua dwa mlesllI- towe, a stosu.nk<nrO' ~
rozprawa karna o przestęJpstwa skazujący Eberhardta na jeden
wykryto w składach
~e wl~ienia za nielegaIne prze. wyrOk Baranowski zawdzięeza~
dewizowe. Na ławie o skarżo- rok i eJ miesięcy wi~ienia i
celnych w Marsylii
kroczenie granky na mocy fał- musi tej okolicmGŚei, te pnen~'ch zasiedli: Guenter Eber- 2,000 zł. grzywny, Alicję Schnei
.. ~ywego paszportu i fałszrwej 8łępstwo jego nle było . .~
bardt, dyrektOr "Vereill.Sban·1 der i Karola TrenkIa po 6 miePARYZ, 30. 6. (PAT) . Pol.l~Ja fotogram.
wane pl'lleełwko HolamUL
ku" w Chełmży, 33-letnia Alieja sięcy więzienia i po 1.000 zł. Ę>aryska wykryła w Marsylll ':
ROZlPrawa wyIiazała, te Bam
BannO'wskie~o odprowa(f~&.
'Schneider i KarO} Trenkei Zj grzywny.
Jedny!" ze składów celny~h
nowski ,posiadał W1pierw pasz· no natychmiast do więzienia
BieJczyll.
skrzyn i zadek~~row~nYCh J;mo porŁ nansenowski, nast~nie 11- paszport Bory mis~zonO'
sjkrzy: e z węzywin~§ ~ zawu~ra zyskał od niejakiCf;'o studeD!ła W!ręeZOD~ mu mów paszport
I
•
ącśY~ W rzec
dO c "~olacz19n: czeskiego,
nazwiskiem Bora na,nseJlO"WU.i, na właściwe
łil
do CI opi um, o wa ze 0& o
paszport, za kt6rym wyjechał zwisko.
Kasjer Huty Laura zbiegł zagranicę
kg.
.
1do Holandii. Na za'Pyłanie_ sę-Po dochodzemu zdołano ares7.
_
KATO~ . leE, 30.6. (Tel. wł.) - wiedział o tym l po prostu, podjąw- tować osobnika, na nazwisko
~cy
l'\a hucle ~,Floriantt w Świę\ochło- szy pieniądz~ z kac;y zbiegł za którego skrzynie te były adreso~
T
wicach (wła"llość Wspólnoty lnte- gr,anicę
wane
hł
ł
Ad!
J
II
I esów), zdarzył się fakt tajemnicze
Os~łmik aresztowany oświadpOC onę a pOWu
w apon
go zniknięcia kasjel'ia. 30-letniego
ezył, że nie miał on pojęcia co
TOKIO, 30 6. (PAT)'. Według
Po Dowodli
Henryka . Lat~szk3, wraz z poważ .
W Wąbrzefnie
~ię znajduje w tych Sikrzyni~c~, komunikatu miniS'terstwa spr.
ną, bo S Ięgającą 27.000 złotych,
Jedna~ w aresztowanym polICja wewnętrznych ostatnia klf!!llka
~i.Woh, lliellięiną.
WABRZEtNO, 30.6. (Tel. wł.). - rozpoz'llała przestępcę - krymiTOKIO, 30 6. (PAT) . W miej
,lak .,lę okaz'l~e, zaginiony ka- ' Odbyła się tu sensacyjna rozpr,:w.a llalistę, karanego kilkakrotnie, a żywiołowa w .Japonł1 pochłonę 5Cowośei
Akasawe naS'tą.piło
.. ~er byl zagorz:lłym hitlerowcem i przeciwko byłemu radnemu mlel- l, który przed dwoma laty zamie- la 120 ofiar ludzkieh, k.Dk..et dziś w noey .unl~ie słemi.
uprawiał na teri!nie huty bardzo skiemu
Janowi
l\forańskłemu, szany był w słynną aferę słrze- osób zostało poranionych.
spowodowane
d~otrwałymi
wydatu,! agitac,ię hitluOWiOl{ą i pro oskarzonemu o publiczne krytyko-' Janiny w jednym z kabaret6w
300 tysięcy domów zostało deszczami,
oraz wstrząsami
n1tm:ie n ką, za co miał hyć w naj- wanie stosUU.kliw panujących w I na Montmartre. Strz.eJanina ta zalanych
i04 mosty zakała podZiemnymi. Przeszło 100 lubliższym czas!! 7.\\olniollY z posa · Polsce, przy równoczesnym WY-jbYła wynikiem p orachunkó,,,"
.
.
dzł zostało zasypanych. Dotych
(\~.. hov ~m ro1}oh jego .nosiła W~'- chwalaniu rządów ~it1:rowskicb. dwóch ban~, przemyt~ików nar woda. We wszystkIch częśClachf czas zdołanO' 'WYdobyć 9 zabi.
rainy ch:ualdc: an'l.vp<lnstvliOwy. I Sąd skazał Moranslt1ego na rok koty-ków l gangstcrow Dary' kraju zanoto" ano 107 wypad. tyeh.
Latuszel!
'laj. r.l'IYdopQdobuiej l bezwzględnego więzienia.
skich.
k6w obsunięcia się ziemi.
'
zwyżkowe ks:z:t.ałtowanie si~ 0-

Skazanie dyrektora "Vereinsbanku

198 kg. opium
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Komplikac;e. sIJowodowane
iazdu angielskie' "ar" królewskie;
pozostałe
i'p~cjalnia

pala.ee, wyjątkowymi,
wyhodowanymi różami ...
Niestety do 19 lipca :-c.że już {:rze·
kwitną.
Obecnio ogrodnicy łamią
sobie' głowy nau tra.gicznym zagadnieniem : czym je zastąpić? .,naga.
tklle", gdzie miał być urządzony
,.Garden party", jest słynny ze
~wycb r,lź ... TI'uba będzie napręd
ce przerobić klomby i posadzić na
nich nowe, lipcowe kwiaty.

W paryskim "Figaro" codziennie
cytowane są wyciągi z numerów
pisma z przed 25 lat. Okazuje się,
że dokładnie przed 25 laty Gabriel
Ganoto pisał o> WUhelmie II w zwillZ
ku z jego jubneuszem, że "dobre
zamiary cesarza są bezsporne". Dalej donosi, że przed paru dniami
cesarza odwiedził znakomity pacyfista Carnegii składając mu życze
nia z o~azJi 250lecia pokojowego
panowania. Wilhelm podobno powiedział:

Artyści byli oga.....-męci panilą
SERIUSZ LIFAR miał tańczyć !!we
najlepsze "divertiss·ament"; w o{)llrze . zbudowano już specjalną kró·
lewską ltiŻę, pI'Zo/l k t.,6rą po usunię·
ciu ostatnich r'7~dó w krzeseł, un:ą
dzono piękny kwietnik... I nagle
p.J'zychodzl zawia.domIenie, że z po·
wodu żał\lby prwdstawirnia w operze nie będzi9. A setki paryża
uek, które zamć wiły na to jedno
uroczyste pnedstawlenie wi2czoro
we stroje? A "Garden party" w
.. na~rat·Jllc·', który również mial
l-yć skasowany, a na który również
z:tmćwirlno jnż stroje?
.
Prawflopodoblll J w rozpaczy uył

..

- Mam nadzieję, że mam przed
soblf jeszcze 25 takich samych lat!
Ganoło ze swej ItroIl7 wyraża
nadzieję, że cesarz wejdzie do historii pod ·naZln! "L'Empereur de la
Panlt.
Rok 1913. Liczba ta jest wymowna be-z wszelkich komentarzy l

*

Epizod z życia, opowiedzłaD)
przez Ermana, niezwykle typowy
dla brytyjskiego kultu tradycji i
przyzwoitOt§el.
Działo się to w r. 1915. Brm_
gościł w Londynie D swych przyjaciół p. X_ Syn państwa X. znajdował się na froncie, nie było od niego już bardzo dawna tadnyeh widci, " owym czasie .:Jdbywała się;
niemieckoa ofensywa l rodzlee byli
bardzo zaniepokojeni. Pani x:. plakala eo wIec:IIIk.
Zdetterwowaale ......lIIIIdLocJzUo
jednak staraa400al &aprOIIl pkI
na obiad. Pr:IIr obIecbIe l'OUlowa
toczyła ~ oIJojętna, lekka I ....
gospodzanĄ ul p§de ule
li tematu, który m6głby wywoła~
zdenerwowaale, Ia~
Nalfe rodeIł SIę dzwonek ł ..
jadalni wpadł młody Gftcer, ktllr7
wlaAałe wńcII • froatu, Pa X.

por.....

oN..,. _

mocIlo ~ ale

waWUJ
syna:

w.

Ile,

opMO'

f.OWIeddaI

.- o,

do
_ .·"f

JaIIa,Jł ..... pnelNMo
Po upł~ 10 minut ~

zjawił 1142 opaoą, paehIl,ą"""
kolońsq ".aołdnga. Obiad pne
ciągnął ;ię. ROZIIIOWa W' dalszym
ciągu dotJcąta

popdy,

-tra,

J{siąiek perypetil jakiegoś wielkie-

go pro~s. ronadoftlo.
WybHa gock. 10 wieczorem. Mlo
dzieniec wstał i _eszany _wladczył że mas! ~ na front.»ostał' urlop tylko na pól dnia. W
trakeie, gd,- oficer przebierał aię,
rodzice j~o pUi kawę I: ~mł.
Na pożegnanie za.mienDl s synem
kilka uprzeJmycla zdań.
Wreszcie goście odeszli. Pani X.
odprowad~mic~ ~zwy~~ ~
ciła

do jadalm, chciała coś powiedo męża... !ecz nagle popadła
w silne omdlenie.
dzieć

*

llecz Schmeling - Louis trwal
zaledwie dwie minuty. Widowisko
było Uloże ciekawe, ale stanowczo
za krótkie dla tych, którzy płacili
po 100 dolarów za miejsce. A oka·
zuje się, że można się było przyjrzeć widowisku prawie za darmo.
Idzie o to, że nad Yankee stadionem, gdzie odbywał się mecz: przechodzi linia kolei podziemnej. Z
okien wagonu widzi się doskonale
wszystko, co się odbywa na stadionie.
"potkanie rozpoczęło si~ o godz.
10. Jui od godz. 9 na wszystkich
!\1.acjach kolei tłoczyły się tłumy,
przeważnie murzynów, które jednalc
nie wsiadały co pociągów, lecz na
coś czeka!y. O grodz. 10 min. 5 tłum
rzucił się do ,wciągów, idących w
stronę stadiOM, i zdążył na miejsce alw(at w tej chwili, gdy Schme!ing zacz.,ł się chwiać pod ciosami
Louisa. Motor:liczy, wbrew wszel·
kim przepisom, zatrzymał pociąg:
widocznie "am chciał się przyjrzeć
i przctCJltać, <:ozy niemiE'c stanie
I jeszeze- na 11ogach. W dalszych ~o-

On;rzymie obeliski na Polach

Eli zejskich ustawiono w związku z

wizytą

a1lgielskiej pary królewskiej

Z jaką.ż ulgą. westchnęły tysiącJ mi. wvstawiąnvrni na Polach F.:li. S~S~~ G~ITRy, ld~! ~o~!a.ł
1lIO
hezpósrcdnl'o ,.,.."l·rlte.~e'"'_
· ow!lnych w e'-l';ch'?' Pl' a· IDl".· dy te nJ'<an-de po
\\")( IW ' O pa aCH
IzeJF 'lego, l
~«
..
z :I~ u _ _
r ··
.
) 1:-'." . .MAURJCE CHEVALIER
kt . n
rrzyjęciu osćb. Wyohrażmy so- ~ledZlawszy
zmekształcaJa naru.,
-.
_'
~.
•
'
.
II!':!! \'·v·)tapw na 8pecJ:1.1o,. prosI/!'
łlie możliwoM llail~iepTZy.iemniej- TaJne p)(~kno A venue, ·3:13 wodle za· JERZEGO - VI R k
'.
.
~7.ą: wizyta mogła być odłożona do litkrzenia. archit;'któ\\" w lustraeh
~ J
• •_ ~y -owan(i SH~ nu
, . "O znacZ3.·ł oh v. t o rUJDę
.
dla t ycI
'
. odb'"
. l'
wet d,) Ć'kasowalUa
parku
Je~lem.
l wmny S!ę
1.... C mez lezone
- p0:1czas baletu
. ww
.
..r
WE'T.<uhikU:1.
ktorego
gro
handlujących wsżelkiego
rodzaju ogrue Pary:za...
. \ 11'
. ł . - ć ~ .. .
"pamilłtkami"
i
eho .. ąJ~iewkam!,
Cle •. pll ma, !HIa y ozy martnzy I
A b:vlumny z gip$u z hE'rhami an· J a'tll~7.ko)W'io Watteau ... Dzięki te.
którzy zamć wili olbrzymie Ulpa.5j' gielskimi? Dwa, trzy deszcze i chy- . ITlU, że przyjazd pary krćlewskiel'
w nadziai na. ich szybką. likwidację. ba trzel·a, będzie wszystko z,'łczy- (lilloiony został na trz.v tv.godnie,
Za mówiono masę flag; w oknach
ć
~klepów pojawiły się portrety pa.ry na o~ pocz!l-tku ... ~a pI::tC ll. Z.g;o~y ll~ożna bęflz~~ obe~nie urzeczywisl.
królewskiej, ręka,wiczki .,W bar- wykancza. Się obecme dwa WIelkIe JII<! cały. lub praWIe cały nakreśl&panneau z lwem ' bryłyj3kim i fran- 11")"' , pr'C'gr3,111. Z okazji żałoby r0wach a.ngielskich", a. nawet 'z por· cusk'Im herbem państwowym... (,'Q. dzinnej uci a l"[llą. pra,wdopodobDfe
tr€'t.ami Jen,'go VI i królowej Eli- siQ oz, nimi st~,nie,jeśli do 19 Hpcu: j(dyni .) ){-}.urice Chev:1lier i potwlr
ł.iEty. Oc~ywiście uka.zały się takir; l'ędzia choćby przez jeden dziflń 'J. Loch Ne~s, którv miał wvnUt'Z'I'Ó
w!'%elkieg~ Ttodkzajttjl. szarfy , !~rlawa. wietrzntt. pogoda? eó -się stanie z !-:i~ z Sekwany tuz 'przed no~em PI.
,!, a. na.,,·c
os umy k-ąpJe owe, . r
. l't ." .. . .
l "1> k! -.
~
symbolizujące prZ'"".;"jaźń frMcusko- Dtlez .lc.zonyn~l "p o rumu'd JUI~O przy~ ry (T(; e WS lej ..
k
. . .
. ~ r3JaJącyml A venuc ń\.- . pera.
.
..
b ryty j s ą. Do )eSJaDl moda na. Wzdłuż An'nue Mar~z$łht Facha
Sezc.u pa1'Y~kI w roku nlezącym,
wszystkie te ~r'~~llmiot.y ~linęly?y i PtI Ełizej~kkh, w;sta;'iOLJ
w~)rew tra1.rcji,. Z:.tciągnie się prn.
prawd()pod01)rue. A obecme, w Clą- 1uż białe ba.riery -dla tłumów' z!>u- WIe do kcńc't lIpca, wstrzymująe
~ na.jbliższyc.h tygodni! f~. bryka,ll-I ~lowana jest tryburra dla h;nor()- wyj~z~y 'lad morze.i w gó~y. ZvryCl}~gO rocl-;aJ,tt prloedmloto"IV będą l wych gości... V;'szystko .to WYkona-I kl~ JUZ w przedednm.14 lipca. Pa·
mIeh ~spa~I~~/ sezon:
.•
ue zostało pośpiesznie, na jeden ryz zllpel.nB. pustosze.je. TYl~!~
. Al? gą~ 1 mna. okoh~znos~:. p.rzy tydzień, a obecnie musi s~ać pra-l zem p~rY-,:a~le pozos~.aną w mle~Cle
br.ame tth~ ~arYS~iCh~e~~ JUZ .~r~. wie miesiac! E:ltetycznv wygląd co ~~Jlrmeh do 22 lipca, pomml'}
Wl~ na u onczemu. te .e ?eOlel~- Paryża, ni~ bardzo na T,Ym zyska ... 'I trophl ~_a n.yc
t~p~l?w, zatrl1w~j~
neJ oceny to prly-s rOJen.c u lC
·
ryc zycra w mleSCle. Ile zepsutycll
kosztuje 30 do 51) milionów 'ranQuai. d'Orsa:y pl'z.~k:,;~tałco.no na planów letnich, ·i1e odwołanych urków. Prz;edwcześnie byloby wyda· pałac królewski, dwoiT'c Elizej~)d lopów, sz<:zególnie wśród urzędal·
wać sąe o tym, czy to przybranie i WI;ltsal,ki, r~,tusz .- wszyst~je te ków polic.ii, która. mUoi hyć zmob i .
jest udane. Ale co się stanie
cią-j miejsc/!, miały się przekształcić na lizowana dla "cbrony pary kn\lrwgu mie!dą.ca z tymi wysokimi sIu trzy dni w l1ajeczne kwi3tnikL M()- skiej~
pami, pokrytymi bialvm jedwa. lowl). Flibiab lub r~że, to t,·Ż po·
Ongiś na 14 lipca. urządzaM-.l·
Idem j dekorowanymi flagami? Co stanowiono udekorować nie tylk.)
Longchamps
olbrzymią re\vię woj~ię sta.-ua z lustrzanymi l)iramida· j{'j ap!l.rta.me~ty, ale i wszystkie
~kową· Al9 upał w tym sezonie jest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . t~tk wielki, ża wiElu żołnierzy dl)sta,,-ało uiłam sloneczneO'o ... W ei~
gu fFtatnkh lat z teg'o ;'z!!lerIu re·
wia zostala skasowa'Uat. C;y 'będzie
się ona mogła. odbyć na czeM Je·
nego VI w Wersalu w dniu 21 li!}
rządowi
likańsk'iemB,
('a? Tymcza.sem ~ewia- ta. jest bar·
dzo ważna - M1Dierzano pokazttć
Prasa "francuska znowu po- ka. Rząd barceloński domaga władzą repu'bJikallską·. IPonie- królowi 3.ngielskiemn nową ~ot,,·
święca wiele uwagi zagadnieniu się zwrócenia zapasu. złota, ale waż hi sz.pańS'ki Bank · PaiIstwa rylowaną. a.rmię i kilka eskadr l!O"
lhisZ'pańJskiego zapasu zł.ota. Jak Bank Francji na razie waha zamierza zwróeić si~ do trybu- wietrznych.
wiadomo, przed 10 laty hiszpań się. Przedstawiciei paryskiej iz nału w Hadze, nie jestwyk.iuski Bank PallS'twa przesłał Ban by sądowej, na pytanie
przy- ezone, że ten ostatni, biorąc
Ale za. to paryźa.me mają za.pew·
kowi Francji na przechowanie należności tego złota. ~ówił pod u,wag~ liczbę akcjonariu, niony tydzień nieustannych rozry·
swe rezerwy złota w wysokości" rozpatrzenia t~o pytania, jako szy, z.najdujących się po kafdeJ wek, które rozpoczną się Juz 13 lip
1,400 milionów franków. W cią nie podlega iacego jego kompe- stronie, uzna za słusme wydać ca, w przeledniu święta narodowe·
~u tego czasu wiele się zmieni- tencji. Sprawa została skierowa złolo rządowi gen. Franco, dla- go. i pn.ooi.ą.grą. się do ~4 Ale O}
lo i prawna sytuac.ia tego złoŁa na do sądu apelacyjnego, ~ tego też rozlegają się we Fran- tam tydzień! Paryż JUż obecnie prz~
ogromnie się skomplikowała. zwróceniem uwagi, te w da- cji g~sy, ostrzegają.ce przed jął urocz.ys~y wygląd i dekorowany
Obecnie wokół 'tego slkarbu od- nym wypadku za Jedyny prawo wydaniem :dota rządowi repu- je~ flagami fra.ncuskimi i a.ngielbywa się. skOlTIJPlikowMla wal- mocny ną:d His~anii może blikańskiemu, :ponieważ Fran- ~kimi Ani jeden ~zanują.cy sil) p:.
być uwaiany r7..ąd barceloilski, cja być mote hf:dzie z.mIl'SZOna ryżanin nie zgodzi ~ię obecnie:.
jako że Francja dotychczas nie wypłacić tlę sumę po rat d~i !djąć swych fiag - wszystkie na·
rządowi gen. Franco,
zgodnie gi będ~ wisiały przez miesiąc, w .)ciągach, które ndlUowoli
wstrzy- uznała rządu ~·en. F -r anco.
Należy zauważyć, że na tery- z ewenbualny'm wyrQkiem łl:y- cz€'kiwaniu na. uroczysty wja.zd .Temały bieg,
wybuchło
niezwykle
lorium gen. Franco zna,jduje booału haskIego.
rtc{l:o VI i królowej Elżbietv, Powzburzenie_ Naprzód, naprzó.!: przyczeli pasażerowie. Ale droga się 40,000 akcjonariuszy hiszW PaTyN oczekują ! . wieI- ni(:~~ona. ~~zez nią. ciężka strata. jebyła zagro.lwnR. Gity dalsze po- pańskiego Bantku Państwa, pod kim zainteresowaniem na osła- dyme zbltzVł &
królową dl.' serca
ciągi ukazały się nad
stadionem, t;zas gdy na ter~'lorium rządu tecmą decyzję w tei ~rawie w Et'ntymentalnego ludu francuski~
wszystlw już było skończone.
republi'kańskiego jest ich zale- p.ar..Yskim są.dzie ap eI3C Yjnym
który potrafi "! ta dni wyra'w~
Ale ci, którzy dobrze obliczyli d~'ie 5,000. 69 oddziałów ban-I kt6ra ma zapaść w naiblit- swe l!%ezere neZU~Ia..
czas, widzieli za darmo cały dra- ku majduje się pod władzą szych dniaeh..
A. S.
mat.
gen. Francą, a jedynie 3 p,od
, ~
PARY't, w e1;erwclL.
W ciąg1l kilku godzin Paryż ogarnięty był paniką. W pałacu Elizejskim, na. Quai d'Orsay, w ratuszu __ od najwyżej po!ltawionych
08obietości do i!a.rego cdt)wieka uliey wszyscY, :ad&W'&li sobie to sa~ pytr.nie!
.
.
-- ~ JK"Z1Ja4" ezy tez przyfazc1 będzie odłoioDy?
1!Jagł1 zgoa matki lirólowe1 a.D."
gielskiej Elżbiety, obalił wszystkie
plaDy, wszystkie obliczenjaw riBma
wleMON\ft z oetatnimi depe~za,mi
li Loodym.t były wprost rozchwytywa~. Wypowiada.no mzelkie motU" trer'IIje: kr6l przyjedzie sam,
ltŃl przyjeddo " łOwarzystwiff
mj matki, trtloW'eJ wdowy, przyfu" odłołoD,; bęc!sie! do jemenI_
_
I
~ ro~t Prznoto·
. . . były pnecieź Juł wykot\czoIle. Do ~yjęeia gotowano się. z enłasJumem, jako te wisyta. ta. win·
Da była SJ"Rlbolirowae fra·ncusko,
łJrytyjsą przyjaźń i sojusz. Poza.
momentem czysto sentym1!ntalnym,
wizyta mil. róWJi.eł oibrz;vmie znaezenie polityczne_ Nil. szczęście
wkr6tce sta.ło się wiadome, ze z iniejaty w1 prezydenta. LebruM. król
jednak przyjedzie ze swą małżonką, ale o trzy tygodnie później 19 lipea.. I przyjęcie odllędzie 6i~
według dawnego programu.
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DvtURY APTEK. - Nocy dzisieJszej dyżurują następujące apteki: H. Pastorowej, La:iewnicka 9ft,
J. Kahanego, Limanowskiego 86,
S. Trawkowskiej, Brzezińska Sb,
J. Koprowskiego, Nowomiejska t~
M. Rozenbluma, Śródmiejska 21,
M. Bartoszewskie.ro,
Piotrko",.ska 94. L. Czyiiskiego, Rokieil\foka 53, E. Zakrzewskiego i Ska,
Kątna 54, L Sinieckiej, Rz:owska 59.
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Nieuzasadniony atak radn ..... awwo
na zasłużoną plac:ą1Afkę

Prace nad poszerzeniem Aleii

,.

sie 14 lipca r. b.

Kościuszki rozpoczną

I

Na wstępie wcwrajszego posie
Po referacie zabrał głos r. ,Ja-! bowano projekt wykupu i przyZ kolei rada przyjęła projekt
dzenia rady przybocznej uuczo I worowski. Nie wiadomo czym jęcia darowizn szeregu terenów przepisów sanitarno - porządko
no pamięć zmarłego w dniu 11 . powodowauy, z miejsca ostro za: w Al. Kościuszki dla poszerzenia wych dla podwórz łódzkieb.
ma.ia ś. p. inż. Kwapińskiego, I ata,k owal ••• szpital, wtrącając, ni tej'uIicy na odcinku od Andrzeja Sprawa nazw nowych ulic nie by
b. kierownika oddziału regulacji ' przypiął, ni przyłatał, jakieś re- do Zamenhofa.
la dyskutowana.
miasta, po czym pr:zystąpi<mo do I minisceneje z okresu wojny świa
.
. .
.
Pertraktac
Kobiety w odmiennym słanie powia- obfitego porządku dziennego.
towe.i.
..
j e ~.wła Ś cI~le l aml d Na
o . zakończenie r. Grabo-.....
• WMU
ny zapobiegać niestraWD~i. a zwłaS'Z·
Na pierwszy plan poszly wy_
_ Konsztaty i iune _ mówi r. poseSJI zostały JUZ zakonczone. z~! .sIł. wniosek o zwolnieme wła
cza zaparciu, przez sŁ()$()wanie SZlkm- bory dwóch członków rady przy Jaworowski _ wybudowali szpi trwają jedynie z właścicie,lem śClcleh. nieruchomości od opłat
neczki n a t u r a ł n e j wody gorzkiej
Franciszka - Józefa. Zapyt. Wasz. lek. boeznej do ,,zempołu". Zarząd , tal nie dla potrzeb miasta i spo- d?mu nr. 34, lecz są na ~koncze, ~ stawianie rus.ztowań i przesq.
miejski za-proponował dwie kan' łeczeństwa. Gdy okupanci lado- mu; Prac,: nad poszerz~mem ~l. I męcie preklu"ZY.lneg o terminn adydatury: pp. Stypułkowskiego i Iwali tam swoje wojska, siedzieli Ko.s~iuS7.k~ ~~poezną. SIę w dnIU I sfaltowania podwórz na trzy laUCZCI~Y INKASENT•. - Wik.- Jaworowskiego, w. tajnym jed- cicho i byli zadowpleni, a póź- 14.lIpca, jezeli do tej pory na-I ta.
.
.
' ,
Na tym. pO~!ledZeU1e zakonC2:o
tor GaJeWlcz, z za.Wodll mkasent., nak głosowani n największą licz_I niej, gdy przyszła Niepodległość . de~d~ ' . ~r~yty d>od.atko~e l~
utwieszka.ły przy ul Andrzeja 9, bę głosów otrzymali radni pp. zaczęli krzyczeć: "placii!".
najpoz~~J w połOWIe SIerp ma no.
znalazł 60 z10tyeh gotówką. Znale- Dobrane i adw. Słypułkowski.
Mówca cytuje cyfry i usiłuje roku blezącego.
J. N.
zione pieniądze złożył w VII komi· Oni więc r~ezentować będą ra wykazać, że szpital można nabyć
sariacie policji przy AL Kośeiuszki dę w "Zempole".
taniej i lepiej.
19, gdzie prawy; właśeiciel uwre Je
Następnie, po referacie r. MaRadny Lewin wskazuje, że
Zarząd Towarzystwa Pielęgnowania Chorych
odtC'brae.
JlnowsJdego, bez dyskusji nie- fundacja nie była interesem, ale
, . . . . - - - - - - - - - - - . . . , mal uehwalono udzielić subsy- dobrodziejstwem ł uzasadnia ko
dium Towarzystwu Opieki nad nieezność zachowania nazwiska
InwaJjdaml w wysokości 1.000 ofiarodawców w nowym tytule
podają do wiadomości, że w okresie od dn. l-go lipca
si. w formie materiałów budo- szpitala.
ulubienica ł.odzi, I:aakomft.
do dnia 15-go sierpnia 1938 roku odprawione będą nawodewilistka
wla-n ych, umorzyć zaległe należ
Rady Har8SZ fXSwiarlcza, że bę
bożeństwa ża~o~me w Synagodze Towarzystwa przy
f ności za dzierżawę budek uliez- dzie głosował za WIIlioskiem koPlacu Wo]nosCl lO, na które zapraszają krewnych,
nyeh oru niekiągalne komorne misji.
przyjaciół i znajomycb, a mianowicie:
od
lokatorów
domów
miejskich
Radny
Walczak
stwierdza,
że
,. sWJch nlen6wnanych pl'o4uk...
wysokości
ponad
2
łys.
zł.
szpital
jest
w
stanie
opłakanym,
Dn.
log. 7 rano
za b . p. Heleny
Marchewocjach tanecznyoh popisuj" .iO
Ta 05tatnia sprawa posłużyła. że sufity się walą i, że remont kal
codziennie od god.. 8 wiecz6r
wej
r. Grabowskiemu do dość nie-, kulowałby się dTożej, niż wybu7
rano
Salomona
Nowińskie
W ogr6dka
3 " "
., " "
łortunnego wystąpienia. Mówca dowanie nowego szpitala.
go Czł. Zarzą.du
ostro zaatakował kolonię na PoRadny
adw. Stypułk.ows<ki
7 rano
Inź. Tobia ~ t:.a Ruble3
"
.,
" " "
"
lesiu Kons-łarnynowskim, jnko słwiel"d.za, że szacUnek dla funwa
PRZEJAZD 1.
niedoohodową i uciążliwą, d- dalorów zostanie zachowany, ale
3 ,. ~ 12 i pół pp.
Gabry ela StOTcha
" 3 ,." 1 po poł.
skal grom,- kolonię im. Mont- nie można wymagać od nowego
Rejli Fuks
wilia MIftddego, • usiadł wy- nabywcy, by ki,erował się ws'ka" 4 "" 7 rano
'" " " Hindy Flaks
rałnle _ODładowany, gdy refe- z6wkami sprzedającego.
",. 4 ,. " 12 i pół p. p.
Juliana Hend1era
pracuje na robotacb rat 06władesJl, te wogóle me Po wyjaśnieniach wieeprezyMaksymiliana Szlos4 "" 1 po poło
" , "
daodIii o- domy na Polesiudenta Pąezka, kf.óry oświadcza,
berga
sezonowycb
Dłu.baa i oływioną dysklUję i~ zarząd miejski został prze'koHugo
Wulłfsona
5 ., 'II 7 rano
tt " ,.,
N. robotach ~ pI'ó- wywołała natomiast sprawa za- nany argumentami komksji fi" 8 p " 7 rano
E liasza Karo
"
tli
,.
wadzonyeh przez zanlld miejski ... kupleal. pnez mJasto szpltaIa nansowo - budżetowej i godzi się
Rooy Millcowej
9 " ,. 10 rano
" "
Łodzi, Da dzieil 30 czennsa .. Ił.. flllld8eJl
lDIIIi. Kousatat6w ... na głOSO'Wanie
wni~ku bez
10 " .. 12 i pół pp. " " ,. Adolfa Kowadło
fystemem guspodarer;ya satra.dn1o. ....... ....
trzech omawianych klaUJZt11, zaJezechiela Kraw.
12 .. ,. 7 rano
"
"
Ol
no .... wyd.ciale tet-..JmiCl1lDJ1ll ... otł,
Referent 1'. aaee. Pawłowllkl bien ponownie głos referent
"
uziale drogOW7JD, regalaeji i po- krótko 8Cbarakteryzował histo- Ulce. Pawłowski.
,. " Anny lLewinśo'łin~ '"
1~ " " 7 rano
mia.ró.... -853 NbotaiktW', ...
ri, Slpitala. POW8tał 011. W roku
M6wca oburza się na r.Jawowej
dziale plantacji - 696, .... kaD&łi- 1915,.,.. r. 1928 fundacja wy- rowUJego, stwierdzając:
Ernestyny
Ginsberg
7 rano
... 13 Ol
zaeji j ....od~ - 1518 ~ stvila. ze słu.szuym
zresztą
- To, eo mnsieli robić oby" " " Czyzy Rozentatlowej
13
7 rano
" " D-ra
nikćw w tym 109 ~ B.-. woioskiem do ówczesnego m1łgi- watele polscy pod botami na" 13 " " T rano
Miee~sława
"
zatmdnioDll! . . , ~
•., lbatu,..". plaeił CZJDSZ _Ieeze jeźdźców, nie moźc stan&Mć ar" "
"
P oz.nańskiego
U pnedsiębi0rc61J ~ Ide ehoryeh na raehunek młasta. gnmentu, nakazUjącego. Im ł teEmmy lLiskier
" ,. 7 rano
1t2 robotników,. drogadł i 130 W; r. 1930 magi.5tral rozpoczął raz postępować, tak jak wów'"
"
Teresv
Silherstein
" 14
,.
,.
10 rano
16
" , " Berty" Fiszmanowej
wobec tego pertraktacje o wy- czas. Przed wojną fundacja moHi
10
rano
II
pnedsiębioreó.. badowla.nyeb. 1ft
·tala. Ministerstwo opie- gla nie żądać pieniędzy od. mia" " ,. Ja'kuba Izaka Gins" 17 " " 7 rano
OglłeDt więc na. robotach sezono- ki~ MJPI
,. " " szpana Cz!. Z a:rzą.du
Wy. ch publiem'J.c h zatl'adDioUQ 3169 .....~c:emej, które ma. urzędo- sta, teraz ma po temn pełne pra
""
,
~ J &_uzór nad wszelkimi funda wo!
Idy Hermanowej
robotnikcW'_
'_ 'l~h"_"
cjami, wyraziło zgodę na ~ trans
Z'resiZłą pieniądze uzyskane ze
20 " " 7 rano
n " "
Ferdynanda Poznan12
i
pół pp.
20
akcję. Poeząłkowo wymieniana sprzedaży szpitala, muszą być j
lO
"
"
s.'kiego
" "
"
była kwota 3 milionów złotych, tak. zużyte na budowę innego
D3'tVida
Reichmana
20 " " 1 po poło
później jednak, w tJoakcle ~t'- szpitala. To, między irnnymi, prze
Grand-Hotelu
",. "." ",. D-ra G1lStawa Rot,." 24 ., " 7 rano
W,dllje OBIADY naJleps.e' j_kołci traldaej~ ustalono wysokość su mawia za odrzuceniem klauzuli
berga Czl. Zarządu
E 4-ch d_fi ł al. 2.50
IIQ" sprzedażnej na 1.200.000 zł. o zachowaniu nazwisk fundatoAnny
Kantor
Od ,od.. to-ej wlecz. DANCING
,. 24 " " 12 i pół pp.
Za t~ sumę miasto nabyć ma rów, gdyż nowy szpital nazwę tę
Daniela Berkowicza
25
..
.,.
12
i
pół pp.
teren szpitalny wielkości ponad otrzyma.
:Marii i D-ra Alfreda
28 ,.,,, 7 rano
,. " "
1 mórg, 6 budynków, 4 baraki,
W głosowaniu wniosek korniFausta
Inwentarz, laboratorium. kostni- sJi przeszedł znaczną większośArona Rałnera
7
rano
29
.,
"
opuSclIO Ł6df
eę, kotłownię z maszynownią i clą. Przeciwko opowiedzieli się
" ,.. " Salmana Salomono" 29
7 rano
Przed d ....oma miesiącami ptZJ_ nrządzenle 6 oddział6w szpital- jedynie radni: pp. Lewin i Jawo" " "
"
"
wicza '
"
dzielono do Lodzi Da W)'8Zkolenie Dych.
rowski (!) wstrzymał się od głoRafała
Woł~ana
,. 31 .. " 7 rano
16 policjantek, które _koliIJ Błę
Rzeczoznawey z ramienia mia sowania r. Walczak.
Miriam Rozen
:2 " " 7 rano
.... IV Itrygadzie wydziała łledeze- sta o.kreślili wartość tego o'bjekNastępnie szybko już zaapro'" " " Henryka G. SakM
"
,.
2
..
"
12
i
pół
pp.
"""
go ł Izbie zatrzymań.
tu na ~OO.OOO zł., łącznie jednak
1BI\'!j. . . . .
LHmana J elina
4 "., 7 rano
poBeJanA.: z dłUgIem miasta suma mosła
" " Henriety W oUsom
W duła ....-Ama....." 4 "" 7 rano
...~
ID"'JUI
ilU d
1200000 ł
OSTATNIE DNI ZOŁOSZE~IA,
wyjechały do Warszawy na 6-mie- o :
.
z.
" 4 " " 12 i pół p. p.,." ,." ,." Salo KrotoszyńskielięezaY kurs.
.
MIasto w chwiiIi podpisania ILOść MIEJSC OGRANICZONA!
go
~
Po słońce, góry i radość tylk·)
W związku
z tym w IV .....gadzie umowy, mUSI• wpł a c"IC 200 •000 z:ł •
.J6zefa
War.sza~kje
7
rano
U'J_
t
l ......
10
l
t
'wo
h
na.
kolomę
wypoczynkowo
tury·
7
..
.,
" "
Ddbyło sLo. uroczyste poAegnanie.
resz ę w c ą6 u
a w 1'0 yc
"
~o
,,,,
.
ratach bez odsetek. W wypadku styrzną Tow. ty1. Stud. Fil. i Koło
MarklLSa
Kona
7 rano
jednak, gdyby jaka'kolwiek rata Chemików Stud. 1;yd. U. J. K.
" ,.
" 88 " " 7 rano
Jakóha Serejski~
zosłała zapłacona z opóźni,eniem we Lwowie.
" ,
" " ,. .Mzeta
Lindtmfelda
12 i pół pp.
9 "
przekraczającym 3 miesiące, do·
W O R C H T A nad Prutem.
"
7ł "
" 9
sprzeda ty lodów
ArtUJra
Toruńczyka
l po poło
chodzą odsetki, a s,ześć miesięcy
Komfortowy pensjonat "Krako·
,. "
" lO
Samuela Goldberga
7 rano
Wobec panująeych upałów nn· - cała suma płatna jes,t odraw. wiank~", tel. 47, pokoje ~łoneczne,
" ,. " Mariusza J'urgi - Bta
10 " " 12 i pół pp.
stąpił w llas?:ym mieśeie ogromny
Komisja finansowo - budżeto- wikt wykwintny, leżaki, radio, pa,. "
"
"
"
szkowskieg'o
T')Pyt na 10(ly. Władz~ stwie-rdzlły. wa rady przybocznej - ciągnie te-fon, czytelnia ga.zet, . pościel
7 rano
Konstancji
Gołdże niektórzy sprzedawcy- używają referent - odrzuciła trzy klauzu pensjonatow;l i t. p:
11
,.
"
"
"
bllum
Zniżki koleJowe w obydwie stro'do wyrobu lodów trującyc::h sub· Je, podyktowane przez fundaIzraela Wol'fa Wein
c,fę, a mianowicie zobowiązanie, ny z wszystkich miejscowości.
elaneji.
12 " .. 12 i p6ł p. p. "
berga
T
•
źe uruchomiony zosłanie od·
Cena za pobyt 4-tygodniowy
"
ZWJ3,ZKU z. t?Ul przepro~vadzo dział dziecięcy
(ja.ko krępujący 105.- zł. Wyja'7.d z Łodzi w dnit!
~ary
Rebelki Uni13 " ,. 10 rano
,. " "
llO k(,ntroIQ miej. e f'przeda 2 V lo·
., t
d 'ed 'Ii ··c "l'
b
"
kowskiej
.
V, - .
' bl-' 1 poczynanIa n1I3S a w ZI' ZI ,1 "' mea r. .
Da
wida
Ch.
Singera
tl':W. \ .CSŁędzlO pobrano ł pro dd 0-1 szpitalnictwa) , że zachowane Zt1'
Zgłoszenia przyjmuje i iufonna13 " " 10 rano
" ..
" 14 ".. 7 rano
dL.w, kt(.C':) z~st3:ły Pl"'Z~s. anc o za- stanie nazwisko fundatorów (wy c ji udziela w Lorlzi; J. Ehrlichhof,
St-efanii z Kacenelen
"
bogenów Mincowej
kładu t-ad:1Dla zywnOscI.
chodząc z założenia, że nabywcy Łódź, 6·go Sierpnia 33, m. 15, te
7
rano
Jadwigi
Silberstein
hPntrolerly
badali
równiei ~ nie można dyktować takiego wa lefon 113-00, w godzinach 15-16
,
"
15 " "
Henriety Pilichow7 rano
, ,
wi!'ulkie miajsca sprzedul.y napo. : runku) oraz, że delegat fundacji i 21 - 22 w niedziele- i święta od
15
""
"
skiej
:ów: "l'isuj~ protokuly w wyy.adku I we~dzic do r~dr .szpi~ala (~ollie lO-U, lub Tow. ~yd. Stud. Fil.
Etwlerdz0IllJ. "tann antysamtarne · \' waz były wlasclclel Ule moze f>la U J. K. we Lwowie, ul. Stani.,laI~~ (...
wiać wymogów).,
wa 5.
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Z powodu zgonu

B. P.

D-ra Leona Leopolda Hlrszberga

w,raz, serdecznego współczucia
firmie J. Hirssberg i Wllczyński

Wszystkim, którzy okazali nam tyle serca i
czucia oraz wzięli udział w odprowadzeniu na miejsce
spoczynku

Głęboko dotknięci

składa

posostalej Rodzinie oraz

M. CIESIELSKI

zgonem •• :ac:hetnego

D-ra leona Birszberea

wyrałam,

szczere ",.pÓłclucie
fir.", Hirszberg i Wllcsyński

pozosłalei

Rodzinie oraz Zau"dowi
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Wyrazy gł\)bokiego wapółclul)ia Sałynce oraz po-Rodzinie s powodu zgonu nieodłałow8nej

gorące

zostałej

Dr. Bali Pilicer6wn"
KOle:l:ankl
Głęboko

współczucia :I

Serdeczne wyrazy

wlIrvszon, .gonem

b. p. Faj....,la PiaskoW'skiego

powoda zgonu

skladam

.,raz,

eerdecznello wsp6łc:lucia pp. Abramowi I Igna.....
jaJa równiei pOlolltałe, Rodziale
W. GUMENER, p'rledsławlciel f. A. A. Plaako"sIIi l s....
na SI"sk i ZII łebIe Dllbrowskie

Pia.lłowsklm,

B. P.
D-re Leona Leopolda

Kam. Ni les

Dzi-=ki
składa.

Rodzinie oraz Zarządowi • Tow. Wyrobów Trykotowych i Dzianych Jakub Hirszberg i Wilczyński S. A. w l..rodzi c

H. L.
którzy oddali

z

w

z

tygodni&m1 donosi-

pobliżu

strajku

Zarz'ldowi, personelowi i robotnikom firmy A. Pruaak, składa serdeczne po-

l

całkowlde

:za-I

Jes na zieia a li

dai~kowanie

o

kmm

lekarzy powrócił
do zdrowIa

sZDilal

sa, kit'rt>wniłCa l:OIhiMtiatw
Piotrkowa
w Piotrkowie.
strzelony został przez policję groźJak się obecnie- dowfadu
"
ny bandyta Mieczysław GajewskI" komisa" NikIes dzięki /IryIiIkom
zwany ",Radolltszczańskłm Maru- I l,'karzy powrócił całkowicłe
szeezką".
zdrowia i w dniu wczorajszym
Przeli śmiercią. Gajewski eięzKo •• puścił szpitJ.l łódzki, udając bi~
pł...~trzelił w czoło kierni:!ci'go obła do Piotrkowa. (1)
wą komisa~za Mieczysława NiklePrzed

liśmy. iż

ostatnią ~oBług~ przedwcześnie llmarłei

l

01'M

Rogoziński, Włocławek

wysiłkom

Oluścil

pracownlk6w browarOw
wOd gazowych

Na b>renie Lo/hi wy1)uchł strajk T•.fteę, mniej~ l1yły
pracowników browarów i wytwór· Ul1lchomione.
W c&ora) podję~ zostały w. . .
ni wód gazowych. W większych za
kładach praey !'obotntcy ponueili ne rozmowy porozumia awcze i,
zdaje się, oSiągnięte zostanie
ci,
eu dnia pororumienie likwidujące
sataqc.

•

o anem

•

StrajK " oegie~h łldzki('h ,
f'odłćdzkich kontynuowany jest "
dalszym eillo"'11 wobee nie osiągnię
~ia poroZ1lmt~nia mfędą
rcboa&ociąg6ww
kami & przemysłowcami 'mi, dwuell
kolejnych imnferenejacb
StraJk'
J)yTeł:eJa kolejowa w IWarsza r negr) poeiągu tali, aby dogodne rnależałoby - zdaniem izby - sek o przesunięcie o u; mln. ter- ma przebieg spokojny.
wie nrróeiła się do izby prze-I połączenie Zakopanego z Lodzią wprowadzić jeszcze jedną p~ minu odjazdu:& Warszawy po,:
mysłowo - handlowej w Łodzi o było dostępne dla pasaż~6w. pociągów motorowych, bądź też ciągo m~!o~wcgo na gca. 23.50
nadesłanIe wniosków w spraChodzi bądź o przyspieszenie I przyspieszonych z tym, żc od- I co umozhwlłoby osobom przyby
In~!" pra~ Szumflki w vjec.łu..ł
wie ~homienła nowych po- o 10 minut odejśda pociągu z I jazd z Łodzi powinien być wy- w~.iącym do . :Wa.rszawy.z Brze- w dniu wc_~orajszym do Wielunia,
ciągów pasażerskich w komuni- Zakopanego, bądź też opóźnienie znaczony między godzinami 10 śCla nad ~ugIem 1 ~ Lublina wy- gIlzie p!'~ewojniczyć będzie konfe'
kaeji Lódź - Kraków i do in- odejścia pociągu :z Krakowa.
a 11 przed pałudniem.
, korzystame szybkIego p<Iłącze- rencji pc.roLllmiew:l,wczej z rollotcinych ośrodków kraju, które to
Na trasie Warszawa - Łódź
.W koilCU izbQ zgłosiła WIlio- nia z Łodzią·
karni t:trtaków, którzy domagają
wnioski służyć mają do o p r a c o - " M Y
się podwyż!ti o 10 proc. i zawarcia
warna preliminarza na rok 1939.
układu zbioro\~'ego oraz z robotni-

Dezyderaty izby przern.-h
dlowel
lAIie uruc:holnien a n01Afych

spra-

I

*

!

II

zgłosiła

n e rzD- cac' "genaInuch"
I-

III

W kwestii
izba
stępujące
dtej
e
z y dnaera1y:.
Na trasie Łódź - Kraków Krynica konieczne jest wprowadzenie jednej pary poeiągów bez
pośrednich pospiesznych I dosto
sowanie rozkładn jazdy łych po
ciągów do połączeń Kraków Zakopane I Kraków - KPVnica.
-ol"~_.
Z uwagi na brak bezpośreU'uIe
o
l
·
Łod'
.
go d Zlennego p ąCZoeI1la
Zł z
Krakowem, projektowany po('iąg powinien odchodzić z Lodd
w godzinacb rannych.
Izba podkreśliła również po-

elos

lrzfźwg

O

D

oI· eMI

kwestii igdowlhje- w Po s,e

l

Ikarni kamieniołomów,
którzy
stwOTZl'oi:1,
nkż

pragną

I umownego.
w

rów~tltn1J

*

SehlMss'3rowskiej Manuhktt;-

KATOWICE, 30 6. (Tel wł.). zań kwestii żydowskiej, trzeba l dowską przysłonić problem o rlt> t.w~ zatarg. o tystem ~~".
Przed mikrofonem Puls.kiego przede wszystkim przcstudiO -/ wiele war.micjszy i trudniejszy, Dyr('kc~al p:ag~e ~pro~:t~zl~
kS~'
n
h
ł'
ł
'''ać
dotychczasowa literatur~' 1 mianowicie problem wyehowa-I Lste~l. o s Udgt 4 rdos!en, b t ~ Ja ,I " "
Radia w Katowicac
wyg OSI n
•
'ć
t
.
i
l
. od wego i
/)tlZl. po CZ3S g V re ,(\ JlI(;) u
druC1i odczyt naczelnik wvdzh- Dalei nie zapomma o yID, ze n a m".a nego, Z.lW o
.
.
t'·
.t
h
8' k
tak l dz:J: mHitarnP<.lo arodu polskiego" ma!!nJą SIę u -rzvmuma '" Vb emu
lu pr-ez.ydialne~o śląskiego urzę tak .lak w 1 ~ł~. u.,
• m
-r..
n
• d,,,~uch krosien. Zatarg będzie pl'ZE'«ł
du wO,lcwódzluego dr. Kostka ta sprawa nmle.lSzoŚciowa Jesł
mi, tem nowych rotowall
p. t. "Co czytać
5pra,ric ź y -, ni-eiylko sprawą ""'ewnęhzną
dowskiej?"
i~olski, ale i uk-stety hardzo nlt~
,
bezpiecznym instrumentem w
J 4d - h- - i t6w
DZI·S~ otwariłiPe
trzebę umożliwienia mieszkańPrelegent. przytoczył. szereg I polityce pewnego mocarstwa.
na z e, zle Iglen s
" ,
com Lodzi, powracającym z Za- cyta: z kSIążek,
napI~anych
•
•
Zgodnip, z naszą zar.owi&dr.i:h
parkU w Julianowie
kopaneC1o wykorzystanie pocią- bą,dz to przez znanych h1stooryPisze zresztą o tym l prasa, wewraj wyjechali do Luhlina, n:'!,
W dniu dzisiejszym zostaje oddO któ;y' odehodzi z Zakopane- ków żydowskich oraz obiektyw że sąsia(lowi naszemu bardzo z.i:1zd' hygienistćw p". dr. Sałak,
l'
h
,
•
,
I'
t
b
d ić
1.'
tlnny do użytku pub lcznegu parl;
~to o godz. 13.55. POciąd ten prz v nych nie-żydów. Prelekcję mo lila czy na ym, a y rozsa z
naczelnik
wydziału zdrowia Urzędh '
d
h
~ol'
ł
i
- tw
;uIianowski, który otvch czas ZlJa ł
bywa do Krakowa o godz. 17.46, WC~ zako~czyt t\'mi słowy:.
\ Ul od~
organ zm. pans owy Wu!-.'wódzk1ego, dr. J. Dobrzalski d(.wał się w rękach prywatnych,
a o godz. 17.48 odchodzi z inne"rak WIęC p~zed rzuenm~m PolskI, • ~Y skłÓCIĆ nas w~- z PaJlstw owych Zakładćw llygie- (henie zaś należy do zarz!,!du IILiej
go peronu jako pociąg pospiesz- genialnych prOJCkłów rozwlą- wnętrzme l wreszcie sprawą Z) T.V tlrllZ dr. B. Misjon, naczelLy 1~ skiE'go. W parku wydział plantac,Ii
nv Kraków - Częstochowa - - - - kan mi;}jskiej służby zdrowia.
miE'jskicb zabżył wiele ~owycJ,
Wal'szawa. Do przesiadania poDr Salak wygłosi na zjeźdzIe kwietnik.';w j tr:nvników Po odo
zoslaje więc dwie minuty czasu,
SI'łl~S.
referat p. n. "Sprawy sanitarno - braniu koac3sji dotycll\'za8owYl'1
co jest oczywiście okresem zbył
BW
/la
iii"
porządkowe na wsi". Teguroczny r.łlsiadaezom cukierni oraz łć d clkrótkim nawe~ ~ w.ypadku, g~y przeprowadzony będzie w dn. od 1 - 15 lipca r. b. :zjal.d hygieniczny w Lublinie będziE- na stawie zarząd miej,k' pi, knY'~'1I
zakQPIall, kI przybędzIe'
. .
..
,
.
lk ..
oś'
d .
•
k l
l' .
P ociąr1
1l ' d Krak owa
p( dobme Jak w lataeh ubH'głyctll :-klCh rrz,~pro\vadzony będzJe prze! ca OWICIe p wJęcony za. ga me-I T'JzpJS7.e
on rurs '1:1 I I':l>' rza \\ :
pu~V' ~~i~~~U ~ tym' izb~ prze- i w fi kI bie.żą.cym, na. podstawit' w~rlział staty~tyczny :za~ą~u mi~j niom zdrowotnym wsi polskiej.
t yehźf" ,
my;,!owo _ handlowa VI" Łodli N/r< ,'ządzema rad~ rnIOl.strć,:r () I :;kl~g~ w cz~sIe od 1 do la lipca, ~b,
Dolores Dei Hin
zwruciła się do dyrelicji o P3d.lę-1 st:tt~s"Y~G prodllkcJ~ IolLlt.:zeJ, od:
hf'JSSt~CJl podlega~ będą kOllIe,
Poca. 4 Pp.
George Sandffs
.Je ~lli('ji w Iderunku sJwrygo- l'«!ll<3 ~Ię a tpreme e3!ł:'J Polski hyjlo r~g.,t?, trzod3. ~h1ewna, owne
'wullia w obecnym rozkładzIe .iaz I[ "I'lli zWler.;ą" ~osp~d3r ,'kIch.
~XHa/lY 1 kozy wedłu o stanu z dn.
we wspaniały~ .
sz
m filmIe
~
• •
ldJ terminu odeiścia wspomnia·
\Y Lodzl sPIS LWlerz~t g:o~oodllr- 3u czf'rwea r. b.
<

;

I

.<Ho

ReferaI dr. SaIaka

°

.

.

.

I

ierza gO$"'odarskich

t

I

I

I
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l

6rand.Hino
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Nr. 178
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i (hore

"Now:8 Rzeczpospolita donosi:
Przed paru dniami mieszkanka
stolicy, pani Z. O., pragnąc przyjąć na wychowanie
dziewczynkę,
zgłosiła się do sierocińca ' im.
ks.
Boduena, chcą~ wybrać młodą

1

na rok

-k
rt k
l(roni • repo ers I

WG

Jew6d Zt wa

ł6d

Z

ki

ego

przeZtlMZOM

zł;';tyell. '

rulgrodę

1000

;P9f~.~1l ~ . ".

Lm

kańea wsi Reg.ny, pow. brzezińskiego. zMa na 10 mies. więzienia

OdwieziOlJly do szpitala w Radogoszczu zawieszeniem.
ChwaIińslt·i zmarł, me odzyskawszy

'I Wczoraj

*

an·

z no do rllzgłoś:li łódzkiej, w okrć!:;ie prz{'ciet wska.zują~ drogę do szer,-d 15 grudaia. T. ·'lb. do 7 ma.rCll, sz~go
ro~wszeehnieńia
radia.
~ 1!'l38 r., 1078 o1powiedzi. Jeet to wśród wa.rstw m3.ło za.robkują.cyeh~

I liczba duża,
jeśli się zważy, 7.e w
We wsi Wola Grzymarma, pow. pio-tr
ł.
tym samym c'l asie odbywał się inZł...
ny, znat·zp.ie ponętruiljszy, wielki
k.owKiego nieujawnieni narazie spraw
ey rOPlkopan grób Feliksa Stępniaka.
konkurs zimowy, rozpisany na. całą.
ZdlN'li
&e zwłQk ubranie, o-buwie, me.
hSIę
' o
limę i z łupem zbiegli. Policja ściga
Piekarz Józef GRZYBOWSKI (Wy- p
. ł)l sk·ę. WŚ r ó1 u b'
. lega]ą.cyc
sprawc6w profanacji grobu.
soc~iego 17) zameldował w policji, że kaną ze stu nagród, przć'znMzopracownik jego ' Jan SIElUIrQSKI (Głu- nvch ua łCdzld konkurs lokalny,
cha 1) skradł mu rower, warhlśoi 100 J
We wsi Kały pód Lodzill w czasie zło.tych oraz za'i.nkasowal w sklepach rrprezentowan9 Są wszystkie sf",ry.
kąpieli w miejseowym lItawie utooął 39 zł., po czym ulotnił się w n~ezna- WiE'ki"z-JŚĆ 'lcz9;;tników, to robotni,
ey ___ detekt::>rowicle, ci, ktćrym
16-letM Czesław Peda, ZlIrDl. we wsi uym kierunku.
l)fowe Zlotno.
Przy ulicy Zgiers~iej ~5 popełnił sa sIołerzny komitat ułat'··ił nabycie
Pr«YWadzO!l1e dQchodzenie " T spr.awie mDOobwó·NIKistw.o żebrak 76-let'lli Chaim MIO
tragiCZlllego zgonu Joska KAPŁANA
Władysława SZKLAREK (TaTgo,wa
z Kalisza, k·tóry został zmasakrowa!l1y 41) otruła się k'oll....sem solnym.
wf
przez koła pociągu"" pobłiżu AndTzePrzy zbiegu ulic Gdańskiej i Kop'erU
jowa, ujawniło wczoraj, że Kapłan po ni,ka spadł z tramwaju W-letni Stefan
TEATR POLSKI
P ełnił samob6J-słwo na tle zawoon mi- LAJER (Wólczańska Z28), który do. Dziś o 8.30 raz jesz-cze "Kobieta i
łosnego, rzucają-c się pod k~a pocią- znał złaman1a ręki.
szmaragd".
Najbliższą premierą "" teatrze Polgu.
Przy ul. Napiórkowskie~ 27 została pobita 40-letnia Stanisława BARAN- skim będzie finezyjna komedia OskaWe wsi Sien!l1a dwóch rabusiów do- SKA. Przy ul. Sródmiejskiej M pobito ra WHde'a "Brat marnotrawny".
Ok R 26-letnl'ego Stanl'sława RZADKIEWIkonało napadu na zagr od ę F el1 sa 0- TEATR LETNI
gowsklego. Rogowski ścigając złoczyń CZA (D\~orska 42).
.
. Dziś z powodu próby general!l1ej
ców, ciężko postrzelił jednego z nich,
W szpitalu św. Antoolego w. ~elach I przedstawienie zawieszone.
niejakiego Jana DruJa z Zelowa. Drugi samobójczych połknął kawałek zelaza
Jutro o 9-ej właściwa inaugtl,racja
zdołał zhiec. Po-strzelony rabuś zostal umys~()'\Vo c~ory 32-!etni Ar()(ll BEKER sezonu, farsa muzycma Feydeau'a
w stanie bemadziejnym odwiez~ony (KanIlenna .0). Pomimo pomocy Beker "Dama od Maksyma"_ Arcywelloła akdo szpitala.
(I) zmaTł..
"
. . cja· sztuki tej, urOlZma.icooej ~tarymi
~ C~~SI.C wyn~eJ na. uJ: ~rzezlll- melodiami i pomysło-wymi tańcami, da
skIeJ bOJki na noze zostali cI~zko ran: I je' artystom szerokie pole do popriS\I.
Rew~~~yJny ni Pa"llTeł BANASIAK (Bystrydka 61) Nad całQścią "Damy od Maksyma" czu
Artur PLAT~ (Byst.ry~~ 81).
. . wają reżyserowie: Br. Dąbrowslci i Kaprod. 1938 r.
4 6, 8. 10
P oc•..
Przy ul. ~lOtrkowskleJ 13D w czaSIe zimierz WroczyńsKi. Banvne dekorawyko~vwama pra: rem(Jn1o~yc~, zawa c'e K. Mackiewicza_
liło Się rusz towa·ą le, przygmataJąc 60-, J
TEATR KAMERALNY
letnieg? mu;arza' Jana TARNOWICZA
Dziś o 9.30 komedia muzyczna "Mot(Franclszkan.ska 56).
-I kie ze Słobotkie" z udziałem nieZll:ów~a Bałuckim .R~ku ~ostał napadlll~ !lanej pary amerykańskiej: Hymie Ja(Człowiek, który stracił
jty l ~okłuty n~zaml Jozef GRABAR- cobson i Miriam Kresin_ BęWie to już
)
•CZYK (Bałucki Rynek 6).
ostatnie powtórzenie tego widO'Wiska
pamięć...
\ Na ul. Towarowej najechana ZOSla-]
OSTATNIE DNI WYSTAWY
Ceny miejosdc
la przez ro-werzystę Florentyha FIGAR , artysty malarz~ ~licbała Jo. Wystawa
(Grodzeń ska 2).
l otwarta do dma 3 bm. w salonach t.
• • • •II!I!II!!IIII!~!!I.IIiI• • • •1IIi
(fi I K. M._ Mo.niuszki 2. Wejście bezpłatne.

W

-O

d -

I

*

*

I faflr I m-zgka

*

EUROPA

11

Kombalanci
80

gr.

popebdł i powW1a ~, ~ '.
"ZotIta.jąe radioalucba.czem chi!
stwierdzam. błąd, który popełnilem
Iie zostaw_~ nim !'.IlN{V'~ ~ś

Dier........: ..-

..:.:.:JIi/_

Kotilsly ~~Jft»"'·~~Y"
ttflnylb.Jedu. z ~ piEft,

te

została

ra4i.osIaehae'&q ....

·łep.1ł prapIe' ~~ ~"..".
neID4t. Jlko ..... laJaOtDa. ,.,
~ia$iII6-;........

mate.

.~

·.i - ~~wp !~,; ._Y!tI!I.
~ ja& nsdJ& - ",,,,.._.. , ~ nwJi~ I ,.:). # l.
.., 'epctJeezid~ piowadd _~,.
~

"m

dOGlOfto ~_

Jtc1Dym)alt ł

' .~

W'

ctnpa ~

;,\~ :~~~~

.!!

eleka,w~ głOSy. ,A." " , avne',ttllitwtl _I_~'!!t~..::.~
na zeznań dwóch · świadk6w wy
Konkurs l"dgiO!l.'l1ny za.interes4), staruszek, zmęezony łye~ pll!'ZfJ: aej. "".' ~~\ _. _
dąła si~ podejrzana, wszczął wał bar~~o. szeroki ogół. Notujemy
"tyj~ sa.motDJe, wi&Ję jedyq'
'r r
,
t ••
dodatkowe ' dochodzenie • . !które dla przykładu 6108Y ,; ter~n'l łódzk ., radośĆ w ł~zności Zte , światem 'tV -

Na nlab kolejc:!'Wym Wyb -- ujaWlIliło winę
Ryd1.ówny. świadczące o powodzeni.ll konkursu tym głosi~, pł~~ P,fZM
Słotwin,.. poW'. brzezi6S'kiego maleNa rozprawie fiskaTŻona przy wśród tamteJ'szych radiosłuchaczy. chawki radiowe".
I •. "
'
ziono przejecha!l1ego przez poeiąg 49- r1 ~
• d
•
Została ska
lełllrie«o Józefa Chwallńsklego, miesz- Z ala SIę o wmy.
'
- Okazuje się, że T.IA konkurs nadesła.A oto odpowiedź naJprosleza:, a

przytomności.

I

P.o lskleeo lIadial1

m
,.1-eSI-'·e,'

śte!;:!.~~~~em~~:!~~ ~~,

Ale nie zapominajmy o kODeie F. O. M
akręJt11 ł6d4iego Ligi Morskiej i Ko 10!l1iamej w Łodzi P. K. O. Nr. 42008.
Na zdjęciu kOlltrto11pedO'Wliec "Bły.
,kawica" - jedna II jednostek Pol
sklej Marytl8I"kl Wojennej.

słuchaczami?

starami
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rocińca

DlaCZego
zOSlaliłmu
t:iekawe opinie

na

1

\

ma

•••8 córka

~ ~ ~ ,,'~"
B l-·T~l."'·J:ca"

I

Ody pani Z. O. udała się do sieCelestynów, skonstatowała
z przerażeniem, ze i tu sprawa ma
się tak samo, . pom,mo
solennych
słr-:czenie
za prowadzenie domu schadzek
zapewnień kierownil:twa
zakładu,
do .nierządu •••
że wszystkie dzieci !II! bezwzględ
'AT dniu wezora.łszyro OdPO-\ ceder od dłuższe!1o czasu, za- nie zdrowe. Pl'oponowano Jej na-I
~-iadała
przed sądem okrf'!!o- wsze jednak UJdawało się jej wet aby zaadoptowała . starszą,
wyro w Łodzi Rojza RYDEL, wymknąć z rąJk sprawiedliwo- chorą dziewczynkę, zapewniając,
Mamy kantl'toryedowce, łodzie podoskaNona o sb'eczenie do nie- ści, dzięki UJlDie,łętnie p'rowa- że po dojściu dziewczynki do peł wodne i mmowce. Ale nie mamy jesznoletności
chorom
minie.
1'Ządu i czerpanie ~ tego zy- dzone.l kons!piracji.
cze ścigaczy. Trwająca zbi6rka piesków.
PoHcja obyczajowa w wyniZrażona powyzs7:ymi "odkrycia- niężna na ścigacza ł6d:r:kdego daje pozytywne rezultaty. PIMz>ki kwestarzy
Rydlowa,
~v
mieszkaniu ku! dłuższyeh obserwacji zdoJa- mi" pani Z. O.
zaadoptowała .. pęemieją" od ofiar . składanych przez
S~Dl
przy ul. Piotrk.owskiej ta jednak zebrać pewne dowo- żadnego dziecka.
Jodzia·n dorywczo- na ulicach miasta.
117, Ill'ządziła dOm 5Chadzck. dy przeciwko Rydlowej, a kie.żądni przygód i emocji miło- dy wywiadowcy wkroczyli do
uych panowie mogli 't u zawsze mieszkania ząstali tam klika
zastać
panie i panny, które par in f1agranti.
bądź z ch~ci zarobku, bądź w
Rydlowa została osadzona w
poszukiwaniu silnych wrażeń, więzieniu, a dOm schadzek diw umówionych ~Odzinach Od- kwidowaoo.
wiedziały mle.."O'Zkanie RydlOWej.
Na wczoraJsze.;
roz-p:rawie
aboD~D.Ó.
Ryd1.owa
za oośrednictwo pTZy drzwiach zamk.n~tych By
Konkursy radimve mają. swoich odbiorników kry~ta.łkowyeh na r&brała słone opIaty. Niezależlllie dlowa skazana została na 1 rok
od przYi';odnych pel1iS.jonariu- wlęz~ni~ 500 zł. grzywny z za- 6f1tuzja5ti..w. Każdy konkurs, poza ty po 50 gr08zy tygodniowo, za poszek miała z'r eszta do dYSPOZ Y-/ miaoą na dalsze 50 dni więzie. relem głównym - prop:lgandy ra- średnictwem fa.bryk, w których 11cJi kUka stałych "uraeownic'". nla i pOZbawieDie praw na dia. - jest miłym i pożytecznym czestnicy kotlknrs!l !4. utrudnieru.
wspćłzawodnictwem. Radiofonia z W konkl.U'8ie w~1i _dUal r6WDież
Rydqowa uprawiała sw6j pro lny lała.
. , ','. ':
..
tych imprez otrzymuje nieraz inu. rzemieślnicy, ~.owniy sklepowi,
resujące ohrazy D38kojó", prag- handlo~ pn.eiłJysłowi, ~e1nil'il i dezydarntów słu.chlLeZY udio stwo, wojskowi, łakarr.e, teełmfcy,
za nakłanIanie do fałszywych zeznlllft.
wych. Jednym. z ta.kich konkursów ~1, ~udzie wolnych zawod~' i
• •
'
był wonczony w tych dniach kon- roteryei. ZDa.luł ~ łMłe .~.
Na olej samej 'Wokandzie sąd ~a .JeJ. będąe w ~,~ kura rcgiOnAlllY po1 ha.słem~ "nb- sł~wiee i.włakiciel pąI!Ie~jL . "
okr~owy rozvałrywał ęrlJiwę łki1ęln się na dWie "pe:ąs~~- t'zego Msta.łem · radio$łueba.ezem?~
. Odpowiedcłtu ,~, ~&
~~Id Ry4loweJ, 24-Jetn~.i. LILI, ~.ł" ma~ kł~.
Kollkttts zorganiV,)
epoleezny ktoś zcstlLje radiMłrlchaema,.tsłe
~eJ
o skłanJ_łe do 5l~ nakl~e. d~ ~~"1~ komitet radiofonii kra.ju dI3. btdej 1.;.,& pne14'~ lie~. I.~.~.
krzy1v~a i ~ie wye~ zeznan przed-'~'~ ~- rozgłośni oddzielnie. Za. najlepszą. roWisko ~b, po~a .. em~
fabzywyeh~
ezym.. Zeznama te miały ,~atą- z pośrM wy~liminowanych &Ipo- rlę w pe'lt'llym dopDi1l w· uatrePo aresztowaniU' Bid.towej wać matk~ :': I
.•
wiedzi z terenlw wtnyStkich T07J- jach i. stMmlkll ~ de ~. ma.

R,dl-m·""a S azana

"

I

prośbą,

sprowadzić

ławie oskarżonych

KonŁrŁoroedowiec

d~hodzić,' czemu j'Wychowanice!
sierocińca nie mogą być badane
przez obcego - prywatnego leka·
rza, wyszło na jaw, ze wiele siertl ! .
tek od najrołodszych do najstar- !'
szych są chore na ch3roby wene- l
ryczne. O ile wśród chłopców, wy- !
chowlanków zakładu są chorzy i ..
zdrowi o tyle między dziewczynka-I··
mi znaleziono bardzo mało nie- I i
tkniętych chorobą, mimo, że wiek I
wychowanic waha się od czterech I
miesięcy do piętnastu ł~t-

aby pozwolono jej
lekarza do zbadania
dziewczynki. Kierownictwo sierocińca zdecydowanie sprzeciwiło się
' temu żądaniu, zapewniając, że ~
~ierotkę
starczy w zupełności· świadectwo
Ponieważ pani Z. O.
pragnęła wystawione przez miejscowego leaby dzieclm, które miała zaadoil- karza.
tfiwać było zupełnie zdrowe, zwrO·
Ody pani Z. O. zaczęła później

Na

ca z

nie l.

siero(iń,a,b

~iła się do kierownictwa sierocilI-

19~~
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RADIO

DZISIEJSZY PROGB"AM

RADIOWYi.,

fS.20 M1I%Jh z płyt i fim!tMłyka.
7.16 Orkiestra.
"Zostałem ra.diosłuchMzeJD -pi- ty).
1%.03 Aac'lyeja poładnłowa.
sze jeden z robotników łódzkicb r(\ w fabryce Z3. 50 grOS!y tygod. ty).13.45 Szeherezada Korsakowa (pły·
niowo mogłem nabyć odbiornik".
14.15 Muzyka oMadowa (pI,ty).
Ze ludzie słusznie uwa.b'J·a. raA;o
<,I,
15.16 "W pn~ BłttloW'ie*iej"
za źrl.dło pożytku obOK rozrywki, pogadanka.
15.-1.5 Wiadomości «ospodaft:a.
świadczy głos rutstępują.c~
d .
d' i
16.00 MttZylta lekka.
"Jestem ojcr<lm wOJga Zlec .16.46 Spółdzielnie _rz"wulcze na
pisze ur:zędnik - pracujemy wra.z Sląsku - JXIgadalDika.
z zoną poza. domem. Kto tierpIi17.00 SE'kodnilti mebli i walka z IIi·
wiej na.uC7:y dzieci prawidłowej i mi - fel-ieton.
17.10 L6dzJkie trio~.
"zy"t"J'
mowy n''''~''go
piAknego
J'ę' ~
"""LA>
..
18.00 Fotografia banma - ......a1l
zyka, jazeli rodziców nieIll3. w do- ka.
UI.·tO Dnety 5mberła na skn),. /
mu, 3. ni~ stać ich rut opła.eltnie wychowawezyni? Tylko Mio. DIa.te. fQrtepia'n.
l
_.... hl h
.,
18.45 Kromka literacka. '
go zosta em ra.uIOS C aezem·.
19.00 Muzyka w~. trla sałlme
_. . k dotkn' ty
•
A tern.z, CLlOWIe
tę
na.J- wego.
.
19.30 PogadMlka aktualna.
większym ' bodaj kalectwem, bo
19.30 Wiecz6r operetkowy.
ociemniały odlał dwudziesta, tftIt
21.00 "Ci, co roali maturę".
•
t d
.
rl~ze r...rOS O ! ~~r . eczrue'
~1.10 .. Na budowie" audycja z
ł
ik'
..Radio jp.st mOIm ~ZOl lem" cyklu "Piosenki z dawnych czM6w".
22.05 Muzyka Ie'k.ka i taneczna (p'y .
P(;l~ką. i świlLtem. Przyjuiel marluczkich i wie1ki~h, zamkniętych, fy).
AUDYCJE ZAGRANICZNF.
i~k ja., w czterech ścian:tch mianPARYZ (1648)
kl'lnia.. Błogosła.wione radio". '--:··'i'
Od Jat chory i zrezygnowany sa- 23.00 "Król Artur" Purcella, Koncert
motnik przeile:tawia. swćj !!tOSUT13k na cembalo Durante'a, S·uita Schmitta, Mała suita Dueasse'a i Suita Nr
do r&dia' W' n~stępują.eyeh zdA..
2 Strawińskiego.
V

SZTUTGART (52:l)
ni:lch;
"Jestem chory i prtyliuty do łóż- 00.00 "SpiElwacy norymberscy" ~7agne
ra (1 alkt), Kon-cert z udziałem ,,-jo
ka. Żona. pra.cuje pG,a domem, li.
1onczelisty.
8Y.n, J'(,dyny z pozo~t.a.łych domowWIEDErQ (507)
ników, sta.le lata. z chłopca.mi. LezQ 2C.OO Stliła baletowa Regera i Seren:~
da Seidlera.
W ł(>żku i cza.rne myśli chodzą mi
BUKARESZT (:l65)
po głowie. Tak było da.wniej "Wolny strzelec" - open Wł'
dziś jl'st inat'zaj, bo mltm radio". 20.00
bera.
Inny z poąród nowyeb radiosłttBZY){ (420)
chaczv zwierza się Z błędu, kt~ry 2UIO Fragmenty II: operetek.

/
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GLOS HANDLOWY

Ł6df.

start do sezonu zill,owego

Słabsza produkcja wł6kiennictwa.-Niepomyślna sytuacja
\Vł:'Jkienruct",o ł( dzkie

rozpoczy- ej~. czym tłumaczyć nl1ltiy fakt,
tHl. jut częściowo
sezon zimowy. że w r. ub. włókiennictwo posiadaHotychczasowa produkcja. miała. k warunki kon:re:tne dla rozwoju
l'hara.ltter pr~ygotowa.,'lczy w za- prl'dllkcjl. T~lldellcja cen surowców
kr€-Sle próbnyeh partii, kolekcji dl' końc.J, wneśuia była. bard.zo
i t. p.
lOocna, dopiero w paźdderrJku DaJ?Mi sąd~ić na pod~tawie stanu stllPU< za.łamanie
;'aktycwego, t. j. wykluo!vć ni~·
Ob('cule te::tdeneja. cen suroweó~
!'l'oddanki, moilłweśei włókiennic· k~ztnłtuje się raczej zniżkowo, w
twa są badtiej ogranicz:one, &niie· zwią\\ktl $ czym producenci obawia·
li w r. ub. Dwa. czynniki wsk:tzuj~ ją. się anga,towa.ma W' zakupach SlllUt to. że M~on zimowy hęd$ie się 1'1 we;)w, r.o spowodować mogło za·
kształtM,al sła.biej. Jast te kwestia łamanie się iHOdukeJi. Dbtego w
surowcowa i 8prawa wyplaealno8eł ł,odd MZ(IIft zimowy Jest spóinlony
ndhlorcÓW'.
i Jlrodneenei ~ie rozpl)czną. od mak·
W skttżm'lt prodnkeji jest zwi'lU- fymalnego uruchomienia., iProduk.
nv z ruchem celi.. W okresie moe- eja lJt~dzie raezej ostrotna, co jest
t.;'ch ean surowców włlkienni· tym Lard~iej prswdorodobne, że ,,,
czych. pronu'rcja staje się intellllyw' d!iell1.łnia zbytu w handlu sytuacja

w handlu.-Plajty.- Konkurencja Białegostoku

two straciło no~lne srodki obro.
towe; odbiorey zapłaeą swe zobowiązania z sezonu letniego z kredytrw uzysk&D.vch w ciągu sezonu
zim~wego. Trudno jest stwierdzić
z czego ~.apłacą oni zobowiązania
sezonu zimowego. Produc-.enci zdają sobie sprawę, że w handlu po ·.
wstały "dziury" finansowe, które
rrzy norma,Jnym pr?;ebiegu sezonu,
t j. przy niezwiękazonych obrotach
w stosunku do lat ubiegłych, nie
mogą bye załatwione;
jedynie
s7.czególni'l pomyślny sezon, pn,y
odpowiednio
wyso!dch
cenach
móglby
zwiększyć
rentownog~

Zwroty towarowa były

1 lipca , . .

r.

Rqnek pieniężnq
Urzedowa ceduła
gi.łdy warszawskiej

bardzo

Na. wcwra.jszym zebraniu giełd)
powaint', 00 równie-ż należeć bę
walutowo - dewhowej W' ·Wa.flza,.
dde do ozynników hamuJącyeh
wie tt'Lldencja dl3 dewiz była. utn)'
pr.)duk.:lję i sprzedaż.
man&, przy obrotach normalnych.
Obni1.ka cen surowców moż" spo.
wodoW'a~

zniżkę artykułów goto-

wycb, ale tylko t. zw. sztrajchgar-

r:owych o 10 do 15 proc. Jest wąt

l'Hwe, czy obniżka

ta. będ1:ie mIała

pozytywne znaczenie dla. zwiękeze
lJja. zbytu wśród
szerokich rze6~
ludnośoi.

Na.leży wreszcie liczyć się z konkurencją Białeg()stoku w szeregu
działów, szczegtlnie wełnianym.
Poprawa sytua.cji nastąpi tylko
przy korzystnym układzie stosun-

przedsiębiorstw.

Notowano: Amst~rdam 294,05, Bru-

bela 90,10,

Kopo~l:\ga

117,40,

Londyn 26,29, Nowy Jork 5,30,00,
Nowy Jork - kabel 5,30,70, Oslo
13i?,10, Paryt 14,80, Praga 18.401,
Sztokholm 135,65, Zurych 121,80
Bank Polski płacił za dola.r y amp,ry
kań8kie 5,27, kanadyjskie l'I,22,5U.
floreny ho13wlerskie 293,05, franki
francu8kie 14,60,
szwajca.r~kic
121,30, funty a.ngi '2 1s1da 26,20, palostyń5kie 25,95,
belgi belgijskie
8\).85, kf,rony cZI'bkic 1.1 ,uO. duń.
skie 116,85,
uIJrwebkie
131,45,
~~wedzkie 135, liry włokie ::31,80,

LIczne osta.truo niewyplacal710ści kJ'fII wsi. O ile eyt'l13cja n& ryn·
kach rolnych ul'jgnie poprawie i
rJ ... j!!za. Produeenci, ON.wiaj~ się kształtuje sł, niezbyt pomyślnie. 15C w~j" i ostr,>zność winna ceChO-I wpływy gotówkowe zwiększą Rię
marki fińskie 11,25. nierllieckie 71
dalszej ha.usey, ny"~iej ukupu,A
Wydłutanie się terminów wekBlo wać produkcję włókienniczą, ale powainie, wzrośnie również zby·
niemieckie sreb{JJc '98.
surowce, i. sf.1Diej rozwijajl\< proda~. W'1.t' h wH.a.~je na to, te kupłee- rt wnid i sprzedaż.
towarów łódzkich.
AKC,JE
Dla akcji wndencj:1 oyła utrzy·
mana. Notowano: Ba.nk Prlski
119,50, Lilpopy 74, Modrzejów 12.5V
StarachlIwice 36,30, . Haberbusch
Prof. GłąblIski proponuJ e podział pracy I dochod6w poml,dzy administracją patistwow21 I lokalną
47.50, Zyrardćw 53 - 53,25, NorPrzed.miot.ea obrad _li Dadswy- ltnnit'eJ" Jan reforma skaroowoś· wszystkich żrtdeł, przewidziAnych &t09uje się do rzeclywistebc docho. blin 88,
~z..tjnej sejm. i __ta lIIł ~6W111e d i ocldłutenle. Omawia j, prof. S~. w usł;a,wie II roku 1923 nie "'ystar- duo "Cały więc dochód z podatku
PAPIERY PROCEKTOWE
fprawy e&l!lorądowe: JIl. iD. or'dy- Głlłbi68ki" wy:daftej ostatnio bro- cza do równowagi 1)11dźetowej. Fak g~ntowego) na.leżaloby przekazać
Dla papierćw procentowych ten - .
tyt."znie poda+,ek ten stał się podat- gminom wiojskim i powiatowym dpncja była sla bo,,:l, przy wj~k8zych
nacja wyborem de eamon!łda, n- Ir.ene.
Jlanse sam~dowe, i 1I8tr6j • naj.
,..Jest ,.... jaeftlł - trine prot. kiem z\Vy'czajnym i najwa.żniejszym związkom samoną.dowym i przeka... ourotal'h 4 i pół proc poż Wt'WIl.
wiekszvch mi...
o..biitsJd - ee lka.rbowoŚć $&BlO· w gospodarce gmi'l. Nakładany jest 7SĆ im tro!kę o 8prawi~dliwy roz- Notowano' 3 proc. inwestyryjm,
Spra~ fiD.an8ó" etieJnnaJe ,.. rqdowa W' l'ołsee, Ittór'!. powstała. na. płatników podatków P4ństwo· kład tyeh świadczeń pod kontrolą lem. 81,25, II em. 82,25 - 82, 4
dowy projekt utawy. po,rawie I łc4 Went .n«Otł. amorqdu wyt'h: grt:ntoW'~~o, pnemy!łoweg~' władz ruulzoro~yeh".
l.'roc, kom:flIitlacyjna 66.75. 5 proe.
"saftlol~tny podatek wyró,vnaw. 1,'Jllwr-r!'lyjTlu 71 , -I. i pół proc. Wdfinansów 8a~oW)'c1a. Projf'kt admllli8traeypego i naansowegn, 8 l od nieruehomości.
Zllś zawierA koneepc~ .,.ae' . . u.tałtaJe 8~ Jat od dJ:qłMego eUłr
W ogllnych 8umach, Jdatków ezy, będąpy iywą. kompromitaeją wnętrzna 6li, -1 i pól pro('. li..ty 7iem
samor~dll ze !karba pdst. . I S. pod. wpływem teQdeDejl eentrall- f:amorządowY'ch D& pierw~zym miej całego sY'$temu podatkowego, po- ski e 6;' - 6!,75, ij proc. Wnl'i!'zawy
~rzywr6eenie ~ąm młau. lItyClllyeh, prrM~wła. uł0!6 llle · ~e1l &toj,. wydatki na z&M!!łd og<,l. winien ~nik~ z widowni".
z 1'. 1933 - 75 - 'i5,7fl 5 proe.
posiadmtegf) przez . . . . . . . , . . ~..... ~~ dale!'. u- lly po tym wydatki na drogi i pl&Dla. fin.al1Sów miejskich podsta- Warszawy z .1930 T. - 7.t,50, 5 pt
wa poboru epIat _ .,...., • _ _ proae.a l ~ " ldenń.u ee, . . ~wiatę, 1It,0wotal'6ó, Gple· I W'owyoU pod~t'łw.rd powinny być: Lublina z r. 1933 - 61,25.
manie dr. . 0pIMr te =h.,~
ftł.."..
1a2 .,tee~ bMpł~ l wre. podatek Gd met-uchomośeł l 1'00aGIEŁDA LOnZKA
dą7.~ ~ ......, bufl-.a erac hfa..
8aa.... . . , . , 4~ 11 tle· ~Ie na eel" ~ - popłe.. tek... I.,k... Pn)'Jłu.nie miastom Na w~zoraJszyru zebraniu giełdo-w,-.
....~
3...u
0 . . . . . . . _ . . . . . . . . raale ......~
-JiielrF~. i na,.. ~łkowityell wpływóW z pM3tkÓW .. LMZl notowano:
t}eetW'&
J ...,. ..,... . . . . . , • • • • •..,.......-..
..~ r
~
J!lPnedd kupne
jftlI
......a.'. . . . . . . . . . . . . . . . . dis.
(Id I!łerac-ll·.lftloAei i od lokaU hyło- Dolar6wka
42.7'15
42••
płraey .
. . . . . . . . . . . pe$łl1.O")dt,..
Z ~16 stMl'łl W)"łaft6w . . II,. tak samo Mturaln~ i ~pra.wi&- Inwestycyjna lem.
81.75
81.5e
Obee"1 ~
~:. ta. _ • . . , . ~.... .......a"'J'CIt wMaA te łaIetIe ~ dtiwiene. jak p~nie gminom ~:\)~:~~in;I
8~.~ ~'ise\
~y(et~1estl'''''' ___.~
epIId ~• • d..,.~
~ ~l.'" ~~ rodJ)alatn ~1J.,~ego.
. ' We_lętma
~uo
e ' w .........m .. "'... . . - . . . . .
........
- . . . . . . . . . . de ,eda...,.4&6 .,ttWJtll)'eh, 1Itie,. _
wyr" W'Il&ftla etraty, pOlUmc. Bank Polski
L20.~ 119.
wyeh doszło Jd " t08t rob •
te: ae.iałt!·., pO- ~.-.
Dfj pnn skarb państ.wa., JUtldalo
l) proe. Lodzi 33 r . 67.53
87.25
~urny 8S3 ......... . , . . , ,.... c1aO:t. II.....,.~ 4eda*l 40 ,...
~ ttl'!' !. by ł!Otnll6 dodatki miast do podat5 UJroc. L~zi s. "'. 73.50 13.0&
!lłft w rok.. t935 .. .ut... ... "&•• ..-0 ~ e4 ~hOll\~- pM~ te ~ 'oe1leclowe k6w pa-Astwowyeh be:r:po§rtdIJ.ieh i ~!l:jCELb~:k!:adzi 6r!:~g 6~!::
tytli. Nllłte wł• .,.. . . . .~.. et, Wtllll «o ...........,.... .....- I ......C6w ..... '1f f~ieł>'9 oraz 1ldzlał w pnd&tku
Tendeneja utnymana.
dde potynId ~ ...... dodafb a.. poci'" cloe'" łeMIe i8iiiatllC1118118. Do rerpaal- od obroł'łl. Pnpfosloby to Inaezne
GIEŁDA ZBOZOW A
.,• • (łJłb ., -. 4del"'""
tych tMde1 jecłnak .~ de). apronezeni~ ., raehnnkow{l~~i .pa.ń
Pszen!ca j~n.
!8.25 - 23.15
...... I -eol 06-de. .10. ~ _ol...... l finallllf l&mO It.wowej pr&M uwolniemt Jej od
Puemea zbler.
~8.00 - 28,25
--,......
.""'8-""-"
"--u.
.
h k'
Zyto I
:.1400 -,. 24.25
łatki de pałMlt6w abJs~, d8 rądoW'łt .~ J~" wą6tllf1ft1l t'ilłrłYeh i trudnych rO:r:rac nn GW
Owies
21.25 _ 21.50
l'04atklt ... 1I*!t6w ł danwłzn ~~towt pet~em. - ~ar . międlY skarbem państwa & zwią.zMąka pszenna raz. 33.00 - 34.00
na rynek Ameryld
ł fa.
!Ił" . .rodow~1l - J!'1l1t:!\ ał~ kami komunalnymi.
Mąka ży,tnia.
a6.00 - 36.5?
Z podatlt6w ~t...," dl.~ więe 1t~1lpel~~ . w!.&JMft &Gble pc!)Proj••kty zawarte 'fil broszurze
Otręby zytllle
J 3.00 - 13.2"
Izba
Ii..
~
l
'.
• k
._ d
Gryka
[8.00 - 18.50
l,rOr. Ołą.Mńsltiego, lA stWI\J: za
Kasza gryczana
28.00 - 29.00
mUllil(aJe, .. .. ...... L lłonI • r~ 1t0f1lYllta PtIM edzlal W' po, mll~.
cJa~h: dotIU,dMry1J\, 81wGto"'1'ft
!a!!~dnłezJ'ftl P'Uł1rte1lt
lmtor, ,,"'Y~bodzą Z~ stanoWISka. Tendencja spokojna.
Polsko - K...dyJsl&leł SłałłIJ Iai podatk'tl ed 'oltatt
~y refomie :!k~rbt)w.l6~l komu- wspólnych Interesów ogÓID:VC~'~"i &CUZL
LiiE&A. _ _
fonuaeyJneJ (W......wa, Ko....
s..tołs.... podatki ~81łlaa"'"e - nalnej, jaJ{. i skarbowołęi ~ńlStwo. ,nie nWg'ł?i w8zystkioh zadowt'l i . KOLONIE TOWAJłZYSTW~ RYGORO
czyr\skiego 3, . . 1\ WJ'Jetdła • te p"ede "nystkba: orbtr dr."go- wtlj p()włftD.O być __ według' pfe!. Ale !'t''la. samym da.ięfliem do uprc·
ZANTÓW
KRYNICA - ZDRÓJ
sierpniu • Kaad7 i S1IIa6w Z~. we, rOO.~1t ~n"'(!etycyjn1 0f'I'. 00 Głąbitl~"'iegro _ "'VOn.lenle w~- ~%f.zel'lła i reformy skarbowości «o.
"bvt1cft ",fes1lkaftb"~g, ł bMell'wy. JemneJ ł.ez1lo~el ealeco g~podar. munalnp.j ,pr:r:yęwieca 111'1 mvśl za.. IKomfortowe pensjonat;r "Dlłll a. i .. ~...
lloeJOn)'Ch, cel.
.
'
.
ł
ł
'ł
.
t
twic~" wygoone p()!l1leS ZCzellla.. WyPe4ałtk WJr6'waa~, Iła rz~" stw.. PQhtłe~ero, eral .a(zen a, ~adn e'lą" p . yn~a z uznama po r7.~- kwinble 5.razowe wyżywienie, IUl t __
w~l ekIportw towar6w
I palll wieJskich, któr,. przeli rokiem Ja'd~ ",a dla ególnyelt eeln p.~- h1 utrzym:l.nł... w Pol~ce prawdZJ.- danie dietetyczne. Cena za tumua ł-4r
zorganłzowaala W' Moa_reahl ł •
1931 ietrłi&ł tylko !la obszane b. za stwowyclł i lokalnych !")dzłał pra. wego tI:ltllor~ądu" l •. zamiar zat~· godniowy zł. 121l..
PIWNICZN:\ - ~DROJ
'"
N. Jork., dwa nr., III&tawlcm1eb łtlru rosyjskiego w 1951 roku pr~y " l dGcbotl6lY między admlnłstra. mownnła dalezege pędu eentrah,
.•
. d ., k łl
• Komforł()wy pensjonat
Szlaehetka
stY'('znego w dzłe ~łr.le :!! Itr owos . w uajpiękniejszej części" Pi'W"llielft"
wyłęeZlde na import towar6w pol- znllDy ZO$tał gmi!l()!fl wi~j6kim hk· elę paJllltwoW'ą l lokalftl!".
te w iJUtycb dzielnicach Polski. Ce.
Podatek ~U"t"wy jak.1't po"atek l'i ~oml1Mlll~j, a ~",!efll !iwona· tuż nad platą. Wykwintne 5·ru~
skie&.
lem poda.tku w.rrówt3.lt'Wczego jest pań8tw~'Wy j.,st lii,właśeiwy, ' ho I!ja podsta.wy do ożywier-ia tycia. wyżywienie. na tądall·ie dietet~
Zainteresowane
1Inn)'
tlI0SIl p(łkryoic nfe.tobo!U budietowf'go whrt'\'f nowoe~M!I:'łsj 'e1l6MZle .J~ar. ~Ilmlldz.iehBgo i twóre!ej praey w Cena za turnus ł-tygodniowy zł. 15._
..
....
i ni
i k h
d
h·'
UJgl kurac1Jne. IndJWłdoallle _.1
zw,.eać słę !teJpołre~b"o lIG p. !t'Mfny WHlIskleJ, Jet~b wY2yskame l'owej obeI~ta W3!'SZta.t pra/ly
~. zw ąz :te . samorą owyc .
_likl kolejowe II kalłdej mlejseowoleil
potwierdzają tazę o "dziurze finan-

finanie lilDlorz_dowt wgDladaia naprawg
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Konlekc,-a dla kolonii francuskich

:~~~, '!::Y!::::I~~al"~~;,"a~
nim co do udzielenia
t
t
t h
ł

mu

w obie IItrony (należy l!lałą~JYć 2 !:~.....
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Ł6d!

ewelU.
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wzorem Tarnowa __ winna podJcaC eksport

i

eia. formatu 41:6). Ostablle dale . . .

zgłoszenia Tow~

"i:tormaeJe i
w
stwie Rygorozantów (Zydowskl nMlli
Abdemieki) Lwów, ul. ~w. Teresy.
Tel. 230·41. PKO. Nr. 504-697, 'W' lAt-

~as ęps wa, li w~ ączneJ ~przeda.
.W Tarnowie bawił delegall mysłu konfękcyjnego stały się rza Tarnów qUlgOWO garnitur)", dzi u p. P. Góralskiego, uL Śr6dmieJ'"
zy SWGICh wyrobow, wzgl. powie. polsko. francu&'kiej izby handlo fraricuskl~ belgiJIiJde ł bl8zp~ń-1 skó"~Jre ł płaszeze gmnowe.
ska 2 od godz. Ii -- 8 wiec~.
rzeł1!a m.. kolekcji dla przeprawa· wo - przemysłowej w ,Wal's~a- skie kolonie z;tmorskie. Wsku- - -. .- _ _ _- dzenia badań.
wt~. k~óry zbiera! dane. orien'la- t~k niesprzYia.jąCYC!l okolieznQś.
.!!!a
cYJne I badał m.ozUwOŚ:d ekspor CI, ekspłtfł tęn "amar! "Ulta hlł
.- .
.....
P. Horn ~nany je,t Polsko - Ka- towe przemysł.. Itonfekcyjnego temu zupełnłe i Tarnów ~de.ny
Panika Ha giełdach Japol\skich
l1adyjskiej Słuil;Jle Informacyjnej, d() k~lonił francu~ldch.
z():;tał wyłącznie na ~I kraNa głełdaeh towarowych wyktóra moż.... polecić 2:0 jako odpoTarnów jest jednym z więk- jQWIl.
W Japo.nłi weszła w tycle ubuchła
p3ll1łka. ponł..WRŻ zacho
wiedniego ~ l OdPowi~d~ialnego za. zych. ośrodków przemysłu konDzi~ki.. podn.ie~ieni'U poziomu s 'owa zakazująca utywllBia bl\"
d.zi obaw~ te wydane b~ą po.
• . IfekcyJnego w Polsce. Produk- produkCJI, oduez tarIlows'k,a zna wtlłny przez osoby prywatne.
stępcę fum polskich. Na zyczeitle cja przed woJną światową prze lazła stopniowo nabywców w ea
Wszystkie zapas", bawełny dobne zarządzenia odll~i~ do
- rcf~rencje bankowe.
znaczona była prawie wyłącznie łej Polsce.
mają hy~ na potrzeby przemy- innych towarów.
.
na eksPort, głównie dla krajów
Szczogólnie dobrze proli'peruje 8łu woJenne,co ł haodłn wywobałkańskich. Gdy po wojnię ryn- i rO'z wija się przemY$ł konfdle.ii zowego sko.nłłsJUJwane.
Z
cl k 15
. ki te stuły się dla przeIllysłu nie damskieJ. Dzisiaj w przemyśle
Przez zakaz pr~q~ow.nla
_awa z ~
.
.
' dostępne, stanął przemysł tar-I konfekcy,;nym w Taroowie pra- wyrobów bawelny na potrzeb, bawełnr
WANDA W LEtV ~ KA.. Atr.a kqa nowski przed zagadnieniem swe-\ cuje około 2.000 osób, cyfra ta I rynku wewJl,ęłl'meg9 . łysiąee ro Wedłur informacJi nowojorskieCtarska :::-.:. Magda ~~~~t::v~ ,go bytu.
jednak nie j~st ścisłą ze względu bo~nifdiw traci zatrudnienie. Po go Towarzy8twa K.re1ytów Towa·
Duet GIBSY e·t Glasy.
D~ięki pozyskaniu nowyc1} za Ill?- bardzo hcz.ne rzes~e chałup- Uc)1 po,wterzono ~eprowadzc; rowyeh zal1ezkowaao w Stanach
ORKIEST. RA .JOLLY-BOYS·
granicznych rynków wy tu, zdo- nrkó~> uchylających SIę od reje-lilie t~() ~ądzellIa., poniewaz Zjednoczonych A. P. do dnia 16
Czwartek, soboty i n;edzicI· flVE łano kryzys zażegnać.
IstracjJ.
Iłelłł slf!! z ~lcm!'l1i wy.OCZ e - nenrca r. b. 5,396.000 bel --ellI7.
Sala id,~elni,' wcnb!owana.
l Odbiorcami tarnowskiego prze I Obok ubrań i płaszczy wy twa- nlami pl'7.eCłW Dtema.
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Jan ErdmaD otrz,mal
nagrodę

lOWY

..Złotego pióra"

N!lgrod~

"Złotego pićra", ufun·
przez Związek Dziennika·
ny Sportowych R. P. dla najwyhitnii!jszego talentu pisarEko - pnhlicy8tyc~r.ego , apecjalna
komisja
I.mlaweza dzitllDikarzy sportowych
przyznała jednomyślnie red. Janowi Erdmanowi z Warszawy.

piąium ~.api~

'l owaną

- ..
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lłu_olOobi

dnia 1 lipca 1938 r

Wasilewsl:i prowadz'
pO trzech etapach

klubu

GDYNIA, 30.6. ~AT) -

CHOJNICE, 30,6. (PAT)
Trzeci etap wyścigu kolarskiego
Jo morza prowadził z Gi:lyni dol
Chojnic. Z Gdyni wvstart.owało
o g ć łem 27 zawodnikćw, z których
l'tap ukoilczyło 26-ciu. Na trasie
wycofał się Sobczah z powod1t wy,
('zerpania zapasu gum.
100 klm. przejechała czołówka.
w trzy godz. 20 min., ale sklada.ła
E ię ona tylko z trzech zawodników:
Kapiaka J ózafa'» Starzyńskiego i
Hzeźniacki e go,
Niedługo po tym
Kapiak oderwał się od czoł6wki ~
na jakiel~ góroo zainicjował uciecz
kę. Ucieczka udała się i aź do me··
ty Jć,zef Kapiak jechał już sam,
przebywając dystans 127 klm. W' 4
godz. 21 min. 24 sak" 2) Kiełbasa
w czac;ie 4:26:30, 3) Leśki€.wiC1

Do wypadek ni~mcowi mjr. Faby, kt6- śde zderzeni9 to, poza uszkodze··
~ercedesem o I lriem le'wego boku kal'osi!rii, ni,!
międzynarodowego raiclu Automo- I oś chłopskiej furmihlki. Na szcz~.1 miało groźni("jszych sktuk ów.
bilklubu Polski na trasie Warszal' Niezwykle zaciekła jest walka
wa - Poznań - Gdynia (655 klm)
przodujących
zespołów
LaIlcii
wystartowaly z Warszawy 5.3 ~a.
i Fiata. Po tak morderczej i C1ęlmo("hody. Do Gdyni przyjecbało
przed Zlotem Gwia~- I kiej jeździe okrężnej i wielu próogółem 50 wozów. Trzy woor.y od•
&.
Ihach, po zliczeniu punktów zebra•
dla szerokiego ogółu
padł!.w drO.JU3. Wyco~aly .tię ~adZlstym
nych ~(. .IJfZcbyc.iu 5-ciu etapiw
W dążności do spopularyzowania te nOWlCle Hans~\ nr. 44. me,"?-ca Hltze-l U p.rogu głó~nego sezo~u cz~kają. trudnej Jazd~ po d~'og~c h gl'unt~
nisa wśród szerokich rzesz obniżyła mana, który uszkol1ztł woz pod Ło . ~uraeJu.szy . mo·\\'rod~wsklch he~n~! wych, pl!.DktGW zdobytych w pro
.,Makab-i·· zl1acz':lie OIpłatę za najem wiczem, rezygnując z dalszego Il !mprezy. l?ają one ~ozność rozm:ulej " bie szybko€.ci pł:1skiej i gć,rskiej,
korŁów w goolana<:h przedpołudnio- działu w raidzie z raidu zrezygno- ~.gOO:JWej ktr.ozryw~ prz~e hWSI~YSdt- oraz :rozruchu: silnika nrowadzi
wych. Godzi się zaznaczyć iż korty
ł kż
• .'
Im ym, orzy me przYJec a I o
.
',.
. Makabi" ml·es~~z"ce..lę ,
l St
wa ta e ntemlec Schweder (nr. Inowrocławia na leczenie, a J'edynie zespoł Lancll 564,51 pkt., przetl
.~..
~, przy u .
er
"1)
d
'
.
.
l
b
ló
.
dl
.
P'
t
56437
.
lin:ra Nr, 2 (dojazd tramwajami ł i 8\;j
Z pOWO u zmszczoneJ skrzynkI I u l! wme, a .wypOCtyn~~, gdyz
ta em
,
pkt., a WIęC
zaleds ą urządzone wzorowo,
zawieraj!} bieg6w, wreszcie odpadł por. Ku" I,:,-o~ro~ł~w Jest mety1ko m~eJscowoś- wie r6żnicą 0,14 pkt. Ostateczna
ObDk przestrzennych szatni, natryski, czyński (nr. 57), który wskutek de- ~yI1Ó:znchlc{)zroą' bdlakOrb~mcahtYkOW, ameh- walka pomiędzy tymi dwoma zebufet etc.
" .
'
.
lecy, sercOlWYc
.
.
.•
Trener urzęduje przez cały dzień'l f~kłtu ."Łazika, ć POd Kutnem mu- ~tPt" ale. ~slada równieżkwszelkic za- Ii P o ła mt. ~ozełgrka. Sjlę na P6o~torneJ 4:26;30,2.
Bliższych informa.cji udziela sekreta. SJ·a SIę "Wyco a •
e y mIejSc.a wypoe~yn ·ow~? Dla szy OSCI p as te oraz pr ble zry.
rial boiska Sterlinga 2 tel. 241-17.
Poza tym na trasie wydarzył się tych osób m,e z~leca SIę kura~J1 ryczał wu i hamowania kt6re się odbędą
Po trzech etapach klasyf1Kac"Ja.
_
towych,. obejmUjących całkowIte lecze..'
. , .
całeg-o wyśCIgu pl"le.i.stawIa Slę n,a,..
nie kąpielami i różnorodnymi zabie- pod Łomtankami.
gami przyrodoleczniczymi, oraz wesz
Start do ostatniego etapu, pro· stępująco: 1) Wasilewski w ogćl
kanie w. jedn?D z li<;zn,rch p~sjona- wadzącego z Gdyni do Warszawy nym czasie 18'5..1:32,2, 2) Kapiak
łie
tów, a Jedyme :WY'na,Jęcle. ~okoJ~ b:z nastani w piatek o godz. 2-aj nad I.Józef
19:0.1:318
3) BieDko
na niedzielny mecz ligowy z Ruchem
.~yw~z:st~:.maruem 1 poSWlęCcme .SIę ran('~. ·
.,
l!1:0!5.45,4 . ' ,
lVeroraj późnym wieczorem
Bramka: Andrzejewski.
Pobliskie miejscowości, jak Krusz - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiii;;;iiiiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiEid
dni
wi~ Brzoza,
Janikowo, BiskUipin,
pO
przewo
etwem prezesa
Obrona: Gałeck.i, Karasiak.
Znm zapraszają na ciekawe wycieczki.
żeńskiego
Konopki odbyło się posiedzenie
Pomoc: Pegza fi, Rudnicki, Liczne okoliczne jeziOTa i Noteć umokierownil,'łwa drużyny pUk ar- Tadeusiewicz.
żliwiaią sport wędkarski i kajakowy.
'klej LKS., poświęoone zestawie
Atak: Miller Lewandowski, W samym Zd;oju korzys~ać można ~
.
• d •
•, •
'
dobrego powIetrza w duzym parku l
II i O d rozyny na me zielny m~ Szczerbmskl, Koezewsk! i Kr61. przyległych do niego terenach, w liczz Ruchem. Ostatecmie skład wy
Rezerwa: KorporoW1.lcZ i Sto- nych ogrodach, Strzelnicy Bractwa
gląda następująco:
larski.
Kurkoweg6 i ze spacerów do poMiskie
_
_
_ g? Kościelca. Kort,Y tenilK>we i dan-

piątego etapll jaz(ly okrężnej mię-! ry zaczepił swoim

Inowroclaw

Tenis
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§kl d lHS-u

riO"'O.wTg
."..

Mistrz szczypiorniaka

I

,h

W

do

J~dzle

najsilniejszym

łodZI nym
:~~!:~h~~~SZ~~eh~d~ap~~~~
jest karmlenle karpI w
zajęCIem

składzie

z Wi limowskim i Woda.
rzem na czele

dużym
stawie.
Coroczną wielkIt atrakcją na począt
ku lipca są zawody lotnieze, szczeg6łnie Zlot Gwiatdzisty do ln~~awia
Zdroju. W tym roku odbędzIe SIę ten
zlot w niedziel~.. dnia 10 lipca.. Osobli·
wości" tegocOC%tlego !ctu jest udział
dziennika~ jako obserwa.toro....., co
umożliwia i!>pee~lnie ..... tym ~jenmkn
utożany regubmln. MaszytDy blOl'lł(:e udział ..... zlocie Jltdujll mi~ godz.
11,30 - 12 na lotniska 'lir Jn:owroeła
whl..
04~
rodz..
12.00. - cI1a
12.30 LW
przew!d
&-.<-'1
P
zlIUle r - ' ~-".'Dle
za''''1'"''
t:SJIIl IUl~Je odprawa awoclniJi;6IIr
i FZ1ptOlWaaie aamoloe6w do Ioła o-

.
Rudi przyJeZdtii 'do Lodrl na nmowskiml i Wodanem. .
. ed ' l
\
- •
III
z~e ny mecz z ŁKS. w barŁKS,.
zagrotouy powatDle
dzo sI1nym s.kladzie, który bę- !M>adkiem 2; ligi przygdtowuje
dzie następuj.ą,cy: Brom. (T. ~ię do meczu niedzielDego wy.
toś), Giemza, Ibrom, Mik.unda, ją.tkowo starannie.
.
..TA-.-I_
Id, ""-t...ła. K - I . v
•
.~~n_0W8
"""'nu-..
a_, ~~a mecz, który rozpoemle
~iechOcZek, Pet~ WillmOW~ si~ "W niedzielę,. () godz.. 11,4,5,
ski ł WOdars. Gromie zwłuz. organizowane "-'"
wy:decz.ki !:
~
.:za pTzedstawia si~ •napad Ru- !Piotrkowa
Tomaszowa
i""~
. ,
.
LAL.
dlll :r; wie'lokrotnvJDJ. reprezen. W~L
~~
fantami Polski. PeterIdem, i\V. .:
rienlaC1JD. . . .
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r
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1'1IS.łZOWI

odebrano

P olsk I-

w Jl"ostoJaade, O

Jat: wiadomo. drutyna lKP.
!.doLyła niedawno tytuł mi~lrza Pol Sk i
W szczypiorniaku
kobiecym. Tymezasem.. w oglozonej
oficja:lJn.ej weryfikacji
mistrzostw OIkręgu'W szc-zvpiorniaku kobiecym dTużyna I!K.P.
fi~uTu.ie do,piero na trzecim
miejscu! po HKS. i Wimie. Na
nodstawie wyników na boisku
dmżyna l~P. z.dobyła

najwię-

(ej punHów i zajęła w tabeli
pierwsze mlCJsce, jednak wydział G. i D_ ŁQZ!PfR. zweryfikowal pierwsze trzy mecze, wy
grane przez IKP. w tegorocznych mistrzostwach okr~gu, jako walkowe-ry 'n a niekorzyść
f KP. i dlatego szczypiornistki
drużyny fabrycZ:łle.i znalazły się
według tej weryfikacji dopiero

,od&. 17M adI:Ięcłzie

~'g~=e~~~~:o

mistrza Łodzi, za rzekome
nieuiszczenie 3 zł.!

tytuł...

DIIStęplł~ IIłclawaie

dr, po ezym p1"ZJjmle się lotnik6w j
:r:a<proszCJBYCh gości koIaejll ..... miejsco

Na

wJ'ęeiu drużyna

:r:dobyła ......, mi~tr7.:1 P ohld w
pl'-'-'-.&en·s..........
UlOUIUU&"

IKP. L6df. kt6ra

:-·.1.....

,

Bogata niedziela

SE-.·

-,:

u arska.
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GODZINY PRZYJĘĆ: od 9-11 1 od _. Zarzą~ Towa~zystwa Akcyjnego Przemysło6-8. - Tel. 132-28.
weg? Jak~ba ~?J~ysławskiego Sp. Akc. w Łodzi,
'-_~______ ~
za~lada~la mmeJszym WPP. Akcjonariuszy, że

DOKTOR

dma 13 lIpca 1938 roku o godz. 18-ej odbędzie się
w .l~kalu Zarządu w Łodzi, przy ul. PioŁrkow.
sklej Nr. 212.XIX Zwyeza.ine Walne Zgromadzenłe z następuJ~cym porządkiem dziennym: 1) Wy
bór prze~?dnIcz,cego, 2) Sprawozdanie Zarzą.
du, KomisJI Rewlzyjn't'j i zatwierdzenie bilansu
ora~ rachunku strat i zysków za czas od 1.IV
1937 do 31.111 1938 r., 3) Udzielenie absoluto.
rium Zarządowi, 4) Rozpatrzenie i uchwalenie
:budżetu na rok 1938/39, 5) Wybór członków Zairząd:u i ~omisji Rewizyjnej, 6) Wolne wnioski.
AkcJon~nus~e ż.yczący sobie wziąć udział w Zgromo.dzeDlu WI'llDl stosownie do art. 399 K. H. dożyć .na 7 dni p~zed Walnym Zgromadzeniem swe
l akcje wzgl~dDle kwity tymczasowe w biurze Za-
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Specjalista chorób skóroTOh,
wenerycznych i sekeualnych

Jencnie promieniami Roentgena
Po'UdnWWB Z8. fet ZOI.H

przyjm. od ~11 rano i 5-8pp.
w nłecHłele i ~wlota od 9-11 •
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Spec. cho,6b wenerycJlnyc:h,
seksualnych I ak6,",c.
wznowił przyjącla

Cegielniana 11, tel. 238-02
Pr-rtmute od 8-12. 4-0 ..
w nleda. i święta od 9 do 1 po pa I
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Cy'łinowanie,

drutowanie l frutero" !lilie posadzek, czysaczc·
nie wystaw i okien, apułltanie
biur i pokoi. odkurzanie ciele·
troluxem. Re"eracje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.
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OBWIESZCZENIE 0ŚL1Cl'TAen RUCHOMO CI

PISM SW~ATA

Komornik Sądu Grodzkiego w :'odzł
IV-go rewiru Stefan Za;kowski, maJIt·
ey kancelarię w Lodzi przy uL Narutowicza Nr. 35 na podstawie arL 602
Je P. C. podaje do publicznej wiado·
mości, że dnia 8 lipea 1938 mim o
godzinie 11 w Lodzi przy uL Narutowicza Nr. 49 odbędzie się l-na licytacja ruchomości, skladających się li
obrazu, maszyny do pisania marki
"Remington", 2 szaf, toalety, 2 szatek
nocnych, :3 obrazków, 2 dywanów, tap
ezana, sto,lika okrągłego, 4 krzeseł i
firanek li ramami na rzecz Kasy Emeryt. - poż. Prac. ElektrO'W'lli Lódzkiej
oszacowanych na łączną sumę zł. MO.
huchomości można oghtdać w dniu
licytacji w miejscu i eza$Je wyżej oznlł
cz' nvm.
Dllia 20 czerw~a 1938 1'.
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DR. MED.

CZECHOSŁOWAC]I
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DO RUMUNII (Carmen Sylva)
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Specjalista eborób wenerycznych I
skórnycb i seksualnych
•
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WIas z wodą sodową i kmchym ciastkiem
Śniadania i kolacie jarskłe z 5-ciu dań.
zł. 1.10 z obsługlł-

LEWENIERGA

nie pracowały, otrzym3ją od
wiednie WY8~kolenie: Oferty pr
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do
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mOP.-A.NE-.ien-;'~wany LUK.Stl
'SOWY peDl!jona; "SPLENDID"
ot,ok Dr"gi do BIALEGD, tel. 1099.
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d. N0WOCZESNY KOMFORT.

5467--4
D& własność dzi('wezynk~
dWlJtygo1niową
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~uBłęB·lna ZałOga"

Dick Powell II uroezą Doris Westo n
Porannego" ze 'Wszystkimi doOglos lJsnll
l!
l.,odzi
4.60, za odnoszenie -

At W rol. gł.

anumnrat:::a

mleSlI:czna "Głosu
101 datkami wynosi w
10 groszy. z przesyłką pocztową w kraju -
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,~~.ktor

odP. Lqejaa

rękopisów

Uplńaki
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najwese]szej komedii polskiej pt.
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WollAskl. I. lolldrat Cen,. od 54 gr.

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (atrona 6 szpalt): 1'11& .trona 2 zł.; Reklamy tekstem
redak~.nym zl. 1.60; w tekście: z zastrzeżeniem mie;aea eo gr., bez zastrzeienia mie'sea
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogło!zenie zł. i.SO.
zł. 6.-,
za granicą - zł. 9.Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia nręczvnowe i zaślubin owe 12 zł. Ogło
szenia w dodatku niedzielnym .. Rewia" (Itr. ó up., 1 zŁ Ogłoszenia zamiejseow. obUezane .. o 50% droiej.
nie zwraca.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tałMllaryezne lub fantu. dodatkowo 60%. Ogłoszenia dwukolor. o 50% dro!!j.
Za ~ydawnictTilio: _Głos PoraDaJ - Jan Urb~eh i S-ka" Eueeaiuu KrOIUllaJL
~ d,ruJtarDi wlamet Piotrkowska lOL
zł.

