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PARYt, 1. 7. {Unłted Press).
Opowieeź blski na zapytunie franclSkie w sprawie po]skiej ~oliłiki lIlgruniczue.i wogólc oraz v spuwie stanowiska
w kwestii czecloslowackiej w
szczególnoci, ltórą ambas8lloJ'
Lukasiewie wr~czyl min. Bonuetowi, okfśłam jest przez Iran
cuskie koblofiejllne, jako zada-

.ią, że po tej względnie pomyślnej odpowiedzi morma się HC7yĆ
z ponownym OŻYWIENIEM PO
LITYCZNYCH I GOSPODAR
CZYCH STOSUNKÓW MIEDZY
OBU KRAJAl\fi.
.
Szczególriie wskarują nad SeI..waną na życzenie Po1ski w
sprawie pożyczki franeuskit~.i 0raz 'w Sl)rawie polepszenia wawa1ająca.
runków eksportu polskiego do
Podobno'ldpowiedź ta zawie- Francji.
J'a zapewniltie, ~ POLSKA NICZEGO NI PltZEDSIĘWEŹ- Henlein _ Drzedmio~IIE, CO ~łlGLO BY SPRZECIWIAĆ SIĘ RANCUSKO _ BRY'f Y TSKI'I WS
O W
)
.J
..T
IŁK M
KlEPRAGA, 1. 7. (TeJ. wl. . Pismo
RUNKU PAYFIKACJI EURO- katolików czeskich "Lidowe LiPY ŚRODDWEJ.
POLSKA sty" twierdzi, iż .. lich henleinow
NIE MA ZAilARU W WYPAD- ski coraz bardzie.' zlewa się z ru
KU EWEN ALN
O KO r I
•
U
EG
N-l chem neopogańsklm.
FLIKTU MIDZY NIEMCAMI, Podobnie jak w Rzeszy Hitler,
A CZECHOSOWACJĄ, WZG1... tak w Sudetach Henlein staje się
IC~ SOJUSNIKAMI, POPIE- coraz bardziej przedmiotem
RAC
KTÓł\KOLWIEK
ZE wręcz re1igijn~go kultu.
STRON MILrARNIE.
W Bohosudowie, w północOdp&wiedźW"arszawy na de· nych Czechach znajduje się komarche frsD(lską nastąpiła har ściół, specjałn·ie czczony przez
dzo późno, al w Paryżu uwai"a- katolików. Do kościoła tego O'd-

lem kultu
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Z
b'ywają

pielgrzymki nietylko Czy to polHy,ka, czy reHgia, ~ztu związku z coraz si1niej~zym prą
ale i niemcy ~udeccy, a ka, czy nauka, sport lub gospo· dem neopogańskim, szerzącym
takż-e niemcy i serbowie łużyc- daTstwo - we wszystIdm decy- się w l)artii i - z dl'ugie.i strony
cy z Rzeszy. Kościół wraz z nie- du.je pogląd głowy sekty, zawal' z rcgenel'acją katolicyzmu wśród
mieckim biskupim gimna'zjum ty w dziele ... "Mein Kampf". No- niemców i austriaków w
znajduje się w rękach ducho- wopogański . kościół uważa to znacznym stopniu prz~-czyni"
wieńsłwa niemieckiego. Przy ko twierdzenie za tak naturalne, że się do upadku wpływów sudee·
ściele istnieje też kapliczka cze- dotychczas tego "dogmatu" nic kiego "FiiHrera".
ska, do której uczęszczają na na- sfol'mułował nawet w aułeolycz
bożeństwa wyłącznie czesi.
nym zdaniu".
rządu
W niedzielę, 26 czerwca br.,
zosLe.ł przez nieznanych sprawRewelacje .,.Li.dovych Lis~ó,,: "
PR.\.GA, 1. 7. (PAT) . Dziś H~ ców zawieszony na ołtarzu ka- wywołały mcsłychane wrazelllC brał się pod przewodnictwem
pliczki portret Henleina, które- w;~ród katolików, ~zecbosł?w~C- premiera Hodży lwmitet poligo pilnują w dzień i w nocy u- kich, ~ nawet ws~'od ka!OhCklcll tyczny rady minish'ów.
mundurowane kobiety niemiec- niem.cow sudecklc~. Coraz 0L -a
po iedzeniu ohecni hyli
i
strze.Tsza walka h~1lerowc6w z również minister sprawiedliwok e.
k ś . ł
A t"
HenIein, jak podkreślają jego o CIQ tern. w ł uds l~~~ w zntac~- ści I?erer i m!llis.lcr spraw. zawyoZnawcy, 'nic ~l głową neo-/ ~~in s O~~lU oSś ~l ~ ~af.;,?Jc grHlllcznych Kr o Ha. OmawJano
pogańskiego "kościma", lecz tyl i ~ e~o,,;si lhe w re h ~ o l o~~ w (lałszym ch1gu ,wg: dn1cnia n.
k"
.
k pl lllell1CC .. c w
,zee o ...o'\VaCjl. 1'0(1" ~'ościowe.
o ,1'0 IttleJSC..wym "arcy a a zwłaszc'za
zniesienie szeregu I
~
' ,
_ .,
nem •
.
.
świąt katolickich a wśród nich
PRA?A. 1. I . (PAl ). DZls pll
Nowa WlaTa. 1 nowy kult ro.sną tak uroczystych,' jak Boże Cia- połudnll~ u prezydcnl~ Bencsz.a
pr~ed naszy.ml ,~zYJ.l!-a - P1S!ą IQ i święto Piotra ' i Pawła odbi- odbyła SIę n.ut:ada, komlletu p.oh:
"Lldove LISty - Jeszcze Dle- ły sie nłośnym echem w Sudc- tycznego 11l1l11S1row, nG HOTeJ
dawno kwestionowano nłeomyl- tach.· t>
om!łwiano przygotowy,:ane na
ność papieża, ale tutaj chodzi nie
sesJę parlam entarną pro.lekt~ utylko o nieomylność w rzeczach
Panuje ogólne przekonanie, staw, dołyf"zącY('h ul'e~u łowanja
wiary i etyki, lecz we wszystkim. Iże szeregi henlein6wców w zagadnień JUlrHdowościowyeb .
czesi,
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Porozu ienie Dlalnicze Drzewiduie znaczne obniżenie dsetek o u
czek niemieckich t. j. Davesa i Younga
LONDYN, 1.7. (PAT). 'Kull- .! długów między Niemcami a
elcl'Z skarbu SiłOD oświadczył Wielką Rl'ytauią je t nzyskanie
w izbit' gmin, ż ' l'Dkowaniach . prz{'z niemców
wzamian za
bryt~jsko - nieIteckich w spra.l przejęcie na siebie zobowiązań,
wie długów ausbackich osiągni~ ~ynikających z pożyczek auto porozumienie
striackich, KONCESn W ZALONDYN, 1.
(PAT). Na.i- KRESIE OBNIŻENIA ODSEbardzieJ interest\ącym szczegó- \ TEK OBU NIE:MIECKICH POlem osiągniętegotbisiaj porozu- ŻYCZEK
DLUGOTERMINOmienia platnic71e§ł w sprawie WYCH DAVESA i YOUNGA.
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PO"lyezka Davesa a wraz z nią!pl'OC. ua amol'lyzac.f-:, JlOCZ)'lUl-' micnia nie był .les7,cze znan)1
I'ównież 7 pro~. pożyczka au- .iąc od l lipca 1940 roku Zł d"a wó" czas pożyczka Uavł'.sa była
striacka z 1930 1'. uzyskała obni- lata. Obsługa inuych łłożycze)..1 notowana 61.75, za " poźy~zk"
żenie odsetek z 7 na 5 proc. przy długoterminowych zostalla nlc- YOlIllga 38.75.
spłacie dwóch procent na amor- zmieniona.
.
I (.dy poł'ozumienił' stało sił)
tyzaeję.
Uzyskanie porozlUuicnia wply wiadomym, kursy obu tych poPożyczka Younga a wraz z nęło odrazu bardzo doda,t uio na· życzek ua giełdzie nieoficjalnej
nią pożyczka miasta Saarbrue- kursy pożyczek Davcsa i Youn- I podskoczyły. Pożyczkę Davesa
cken osiągnęła zniżkę odsetek z ga. Przy zamknięciu giełdy oli- notowano o 6-ej pop. 65, zaś po5 i pół na 4 proc. przy spłacie 1 cjaluej fakt dojścia do pol'OZU- I życzkę Younga 50•
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C ce -e , ie uzn ,C za neutralny
ILONDYN. 1 7. ( T) Sir Ro·
bert llodgson, ag IŁ dyploma
tyczny rządu bryt"' 'kiego przy
rządzie generała Ftanco, który
wczoraj przybył do Lundynu i
dzisiaj przyjGly był przez lorda Halil'axa, przekazał swoim
władzom przełOżonym notę. dOreczoną mu w BUJ'g~s w odptlwicdzi na 'lrctest bl ytyjski w
sprawie ata!z;owania stał {ÓW an
gielskieh na ,,,o(lach biszpań
skich przez lotników wojsk.
gen. F1'anco.
W nocie swej g~n Franco
proponuje, aby pOrt AhneJ'ia uznany został Za stre e,,; bezpie-

czeńsłwa dla że~lugi brytyjskieJ, uprawiająceJ legIIlny ban
deI z Hiszpanią republikańską.
Gen. Franco podkreśla w
swej nocie, że Almeriu .iest jednym praktycznie mOżliwym
p(l;J'tem bezpiecznym od ataków
lotniczych.
Inne porty nic nadają się do
lego celu, gdyż znajdują siG jal{
Sagunt lulb Walencja zbyt blisko działalt wojennyeh. Inb też
zapelnione są zapasami materialów wybuchowych i zawieI'a
j~ą fabryki amunic,fi i szrapneli. jak A!i('ante, bądź też przed
stawiają potcźuą bazę maryna!'
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ciasn, i mai, Dort Almerie

ki wojennej i zaopatrzone są w
działa, jak Kartagena.
CO' się tyczy wysuniętej w
swoim czasie przez premiera
ChamberIaina :tezy, Że wobec
rozbicia H.i~panii republłkańskie.i na dwie części, nie pOSi a da.łąee mit:dzy s&bą pOłączenia,
konieczne jest zabezpieczenie
dwóch pOl'tów dla żeglugi, tak,
aby statki dostarczać mogły
warów i żywnOści do obu części Hiszpanii, gen. FrancO' odpowiada, że Katalonia może się
doskonale ohejść bez pOrtów al
bOwiem żywnOść i d~wolone
surowce oraz inne towary nie

to-I

objęte zakazem przybywają dO
Katalonii przez granicę lądOwą
francusko - hiszpańską.
Nota gen. Franco kończy się
w przyjemny sposÓ'b wyrażeniem uznania dla wysiłków rzą
dUJ brytyjskiego, ma.iących na
celu służenie interesom pOkoju.
NO'ta zaprz,ec~,. aby g~n.
Franco sprov:adZll .1a~ąlkol'Wlek
umy~lną akoc.J-ę pr.zecrW:ko statkom bryłyjSlkilIll, Gen. Franco
stwierdza,
że czyn.iO'ne będą
wszelkie wysiłki, aby uniknąć
pod tym względem nieporO'zu-\
mień, ale równocześnie 'JlOd krc śla, że bombardowanie obiek-

tów wO.iskowych nie ustanie.
W kołach brylyj kich nota
gen. Franco
sJ)'rawiła ,dobre
WTażenie, zwłaszcza, o ile chO'dzi Q jej tan. Natomiast Pl'OpO.
zycJa, aby cala żegll1~a brytY.iska kierowana była do wz~I~
dnie małego ł ciasne;(o pOl'hl
Almeria, nie posiada.iąc'ego dostatecznych pOłącz('ń ko1e.io.
wyeh z zal)leczem.
nie .1e~t
przyjmowana życzliwic.
Eksperci br)1~·jscY uwaza 1; \
propOZycJę tę pOpl'OSłtl za n il'
do przyjęcia. ale sta nOwIsku
premiera ChambcJ'hłina ma byf
pOdobno mniej ni~fll'zeicduan~
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"Eve" i "Vienl1e", ale brzmi rów. l !estem
e.hrzeŚCIF1nm~m ~ kosmem. Gdy jakiś żyd .1esf: 0Jlież, jak odgłos staro-greckiego b dZl~da. ~radZlad~, czys~~.l. krwI szustem. wS'~yscy to piętnują·ktzykll f:ntuzjazmu "Evoe!" _ ta ~r~JcZY~le~. MOI ,n~lbhzsl przy Gdy nim nie ~ nikt o ł)'ln
:;zlachełn,a nazwa francuska !,ozle. ~acH~Ie l ~lększ~śc hc~ych zna nie mówi.
t \" ., Jon1Vdt me są, zydaml. Są naPierwszą cechą specyficzną
. b 'd"
~a sle o ecl1.e OSI: częs O.
mlelt "b d
.'. d
. Sł
- dZ.-· ... hołd dl • t I'
••
;cow~ści, którą ona oznacza, zbie- "b~'e
arózo fil;-ZY ramI:
yszę zy uw Jes,.
' a ID e JgOOCJl.
.'
h r ' d'
ez por wnanta w ęeeJ za'l"ZU- WSZYS~illr żydzi, jakich znamm,
C, k
l.t SU~ w PkO :3·t ac. IPcda mię z~ · tów przeciwko żydom, niż słów m iłioner, czy proletariusz, kuf
l
narodowa on crenCJa
a spr.tw
. l o b ' M'
.. I
t
t d' k
uciekinierów, zwołana z inicjatywy ": loC l 'dronle.. d?l pr~YJa.Cle e, Plec, OSZUiS , czv nawe Zlec 0,
ow
Ji czoło przed
}Irezydent."t Roosevt>lta. W ten sl'0' nlenaWI
.:
__z""'y
"t'h~ zy z
. ' me, wyra
'o.al' - kaidy z niebo ch....
oJ
&ób Z n.azw\! miejscowości zrod:n za}ą sWodJc llłCg:~\; Po' ?W'S>CI;'t' l: ołtarzem mąd.rośei. Przeciętny
. . b
•
.. J k t
'al
WIe, p
czas uy m l maJ.o mI człowiek jest naOf:tół nieUfny
Sl~ ~lle awem POJ~le, a o mi o żydzi mają w sobie coś, co'mQ- wobec inteligencji, ale nigdy
lmeJsce z nazwami. Locarn~, • czy źe jest ,pewną formą dułrny, kt6 żyd. Inteligencja jest właśnie
Sl.resa. :rak sam~, .lak ~mlent_one, ,r a skłania ich do powściągU- najsiIniej8zą wiarą żyda. Ale
1ez)' EVlan nad Jeziorem t uwazane wośd.
właśnie ten kult diIa inteligencji
jest
miejscowość kuracyjną, Je·
W ciągu 20 lat pracy zaw<>do wytworzył pewne Diesympatycz
gitymując się s7:cregiem iródeł o we,i miałem oku.ię stykać się z ne cechy, uważane za sp.eeyficz
L.awartośct dwuwęglanu sodu, któ· tydami wszystk.ieh klas "'-pOlecz nie żydowSkie ~ pOdejnIiWOść
re podnoszą ten zak;Jteli po mld nych. Znam żyda bo~eza, żyda i arogancko 2yd zwykle oddaje
inne zdrojowiska powietrzne i czy.. intelek'tuaiistę, ;rabina, skroIIlr hołd inteligencji bez za~trzeźeń,
nią zeń kąpielisko. DLatego tez pel- n-ego robotnika. i drobnego kup jakie .posiadają narody o W)'3ona nazwa brzmi "Evian·les-Bains". ca. Bywałem oszukiwany przez kicj kufturze.
Oczywiście mozna rÓWnież, nie ba- żyda. pożycza,tem im pieniądze
Jest arogancki, bo pasJoD:o.je
cząc na, brak plaży, kąpać się w je- i pożyczałem od nich, zatrudnia ~o jego idea, a od innych $po:dorze. Jest to jezioro Genewskie łem żydów., Jestem. conajmniej dziewa się równie ~ąeej obro. - możliwe więc, Ze pomyślny wiatr równie miarodajny w sądzie () ny leh ideł, tym. bardziej, jeśli
przyniesie pacyfistyczne podmuclty żydaK:n, jak ci z moic'h majo- może to 5tać się pn;edmiotem
7..e słynnyclt miejscowości konferen- mych, kt6TZy wcią/Ż na ten te- głębokiej dyskusji. Jest drObcyjnych, jak Genewa, Lozanna, czy mat filozofuJą.
.
nostkowy, bowiem każdy szcze
Montreux.
Czym więc romią ~ię zydzi gól jest ważny dla pOgłębienia
Evian położone jest na franca- b,k bardzo od na-s' Sądzę, że wi-edzy.
..
skim brzegu jcmora Genewskiego, istnieją dwie cechy ogólne, kt6Drugą. cech:t charak'terystycz
które uważamy za czysto szwajcar- l'!y'mi odznacza si-ę każdy :r. mo- ną żydów, jaką zauważyłem,
ski dar boski, w .departamencie ieh zna.tomych żydów, które .iest to, że żydzi bardziej się róż
Haute·Savoie, i jest nie tylko mro- różuią ich od nas l"Ówmież jako nią jed-en od drugiego. niż ma
jowiskiem i kąpieliskiem, ale rów- grUlpę. de nie są to te cechy, to mie.fsce w jakie.jkolwiek inuież miasteczkiem z l!rzeszłoścq, które uIWaZaDe są powszechnie nej I'Rsh".
.
klóre posiadało już za czasów ny- za specyficznie źy.dow<Sk.ic, Nie
Zyd .iest krańcOWY~ w dom1an swoją nazwę, mianowicie mogę n.przykład przypisywać brym. uy zł)'m. Gdv stykam
. qulanun1. Miasteczko posiada rze. żydom, jno rasie, specjalnego ~ię z żydem, wiem Z' góry. że hę
czy wiście inne oblicze, niż miejsce- praktykowania (J/SZUstw w han- dzie on ciClkawszy od przecię'two§cl szwajcarskie na 'ris-a-vis f dJu. Doświadczenie przekonało nego nie żyda. Wśr6d żydów
uiebawem oddycha tam człowiek mnie, że choć ismieją os1>uści spotkać mo.ina męczenników j
prawdziwym powietrzem prowblcjt wt'ród żydów, tp jednak S1tano- zdmj~6w,Ein,%łeinów i 1dłf'łów.
frallcuskie) ~te wille, które Wiąi 'WŚród niehjedynie drobną Ul<If7Ji są k.rańcowi, a. potrafią
c7..asamł. 7.atl>patrają ~ę na froncie czętk~ Z pOir6d. moich znajo- r6wniei być bardzo n~je1n
w małe ogródki, niby w flIlrtuszki, my-eh iydów
MpewRO mnlel. ni ł hałaśliwi. To właśnie j-es:t
wydają się dnemae za zapUS7.czo- niż jOOen na pięciu., oszukałby \ zbyt e~"'5to brane, jako powsze
nymł na lato powiekami taluzji, mnie nielOjalnie dla własnej ko chna. eecha ~ej rasy. ~.ye sami
lub kryć Bóg wie jakie tajemnlee, rzyśeL !P\rz:ekonailem się O' tym iydzi zda.lą sobie sprawę .z 1strue kryją prawdopodobnie tylko po wiele razy. Zydri dawali mi bez: niema wśród nich i takiego tykojowych pensjonańuszy i reDtie-1 procentowe poż<yczki, żydzi po- pu, pode23S gdy inn~ narody
rów, którzy W' tym pięknym mia- pieraJ i mme często własnym ni~ prz:vznają się do tego.
steczku między Alpami i Jeziorem
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za

I

l>pędzają
zmierr.eh swego życia. ,~. ~6~8.~o.A ~I
Czarujące jest Bvian ze swoimi naprawdę wielkomiejskimi perspełdy-

wami ulicznymi, które się przyjemnie .różnią od nagromadzenia zwykłego budynk6w hotelowych: tutaj
mieszka lekar~ adwokat, aptekarz,
radca ł rentier zupełnie niezalemie
od

życia

zdrojowego, tutaj

istnieją

niewątpliwie małe restauracyjki zc

stolikami dla stałych gości ("tc, A
dość wielki gmach urzędu pocztowe
go zdradza, że wiele listów przycbodzi do Evian i odchodzi w świat,
że wiele stosunków ze §wiatem nawiązuje się z tego
rozmarzonego
~akątka.
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Fl(ilmOoWMielkie doAnio,SIOSA
'ci 1!NPołe(cznlei
(Csłowiek, kt6ry stracił pa'l\i~ć ... )

George Sanders

wspaniałym

W CZTERY OCZy•••
2 PORANKI Ceondy as .....
J:;;

slIpiegowskim filmie
Dli ś... Ol' g.;

1 ..

"

V#VCIECZKI
DO FRANCJI
DO RUMUNII (Carmen Sylva)
DO BUŁGARII (Warna)
DO KOPENHAGI, OSLO

Znam
żyda
wrażliwego, dzie się conaJmni-ej d"Ucb. któ
skromnego poet~. Znam żyda. rzy go nienawidzą.
na któr.ego twarzy malują. si~
Żyd kocha się w :-,ujej wle.
k,lęski i nie.nawiść, która jest ży dzy, a za to nazywaj: go zaro ·
wą tragedią· na której wypisa- zumiałym i nie do zT~siellin.L
't t·
l
ł
G
b
1_~ tt
• ł
ny,}es l"aglcZll:-' os ca ego na·
dy zdo ywa ~-y.l\,3z cenIe. o
rodu. Znam slarego żyda o szla natrafia na zamkui~ wrota u·
chetnej twarzy,
kochającego ni~tu. Gdy sna letnis .
k
1._' 'k"
d'
k
'"
d
muzy ę, ~Iąz. I l ro Zlnę· -3, to ",p,rz)'zworty gos.p o ar L
Znam purlcbniuł!ką ,
!!osposię
ży· '
Odpo'"'l'ada
mu, ,
że ,.l·e Jua nic
,
n
dowską, dowcipną, p,raktyczną, odpowiedniego" , Gf;iek~lwjeli
gościnną..
dOF,'lądającą
swych si~ uda, 1"ZUcają m 1000y potl
garnków. jak ogrodnlik kwia- stOpy. '
.
łów. Znam wesołą mlooą żydów
Żyd mnsi być prze",.atD.if'
kę, energie~ną, ciekawą, żądną dwa ratZy zdOlJ1it'jS6 od nic-ź;\.
wiedzy, tańca, kQneert\1~ czy da. aby nliee 'P0ło~ mo-lllwOl5wysta~ a1'ltysty~znej. , .
ci tamt~o. Zuaj~ bie dosko
Jalkze mam WIęC odrtucH~ to nale z. tego sp-:.-a\yc: pl'acujt' po.
wszystko i odwrócić siQ od t y- dw6,in;e nad sobą, a as piracje.
dów. Pokochałem ich mimo, ;l i Ui'zc-czywi"tnia jt>
i jest nt.-.
nawet wbrew swej woli. Znalu- , lluwidiony.
.
złem wśród ni~h tyI~ szczerOŚci
Nauczyiem si~ iele 00 mo
zrozumienia, wSJłÓłczn.ci~ wspa ich żydowSkich I'rzyjaei61 __
nłałomyślnOśc~ których is'tnie- wspa'llłałomyślnoŚe.. uczeiwO!§ei
nia nie mógł podejnewać żaden intelektualneJ, zapłu. Nauczyz moich nienawidzących żydów lem się wdzięczlllŚci,~•
przyjaciół. 'J!"'am, ,gdzie nie-ży,] łoleranc.ii, Odwagj IV' obliczu nic
daje pięć dolarów na cel dObrO- pOwOdzeń. trud~i i 1Jiebe7;
czynny, !am. tyd daje sto,
pi-eezeńsłwa. Na1Hzyleln si~ ce.
Żyd nlł(dy ~ie zdradzi pOwie. nic wspólnotę rtlIzimtą, kfljpA
~one.l mu. ta;temni~y. i prawie Jest ta,k pi~kna i krzt-piąea.
nl~ nIe OdmOWI swemu
Cóż mog.ę ucZ"pić wobec co-prZYJacielowi.
. . . raz Iicznie.i szych dowodó;w doJed.en. z mych przV.J8clólł, me brej woli, rozs~ćitu i 10jru1.ności
ohętl1l~ ustosunkowany do t y- moich przY.iad ól żydów, j,eśn
dów, Jest prez.esem klubu sza- nie lubić ich i ~zanQwać. Gdychowego. Oto .leg? słowa :.
.
bym wiedział. jak na vrócić mo
. - Nasz k.lub hczy d"'le plą· ich przyjaciół. Ilienawi'dzących
te członków. ż;):dów. ale w wie- ~ydów , jak sk łonić ich. by tał
czory. tum~e]~w .szachowych myśleli , jak in.. ucz nił1bym to
ma SIę w;azem.e, ze. ws~yscy bez waha'Ilin. Nie m~na jednak
~zło~kowIe są ~y~ml. Pa,J'so~u udowodnić .~łowaIlll. te iydrl
~ SIę szachamI: Nasz młodzI;- nie są tym. za co j
uwat::1Ja
mec, któr.y lWI szacllY, bfdzle ic-h w1rogowic,
fr~ch~ ~al; eZ8,sem nawet bp,NapIsalem w art)/ł rue te 1ft!t)-<
dza~ Tla]e7~t do .klub u szaCh~'we\·.ie . gl.ębokje ~nanta . ~
go., N~tomlast :r:.yd na'tycł~nllast Clnoć'W części sp'łaci ~ ~zię
pT~bu,'fe ot~a:cla, k\J.Ipu)e hllL crności. jaki mam 'Wobec ~
pozycza ksu,\!z'k!ę szachową. po- dów,
świę~a im swój 'Wolny czas. p'ra
FaiIfi iW.
cuje, studiuje .. i oto narodził
(.. Reader', Di~).
się nowy mistrz szachowy.
D',";s'
OtO' :tłożony mimo,... oli hołd
'~
dla en.ergii i inteligencji żYpłwiónenie
dów.
plemisty f

Win.,.,

CISIN

Gdy ktoŚ dokO'na czegOś, CO
chcielibyśmy sami osiągnąć - -

zdobę.dzie

KRÓL prOSmI<!

HE Ar.l. IER
MAURICE

napisze Ił
.
sztuk~, zręcznIe oS'Zulka - I ZJ'o ) '"
bi lo lepie.• od. nas., wówczas albo go pOdziwiamy, albo ni-ena-, 1\' swej najnowslej naJlepszej
widzimy. A żyd robi ,,' szystko
li:! komedii p. . ~l'I
z 'Większ~ zapałe~ j rozu ;
lJ:.rfł IL
iL
mem., właśme dlatego , ze ma sza
cune>k dla intelig encji.!e .ics~
obdarzOny nerwową" mes-J,lJko,l '
ną -energią. JC'śJi przypadkiem / Dziś o g. 12 \ ~.
, zdobył sław~. to. na jednego nie 2 poranki IW ł1 od
!I' •
żyda, który ~t() podziwia, .maj- _____• • •_ _ _ _ __

pi.eniądze,

i

l

I

_lE
NJl lISI _tO !...
I

85 nn
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l "PALACE"

się w niedzielę po południu
w kasynie nad jeziorem, to
można trzymać w namionach prawdziwe evianianki - a z cnotliwego
zachowania się tych dziewcząt,
które robia wr3Ż~nie siostrzyczek.
i
klasztomy~h na urlopie, widać, ie
człowiel{ znajduje się nie w świato
wym kąpielisku, ale raczej w Irancuskiul miastec7.ku prowincjonalnym, ale w miasteczltu czarującym,
CZECHOSŁOWACJI
\:0 należy podkreślić, Można nawet
WŁOCH
czasami z lokalną młodą panią na
zachwycającej vrfJmenadzie nad jeWĘGIER
ziorem pogadać i poflirtować.
- Czy istnieją tu również jakieś
załatwia
i
pozostałości z rzymskich cz~sów?
- Owszem, istnieją interesujące
l'uin~~ starych fortyfikiacji.
- A jakich obiektów godnyc1r
""idzenia uie należy przeoczyć?
ŁÓDŹ, TRAUGłYJ'TA 2.
TEL. 107-86
- Groty źródeł, dziesięć minlit
Ila lewo od miejsca postoju stat·
-- Broń Boże! Ale dlaczego pa·
- I>z.ięltuję uprzejmie. A jeśli
ków.
ni pyta?
chciał bym się ubawić?
- Dziękuję. A teraz proszę roT
- Bo w tym wypadku doradzała
- To wtedy wsiądzie pan do aupowiedzieć nazwisko, które panuje bym koni~'rnie źródło Cachat, na· tobosu, jadącego do Nicet.. Za pięć
IV E vian l a mianowicie dominującą 8ze niewątpliwie najlepsze źródło. godzin będzie pan na miejscu...
w hisłorH rodzinę?
Ale jeśli pan ~st zdrów, to radzę
Młoda dziew~ ł-:st 1'fJ'I'O$t j
- Bar(ll' de Blonda~ , Kasyno wejść na wIerzchołek Dent d'Oche~ rozgoryczona. Ale la me chcę Jejest właśnie starym zamkiem Blott- mierzący 2222 metry wysokośc1. ehać do Nicei. <?tcę pozostać i mad,ay'ów. Zreszią przepraszam bar E8kapada jest bardzo łatM'ł i trwa r'ZY.ć W' spokoJU w c%aru~ącym
EVWl,
VIVO.
ak c~ pan cierpi Illl folą. dek? siedem godzjn.

Gdy

lańczy

ICh 179
,

Poc%.. 12 w

poło

Dzi" pr miera I
Histo' podwójnej
zdra r lekkomyśl
nego . M.a.
'<~

SZTOKHOLM'U

NA FIORDY NORWEGII
DO ANGLII

DO
DO
DO

(Balaton)
naisz,bciei naitaniei

POLTOUR

.

Polskie Biuro Podr6i, SD. Akc.

l

dzo,

Film dla
Dziś

mEY~ów, żon,

kochank ', kochanek

i narzecf,onycB. ...
o g. 12 i 2

2 PO~~D~~l

-09

zł.

Nr.

1se

lłm~

!. VIT.- .. GLOS PORANNY" -

akończenie

rokow

p.1- r sz, proces ro \V owy W Wiedni

ń

W sprawie
Sandżaku Alexandretty

PARy;t, 1.7. (PAT) - \V piątek
minister spraw za
~ranicznych. Boottet ?raz ambasa·
dor ~urec~l. Pa:yzu p. Su~d
Dawaz złozyh . ubliczne dek~arac~e
na tema.t pomyslnego zakonczema
rokowall dy~lomatyczny~h !ran~usko - tureckich lY sprawie ~a"dJ;a ),u Alexaltdrett~r.

mOI,wowan, nor,mberskimi uslawami rasistowskimi

łłrzed południem

WJEDEŃ . 1. 7. (Tel. wł.). -Iwien aryjczyk powództwo o roz
W bieżącym miesiącu wniósł w wód z żydówką.
Wiedniu po raz pierwszy od
.
.
chWili wprowadzenia norymberOple~a ~ on przy tym na po·
s~icb lIstarw rasistowskieh prze- s~ano~le~lla~~. ustaw.y. o . ~ro
eJ.wko żydom do .1ednego z wie- n~e mem.Iec)deJ krWI I n~lec 
deńskh~h sądów cywilnych pe- kiego honoru. (norymberskIe u starwy rasowe), wedle których
małżeństwa mieszane pomiędzy
aryjczykami., a żydami są meważne. Podług ustawy może jed
nak. tylko pTokurator państwa
wnosić skargę o unieważnienie
szpetne płoty w powiecie olkuskim
małżeństwa. ,W iedellskie sfery to
War~zawi-ki koresp. "Głosu P~-I 1!ilnisław Medala.
warzyskie oczekują oczywiście z
.. "",,ego" telefonuje:
Okólnik p. premiera o usuwaniu
napięciem wyniku pierwszego
\V wyniku o~tatniej im;pekcji p. !:zpctnych płotów jest wykonywany
procesn rozwodowego na podsta
premiera Składko\vskiego w woje- w Olkuszu z całą surowością. Mawie rasi8towskiej. Jak. wiadomo,
wódziwle kieleckim kierownictwo gistrat wydelegował 200 bezrobotsą szc.zególnlie w Wiedniu mał
prowizoryczne 5ta~ostwa w Olku- nych, którzy usuwają szpetne par.
iJeńsłwa mi~dzy chr,ześcijanina
S70 obj.,r wicesł3t'osta
opatowski, knny i rozbierają nldery.
mi a żydami bardzo lim:ne.

I
I

Oprócz 200.000 żydów pchlej przez partię narodowo - s~j ;1
krwi, żyje podobno w Wiedniu Hstyc·zną oba wydawniclwa tamprzeszło -100.000 osób, pochodzą tejsze " Innsbrucker Nachrich·
cyeh z mieszanych małżeń9Łw, ten" i "Neueste ZIg. H.
względn ie
takich, które same
zawarły małżeństwa mieszane.

Zwrot na Dra' o

W.LED~ ,

Nawe Disma

1 7.

WAT). }-"
dzisiejllzegll,
ruch kolo.
wy i pieszy w e*j A nstrii !
wyjqtkłem. Wiedllia i Austrii
J)Olnej po prawej stronic jezdni.
Natoonia's t w Wied'niu i A~trii
Dołnej wprowadzony on rosta
nie w Jmenł.
c~ł\lwuy od dnia
odbywać &ę będzie

WIEDEŃ, 1. 7. (PAT).
iW
prowincji austriackiej nastąpiły
większe zmiany w zakTeSie wydawnictw i pism eodziennyeh. Z
dniem wczorajszym przesłały
wychodzić znane pisma "Lłnzer
Volksblatt", nalcżący do katolie
kiego związku prasowego oraz
"Arbeiterstnrm" organ partU na
rodowo - socjalistycznej o ehaODUIICJa
I'8'kterze bojowym.
,W miejsce tych pilSm wychoWiedeń, l 7. (tPIAT). W~orll,
drić będą "me Volkss·timme" ja- WJPUSze7Xl!ny został z obozu od
Ras dlliennie w,.teresy upvdrowllć ko oficjalny organ partyjny na osobnienia 'W .DaclWau
się pudrem "D E R N. II R C A." Linz i Austrię Górną. W Graozu przywódca sOejlll8tów l1118trła('wychodzić będzie "Tagespost" kieh dr. Dam:tf6etg. IP mnrlaje
iekawy pro Jeld przeciwnika rozchodzenia sit:
od l liipca już jatko oficjalny I on nadal w areszcie, jednaik Już
mał2:eftstw
by WYlIll\dllć młodo i §wieło
dziennik partyjny, !latomiast w wltTótee
opa!Ici A:uIItri~, 11
MONmEA1.. , l 6. ('PAT). trzymaniem :rozwodu!. 'Propozy- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I Innsbrucku wykup.ione zoostały dl3J~ się za ~
J. F . Pouliot, poseł: do parla- cję swą, ~ił poseł Pouliot po
ntu w Ottawie i ~n'3n.y prze- posiedzeniu, w cza5ie którego
c iwnik roxwod6w. za.prO!pO'DO- uehwatO'oo 14 dekretów rozwoał VI' paTlal1l1~ncie uchwalenie do~h, oświadczając, żepra
p rawa, 'które ZDlU5załobv obie W'O takie sprowadziłoby ich
ddząec się strony do pod- 1idbę do minimum.
ważnol,l.
19łt
d ania się sterylizacji przed ...

00 bezrobotnrch usunelo

oz"ód i

Dr. Danaeber.
kraj

§i~rglilił(ia

bm

SZ ACHA

gospo ar,zy z Niem,ami

Układ

podplsang zosia I z

i zaginionej rOdzin,

RERLIN, 1 7. WAT). Toczą- T.aś strony przez sekretarza sta pól rob z w. . . . .tt dO d""
ce się od dłurhszego czasu w Ber nu w urzędzie dla spraw zagra- 28 lutego 1941 1'.

"I'OkOWania gOlSpOdarcz~
delegacjami polSką i
w:a<;hilo do ujaWlliienia zwłQk za niemlecltą zakońezOne zostały
ga:uonyeh. Były one Zakopane ddś podpisaniem układn gos~
na głębokości l m . pod ziemią d~ ur8'Jl J'OZI'aehUJlk.~~
w komÓTee, przylegającej do go, które to okłady obejnmją
"i '.~ ł~ lat
i dzieeł lU~kauia zamordowanycll. iW ; r6wn1et wolne _18i!JłO Gdańsk.
ebu :W1~łd I ,!-Iełnia. HaHDa, l.'W1ę7..~ z tym aresztowana. zo...
•
,
'am:
~aJ<)"'l"P S7a(~rn!4ł , pow. t !lJbtJ,a Jp.dn:ł OItObe. ŚleJ(!7:two protJUad~" T~h- P
J"l:łu: \
"ł ,
~.
-...dUł mi..-.j&cowi'! wład:T.e po:tieyj u.n:ęidde dla 3pra\W' !a~nul1cz,W'!me'1P,te
je
n,eh ze strony po15kieJ pIUZ
j amba.sad.ora R. P. w Ber:lmie,

kopane w kom6rce,

przylegającej

linie

do mieszkania

między

3?'

L~d-

nicznych vOn Wei~kera 0Obroty towarowe plllskoral przewodnicz. delegac.ji Illie- niemiecIde ....., w sItJImDIta
mieekie.i
tajnego radcę dr. do
~hetaIIow ...
Schnlll'1'e.
zneemłe
Działanie układów rozciągą , Rdk'owania,. w ~ k1dayell
sl~ równIeż na obszar b. Au- było do ~ .. . . . tntsuit POSlalll/wlenia tych ukła- dnJeh spraw, prow~ ~
4ów majij wej§oĆ prowizoryez- 'W przyJamej atmaefene l :r; da
l1i r. \\ l.. ·l i\
z duiem 1 wrze- ł~'kQ . ld~
śni" 1938 r. Z doJem tym 1JIn.. ~ .... ~ ,.,....
C"a W8ŻDO§ć doty~hez~ pOI- kłJdt • i*lIQIIIaUM ... AIIBIrł1
anstrłaekie ttiIlOw
.-.. a..;,.
,

pOdw,"'1IDe.

*0 _

~k'~d I~·

J.
eego
el egaC]1.. po~ H~J
yr.
depo T. Geppetła, z "ienli4>ekiej

~ 1 7. I'P~) . .Nad. Po pnea&t'kAi oluJio 300 ha t:ra.d

po rIU drngt p.rzesda ~ył pbty od: 75 do 100
~ałtowna burza :r; gradem j proe. Ponadto pio.l"\łny zabiły
piorunami.. Straty, wyrządzone 7lOOWU około 10 osób' w rui-

Testem

0l

p~
.piol~:Y, 'J>OSaodowani
lCzaJll, ogółem. iIla 100,000 d..

. '

powiecie

łtminieekim

nych miejseowoś.cia.eh, a 6 osól> 1JOStało porazonyeh.

Da

ofia , terora Palestrnie

Dwaj lydzl ranni, dwaj zmarli w szpitalu
JERO~ U. (PAT) 1Wład:łe mandatowe zniosły 08łiat·
nio stan wy~ow1, obowiąz.u.ją.ey
;w Jerozolimie i Tel-Avivie. Tymez~m w najbliiS'loy"':" okolic:wh
tyeh miast. doszło ponownie do
51&18r'ega zaj8ć. Na drodze, wiodąooJ
00 Jatly, raniono z ałtrycia strzałami karabinowymi dwucb żyd ów.
.w Haiłie zaatakował tłum kilka sklepów źydowskieb, a \h'Z WUna n& pomoe połieja. zmuszona była
do daDia salwy w tłum napastników.
W. WOOO:Daśnie
nastąpiło kilka
wypadków usKod:renia rurociągu
naftowego oraz srer eg napaści na
l;oe~ kolejowe.

do roli.

Układy ~

!::"':'!~ ...

:f

<na

_w.te .... 2 I

dD1~

-a ,. .-

\4MIA*-AOjłAl

~

.tt.r:,-.' ~ ... ~MII..

Kongres Pe -Clubó.

przeciwko antysemityzmowi J. ako groźneJ- recy..1._aa:.uy w.n;
alnego i moralnego barbarzyństwa

intelektu'"'

J~RAGA, 1 7. (ŻAT) . XVI koni brmnienie nast~ujltee:
,ayeh kr...... w , aiekł6ryeh ....
gres
Federacji PEN-CJubów,
..
ł1Ikie brutalftłc I*aep;OW ) 1'który zakończył w dniu wezo.!
... Naw:~ązu.ląlC do paragrafu
'W tyeia.
rajszym swe obrady, uchwalił rezolUCJI, uchwalonych na Kon
Ko~res PEN-GIubów ..,~W.
m. in. rezolueję, protestacyjną gres~~h PEN-Clubów w Bm- czł.onlk.ów federacji do zwallsaprzeciwko
antysemityzmowi. kseh l Ed:ptburgu, XVI kongr~l! nla z eałą eaergJą tej jJl'OJIDej
zgłoszoną przez d.elegata PEN- .PtEN-~lubow VI' Pradze jak naJ- reeydywy intelddnałnego ł ....
Clubu Noacha Pryłuckiego 7.. ost~'zel potępia antysemityzm. ł I'MnegO barbare'Ó8I!w ..••
" tarszawy.
Rezolucja
ma raSlZlU,
-propagowane w rM-

31M

32-letni Cbaim Zipori, który w dni!l
26 ezerwc:J, zosta.ł ciężk9 ranny
przez t~Ory8tów arabskich w cmsie gasz\?r:ia podpalon~o zl>r.>ża na
llolach Miazmar . Haemek. Zmarły
był sierżantem żydowskiej policji
}X!tnOClsjczej w M,iszm:'\r _ Ha,emek
Teroryści arabscy zranili żołnie
na an!pelsk.il3go w pobliżu pt>C'tty
w Jabe.
.
BEJRUT, 1.7. (ZAT) - Wyeoki
Komwan; Syrii i Libanu, hr. de
rozpatrywał wystąpień
Ma.rte) , zauądził dziś zamykanie ~
.
na !Joe, począwszy od godz. ;- wie-I Warszawski koi'esp. "GłOiu PO'ISkie oficjalnie nie brały udziału biet, malarly Iię jednak ~.
c.zór, ruchu granicznego między rannego" telefonuje:
w zamkniętym już kongresie 8pO- niezki zjazdu, które próbowa17 ę
Libanem a Palestyną.
Pomimo, że organizacje oenerow łeczno - obywatelskiej pra~ ko· stępGwK II WIIioskami ".......,wymi".
•
A więc w podkomisji parlamen .
tarneJ znalazł się wniosek .. alkoJEROZOLIMA, 1 7. (2.AT) wite usunięcie źydów z PoJó1, w
\Y szpitalu w Haifie zmarł dziś 26·
podkoasisJl do spraw młodzleły W:'
letni chaluc Abraham Katz) który
stępiono z W11los1dem o
dążeniu
w dniu 22 maja został ciężko rando wep6łpraCJ młodego pokołenie<
w
ny w napadzie terorystów arab·
.,.,octowo - radykalnego z obozem
skich na kolonię Cha nita. 'Zmarł)'
de,
życia
tej
komisji
ulegm
poważ_
f.oInle.sb - nłepocI1egł~owynl.
końcu
bieżącego
tygodnia
odje·
1.01 DYN. 1.7. (PAT) Jak
I<,chod zH z Litwy. Prze!: k ilka lat windolr:o rząd brytyjski na iycze- dzif' do TuJuzy 1. natychmiast po- m·.; komplikacji. Rząd holenderski wreIIIZele w podkomłaJl wyehowani..
ll·il's7.1,al w .Tnh'lnncsburgu .
zakomunikował dzisiaj nądowi br)o obywatelskiego zgłuszooo również
!lic .szwecji, wobec oUmowy Sta- dejmie swą p,·acę.
\V' s7.pif:tln 7..'!1 n.rł rhi ti t,lki.e nów j_jcdvol'wnych, zwrócił się do
l>rzedwcloraj rząd barceloil'5ki tyjskiemu, iż Holandia tylko w6w- wnło8kł G wybitaie antysemickim
o ••••••••••••••••••••••• Hc.landti, :lby rowniei wzięła udział w związku z nowym faktem bom- C"zas zgodzi się na uczestniezenłe ł reakqJaym clJanJrtene Wszyst•
- ---- -- . ~ w m.iędzynar('dowaj komisji bada· l,·ardowani.a j~dnego 1. mniejszych w tej komisji, G ile obydwa rądy Ide ie WDioski były w podkomisjach
p!JWitaJt utrpne ł pIeaam lJmta nie młalr
nia atnkl w lot.niczych .Jllt otwart{, miast bil!~pań8kich przez !!amoloty hiszpańskie żyez1łwłe
~_.t:d~~~ .
miaf' ta Ris1,panii.
gt"n. Franeo, zwrócił się w oficjal- fakt powstania tej komisjl~. I: nłml cIG e:ęnleaia.
~tały podsekrehr7.. lit,anu w Fo · nej nocie z podaniem do wiado- narodowej i zapewnią ezIo1Ikom ~J 1 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rdgn Offi~e gen. Aleksander Ca muśei tego rakta, rządowi brytyj- komisJi równe traktowaaJe _ ofm
"OFU.• .(. D&JU !EIJRA.JfOlVI.
'Iogan obicrywał nawet ambasado- ~kiemu i z zapytaniem kiedy komi- obszarach Hiszp.anłI.
NIE
sja
7,ostanie
utworzona
oraz
kiedy
rll\vi Hiszpanii r'3pllblikańekiej w
Sprawa. ntwoRem:!. tej Jiomi8Ji
KOIłZYSCJ
C1 lU'yt,ł1 j z ilim pned tygodniem :-Oz mzpol'znle swoje prace.
międzyn3Todowe~ zn:ł1azła się włfp
ł
- ... - -.........- - " . . •
Od :z - 7 110 pol. Tel. 1:33·,)0.
ID{lwie, ie komisja, najpóźniej przy
Tymczasem sytuacja pow{)lanin znowu pod maktem

Utril'O

I

t-

io ki antysemitka.

e

Kongres S.O.P.K. nie

n -a powoli

,oluie sie

z komisji badania ataków na miasta

O

O

. kows ka 12 1I
Plotr
l

I

"Falangi"

Hiszpanii

:=

L
IPOLN-:::::o-·
_.t

~.
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trybunałem

Przed

posels

•

bedzie zeznania pos. Sand" • . 1ftin. Hore Belisha.
"remier Chamberla'; n ; szereg wJlższJlch woislfoUlJlch
I

składać

wewnętrznych do r. 1935 w rządzie się izby na wak:acje letnie, COZPo'l
Baldwina.
.
czynające się 29 lipca.
Dochodzenie komisji będzie za·
Posiedzenia komisji b~dą się od·
pewne trwać okuło 4 tygodni i bywały w gmachu izby częściowo
Gilmour starać się bęrlzie zakończyć przy drzwiach zamkniętych, a ~zę-I
prace tak, aby złożyć sprawozda. ściowo jawnie. Przd komisją, która
nie izbie gmin przed odroczeniem posiada kompetencje najwyższej
il1stancji sąaowej i jest właściwie

LONDYN, 1.7. (PAT) - speCjalj natychmiast.
/lie wybJ ana komisja międzypartyj
Przewodniczącym komisji będzie
na izby gmin, powołana wczoraj I poseł konserwatywny sir .lohn
do życia w składzie 14 po"łów dł.1 Gilmour, jeden z najbardziej zasłu
rozpatrzenia zatargu IIł!ędzy po- żonych i powszechnie s21anowanycb
~łem Sandysem a ministrem wojny parlamentarzystów
ImnserwatywHorc Bcli5ha, rozpocznie swe prace nych, były długoletni minister !lpr.

udziałem

\V

Wilnie pr~Y~~!~~z~e~~~len~~~!da:~zW~~giU.

wicepremiera Kwiatkowskiego i min.
Poniatowskiego i Kościałkowskiego

"i

poselskim, składać bę
zeznania wszystkie wezwane 0<;0
by: a więc pos. Sandys, min. wojny
Hore Belisha, premier Chamberlain,
szef sztabu imperialnego oraz szereg związanych z tą spraw_, wojskowYl:h.

dą

I

Narada gospodarcza

z

trybunałem

nisłów i prezesa P.O.W.

Romana,

sprawie podniesienia gospOdar- łeezne.l KościalkowSki.
czcgo ziem północno - wschoPonadto przY'będą na konfe"
dnich.
" I' renc.ię przedstawiciele ciał usta
'V konferen.cji 'w eim-i e u' wodawczych~ samorządu rolnidział wicepremier
inż. Kwiat- czego, przemysłowo - handlowe
kowski oraz minisITOwie: prze- go i terytorialnego ziem pół
mysłu i handlu Roman, rolnie- -nocno - wschodnich.
twa poniatowski i opieki spo-

arsz. kor. "Głosu Poranne·
go" lelefonuJe:
Dnia 5 b. m. odbędzie si~ w
ministerstwie' przemysłu i handlu konferencja gospodarcza,
pośwj~ona realizacji postulatów, uchwalonych w swoim cza
sic na naradzie wileńskiej w

Odrzucona inleruelaCja senalora Szorra
zamknięcia

w sprawie

list adwokatów i aplikantów

Porano sam przewoaniczący marszałek
Prystor, po czym prof. Bartel
X a wczorajszym pierwszym w zajął miejsce w ławach sena·t orobecnej sesji nadzwyczajnej po· skkh po prawej stronie i*.y
~iedzeniu senatu złożył n.a wstę obok sen. Sieroszewskiego.
Przebieg wczorajszych obrad
pie ślubowanie nowy senator by
senatu nie obfitował w ciekawIy premier profesor Bartel.
Tekst
ślubowania ooczytał sze momenly, Zauważyć tylko
\\'arsz. kores-p.

"Głosu

należy, że senat
odrzucił rządowy

. jednomyślnie
projekt ustawy o zmianie dekretuPrezydenta, dotyczącego przymusu ubezpieczeń od ognia i powszechne
go z3.'kładu ubezpieczeń wzajem
nych.
.

n ego" telefonuje:

Nie może m·inąć ani jeden r~ ;.-....~~'!'I"~~C~~::;~;;:;;~~
nowego wysiłku!
Do równowagi pełnej pCl'trzebny nam jest wzrost floty wojen.
nej.

IW

bC1-

~amy

morze
ani rusz!,..

już,

I
!

Konto P. K. O. Okn;gu Lódz· _ .....__
kiego L. M. K. Nr. 4200'8

KONRAD

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH
KSIĘGARNIACH

STRONIC 21('

=

ILUSTRACJI

54

CENA 4.-

ZŁ.

Wasilewski nadal DrOwadzi
Wynik IV etapu

wyścigu

POZNAŃ, 1.7. (PAT) W pią
lek odbył ~'ię czwarty etap wyścigu
kolarskiego Jo morza na trasie
Chojuice - Poznań, 1l.Iugośri 180
klm.
Przed Poznaniem kolarzy spot·
~ała ulewa a tych co
jechali na
końcu sl)c,tkJ-ła za chwilę
noraz

ul'I.,;i

Kościalko ....•

--l

7

A.gencj-a Fournier donosi. żel ne.i p:arlamenłu brytyjskiego. duskim, w_ ~iłacji so-wle-ckiej
do Budapesztu przvbyla kapłan Dla syna małego sklepikarza z w Chinach. Nast~pnie jest! w
ka buddystów, TAO-LA, która Paks jest to coś nievwykłego, skIibie Czang-KahSzeka, jako
podjęła li władz wp[!ierskich in- dla Trebilscha Ljnrolna jest 'lo człowiek ponownie bogaty i po
lcrwellcję. cclcm uzyskania pO- tylko .pięrwszy szczebel. Rzu~:l wabny.
:.o:wolcltia na pobyt na " '.ęgrzecb siQ na lpb i na szyję w spekulaCje
Jmpłana CHAO·KOUNG z Ticn- giełdOwe, zdObywa' majątek, WINA MAŁEGO SIiEn~AN1'A.
Tsinu.
traci go po' tym, a równocześnie
Nagle wyjeżdża 00 AnglH. --'
Kapłan Chao-Koul1{:( --czylaj swóJ mand,at, tak drogo oku-pio- Miał tam syna sierżanta w arTRE.[ :JTSCH LINCOLN' - jest ny.
mii brytY.i.skiej, którego skazanajosobliwszym awanturnikiem.
POKUSA.
110 na śmierć pO sprZCCiZee J:
nowoczesnym. '\V styczniu og~o \ Znajdujen1\' go w angiclskiej przełoŻonym. Trebilsch chce lI'
szono, że ,.ponownie wstępuJe I służbie wy.wiadowczej (lntelli- ratować swoje dziecko; posiada
na sł·użbę" armii japOJl kiej.
gence SerVoice), ov.'ym .lef;li.onie dość tajelThIlic do s/przeda'Ilia,
Ale jest starY. zmęczony, zna cudzoziemskim armii brytyj- by mógł liczyć na odkU!pienie
wszystkich ludzi i wszystkie I skiej. Jego niezwykła subtel- winy malego sierżanta. A<le nlekraje i ma tylko jedno życ~en~e: \ ilOŚĆ mpz.gu stwarz.a z niego jed J)ogoda opóźnia okr~t i znajdu'
zakOllczyć w spoko.iu sWO.te z:"-, ncgo l'J na j;,l\-ażoJliejszych a.gen- je już tylko trupa.
cj~ w Paks, swym mieście
łów szpiegostwa angielskiego,
dzmnym.
. ale za,równo, jak nie mógł się
Powraca do Ch/in, parzUJe:!
'\V 1880 ro·ku syn biednego oprzeć pokusie niebezpiecznej swo.ic ważne funkcje w Nanlki·
kupca żydo\\'1S-kie~o z miasła g.ry_ tak ież nie umiał się oprzeć nie i wycofuje się dO tybetań
raks na "-~grzcch, opuszcza pokusie pOdw6.ine j gry. Odtą.d ~kiego klasztoru. Trebitsch, krló
sklepik ojcow.ski, aby się udać historia jego życia jest historią l'Y zamienił sil' na ILincolnn,
na podbój świata. ". Budanesz- jego działaLności zdradzieckiej, staje siG teraz -Chno·Koungiem.
cie daje lekcJe. aby móc konty- przed którą drżą oddział-y wyOd tego czasu minęło pięć
llUować swe studia; z za-nałem wiadu i sztahy generalne.
lat. Czy Cllao·Koung nauczył
uczy się angielskiego, francusTrzy lała przed wojną. sIlne- się u kapłanów tvbetallskich, fe
kiego, niemieckiegO'_ a więc ję- da.le Niemcom plany kontr-wy- szczyłem mądł'OŚci jest powrót
zyków wielkich krajów, w któ- wiadu angielskiegn.
, do kra.iu rodzinnego,
.,aby
rych można dokonać ",iełkich
. . ' wśród swych -krewnych pozo·
rzeczy.
Podczas WOlny koleJllo zdra- siać do końca życia?" Marzy o
Wkrótce matka .iedl1e~o z u- «łza Niemcy na n-.ecz Stanów malelikhn sklcpiłm w Paks. czmow _le~{) zakOchała się w Zjednoczonych, Słany Z.tedno- Ale nie łatwo je.sŁ awanlulrnikonim. Je t żoną angielskiego kup czonc na rzecz Meksyku, a Me'k wi zażywać emerytury. Emisaca. Trebitsch dostaje się do Lon syk na rzecz Niemiec.
rinszka, którą wysłał, nie dodvnu i zmienia ląC swoie nazwiPo wojnie bierze udział w pru znała dobrego przv;('cia II władz
sko na imię, nazywa si~ odtąd wicowym. puezu w Niemczech, w~ierskich. Zawsze 1rudno 11Trebitsch - Linco)!ll.
w spr.lwie fałszowania bankno-\ wierzyć, że diabeł zdecydowa\V piętnaście laŁ późnici jest łów francuskich na W~ch, ny jest p'rzywdziać habit zakon
j.~nkiem partii konsen'atyw- 'W naejonałistyanym ruMU hin nika·
lt. F.

-l

URBACH

IJBllJll ŻYDÓW W"'41tl
O NlfPODlffil05( POlSKI
JUŻ

P. O. W. minister

•
Największy nowoczesny awanturnik chce wrócić na rodzinne W ~gry

bez

JANUSZ

zarządu głównego związku

'rebilsch Lincoln na emerJ rz

"-cdług pro-wizOO'ycz:nych da"tych Zarządu Okręg.u Lódzkie·
. J Li,(!i Morskiej i K(l-lonialnej
Łódź w tym wyścigu startowała
li:>hrze i niewątpliwie w toku
sk ładania dalszych ofiar zajmie
je<lno z czołowych miejsc.

Skoro

prezes

I

Zorga'Ilizowane na terenie ea~ego państwa zbiórki pieniężne
na ścigaeza są w pełnym toku.
Teraz chodri o jedno: kto w
tym szlachetnym wyścigu bę
dzie nierwszy ... Ja'kie mia-sto, jaliie województwo pierws·z:e ZJbierze potrzebne na budowę śoiga·
Cla fundusze.

~cigacza

~a zdj~cju

Przed Z-akOllczeniem obraJ ski· j naczelny kometldant Związku Le gionistów Polskich płk. Vlrych podczas obrad zjazdu Peowiaków.
sen. Szorr złożył interpelację do
P: pr.emiera w spra'Yie ~mkn~~- WARSZAWA, 1. 7. (PAT).
kows'kiego w charakterze prcz~
cIa lIst ad~okał6w l apUkanłow
dni~ 1 lipca p. Marszałek Ed ::.a Związku Peowtia'ków.
adwokac~lch. Mar~Z!ał~ senatu ward Smigły - Rydz przyjął na I Obaj ministrowtie złożyli panu
Pry,gtor ~lle pozwohł. Jednak ~~ łącznej audiencji mi,niS'tI"a Juliu I .Marszałkowi spraw·o-zdam.e s .•~d
?dczyta~le t~kstu ~n~eI"Pel~cJJ, ~za Ulrycha w charaktene ko- hy,tych zjazdów delegatów dłlu
ll1forI?-uJą~ '~l~C o mej, ~nu~lmy mendanla naczelnego Związku związków, które pan Marszałek
og~amczyc s~~ do podama tytu-I Legionist?w Polskich oraz ,~iJli z du~ym za?~wQleniem przyjął
łu mterpelacJI.
stra Mal'lana Zymlr3.'m· Kosclał-do wIadomoscl.

do morza

Pierwsi na ulice Poznauia wjechali Wasilew5ld, Kapiali: Józef i
Starzyński.

Po czterech etapaeh wyścigu
prowadzi w dalszym eiągu Wasilewski w ogólnym czasie 25:0:3:02,2,
2) Kapiak Jó~f 25:13:03,8. 3) Starzyński 25:24::33,4,
5) Kiełbasa
25:27 ;35,2.
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I uli, Paryia
aJ
ni klórgt:b dekoratgj.-2 .rao,uskie

i~
Ó a Jł!rzeeo.
P\HYŻ.

-

Białe

popielate luknie

i

c:

przłmówienia
królow~j

1-1

o o

Z

I

S l

BERSON

PoJ Parvż jest dosLaLecznie pi(~kn) tylko dwa przemówienia, a min' \V Yjllier~ . Brelonncux. POlU
wzgl~dem
architekLonicz- nawieie: .jedno w cz8 siC' wieI· tym wśród. szczegółów wizyty
Po~. KłOPGtowski
~l iej, niez<l(lowolonej z szeregu nym,
by zachodziła potr~eba kiego przvkcia w pałacu Eli' dzienniki dono zą. iż królowa
pom)'~łów dekoracji. prtygoto- przy. trajania gmachów sztucz- zejskim 11 prezydenta republiki Elżbieta ze wzgh~du
na żałob~
zło~ył listy uwcerzy~
"anych na przyjęcie l,rólew- nymi i nielrwalymi dekoracja- LCbruna, drugie w czasie przy- zmieoi całkOwicie 8\\,0.l e SUko,
telniaiące
~kiej par.'" :l1l;;,ieJ 'kiej w stolicy mi j t.e wyslarczą jedynie del-o jęcia lUł ratuszu.
'li.. w którn-b ,n'siąpi w Pal'\"
• ',...
'. .
".
1"'
RYGA, 1.7. (PA..T) - Drezvrtelll
Francji, ",ladze miejkie Par)'- racje z flag, girland zieleni, a
Oba przemówjenia wygłoszo zu.
m.lanOWH'le
zamwsl
OCCI JlI ,
•
'
.
'.
'
7a i czynniki rZ:lodowe, zajmują przede wszystJkim z kwiatów. , ne będą w języku francuskim. nIebieskich i różowych, klóre I.ulw." Ulmau.ls przYHI dZiś na zam
·
.1111a
. ł y ".
. t oa Ie t ac l l ku w Jełgawle Ilowom;anowane'"r,'o
c(' się
orgunizacją
Prz)-jl;cia,
\Vedług szczel1ó1:owego planu Trzecie przelll.ówienie, już po d onunowac
królowej
ElżbieL~',
suknie
,ic.i b~ pOSł~ ~: ,P. Ji)rze~o l~'opvtowskie.
poczyniły
pOważnl" zmiany
w pobyLu pary królewskiej w Pa· angielsku, wYI','łosi król w cza·
ryż u. król .Jerzy wygłosić ma w sie poświęceI)ia pOIllnika pole- da utrzymane l'cdvnie ,dwóch go, .l\~o'.'ł mu lłozyt Ile,.\' lIWICrZ~'
przystro.ieniu lllie ParyiN.
• bmłym
. ' . l• pOpIelatym.
".
tel1l1aJace
czasie pObytu w stolicy FrancJI głych żałnierzy ausłraU,jskicb kOJorach,
'
Poniew-aż prasa
szczcgólnie
zaatakowała projekty udekurowania wicH,ich l1lonumel1talnych gmachów Par.vźa, odznnO rozstrzel'aniu
('zających siG czystością linii ar
tony Litwinowa
~hilektonicznych, jak np. Pała
LO!,; DY.K, 1 i'. (P.'..T). \\' kocu Izby Deputowanych, czy też
We
wtorek
sensacyjny
proces
o
porwanie
dzi'ecka
larh
politycZllych LondYIlU krp
lwś.cioJla św. Ma.gda'leny,
7;by.
.
ż~- uporcz~'wa' pogło~",i o ,·oz:
teczny.mi
emlbl.emalami
w
LONIDYN, 1 7. (PAT). Halrg- go synka, a Ją zastrzelić.
spra~a nakazu .aresztowaniU 1.0 strzelaniu iony kU>mbm'za spr
kształcie
herbów francu1skich,
witz l\eventlow, malłJżonek zna- ' Barbara HuŁton wytoczyła będZIe .pono~'-nL~ rozpatrywana I zHgraniczn~'t'll Z. s. n. H. Li
wielkich gwiazd. "zy tez róż
n ~'ch ale~oryj, symboIi.zują.cycll nej milionerki ameryk~ńskiej mężowi. sprawę, a ponadto w. sądZIe pohc)'Jnym. lIr. ~1auę b ·ino~,·n . P()~loskn la opartr,.
Barbary Hułton przybył dzi- wszczęła kroki rozwodowe . .
WItz
Revent10w
cObowlą7.aC 'lUt hyC:: na wiaro"odl1vch infor.
wspóttpra-cę angiel"ko - francu~a dworcU' 'Yiktorla przyby- si~ jednak musiał wohe-c prze- IllH('i<~ch . .iakie o~'zyn;n[)o tu / '
sia.f do Lcmdynn za pOradą sw!)
ską, deko aC.fe te został~' roieieb. adwokatów,
ahy itanąć wającego hr. Haugwitz Reven- wodni1::zącego sądu policyjne- :\loskw.". ZOll::l Lil,,:inuwn by!",ł.
~ione.
przed
sądem policyjnym
w tlowa odrazu :zaaresztował a- go, te w .międZY~z~sie .. aż U? ial~ wind:l!1lo. nngicJkq. jl'j 'IIU'
Prasa pary-"ka. Jak również ~wiązku
z oskarżeniem go gent policyjny i OdłlrOwadzłł wtorku Jlle podeJnue zudn. 'C ll zWISJ o panil'i'l-;ki(' lir/ITI I
fery artystyczne Francji. wy- przez witas.ną małżon'kę, jakoby go do sądu policyjnego. .
prób widzenia i~ zc swoją dt>-I Low.
.
chodzą słus:z,nie z założenia. że zamiel"./:ał porwać łeh dwuletnie krótkim
.
przewodzie sąd.owym tychcza ową małżonką.
da
kW
,tP'P$13'f1ISP~M'R:!:IijJml&:lill!ilJ*.....il/I
. . ._ _
•
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii w s ąrl zi e p olicy jll1 ym hr. H a u gwitz Reventlow vozostawiony
został za kaucją 2 tys. funłów
szterlingów na wolnej stopie aż
(10 nadchodzącego wtorku, ~dy
izb lekarsko .. dentystycznych
,"pływcl\l

7.

(PAT).

li.r) [\ki prasy par'Y- pod

Uporrz,we POgiOSIU

reszlowanu i zWOlniDnu za BaUCJą

I

I,·,·

Po

_s::::::aouJtf~_~

lao

irZC!DiC!

konir 11-

W,bor, do rad ckregf:Ja ,ch

czynnika obywatelskiego nad wyborami do samorządu wiejskiego
.
Warsr.. k.or .. ,Głosu ,porannep;o" telefonu.te;
W dniu wczorajszym 06rado
wała sejmowa Komisja administracyjno - S3mOTządowa i zakończyła obrady nad pl"ojektem u t~'W.v ? ~orach samol"7~du w\ejslu~o. y.. uehwal, po
"Z1~ch !Wczoraj. zanotować
najeży na ... trapują.'OC ważniejsz\!.
Przyjęto postanowienie,
twłaJqee wyborCOm wykOnywa-

ma-

czynnOścf~ ~6lnk

uie
przy
w.głaszanin
Iłst~ a więe ZłDniejszono ~ podpisów pOd .zgłO.
ffZe.niem listy k.and~dató1V na 5
dOzal00·..a-...ono k ..... ---~ A"ynni_

Znaleziona
zwłoki
J
C

ma

'karnego, ~ożą.cego uiraUl
praw. nzałeżniono od lli'omentu
• N. Mac ormicka
doręczenia aktu oskarżenia, a A,L BUQUERQUE (Nowy ~1v
nie od w.sz-częcia dochodzenia , ksyk) .. l 7. WAT). Znnleziono.w
Wres~cie uchwaI<JIno kiJJka rezo ~ór:lch zwłoki zaginionego w
Ju:cji, 'między innymi wzywają- dn. ,24 ~7.erwca Johna Ncdilla
cą rząd do wniesłel1ia w naJ-[ Mac Connicka, syna wanego
bliższym czasie ustawy o samO- wydawc.: chicngo\'skif'go. .Tak
rządach wojewódzkich i o prR- si.ę
oka7.uje. ,p~lrlł on przy
eOwnikach samorządowych.
t wchodzeniu na SZC7.yt Sandia.

laBOO"czen,"e

ml"ędlunar

Warszawski kores}), "Głosu Po· misarz rządowy izb lel<arsko - denlltnnego:' telefonuje:
1ystyc:znych ustalił następujące terW dzisiejszym "Monitorze Pol· miny i lllh.'js~a przeprowadzenia
skim" ukaże się ogłoszenie komisa- borów do rarl okręgowych izb l",
rza rządov'ego izb lekarsko· den- karsko - dentystycznych:
tystycznych w sprawie wyborów
W Poz:lani:! na dzieli 2-go
do rad okręgowych izl) lekarsko - I dziernika 1938 r.; w Warezawie
uertty.słycznycb.
Na. pod~t~wlt na d.zic.>ń 11 wr~eśnia 1938 r.; w Kra
pr~ep~sów rozpl);ządz:lI\a mmlstra I kowle -. lI.a dZIeń 18 września 19'JH
oPtekl społecm~.l z 1938 r. o OrdY" r.; w Wlhlle - 'ta dzień 25 wrze6nacji wyborczej do rad okręgowych \Iia 1938 r.
izb lekarskI') - delljy:itycznych ko· ~ Do oglo.:li:enia "alączony jeIt
spis wyborców. Każda osob:l, upraw
niona do głos')wania może w ciągu

w,

pu

I

dOwenO ral"du A P

ogłoszenia

18
spisu wz/ożyć
'bOTcówdni
w od
"Monitorze Polsldm"
komisarzowi ,"z;ądowemu izb lekar,
.....
_
sko - dentj'stycznych pjs~lI1l1ie lub
szybkoł"
bamO"aDI~
ustnie do protokulu reklamaeJęl
lKr"....
:UUI!CUJ:",
-,
popartą dOlI orlami, z powodu poka Obywatelskiego nad aktem
WARSZAWA, 1. 7. (PAT). PRtlBA SZYBKOŚCl
2) Raucb (Merced~s) -123.287 I Illinięcia .jeJ samej w spi!'ie wyw.yborezym, oraz nad załatwia- .'tV piątek odbył się ostatni 6 etap (powlórna w 11 raidzic) odLywu km/godz.
borców, jak również z poworlu
nIem protestów.
jazdy okrę~nej n-go międzyna,- ła się na dyslun ie 1 km.. (przed
3) Eouuinger (~Iercedes) ---. wpisania 'la listę wyborców osób
Slkasowano Drny wynoraoh rodowego raidu Automobilklu- Iym wozy rozpędwły siG na ' 120.845 km/godz.
nie\l"rawl1ioll~'eh du gło owania.
~romadzkich okręgi jedll1oman- bu Pols~i n~ dy&iansic <:dyniu przeslrzeni 1 i pór klm.). l\OlC J -1 4) Mjr. Fru»)' (Mcrccde)
'a zastęp.ów komisarza rządo
datowe, a przy wybora-ch gmin - ŁomIanki (386 km.). Starl z 110 startowały w kilka minut po I (19.442 km/godz.
wego izb lekarsko - uent'ystycznycb
nych ..,Jc.ręgi jedno i. ąWllmanda. Gdyni nastąpił o godz. 2-ej nad przybyciu n:l l11('l~ na 1'{IWUl'J \
KLASA a-A:
_ minister opieki spuł<!C;:II~j powolal
Łowe. lPod t.ym wz.ględem pro- ranem. ,Ogó~em wy~larto~\"al11 sz?sk b('tH~u':f'j pnd. łAH1!~ank:l-1
1) Sicdlc'ki (8M\ 7) - 110.12·)llekarz;r. !Ient:!itC:.w: kapitana i'ltall'
.fekt jest lepszy, niż projekt 50 wozowo KIerowcy Jechah na ,Uli. Po odnyclll prob.\" ],i!ome- l,m /gouz.
I !>we(a Pyrkę,
\it·:>lda Neym'lt1a,
ustawy O Slłmorządzie miej- ogół wolniej, niż na etwpach po- I tra - lance (przeciwny wiaLr
~) Strengcr (Cilrocn)-103.122 Leona Saeh3a,
Adama
"'olaf;
Akhn.
przednkh, oszczędzając wozy: zmniejszał nieco ~z'ybkość) pu- km/ godz,
skiego.
Po7Jl)awienie -c z ynne,:..; o prawa pr.zed dwoma ostatnimi próbami szczono wóz n-a próbę zry":l1 i . :ł~ Paczcsny (Cil ro en) 101.G9 L _ _ _ _~_ __
- próbą szyb~ości płask!cj omz Ihamowall i:l, p(}iq;aJą~.q ~ta kIlku I kl11 godz. .. .
.
Przy SehOr7;f' niad, żołądka l jelit.
wyb4ll'czego w razie postępowa- PTóbą zrywu l hamowanIU.
zntrz~'nułIlJNcb na hnll, .1 uzd )' t y4) HOgozlllSkl (CI lrocll) 99.585 wątroby oraz dróg żółciowych szklalfNa metę 6-!:!0 etanu nod Lo. lem (2x50 mtr.) i wolt~· d(}okG'~l km / god.z.
ka naLuralnej w o d y g o r z k i c.i
"
......
I "
Franciszka - Józefa
zażywana
nfl
miaThkami (18 km,) od 'Varsza- I (·hol·!łgicwld.
(Catość
ro/.~r"'wała
KLASA
2-A: •
I Ił'
_,I
· t
"
J
•
•
CZC7.0 Je~1 (OS
,onu)"m nlczawU<.Inyl11
wy przybyło 49 woz6w. Pierw-; ię na prze~trzel1i 200 111.).
1) SzwarCi-tClll (LanC ia) _. I ztlwsze delikaLnie działającym środo
szc auta zjawiły się w "ilkanaś- ~ 1\ ierowey zarówllo polsey jak j 13.495 kln /godz.
I kj(>J11 wypróżniającym. Zap. Vlasz. leJ,
T)'sią~e tłumy okalają przedni cie minut po godz. 7-ej rano. O· i zagran;czni w;-kazali w lej pró
2) Polturak (Lancia) j07.91:11--kort. Grobowa cisza. Słycbać tylko stabli wóz nr. ó6 (kpt. \Vilanow- bic na ogół znacznie lep-;ze opa- km/godz.
dźwięk strun 0:1 rakiet, twarde 11- ski) na "baziku" przybył o go- nuwaniC' mu:->zyny (jak również
3) l\ołaczkowski (Lancia)~'
..
derzenia pił/d oraz tu i ówdzie krót dzinie 10 min. 40.
lCj)i-zy ~tal1 hamulców) niż w ro 105.540 J m~g(}dz.
do przyjazdu starosty
ki oklask widzów po mistrzowsko
Nie przybył na mel(~ w czasie ku uhiE'gIYJIl. NajhHJnit'j, nn,jczy4) llanslcl'I1 (lfallllumng)
krakowskiego
oddanej piłce.
llrzep1isanym w6z nr. (ja (kpl. ści(',i techllit'znic i )Iajsz~'bcie,i QO.ti40 km/godz.
'
KLASA 1-A:
Wars.r.awsld koresJl. "G/osu Po
Anglik AUSTIN gra z ameryka Stanisław Paszkiewicz) 113 .,ł,a. \'ykonał p,'clbę ur. 28 (pol'. Konillem MAKO. Ciężl(a wall;:a. Nagle zi'ku", Uóremu pod Luhichowclll łaczkowski), fU', 40 (.Tan Ripper),
1) Traegner (01'W) 11 1.697 rannego" 1elcfonllje:
dzieje się coś osobliwego. Podcza,> olwło 100 lon. od Gdyni odpudło nr. 39 (włoch fJhisaJba), ur. j 1 klll /~odz.
Przed t);J.ru dniami "'lzeta wilen
• - dl a zlmany
.
. . lewe kolo WI'UZ z półośkł!. Po do- (niellli<>e Jłauch ), nr .•3":.. (
..
2) R'Ippel. ('""'
')')/' 51'a Slo,,"o" t.iolliosbo' :ic znan~
g dy prz~lWntcy
mIeJsc
melluec
pIel llI00) 101")._-)
obchodzą dookoła siatkę, kto~ przy kO'lIaniu gruntownej lIaprawy Truegnl'r), 111', 48 (uit'micc hr. km/god~.
"
.
• ~ 1(!:ial,;~cz ludo'\"~' 1), ~ill. WóJcłk,
stępuje d(\ gracza angielskiego i przy ubcej pomocy kpI. Pa . zkie Orssich jur. 19 (polak Strcllgcl·).
3) Glusalba (l'lal 1100) 1OD, ( 'O I którv niedawno hl na audjencji
Oficjalne wynild próby szyb- km /godz,
w S~~ale, wyj"!chaĆ mu do Cz';ch~szepce mu coś do ucha. Anglik wy· wicz l'uszył w dalszą drogę przyl,onuje salto, rzuca rakietę w górę bywając do \Varsz.awy o godz. kości płaskiej pod łA)'mia~),kalll i
4) Proua:-,zko (Fial 1100)
słowacji. Korespondent warSzav..
103.~99 km/godz. .
f>ki .. Slowu" podróży tej nadawiII
i tarza się 1>0 ziemi; wydaje się, Że 17-ej. 'W skulel, opóźnienia nr. przedsLawiHją si<: następl1JąCQ:
zupełnie siracił panowanie nad 50· r):{ nic odbył próby szybkości 0l(LASA ii-TA:
.
próbac~ techl1Jczny~h zwy· Il.uze znaczenie polityczne.
hą. Po tym jednak Jlodnosi rakietę ["az próby zrywu i l1nmowaJlia.
1) RychLer na Chevrolct - cłęzył por. holaczkowskt.
z ziemi, IJczyszcza <;ię z kurzu i gra
.Jeden z wozów nr. 60 (por. I 115.052 km/godz.
p.o próbie szybkości odbyły
Obecnie donoszą nam z Krako
2) l\'IazurE'll-' (Chcvrolet)
się próby techniczne zrywu i h;\ · ,a, że istotnie p. Wójl'ik zlo7.ył
dalej. Ale gra .lego wyda,je się ('Iler' PctzCJl na "Lazikll")
giezniejszą, struny dźwięczą czyśZAPALIł, sn~
U 3,708 km/godz.
mowania. Wyniki tej próh_, I w starostwie krako,vsldm I)odani..:
cieJ i curaz ezęścit'j piłki jego "ą na skult"k uh'ostrożnych mani3) Karczewski (Chevrole.t)
przedstawiają się następująco;
o pa .. zjlort
do
Czecbo"łowaeji,
okla<.kiwa'le.
pulacji mechanika z przewodu- 113.457 km/goM.
Por. KołacZlkowski (Lauci'l: przed!>tawi.1.jąc w nim cel sW(ljf.>j pt'
Wygrywa mecz. Przyjaciel(' jegn mi ('Icktl'ycznyrui, którymi do·
4) Zajdcl (Hudson) - 100.953 64.2 setk.
dróży. Wobec tcp;o. :ie staro ta kra
oblegają i zasypują ~o pytalliami: tknął zbiol'l1ika z benzyną. Po- km/godz.
Jan Ripper (FiaL 1100) M.fj s, I.owski bawi na urlopie oświadc.lo_ Prz~.t pięciu minutami 1OSt; inr ugaszono pi.uskiem i wóz po
. KLASA 4-TA:
Ghisalba (Fjat 1100) 65.4 sek. 1:0 p. Wójcil;ol'."i, :Ze na decyzJę mu
lem njcem' - wola do nich i .lal, IJ r61kkj pr7.erwic rus7.yl do pnj·
l) MJr. Tffla-nd (Mercedes) Rallch (Mercedes) 66.4 sck.
si zaczeka c ,~ rIo chwili powrotu
,złl1onv oilieidż.a "alllocboderu,
h)' szybko ~d
12G.984 km/godz.
stam&ty.
li .
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..GLOS PORANNY"

L Najskromniejsz, rentier,
A
CANNES, w czerwcu.

ta.

Oczywiście

pobyt w

s.amym

IVIE
z
lur,sla, trje Jak król

CZ,
żywała

kryzys.

Publiczność

Jest tu rzeczywiście tanio. Ab)
sobie z tego sprawę, wystarczy przerzucić chociażby ogłoszenia
w miejscowej prasie. Jakaś wdowa
ogłasza, ze przyjmie 1-2 osob-y ~
pokoju parterowego w willi z ogrlJdem za 20 franków dziennie od o.
soby. Pensjonaty po 30 franków
dziennie z całodziennym dobrym u.
trzymaniem są na porządku dzlel!nym. Ale nawet hotele I-ej katego·
rii mają do dyspozycji gości w se.
zonie letnim pokoje z całodziennym
utrzymanie od 40 fr. dziennie. A za
sam pokój płaci się dzisiaj w lecie
w najbardziej luksusow~Tch hottla<.:b, jak Negresco i Ruhl - 40-50 franków, o czym jeszcze 5-6 lat
temu nie można było marzyć, pomimo, że frank z tamtej epoki był
wart więcej od obecnego.

zagr,a ·

Jechać w lecie na Rivierę --\ mieście, takim np. jak Nizza, w jed-I niczna nie dopisała. Przesilenie .I~\)
uym z popularnych hoteli, położo11:ych w centrum, uie jest przy jemny. Ale na Rivierze istnieje cały
szereg miejscowości, ez~ to nad '3amym brzegiem morza, czy też na
pol.rytych bujną roślinnością zbo('zach gór, gdzie warunki klima..
tyczne są wprost idealne. Można tu
mieć ile się chce słońca, ile dusza
zapragnie cienia i rozkoszvego prze
wiewnego cbłodu.
Był pewien okres, kiedy Rivie:-:l,
!ak i inne dl,klnice Francji, prze-

brzmi to jak paradol.s. Wtedy, gdy
wszysc:-, uciekają jal{ Ilaidalej od
słońca,
szukanie wypoczynku na
"Jasnym Brzegu", gdzie prawie ani
lIa chwilę nic nie przesłania promie
ni słonecznych, wydaje się niemal
absurdem.
A jednak? ... Przeciętna tempera·
tura w lecie nie przekracza tu 24
stopni, a nawet po:lczas naJwu~
ksze-j opel'acji słonecznej wieje zawsze od D10rZ.1 lekki, chłodn~
wiatr, zganiający znój upalnego la -

PoLldany niemiecki może odtąd,
w parze lub w pojedynkę, spokojnie ułożyć się do nu!
.Ieżeli jego "fiihrerzyt1 sprowokują najbliższą wojnę światową, nic
lllU się więcej stać nie moze! Bo, o
ile wierzyć pismu "Deut~cbes Patentblatt", pewien eks}Jert od lóżek,
nazwiskiem Hauser, ofiaruje
jako najpiękniejszą zdobycz niemieckiej samowystarczalllC"ści "prze
dwbombowe" baldachimy nad lóż·
kaArmaty zamiast ma!.la, a przeciw
bombowe baldachimy zamiast ży
da codziennego z zapewnionym poIwjem - to szczyt troski o spokój
narodu. "Komfortowy grób maso·
sprawić
wy" będzie prawdopodobnie lanso- może
wany przez tlrganizację "Siła przez
Wojna gawwa ma za sobą smuł.- waży się na taki krok: a jEdnak d.3radość".
l'.ą przes1.łoM i bogate doświadcz('- t{·rminacja., widmo klęski i llpok~
nie, ktćre pozwoliły powstać licz· rzenia i taką broń może podsunąć,
Niemieckie ministerstwo propa- IJ.?j literaturze na jej temat. Uhr,- j~łk to zresztą.
I!andy dało zlecenie re~ał{cjom ga. ciaż tmktat wersal::ki zabrania u- lIcz~rniły państwa centralne, po raz
zet i czasopism, aby w przyszłości żyw' ania gazów w jakimkolwiek
pierwszy stosując chlor,
nie wspominały o malarzu Hansie konflikcie zbrojnym, to jednak
ahy przeważyć szalę zwycięstwa.
\'on Marecs, ani dodatnio, ani ujem· nikt się nie łudzi, aby litery trak- lIa swoją stronę.
nie. Powodem tej dyrektywy jest
BrOl\ bakteriologiczna, jak każd!
odkrycie, że Marecs był pół-żydem. tatu mogły skutecznie obronić
ludzkość
przed
wojną
gazową·
IIowy
sposób walki, jest ni?okre śhZarządzenie to jest tym bardziej
W
licznych
artykułach
prasa
C.'l.- na. w skutkach. Człowiek, lub zwieuwagi godne~ że dopiero przed dwo łpgo świata opisuje :;kutki i prze· np,
lOa laty urządzono w galerii narodowej specjalną salę imienia Hansa H?g wojny, w której dominow3ó od' chwili zarazenia do czasu skonl-ędzie broń chemiczna.
Obrona statowania choroby przenosi się z
von l\1arecs.
miejsca na miejsce,
przed gazami zostll.ła już ujęta w
Ponadto
zarządzono
zdjęcie
rewną.
syEtematykę,
opraf:OWallC
styka
się
z ludźmi zdrowymi i, ni'3
wszystkich obrazów Van Gogwa.
Nawet artystyczne druki Van Go· ~zereg skutecznych sposobów, mar wiedzą.c o swym stanie zdrowotgha zostały wycofane~ bo 'Wartyś· j~~;V'ch na eelu zmniejszenie liczb, Dym, staje się mimowolnym sprawcą rOZ5Zal'za.'1l:t się choroby zakaź,
cie tym, jednym z największych 0fiar wojny ga.zowaj.
Obrony
Ul'zy
się
całe
spoleczeónej.
Nawet już po wJzdrowieniu
świata, dopatrują się nagle założy
stwo.
ezło",i'3k
ten jest jestC~e przez pe.
ciela .,sztuki zwyrodniałef'.
W Wiedniu oddział Ges~ Ił n Niewątpliwie mogą. l:iyć jeszC1A" w wie n czas nosicielal7l zaruków.
przyszło!d przykre niespodzianki Bakterie niektÓlycll chorób sI!
"urzędOWO" pociął obrazy Renoira
pod postacią. niema.nyeh dziś ga- szczeg61nio ni~bezpieczne ze wzglę
i Kokoszki.
.zów, ale na. to będzie się przygoto· du na swoją stosunkowo dużą od- - - - - - - - - - - - - - -wanym. J"st jednaK inne nieoozpie- porność na temeperaturę, wilgoć,
Pray RpSul,-m iol4dka, goqaee
E'ń!!two
gastryenej, mdł08d.eh, bleganu lob c~
• '
_..
lub słońce.
z_pareiu, już jedna sz:kla'1lka naturał- nlebezpteczeństwo, kryJące _Się poza
.
.
ncj wody gorzkiej Franciszka - Józefa trującymi oparami gazów bojowye' ~ak~ene tych właśrue .chorćb ~a.d~
d~iała z~wS'Ze ni~a:wodnie, szybko i
__ wojna ba~eriologiczna.
. , Ją. SIę. ~r.;ed'3 w8zystkim do llzycIa
Wyda.wało by Się, te nawet na.J- w WOJDle.
.
_
sknteezme. ZapytajCIe Waszego leklR"Za
bardziej sklćc;ma. ludzliość nie puRozprzestrzenianie się chorób za·

Broń

I

(ieńskiego uczuł potrzebę
się wody KarlsbadzlMj.

naP.icia

*

","ożenia.

o

*

słynnym "królu"

ameryKa!'l-

"żółtej prasy", Hearst'cie, opo
".iadają na'3tępującą anegdotę:
Zdarzyło
się
r;tz, że Hears!,

skiej

wstąpiwszy

do rtdakcji jednej z ga
swojego )mnccrnu, zauważył
'h/cnnikarza, którego dotąd nie
~;nał. Podszedł więc do
niego
~et

wszczął rozmowę:

długo

-

Czy pan

-

A dużo pan zarabia?

Półtora

u nas pracuje?

roim.

-

Sto dolarów tygodniowo.
1 jest pan Zladowolony ze
~wej ')el1sji?
- Tak.
- Wobec tego zechce palt po·
~zukać sobie pracy w innej gazecie.
Bo wf>półpracownik Hearst'a zadow@Jony ze 3w('Jich honorariów nie
może być dobrym dziennikarzem.

*

Dwuch
J, ~;:yj:ldół
rozmawia
fi' Ziernialiskicj.
--- Ni~ maS7- poj~cia - mówi jeden - jakie ten Stef,an ma szczęś 
cie w kartach.
- Co ty mówiszl
-- Właśnie. NiI.t go jeszcze nic
przyłapał na oszustwie. ("Szpilki tt )

s}ladek cen, a nawet likwi
dacja szereg!! hoteli. Od ostatniego
jednak se~nll zimowego 7t.lczęło
się tu znowu lepiej powodzić. Przede wszystkim powrócili anglicy,
którzy stanowią obecnie Ilajliczniej
szą kolonię obcą W..1 Francji. Cały
szereg ludzi, posiadającYl'h skromtlą. rentę, żyj~ tu spokojnie, dobrze
i tanio.

I

przejściowe
każny0h

le

kłopoty

podczas wojny jest wogo

łatw~.

Duże

skupienia ludzi na stosunKO'
wo niewielkich przestrzeniach

w miastach or~z w polu tworzi) l'ar
dzo podatłlf do roz[)rwst.rz.::miani:\
się epidemii w~.rullki.
Opr6c~ lotnictwa, i..tór<:l przy pom'lcy specjnlLych homb będzia moglo zaraza l:
'llJsZat y, Jeżą.ce nll,wet daleko pOla
strefą. oddziałów 'I';alczą.cyeh,
ni"wątpliwie

dużo złego uczynić
~ięgajcłca w dalsze

n·.oi.e dywersja,
zaliątki krall:.

Na H.g rozważań o wojnie baktetiologicznej specjslnego posmaku
I!abierają.

fakty masowych zacbórowali w niektórych armiach w czasach obecnycb.

Ci jednak cudzoziemcy, którz,
tu przez czas dłuższy,
normal!1ie nie korzystają z hoteli.
Posiadają przeważnie własne miesz
kania lub wille. Kalkuluje się to
jeszcze lepiej. Ptzeciętna willa o 6
[<okojach ze wszystkimi wygodami
ko~ztuje od 800 do tOoo franków
1lIleslęcznie.
Umeblowana - dwa
razy wię~ej. Dla rodziny więc, zło
żonej z Idllul osób, jest to duża o·
szczędność_ Utrzymanie 500 fr. na
osobę Illiesięl!znie. W tych warunkach łatwo je']t urządzić sobie ży.
cie wygodnie i bez tro<;ki za bardzo
niewielJde pieniądze. Za 40 funtó"
angielskich lub 200 dolarów mie·
sięcznie c.lła
rodzina, składająca
się z kilku 05ób, żyje w )..omfo~
o jakim nie może mar~ czy to 1ł
Anglii, czy w Ameryce za te same
pieniądze. Nic więc dziwnego, ?Je
angit>lski jest tu, obok francuskie.
go i włoskiego, n3jn~ciej s,oO"
kanym językiem.
mieszkają

Jeszcze uie tak dawllO w armij au·
!,!'id:;kiej sz('rzyły się masow·' zaNa tle przep~chu urządzeń \
~horowania. lIP, grypę,
wspaniałości natury spotyka Iłę
· _lo
• • •
t
najbardziej prymitywne formy ży.
w Chtna.... coraz Częs-:Ii!J wys ępu-..
.
•
"k' d'
'ód dd'
('ta codZIennego. KobIety de rI·
.ą wypa<1 I
zumy WSl'
o Zlab
' h . k' l
·
. d Zł' ł a gueur
I ł'ape usza,
waI c:!:ącycb ,a I nd'le nawIe
•
,.ez ponczoc
. ..
łO'W
- <: h oI era.
męzczyzl1l
rowmez z go a. głową,
w sportowych kapeluszaclł bez kra.
Dziwnym
zbit)giem okoiiczności watów, w płóciennych spodnIach I
e{tidemie zjawiają się w najbardzlPj sandałach. Tylko przejezdni turyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r:iE,odpowioonim czasie, ki,~dy pew· ci, przebiegający Rivierę w s.amo·
ne poGunięcia polityczne, luh istnie- chodacb o znakach rejestracyjnycb
jąca sytuacja wymagają. szczegół wszystkich niemal krajów,
stan:).
Tif:j czujności i dubr<:lj IJOsta,w y ar- wią wyjątek. Ci jeszcze są jako tamii oraz cal<,g-J narodu.
1<0 ubrani. Ale miejscowi goście naJu! tylko 900 tys. hektar6w do rozparcelowania
.
_.
'Vypadki te, chociaż na piarwszy śladują Robinsona Cruzoe.
Kiedy RzecZipospolita polska lUU zasad .lLS~aw~ z roku 192~.~ nut oka mr.ją po:;ór przypadkoObok :łyda, zbliżającego do tli·
odzyskała swój byt niepodległy przy zało~en.1U, ze ~em,po. akCJI wości, jednak przy bliżs;:ej analizie tury, można korzystać ze wszystZa pas zie.mi przeznaczonej pod parcelaCYjneJ będZIe talue sa- o warunków, VI j kich powstałv.
kiego, co daje wysoka kultura kraparcelację, wynosił w zao- mo, .Fak przeciętnie w Jalach
..
ju. Mimo kanikuły, teatry i kina są
kr~g1eniu - 3,[) miliona hekta- 1918 _ 19J8, naj-dale.ł za 6 Ja't wskazują raczej na l)rz'~myśtaną
otwarte. Kasyna otwarte prawie
rów. Było to ni(·co mniej, ani- refoTma rolna powinna być za~.kcję,
wszystkie. Zamknięte tylko nielic_
żeli 10 proc. oqóJu gruntów.
kończona.
Inającą na celu zlamat:.ie pciychiczIle hotele i niektóre niewielkie re'
Akcja p:u.~eJacyjna "-- dowolCo będzie dalej? Jak zos.tanie no i fizycZlJe, a. przymjulllit'J zn1nicj l'tauracje, a właściwie t. zw. boites
na i przymusowa - rozpoczęła rozwiązana sprawa zas·pokoje- ;,;zanio odporności niekt~t'ycil TIaro- de nuił, obliczone na publiczn~ć I
sj,ę od zarania
niepodległości; nia głodu ziemi? Co trzeba b~- (]6w.
grande saison. Komunikacja antozrazu powolna, następnie przy- cizie uczynić , aby rolnictwo,
brała szybkie tempo, dOChOdZąC\kŁóre.go dwie trzecie posiada Współczes.ta naaka i me'lycyna po- bUSOMl doskonała: czy to wzdłut
do swego szczytu w roku 1922. działki najwyżej a-hektarowe, siadają jednak w swym skarbcu wybrzeża do St. RaphaeI do Menło·
czy 'lo w góry. Okazji więc do
'V roku 1925 wydano ustawę o I musiało i mogło znaleźć w Łych dość środków zapobieg.awczyC~l, ny,
wycieczek
j~st dużo.
wy.k onaniu reformy rolnej, prze warunkach lensz~ szanse utrzy- aby epidemie chorói) zakaźnych
T. M.S.
znacza.ląc na ten cel pozostały mania się na poziomie i, co naj zwalczyć i skutecznie tępić mikro·
wówczas zapas ziemi, szacowa- ważniejsze. podniesienia te5'0,~
_
by...
ny na mniej wi~ce.i 2,7 milio- Doziomu? .Jiakimi metodami hę- 'la~, ~e w l'eZ~~taCle o~tata~zJly~
nów ha.
da pracowu1li rolnicy, którzy nic dektem d~wErsJI bakten~logJCzn:-J
't. T. K.
Reforma rolna . realizowana znajdą już ratum.k u w powięk- Ir.ogą byc tylko w kraJ8ch DJ(:'
PiotrKowska 101, tel. 121-53.
raz lepiej, raz gorzej, 'lo wolniej szenitl s,woich dzialek, bO' zabra egzotycznyc!: .
Tanie pobyty ryczałtowe w Tr/lt
to znowu szybciej, znajduje się knie zapasu ziemi pod akcję.
przeJsclOwe kłop01y
skawcu. Z. T. K. uruchomiło
obecnie w tym punkcie, że już oarcelacyjną? CZy nie zajdzie i skcmcentrowanie 113. ;akiś cza" tank pobyty ryczałtowe w Tru
najwyżej 900 tys_ ha możnaby potrzeba zmiany
u1stawy albo wysiłktlw ku zwalczaniu takiej luh skawcu. Cena. pobytu 2D-dniowegJ
-w zgodzie z ustawą - przezna hardziej intensYWJlych prac me innej epidernii
St. J-.
(pełne utrzymanic, 2 wizyty lekalczyć na obdzielenie ziemią bez- lioracy.inych i scaleniowych na \
•
skie. kimatyka, kart:L do picia, wód)
rolnych i upetnorolnienia mało- r~wni, z wykorzystywanie'u uie
wynosi w II sezonie zł. 1.77.--. lirolnycll. Tr.zech czwartych za- uzytkow?
C7estnicy są. umić'szczani w pieIpasu ziemi, istniejącego w roku
Niezdrowa stl'u.k tura społeczZawadzka 16.
wszorzędnych peILSjoratach "Bd.
1918 już nic ma.
r,a i niski dochód roJnictw,a wy
~~ra~~~1I stor' i "Kosynier". Zapisy w sekrc
To, co zosŁało do rozparcclo- magają, aby już te·r az ,n ie czeka Czarska __ M d E
tariacie od 18 do 22.
.
'd'
-ag a gressy.
K I ' Ż T l{
•
I
"'al1m, a znaJ uJe SH~ głównie jąc, aż ustawa z roku 1925 zo° Duet GIBSY et GIBSY.
.0 Ont~ .'. '. . W ~~IWl n.-~a
'" rękach prywatnych j kościel- sŁanie w 100 procentach zreali·
ORKIESTRA JOLLY-BOYS.
. tyktem IllleSCl SIę w wllh "ZNICZ",
nych, "-'y s lar ~iy ]13 bardzo krót zowana, przygotować się · do Czwartek~ sob~t; i niedziele flVE tuż przy plaży. _~o~oje ~ i 3-ot:oLro ki okrrs Ct:'ISU. Przy zachowa- wzmożonych trosk i zaaań .
Sala Idealnie Wentylowana.
"'"t". 2:naczne zDlzkl kcleJowc przy
"
_
' .
rrzejazdach 'rt' obie strony_ -Wik.
W !lledzlelę, dn. 3 hpca.o g~d •. 8.30. wlecz.
PIerwszy inaugurllcyjny smaczny i obfity. Codziennie wy
WI.~(.z6r
I
Ch6~u Dana cieczki i poranna. gimnastyka. na
Piotrkowska 94.
SO!JSCI; Hannl 8nelliislr~. A~lłm .wrsocM. Program: Oantada, Ostatni uśmiech, rJażv. Na lipiec ilość mit>rsc ~cłśle
Bilety w cenie zł. 2.20 sIedzące I Nowoczesny romllns, FIU-fIU-fIU, Lwowska poleczka, Sak Piosenka cygl!ń.
. •
"
, .09 stojące sprzedaje kasa Filhar·
ska, Słomiany w~owicc, KujlIwiaCIelI, Milo'ć. znaclV n~jwięcej, Dodatek ogram.czo";a. _
_
monii (tel. 213·84) /I W dniu koncertu P. A. T., Jonn, 1 Jo, Wesele kontrllbasa r; gIt.rll, Księżniczka Śnie~ka
ZaplSY l wfonnaCle w Sekret.a..
~f!15~ ogrodu
Godzina sJCJęścia i t. d.
' rincie ol 18 co 22.

I
tilód

Słynny matematyk Einstein b~'l
taz obt:cny z zoną FU przyjęcill
li prezydenta
Szwajcarii.
Jeden
z cbecnych na prZ'Jjęclu ministrów
powitał misll'?;a; cbwaląc go jako
geniusza matematyki.
Na to odezwała się żona mistrza:
- W3zystkie działania matema(yc~.ne są dla mego męza zabawką·
Nie posiada tylko umiejętności

był duży

tylko

*

Hitler po Zjed!niU sznycla wie·

spodarcze, Sl)adek waluty, trudno·
śd dewizowe wszystko to wywołało kryzys, następstwem czego

bakteriologiczna

krajom kulturalnym

zdać
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naszei
szkol
reformie. •• Kar, cielesne.··
Inspektorat,.··
Skladkomania. ••

4.000 nowych etatów.··Przeniesienie naucz,cieli. ••

Niewlaściwe świadectwa

Upłynął rok szkolny, zacz~ły niejsze i lżejsze, niż orzed dzie- le złych, dokuczliwych, tel'Ory- niły władze do zlikwidowania
się upragnione, zarówno przez sięciu jeszcze dniami.
zu.jących rówieśników i obojęt- komasacji inspektoratów. Przed
([Zieci i nauczycieli, jak i rodzi1.
nych na wszystkie inne środki trzema, czy też czterema laty
wakacje. Mam w zanadrzu
Szkolnictwo pol'skie nie ma wychowawcze. Wniosek leka· zlą<:zono znów po kiJka powia!-;.1-1-.a ohrazk6'v z ż"cia szk::>!y, dobrej prasy. Na ogół nie. - rzy został przez parIamen't szwe 'tów szikolnyeh w jeden rejon in

ce. .-,

nc\Ynego rodzaju zd i~cia migaw
kowe. Przyjrzyj.mv im się teraz.
::\Iożliwe, żco;::lądanc przez pry
zmut bez'troskich, &łonecznych
c:ni wakacyjnych, b~dl'\ się nam
\\,\'dawa6 mniej oonure, harw-

władze szkolne

czoęsto

stosują

przenies'ienia "na włas.ną prDSbę". Mówi się nieszczęśliwcowi:
- Albo pan zloży podan,ie, albo ... Ńo i biedak składa podanie, to znaczy, ;:c koszta przenie
sienia opłaca sam.
Trudno byłoby ustalić, ile
wśród tych przeniesiell służbo·
wych będzi.e typu "na własn~

A sz.czególnie jeśli chodzi o t. dZ'ki odrzucony.
spekto·ratu. "V nowym roku
zw. prasę "narodową." potępiaPewien wybitnv anl.','Ii,k spy- szkolnym nastąpi rozczłonkowa
iącą w czambuł wszysbko, cO tal polaka, dlaczego Polska się Ide rejonów na kj.lJka siedzib in
sic rodzi i Tobi w dziedzinie 0- tak obawia wprowadzenia kary s:pek..torskich, CD Tlależy uważać
światy. A to nowy usLorój wi- cielesnej do sz,kół, usłyszał w za rozwiązanie
Sz.częśliWisze,
nien. A to szffwła powszechna odpowi.edzi, iż dlatego, że ho' gdyż ułatwia władzom bez,po- p'l'ośbę". Możliwe też, że władze
nie stoi na wysokości zadania, nor polskiego dzieoka nie po- średni kontakt z pracą szkolną, uprzytomniwszy sobie, jak u·
g;dyż rzekomo nie umie pfzygO- zwala, by j,e bito. IP odobno an- no i j.est w 'tym systemie inspek jemnie muszą się odbić masoĄ tować swoich Ucznów do gimua glik ów mial dać wyraz swemu toratów jednopowiatowycp. wieI we 'pifZeniesienia
nauczycielzjum. Jędrzejowsz_czyzna. I w zdumieniu, że akurat "tam" kie udogodnienie dla nauczy- S'l:'Wa na pracy w szkole, zanieogóle ,.syst-em" kruszeje. W do- nasz honor umiejscawiamy.
cielstwa.
chają tego zamiaru, co przez
datku żydy siedzą razem z chrze
III.
Ale co będ.,;ie pO' da1,szych 5 wZigląd na dobro slzlkoly jest ze
ścianami. "IK omunistyczny"
Przy pomocy okólników nic latach? Ue też mogą kosl-tować wszech miar wskazane. Co zaś
Związek Nauczycielstwa Polskie rozwią.zuje się: zagadnień. skarb państwa takie e1ispcry- do charakteru słUŻibowego wnio
,.Głosu
go Ileż się z.rehabilitował. I jak Stwarza się jedynie bariery za- menły? I czy nie było by lepiej skodawców, to niech to nikogo
'Vcrol·a.lszy numer "Głosu Po tu pisać o szkole dobrze?
kazów. Najsl1'rowszy zakaz sto- przeznaczyć te sumy na now.e nie dziwi. Organ Zwią.zku Narannego" został skonfilskowany
Mo'żecie pisać źle! Ale p1szde sowania ka'r fizycznych nie wy- e'faty nauczycielskie?
uczyciels1Jwa PoLskiego wymie.
za art. wstępny na kol. II p. J. prawdę, panowie! Dziwna rzecz, trzebi reszty tego środka wy.
V.
nia czynniki roszczące sobie
K. U., omawiający dane zamie- że frazes o wadliwości naszego chowawczego póty, póki nie hę
A propos etatów n:mczyeicl- pretensje do ingerencji w "praszczone w ostatnim wydaniu ustro.ru szkolnego jeszcze "im" dziemy mieli dosta'fecznej ilości skich. Mamy do zanotowania wadI svkolnych i do w5J)ółdecy
"Rocznika statystycznego".
się nie okle,pał. Reforma ustro- szkół dla dzieci, trudnych do objaw wielce dodatni. Od 2-ch dowania o losach nauczyciela:
.iu
polega, pomijając w tej chwi prowadzenia. Na.rbardziej dra- lat panstwo łoży znów na a~a- sołtys, wójt, różni prezesi i
DY2URY APTEK. - Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apte- Ii nQwe typy szkół zawodowych kOllskie zarzadzenia nie usuną żowanie nowych sił nauczyciel- działacze społecmi, nO a przede
ki: Duszkiewiczowej, Zgierska 146, właśdwie na zmianie termino- ze szkół systemu składek, poki skich. To mili. ŚWIĘTOSLAW- wszystkim ksiądz prObOszcz.
VII.
J. Hartmana, Brzezińska 24, W. Ro logii. Od;padły dolne klasy f,iIID- się nie rOZWIąze zagadnienia SKI pierwszy uczynił wyłom w
teraz stanowią budżetu szkół. Pallsbwo opłaca oboJętności władz wobec paląNo;we prol<,'ramy nauczanI:t
wińskiej, Plac Wolności 2, A. Pe- nazjów, które
relmana i S-ka, Cegielniana 32, W. s,zlkolę ,powszechną i dwie naj- nauczycieli, samorządy dostar- cego zagadnienia oświaty, które stawiają na pierwszym mIeJISCU
Danieleckiego, Piotrkowska 127, wyższe, zwące sil: obecnie lice- czają inwentarza - ale to nie mu to zagadnieniu groziła kata- wY'chowanie. Dlatego też wykoF.. Wójcickiego, Napiórkowskie- um'. Co 7.aś (lo szkół zawodo- wszystko. Aby szkoła z ,pożyt- strofa. Może dlatego właśnie rzystuje się w szkołach wszelgo 27, K. Kempińsl{jego, Karolew· wych, to one się dopiero wyJklu kiem pracowała, trzeba jej wie- niektóre pi&ma go tak zawzię- kie okazje mogą,e'e się przyczynić do ufspołeczenia jednDstek,
ska 48, J. Cymera, Wólczańska 3'1. wają ze sko'l'upy Ulstaw' i zarzą- lu innych drogich rzeczy, po- de a'takują?
dzeń. Możliwe, że niewiele hędą trzeba je.) map, zbioru książek,
Otóż na przyszły rok szkolny okoliczności uczące miłości 0.1Ul
warte, ale .nie l.teSlt wykluczone, porzYifZądów do doświadczeń fi- przewiduje się dodanie szkolni- czyzny. W r.achubę wcho~.zlł
Z
że slpełnią pokładane nadzieje zycznych i chemicznych, potrze ctwu 4.000 młOdych sił faeho- przede ws~stkilID uroczystości
dniem dzisiejszym rozpoczyna Przek:reŚ'lać je z góry byłoby tro ba radia, epidiasko:pul, ilustracji wych, CO oznacza całkOWitą nie paI1stwow.e. Niestety wkradło
6·tygodniowy urlop wypoczynkowy
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• w'yt
h
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ma~
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To też' zv,any pow.szechinie. 0- wśród nauczycieli. Doczekali mepotr'Zevue l SzkVUl.lIW'e now
Łodzi nadkomisarz POLAK.
eooe.l nato'mil,lst wygłasza się kó~nik /premiera .gen. SKLAD" się, naresz'Cie, bied:lcy, czyhają- karslwo. !Poziom naukowy derW dnie wczorajszym powrócił Ulla
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z urlopu ~p~zynko.wego i objął uczy'delowie s7.iKólpowszech- surowiej 'Vbierania składek po wedle obliczeń "Głosu Na1Iczy'- szy-ch "dni" i ok'(jij'emo§c!to.
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A~ .YK, który na czas, urlo~u widzieć IW irunym związ'ku. Nikt wania 'wypisuje się teraz nic na brak sił farhowych (oczywiście matlki, tydzień POK. święto
llbad '~azkmls~rzaki~oJa1GlikPełmc bdz~złle w iPolsce nie stwierdził dotąd naz'Wisko ucznia, lecz ojca, ni· tylik'o przy kontynuowaniu 0- sportUJ, świętd piewi etc. ete.o OWI
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"LmnaZjD'W ale WIadomo po- miera, nie płaci przecież !.po- gdyż ,,produ!kcja"pedagogiów py ame,
e y wreszcIe
~
sledczego nadal kierowac ~~dzle w ~szech~i.e,' że brak jest raczej datku". Rozmaite zbiórki na i lice'ów pedagogicznych' nie dzie si~ tydzień nauki. ,Bez żar
zastępstwie aspirant Kamtn&ki. (ł) (i t.a olbrzymi) szkÓł średnich najoróżnorodnie.jsze
sz:lachetne może w tak krót'kim czasie wy- tów: te WlSzystkie okoIieznośeio
państwowyeh j lub tanieh pry- t.:ele odbywaj,ą, się tak, jak daw- pełnić wyrw, powstałych wosku- we obchody i pogadanki, przy··
: t . . . d'
m_'
oJ
•
t t
tek II·.k\vl·dac.l·i seminariów nau- gotowania z tym związane powałnych ••N1e WIerzę zresz: ą, ze nIeJ. g yz wszysu\.le 'Le 'ns y u- czycI'eI"~-I''''h,
chłaniają 2'ibyt wieJe cennego
Grand-Hotelu
boli was reforma sbruktury ad- cje legitymują się zezwoleniem
.,;... '"
,
VI
czasu IPTzeZ'naczonego na nau '
W,dllje O BI A DY najlepsaeJ jakości minisłTacyjnej szkolniC'lwa, to na.jwyższyeh władz panJ,two·
.
kp. Tak dale.y· b . . ,-ć nie moźe:
Od :o:;~~O!ir\Wi:C:~' D~~~ING
raczej .nie dają wam spać nOWC wych...
Obraz mtnie.i ;pocieszająIcy,- '<.
.1
programy nauczania, panowie
Czyż naprawdę skladkomanii Przed kilku dniami doniosły pi
VII.
~
autorzy. narodowi, procrramy, w szkołach nie można położyć sma o masowych przeniesieTydzień minął zaledwie od
rozdania świadectw szkolnych.
stawia.'<lee
na
pierwszym
piakresu?
Nie
nowym
zakazem.
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nauczycieli
na
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Z tymiświadecbwami tym rauie wychowanie dobrego oby· 1e wskazują.c szkołom legalne Chodzi, wedle relacji tych pism,
dla roczn,"ka 1917
zem coś nie było w porządku.
- t
h
walela państwa! A wy, powiedz źródło dochodów.
o kilkaset pracowników sz·kol- Ministerstwo uprośdiło (słuszI S arszyc
cież to otwarcie, chcielib"ście
IV.
nictwa, k1órzy na wniosek staJ
nie zreszlą) drukowany tekst
W lipcu r. b. urz,ędują, w Łodzi szkoły wyznallio"ń' eJ' !
Na.w· ierw były inspektoraty rostw i woJewodów ma.ją otrzyświadedw
zaprowadzając dla
lIa"tępują.ce komisje poborowe:
li.
szkolne, których zasięg władzy mać przeniesienie na inne p,la"
uczniów kończąeych szkołę noDla P. K. U. Miasto I urzęduje
Kuratorium szlkolne okręau obe.i,mowal .jeden powiat. Przy- cÓwki.
~
wy typ świadectw. Ponieważ
dod2.tkowa
komisja
poboro,,'a warszawskiego -sądzę, że I'ÓW- szedł czas, kiedy je skomaso-,
Kosztaprzel1iesiell słUżbo- przystąpiono jednak zbyt późw dniu 15 lipca r. b.
deż inne kuratolia - wydalo wano, najczę.ściej łączą,c trzy w wych opłaca skarb OaIlstwa. no do drulku, sz.koly, jeśli na:qtawić się winni wszyscy poboro na wiosnę r. b. oikólnik, będąJC v .J··eden. Niepomyś.Jne wyniki skło Dla uniknięcia tych wydatków
'ł' . .
J
wet l1skuteczm y za:InOWIema
na kilka ty,godni naprzód, otrzy
wi rocznika 1917 i starszych, za- znacznym obostrzeniem istnie- •
ltIies7.kali na. terenie 2, 3, 5, 8, fi i jących przepisów, zakazujących
Jutro. w niedziele, dnia 3 lipca br. o godz. 12·ej IW pol. odbemały druki dopiero w ostatniej
11 komisariatćw policji, którzy z stosowania kar cielesnych w
dzle się w synągodze T-wa .Linas-Hacbolim~ przy ul. Południowej 19,
chwili. Również okóLniki wy jaś
jakichkolwiek powodów nie stawili szkolnictwie. Odtąd kierowniNaboteństwo Załobne ra spokÓj duszy
niające nowe typy świadectw
Eię w oznaczoIiyrn terminie do prza· ctwa sz,kół i władze szkolne
dotarły do wielu szkół dopiero
giridu wojskowego i otrzymali pierwszej instancji muszą pod
Ii
II
w przede dniu zakończenia roimienno ,"ozwania z łćdzkiego sta- osobistą odpowiedzialInością w
. Ie zaprasza krewnyc,
h przYJacl
. '61'l znaJomyc
.
h
k'u sz,kol.n ego. Temu nalez'y
na kt6 re uprzeJm
rOEtwa grodzkiego
termi.!lie 3'dniowym meldować
ZIIRild T-lila Nles. Pam. Bledn. [IIar. I PoIoinicom
przypisać, dlaczego w 'Wielu
..L1nas-Hacholl.". l6di. PoIlldlllo"a l'.
szkołach absolwenci onymnją
Dla 1'. K. U. Min-sto II Ul'z~rluje władzom przełożonym o każdodatkoy,a,
kOillisja
poborowa; dym wypadku nieprzestrzega- świadectwa obecnie, lub otrzyw dniu 28 lipca r. b.
linia rzeczonego okólnika, bez
mają je dopiero we wrześniu,
Sta.wić siQ winni wszyscy pGboro· wz.ględll na to, czy rodzice "poZ powodu zgonu
B. P.
l
gdyż dla nich (w mvś'l najnow\yj rceznilm 1\:117 i starszych. za., szkodowanego" dziecka doma~}Ił
l&:
szych przepisów, ot'I"zyrmanych
mieszkali na terenie 1, 4, 6, 7, 1,'. gaJą się zadośćuczynienia, czy
l ' Hl
"L
w ostatniej chwili prz,ed wyda. . t'o W PO"I';'
.
wyra"a
głpbokie
wsp6łczucie pO:losteleJ- Rod%inie Orlll1 Zarz ....dowi
'l niCIU świadectw ) sprowadzono
l "", 1"6 l- 1'.A l':Ollllbana
'v,I L l me.
J>
...
l;:t(;rzy
.
. l . hl(O l '",lek
.
firmy Hirszbcrg i Wilczyński
Farbiarnia Jak6b Frenklel
l' ś,:<~'1I'ntVl'a niew)aściwe.
z .]<l'le
powo d'ow lI W tym samym mniej więcej
1'i? .stawili się w oznaczo~iym ter- \ czasie w Szwe:-ji, w kll'aju o wyI Zważyw:szy, że kierownik,
11l11lJC do przeglądu WOJskowego I soki ej }.;:ulturlC moralnej i maczy dyrektor szkoły, podpisująi otrzyul1ł.li imienne w"zwaIliiJ. z Lcrialnej kolo lekarzy' - posłów
cy świadectwO' szkolne, jest 01(jd:'ki2go fitaro"tW:1 grodzki.eg·o.
wystąpiło z projektem zupełnehigieniczno-psychiczne)
sobiście odpowiedzialny za zgo
Dla powiatć,w lóLlzkicgo l hrze- go zniesienia kar cielesnych w
c1ność z księgą ocen szkoły naz:lli:'kiego urzęduj!' dodatkowa k0· szkole, wskazując na wielką
Wydział zdrowia llUblicznego Zet- wowym przez badanie i udzielanie rzuca się pytanie, coby siC; staH:i~~n pouol'owa w duiu 2 li9C<l i· 1 ueJ'wowość Obecnego młodego rządu miejskiego w Łodzi powołał porad dzieciom neuropsychopatycz lo. gdyby organa podwladnr
JT('~ r. u.
pokolenia. Związek szwedzkie- z dniem wczorajszym do życia W łJym oraz osobom dorosłym, cier- również ze spełnieniem swoich
·\\"~/.y,; tki(' clodatko\\ c k,)II!i"j0 t:{o nauczycieslwa zmobilizował drugim ośrodku zdrowia przy ul. }:\iącym na narkomanię (morfiniści, obowiąz.ków zwlekał" do osLatrc.J.C'lowe z:'rlWJlO tlia P. K. U. przeciwko wnioskowi lekarzy Lllbelsldcj poradnię higieniczno • alkoholicy itp.)
niej chwili?
}.!i::ttJo 1 i H jak i ella ]Jowi:1tć!w opinię publiczną, udowadniając psychj('zną·
Wszelkie badania będą przepro'j Organizacja prac" w biurach
](, h·ki( ~,) i 1J",;rZil'J"kirgo 1I1'zr::clJ1j~ że kary fizyczne są stosowane
Celem tej poradni j~st za~obie- wad zali lekarze _ psychiatrzy
wyższych władz szko'lnych eza
w Jol,;,]u I'I'i;y ul. KO~CjU~lkj 19.
uic wcbce dzieci nerwOlvycb, a-I game chI/robom psychIcznym 1 nersami mocno szwankuie.
I.
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Odcz,t kpt. (,pryka

u

I

Na kolonie letnie
wyjeżd!ają

Rozbudowa południowych arteryj wylotowych. - Ul. Sienkie·
wicza będzie pokryta granitem na betonowym podłożu

Starauh!aI ~ łyr~f\cji ubez!)ieezalni
I>polecznej w Łodzi, zOi'~allizowaJ1y
zo~tal w aali raiły miejskiej odczyt
kpt. uypl. St311isława Cypryka z
Cen trał nego JIlstytu tu PrzeciwlotIIi .
ezo - gazowego.
l(pt. Cypryk mówił na lemat naj·
nowszych sp9sobów walki lotniczej.
Odczyt urzą\lzony został dla urzędników zarządu mie,j.3kiego j IIb~zpjeczall1j społecznej. którzy wysłuchali z wielldm
zainteresow,an;em prelekcji, wygłoszonej z duzą
znajomością rz'!czy.

lamkniede

ulic, Zamkowej
w Pabianicach
W z\\ h!zku ~ prowadzeniem robót
nrukar.,ldch zamknięta zostala w
Pabianicach ulioo Zamkowa, stano·
wiąca przedłużenie szosy z Łodzi
do Kalisza.
Zamknięcie ulicy nastąpiło od
ul. Kiłińskiego do wylotu Wiejskiej
w miarę zaś postępu robót do ulicy
Laskiej (szosa).
Otwarcie ulicy dla ruchu nastąpi
dOIliero po całkowitej przebudowie
nawierzchni w początkach września
r b.

na

o

o najnowszych sposobach
walki lotniczej

•

\Ve wczorajszym spra wozda.
Hiu z posiedzenia rady przybocznej donosiliśmy o zamierzeniach zru'ządll miejskiego w
sprawie poszerzenia Al. Kościuszki na odcinku od ul. Andrze.ia do ul. Zamenhofa.
IProgram wydziału technicznego nie ogranicza s1ę jednak
do tych prac i zarz~d miejski
zamierza zrealizować w bieżą
cym roku znaczną część szeroko zakreślonego planu naprawy. rozbudowy i przebudowy
dróg w Łodzi.
W
obecnej chwili trwają
prace fl8 arterii wylotowej na
południu miasta _
na nI. })3bianickiej.
Ulica ta jesŁ obecni c w przcbudowie. Od strony Pl. lLeonhardta w kierunku poh1dniowym zakłada się ,plyty betonowe pod kosllkę bazaltową Draz
krawężniki rÓwnież na fundamemach betonowych.
Prowadz()!Ile są wylkopy ziem
ne od PJ. Leonhardta do ul.
Cieszyńskiej.
Podobne prace
trwa.ią na 11'1. IPjDtrkowskiej nrl

I
l

odcinku 0<1 ul. Emilii do BrZC-j
źnej. Przeprowadza si~ zrywa11ie bruku . Na ukOl'!czeniu jest
zakładanie krawężników Oraz
w
pl'zygotowanfu
układanie
podłoża betonowego pod kostk.~
bazaltOWą.

na podłożu 1Jetonowym.
Trwają l'ównicż prace na ul.
Sienkiewicza na oddnku od
Narutowicza do Przejazdu.
Pierw!izy etap obejmuje odciuek od Narutowicza do 'fl'all
gułla.
Na odcinku tym w
chwili obecnej arwa si~ bruk
z kamienia polnego i wykonywa kraw~iIliki na podłożu betonowym. Ulica ta otrzyma na

\VkróLce rozpocznie si~ budo
kanału prowizorycznego
przy uJ. Rzgowskie.}. Ulica ta
będzie przebudowana. Otrzyma
I1awierzchni~ ulepszoną, bazalt wierzcbuię granitową 113 pOdłoźu betonowym.
W nadchodzącym Lvaodniu
1.8l'ząd miejsk i ro'zpocz~i~ robo
ty inwestycyJnI' w ~ródmieściu
W Borowej G6rze
oraz w południowo - WSChO-j
dbie.i części miashl na ChojZa.r~ąd łódzkiego okręgu woje·
w~

Szkola SZJbowcowa

'wódzkiego LOPP pod:1jc do wia- llach.
domości, że wdiliu 3 lipca (ni aJzie.

11049i, 99\);;, 8974, JOj36, 11362, 9531,

Wylosowano ;) proC". obligacji m. 8918, 910!, 8(jJ 4, 12089, 7707, 9169,
Lodzi po 500 zł. sztuk 5, a mianowicie: 1120:14, 11506, 10nl, 104037, 11&43,

Ilraiku

Pele"ne i k

warto układ, ~bowią.zujący na. rok.
Wobec wgo strajk został natychmiast uikwidowa.ny i dziś wszyscy
PUJ15tllopią do pracy.
Robotniey browarów natomiast
zawiesili czasowo akcję strajkc.wą"
bowiem przemysłowoy przyznali irr.
wprawdzie podwyżkę w gra.nicach
od 15 - 4ó proc., ale nio zgodzili
się na. układ zbiorowy. Sprawa. ta
b<idzie przedmiotem konf.m'n.~ji 1,Q·
niedziałkowej. Gdyby przemysłcw 
ey odmbwili, strajk w brvwa.:raeb
będzie koIItynttowany.

aDietowe

zostawili m. I. roztargnieni łodzlanle 'w tramwajach

*

Wczora,j zarząd miE.'~ski wysłal
na kolonie I~tnie do Serw nad je·
ziora Augustowskie tiziewezęta z
lJ ( miejskiego domu wychowawczego. \\'yjechało 117 dziewcząt.
Na kolonii tej wraz z dziećmi lód7'
Idmi przebywać będzie 20 dzIeci
z Kresów Wschodnich.

Wrn-- drugie o lusowanlea

nr. nr. 54, 26, 23, 165 i 74.
10538, 9729, 9634, 8266, 12191, 11170,
Po zł. 200 obligacje nr. nr 518, 40S, 10991, 8678, 7045, l1j96. 10716, 12047,
4H, 307, 306, 54'3. 488, 321 i 428
7548, 12,1.27, 7818, 10839, 10454, 8712,
Po zł. 100.- obligacje nr. nr. 1::;95, 80.1:1, i064, 11797, 9.339, 105Ql , 93 ,\,4,
1801, 2091. 170.3, 208", 1072, 1591 , 1062. ! tOn80, 8352, 8151 , 12()18, 12347, 7722,
1138, 108.3, 1~30 , 1048,1195, l61:J. 17ilfi.1821l, 8956, i(j87 , 11~91, 82.Q7, 7101.
1305, 973, 1433, 1955, 1080, 1;)56, 927,17515. 8243, 12086. 10·102, 12188, 10221
\ 12799. 11106, 7392.
1219, 813.

w fabrykach w6d gazowych i browarach
\\. uU:.Uwczorajszym w godzinach
j.,oobiednich odbyła się w ine-pektoracie pracy konferencja. ~ pr7oOd~ta wiciela.nu robotników, zatrudniollych w browarach i fa.brykaeb
wód ga.zowych, którzy, jak donosiliśmy, proklamowali strajk, dolr:agając się podwyższenia pbc !
t.awarcia układu zbiorowego.
Na. konferencji ~ robotnikami muryk wód gazowych , osiągnięto eał
J,.'lwitc porOZ1lmienie. Przyzna.tK'
im podwyikę w wysokości t6 proe.,
wym,wienia jadnomiesięezne i m,.

Zarząd lilie.jski w Łodzi IV t~·..:1I
dniach zakwdHłi!wwaf 12(.1 dzieci
U(· wY.iazllu na kolonie letnie i po·
wierzył następującym instytucjolU
prowadzącym już kolonie letnie 1V
swoim zal,resie, utrzymanie tycb
dzieci:
T. U. R. - 10 dzieci, Szkoła pn·
błiczna 22 - 12 dzieci, Szkoły dla
głuchoniemych - 8 dzieci. S1rai;y
Przedniej - 40 dzieci, Rodzinie
Policyjnej - - 50 dzieci . .
Łączne koszta Iltrzylll:\Ota tycb
uzieci wyniosą zl. 4 tysiące.

12-ej odbędziew !lię
otwar
I"
la)
godz. szybowcol\'lj
cie oszkoły
Borowej
;
Gćrze (20 kim. za Piotrkowem
w
5 i 6 proc. obligacyj pożyczki konwersyjnej m. Łodzi
kiErunku na. osadę Bogdar.ów).
w dniu tym począ.W ::i z y 011 godz. W dniu 30 bm . o godzinie 11 w sali I 8::;11 , 918.J, \)208. 11800, 7625, 7517.
8-ej uruchomione bQdą. aut0busy posiedzcń Zarządu ~Iiejskiego w Łodzi S087. 12863, 12!:l8, 10942, 10:200, 9::;51.
Z pl. Kościuszki w Piotrkowie.
w obecno;ci notariusza Ur. Okszy-Slrzc . 11878, 1092!, 11773, 7432, 9275, 10747,
leckiego odbyło się drugie kolejne 10- : 851-l. 1:t203, 10880, 9137, 11284, 7012,
sowanie ;O; i G-procentowych obligacji 8704, 7952, 8653. 10619, 12278, 8301.
pożyczki konwcrsyjnej m. Lodzi z ro· 1878:1, l1G61 . 12413, 8983, 12162, 11432,
ku 1934.

likwidił(ja

dzieci z Łodzi

•

Po zł. 60.-

wylosowano

Il'bligacje

Po d

nr. nr. 2838, 2707. 2725, 2975, 3239, 17471

tOO - obligacje nr nr '1<ł1?ft,
'16657 16673 17989' 1~
1;)689' 15089' 17191' 14026
14&38' 15988' 16056' 16517
18228: 15204: 16917: 1431':17087, H3047, 17714, 16568.'
14616, 14090. 16375, 18981ł,
14399, 1 ~879. H3960, ló191.
1·1820, l:t.>w, t.\.397 , 14621,
\8~:l .
16341, l 3350, 18621.
18J6::;, 1:>004, 1311l1. 1 ' "
13404 , lłBa , 14869. 1"1207,
18865, 13306, 1?057, 1~,
16421, 16400, 15436, 16598,
17000, l (,Ń!>;,), 13482. 18961,
15391, 17795, ta520, 17109,
1u11!1
1 ilOO, 1:.i181. 18;3:;;:;.
1487.1. 181)48, 16316, 16:!72,
17800, 16698, 13572, 16321,
18429, 15209, 18502, 14640,
13176, 15266, 13890, 1461~
17493, 17022, 17569, 13«17,
1785i>, 18717, 13809, 1372~.

"DWA DNI NA KASPROWYM". 3145,24940, 2622,3148,2817,3046, 2U132, 14858'
W duiu 8 lipca. r. b. od€jdzie z 2438,2807,2852, 2509, 2591, 2733, 25:37,! 16343'
2377, 3590, 2200, J31S, 2!9:;, :14~2, 29~7, 1722~:
V .dzi do Zakopanego pociąg popu· 3044,34&, 2278, 337,1, 2088, 3<1:>6, 23/3, 13640,
larny, organizowi1,ny prze z ddf'ga. 3609.
..
1'5256.
WJ:IQ.Sow,,:uo 6. proc. obhgacJc m. t41M),
turę ligi popierania turystykj w
13330,
Warszawb D.'t dW 1 ldnio w ą. wy,; C7.- Lodzl, a mIanOWICIe:
Po
zł. J.OOO.obligacjr
nr.
nr.
n8.
17351.
kę pod hasłem : "OW:l. dni na Ka~·
%1. 931 , 1197. H04. 1131, 1766, 88, 17107.
prowym".
i>6ii. 150iJ, 976. 128, 581. 1604, jO, 1384. 18377.
Pociąg odajdzie ze s l. Lt dż-Fatir. 1224, 1276, 754, 1793, 1790, 1~75, 204, 17198,
dnia. 8 lir.ea. o godz. 20 m . 10, po· &26, 423. 1637, '716, 276, 462, 1209, 17550,
1:\537,
wróddo sto ł~ódź Fa b r. .'lnia 11 li'38. 1809. 51 , 1116.241, J030, 1138.
161:H.
lipca. O gOllz. 7 m. 10.
Po zł. 600.- obligacje nr. nr. 2377. 14U3,
Uczestnicy wyciec.~ki będą mieli 2383, 5873, 6765, 4672, 6211, 265.f., 3705, 18319,
5Ha, 6166, 6697, 2515, G902. 60513, 4080, 17445,
•
. .
7ab eZp16Cl.One mIeJsca numerowane 4236 5537 4943 6659 4554 4647 2822 13251,
dCl leżeni.&. Cena. karty kontroInaj, 14222: 3263: 2987: 6181: 4011: 2516: 32tH: 16231,
obejnmją.c9j przejazd k~leją w obie , ~6~~, ~9!, ~52 , ?~17, ~658, ~810, 4816, 18400,
strony, p;:-zejazd koleja linowD. :'.)1.~, .I.lL), b.36ł, 3,)~1, ,)94~, ;:>914, 239~, 13j6i,
. .
K
.'
a42a, 6522, 5077, 44~5 , 4085, 6363, 514."
K lIzmc na asprowy Ol:az w y cIecz- 5310, 5585, 2772. 5407, 2999, 2155, 3763,
Po zł. 50.- obligacje nT. nr. 2201',
ki piellL6 w terenie z p rze ,voillli- 5237, 3714, 3978, 2629, 2326, 6&W, i168, 23898, 25497. 1926~, 21868, 21191,
kiem - ~ł. 23.90.
:?OlO, 2414. 33 22, 3565, 5580, 3402, 2598, 19:1\11, 219:81 . 22209, 22872, 22648,

w miemąeu ezarweu pozosta.wili 6 złotych i 70 groszy w gotówce-,
t'ozf::trgnieni łodzi3Jlie Da.stępująee 11 kapelusz damski, 2 pary kalasoprzedmioty 'w tramwajach miej- nC.w, dwie pałeezki do. bębna, 2 neI!l'~ery, ba.ńkę do mleka.,
klucze,
ekicb'
\)7 par rękawiczek:, S apaszki, 8 fotografię) kołderkę dziecinną, letorebek, 1 ksją.żoozkę wojskową, gitymację uczniowską, buty dzie·
4235, 4iRO, 6182, 4010, 5591,5234, 3541 , 22>56i, 2.3889, 21180, 20047. 21949,
9 książeczek i 4 z,3szyty, 26 para.80- cinna i damskie, rćżaniec, łańczu.
6159, 3112, 3 673, 45u5, 2105, 4353, 1:i282, 25003, 19aj2. 25988, 2330J, 25408,
2?~8, 5269, 67~7 , 5088, 5455. 5~0, 6871 , 23~),
23~24 ,
~082t.
::5306, 24.514,
li, 5 IJ3r ok.ularów, 1 ksią.żkę uo szek od zegarka, wzory, pasek.
21164, 22(01), 25971, 19851, 22491,
rta1:, oźpństwa, 9 bereUw, 3 laski, 3 drut~ 2 grzebienie, bra.nsoletkę, "NIC ŻEBRAKOWI DO RĘKI, 1,mB.
20019, 25003. 25226, 22863, 24480.
/:It.aliki., 12 pertmonetek, 4 pary druki, szkło do zegarka, ubranie KAŻDY GROSZ NA ZWALCZA.! ? P~, zł; 2~.- <?,b~igacj~, nr. n~. 12816, ZOil!!
l , 2H)89, 237:12, 19520, 20077,
.
/1_240,
~H.l,
1
1<)7.),
81.,
"
),
7l:!",.~
,
7110,
l·(.ńcZllCh . 1 sukienkę. 3 sakiewki, 'obocze,
krawat, męski , próby
NIE
ZEBRACTWA".
12409, 11166, 117137, 7972, 8322, 9257, 20062, 21 124, ~U\}3, 21254, z.J113,
22882 , 2567lJ, 22431 , lm7, !lOSU,
1 kapclultz D1~ski, 7 czapek:, 3 ze- wełny, kosztorys budowy, futara.ł
2~R04,
25164 , 222&8, 229M, 25529,
garki, 5 ('hustek, 5 teczek, 3 pary I de: ~kul~ro,,:, pelerynę,. saIld~~••
22988, 23591, 21227, 1~j27, 21050,
majteczĘ'k, 1 książeczkę Ubezpie- kOf>tI'.lm ką.p:el0';Y, 2 wleczne. p~o.
19523, 20727, 22868, 21769, 19348,
t:zalni Społecznej, 5 świadectw nt, 4 r u demlczk1 z pudrem, bI~hz
2412i, 23107, 2"361, 2:1375, 22771,
19813. 19295, 22291, 1933:1 , 20280,
szkolnvch, 2 koszule. 1 kołnierzyk, nę· bf(~z~ę, s.c~zoryk, brunon,
227'.ł8,
1~J<.j8. 19856, 21790,
23009.
brtJs~urki, JęcZllllen palony, 3 pa·
•
23522, 2b88."I, 20466, 20096, 22107,
pierc~mce, papiarol'lY, 2 zapabiCL.
24195, 22011, 23765, 24506, 262f1(),
ki, spinki, palto dziecinne, 2 pudeł
21218, 21567, 240938, 20523, 2-4949,
ka. tekturowe, skrzynkę soli. suro·
21167, 20631, 2ii724, 21393, 1ee5'.
\vicę. (laszkę, wa.lizkę, 4 laski, świc
2305&, 22511, 20517, 21529, 23978,
;PARYŻ, l 7. (.PAT). Doktór co i młotek.
22161. 4291. 24W. 25232, 21755,
?2'6l)4
25227, 20232. 25692, :!ł926,
Turchine, :;iłynny paryski leWszystkie wyszczególnione przed
l98
6 11:, 23769, 24698, 22246, 23719,
2
'.<;9
karz elektrlV"łdJiolog sz.pitali pa mioty są do odebrania w wydziale
_ v
2322../ , 19i01, 20028, 23<nV,
ryskich, ktOljr operowany już :ruchu Tramwajów Miejskich przy
męża"
20840, 5717, 22Z19.
lwł ~8. razy .. i pozbawi?I'Y Je~t uJ. Tramwajowej 6, codziennie miQ
d:~OnI l ra~lOn. pod?ac SIę rnu- uzy 10 a 13, prtc:l niedziel i ŚWią1,
Intryga. oparta na
oboj przy pracy, a
to, ze kaeM I-iiiiiiiiiiiiiiiiiii__
stal w dnlU ~zora.~szy~ no~ve 'PO udowodnieniu wł~ności.
roującym żon~, m~ża i jrgo 08obi- swoją sekretarkę ...
mu 19-mu zabIegOWI chIrurgicz
..
.
:Kic wierzcie mężom, którzy przyj
nemu wobec rozszerzenia siQ I ~rled~mot,y meodebrani' do dm:\ stą sekretarkę. stanowi treŚĆ inte,,~horzell,
"powodowanvch .11 Slt!rpma r_ b. oddane będą, towa- re sl1jącego filmu p. t. "Sekretarka ll1ują piękne sekrctarkL..
jej męża", którego premi2ra odbQ W filmie p. t. ,,8ekrt3tarka jej
orzez kontakt z radem .
rzystwom dobroozynności.
dzie się dziś w kinie "Palace".
męża" grają.: Warren Bull, d.:,sko·
Z Grudzjąd7a dono<;;zą, fe o'
Zaintereowanic. ,;idzć.w. ?udzi Ii.'ale ;:hudowany, przy~~jny, zrów· staŁnio na Pomorzu odbywają
zwłaszcza zagadment">, w Jalu ~o:> noważc.ny, przedstaWla'Jący
tyP.
.
. 1
KOLONIE WYPOCZYNKOWE
sposób osoby, występują,ce w obm. Fympatycznego amanta. Jean Muł", 1 Sl.ę h,czne . z.jQ~uy g ospodarcz.l~
ZWJĄI::KU ZAWODOWEOO ~YDOWSKlCH U~ZĘDN1KÓW
PRYWATNYCH WRi Lwowm (o charakterze pensjonatowym) zie, potrafią. wywikłać się z drama· która wywią.zała, się świetnie 7,e mem,eow. l a z,.JaLdy Le przyb)·
ty<,znych perypetii, w jakie rosta- swej loli i ;o;dobyła. n.owy 6uk~e6 ; wają niemcy z Gd'3ńska i Trzcją wplątane
Fe.veIly Roberts w roli llworl?:i- dej Rzes.zy. Wczoraj DbradoOn miał sel.ratarkę, która, przyj· cielkj.
wał - Grtldliadzu zjazd pomo r
pensjonat "LEśNA" tel er. 2
Pensjonat "DZIUNIA"
mcwała dykt.~nnCt wprost do ... swe
.. fojekretark:1 jej męż::L" to k' l"
'td .' lu'
'.
. k' 1
Cena za pobyt: (zlerotygodn. zł. 106.90 Cena la pobyt: (zterotJaodn. sI. 136.90 go serca.. 2;onę cał~wał po ... kola- film , k1<.ry obejrzeć powinna każda s I.C 1 SpU Zle l ~llemlec 1<: 1
Pen!jonaty komfortowe, woda bieżl\ca, światło elektryczne. leżaki do dyspo- cji, ~E.'krctarkę po... dyktandzie. żona i każda kandydatka. na. Ż(JII~' Rl'lfeisena. Jako glowny mówt,cji, pokoje dwu i tr.r;y osobowe. - Bliższych informacyj udzieła i .r;gło·
ca występował prof. RIohm,
lIZenie przyjmuie Sekretariat Zwi~zku. Lwów, Pasaż Mikolascha H, !chody, Żonie mówił, ŻZ serce ,jego jest
który dawniej przebywał w Bp'
tod:r:iennic od 5 -9 wlecz. Telef. 239-02. Zgroszenia z prowincji załatwIa się
o:lwrotnie. - Prospekty w Sekretariacie.
linie, :1 ostatnio w Gdal1sku

1

.

l~nl [Ił ~fKR(IARKA11

Ofiara wiedzl

. po dwdj neJ. zdra d y
Historia
opowiedziana po mistrzowsku
w filmie pt. "Sekretarka jej
trójkącie,

iiiiiii_-

zna.l'Z.yło

Ziazd, gOSPOdarcze
niem,óVl

I

TATARóW KRY

I

ICA

I

Nr.

18~

Na

ławie oskarżonych

POR~-\NNyll

-

HI38

"Straszna zbrodnia, cz,li...I.
Ukaranie

domorosłej

poetki i drukarza

udział

w zbrodni.
Po umorz~niu przeciwko Gibkiemu dochodzenia, wystąpił on na
drogę sądową przeciwko
wydawcom broszu~'Y małżonItom KOTARSKIl\'1 i drukarzowi Rajchmanowi
o zniesławienie.
Wczoraj Kotarska oświadczyła w
cądLie, że jest półanalfabetką,
a
jfj mąż wogć,le nic o wydawnictwie
Bro~zllry poświęcone były
j~d nie w10dział.
Sąd pi> ::laJ'adzie skazał
I{otarnak nie tylko Zajdlowej. Poczesne
miejsce w ich treści zajmował rów· ską i Rajchmana po 7 dni aresztu,
net Stanisław Gibki, jak wiadomo Kc.tarskiego zaś uniewinnił.
pod(>jrzany początkowo o współ-

1'0lw0rillL zurodnia ZajdJowej po
"poetom" i
jako J:amva do
piosenek i publikacji cieszących się
wielkim popytem na peryfeńach
"Stra~zna zbrodnia łódzkiej Gorgo
liowej czyli tr!lgiczna noc" i t. p.
bistoryjki opiewały może nieorto·
graficznie, ale bardzo plastycznie
zbrodnię .dzieciobójstwa.
bIużyJa. domorosłym
wydawcom łć-dzk;m

Ukrył pieniądze
i

złotył

przed wierzycielami

fikcyjne zameldowanie o kradzie2y

PO., pn.ed wierzycielami dożył fikcyjne

Kutner zameldował w
skradziono mu 30 tys. zł.
z komórki, gdzie przechowywał
'Pieniądza w skrytce.
W trakcie
d :J..:hodz'.3nia. ustalono jednak, te
kradzież została sfingowana.
Kutner chcąc ukryć pieniądze

Vi[ olf
licji,. iż

zaDleldowanie o kradzieży. Pomagał mu w zrealizowaniu świetnego
pomysłu jego syn.
.
W czoraj Kutner s~azany został
na p6łtora roku więzienia} a jego

syn na rok.

I~karki

la pobit:ie

"~.4711 ,.
WP czasie procy, sporłu
... w towarzystwie.
Szcz,sliwe połączenie odświeża;ące; ",ody
kolońskie; z bardzo pożqdaną perfum q o
mocnym zapachf1.

Ol/];;ida

zosłał na 8 miesięcy więzienia
Do lfłkarza dr. Janiny Frysł przy \ llie to wyprowadziło go z równo·
lIl. Z-lchodni.ej 15 zgłosił ~ię Józef wagi. Wrócił do gabinatu dr. JaniLENGA.
Lekarka
~twierdziła ny Fryst i tu począł się awanturoa~trnę oraz chroniczny katar I)!!krze- wać. Uderzył lekarkę, pobił bygie,
li i skiervwala chorego na komisjQ nistkę i uspokoił się dopiero wów·
K,'misja stwierdziła po dckł~d- czas, gdy zjawił się iJotil:Jaot.
Wcznraj skaza.ny zost:!.ł na 8 mi~
uil:j::zych hldamach. że Lenga jest
zdolny jeszc~! do pracy. Orzecze· sięcy więzienia z zawieszeniem.

skazany

Okradł

j

"Tosca·· -

orzeźwia

Woda kolońsko zapach.

rozkoszny

chłód, czarujący

- Woda kolońska
rasowa,
ul<Knetao, o specyfi~znym wyrazie.

uTroł"ka"

zagraniczna tancerke

przedstawiając się za agenta
Dnia 25 Kwietnia r. b. 'f'I ~- jej,' że wyrobi jej engagement do
gu Warsza,wa -- Lwćw jechała. łódzkiego lok.-alu "Parłs", który
Ostatnia reform't ortografii wy·
Madeleine Siemens, t:Lncerka.. Do rZE'komo mial się znajdować w pa- wołała w surszycb warstwach spo·
22.00 Godzina niespodziaDek.
RADIOWY
1\ I'odliwej
niewiasty.
przemóWl1 '-'liŹ11 d worea:.
' ~ ''''I~''' ~ łeczeństwa odruch sprzeciwu. Lu62() ~[t1zyka z płyt i gimna~tyka.
AUDYCJE ZAGRANICZIw.
:r.lla}dują~y si~ w tym samym p-.:urranee-rka. r..,~d~13. aię na to i dzie, dla których język polski przed
7 1 - Kuncert poranny.
LONDYN (342)
rlzi:llc Hers7. Grynwald, lll"led~ta,. ooydwoje prl.'3siedli w SkarŻySku sta~a wielk~ wartość - literaci ł
l~:, LJ Audycja południowa.
19.30 Suita C-olu!" Bach....
wi:tjąc się tancerce ',~ agenta"bba. do poei~ łódzkiego. W , C'Lasie po- publicyści nia G·dur Ha.yd.na.
~. r ::łi.~
zrzeszyli się w akcjt
13.45 Uwertury G. Ro~sinicgo
n - t n w a g o . , d r c . t y Grynw&ld pneprosił swą protestu przeciw nowej pisowni.
PRAGA (470)
(płyty),
'\V trakoie rozmowy taneern ·towarzyszKę i wys7?v1ł f, przadzia.Potrzeba ujednostajnienia akcji
t.t.15 Muzyka obiadowa (płyty). 20 ;~O Uwertura. Ma.rtinu,
zwierzyła. mu się, te jedzie do Sta. lu, przyl'7.ekająe, że wróci za chwilę nad,a nia jej tempa i kierunku była
na skrzypce Suk.&, Sinfomelta
15.15 Słuchowisko "Poznali sk~
ni~ławowa, gdzie miała.
podpisać
Gdy jego nieobecność zaczęła się przyczyną powstania Komitetu O· r:a brbowanych lisach" według ba.
Janueka i Symfonia. G-dur Dwokontrakt z jednym z Kaharetów. przeciągać, artystka. nabrała po. brony Języka. Inicjatywa grona (J. jEk JaD.'t Lemańskiego.
rzaka.
Wówczas Grynwa.ld Z&proponował dejrzcń. Po przybyciu, do Łodzi sób pracujących dotąd sporadycz:1.5.43 Wiadomości gospodarcze.
LYON (463)
~twierdziła, że wogóle niema
lo· nie doczekała się zatwierdzenia
2f} 00 "Lobangńn!' - opera. ,w~
16.00 Miniatury kwart·~towe.
kalu o nazwie "Paris". Przy wy- przez starostwo warszawskie statuo
1nA5 Kultura uśmiechu w Polscl,l
ra.
siadaniu spostrzegła. ponadto brak tu Komitetu Obrony Języków.
.- pogadanka..
torebki, w której znajdowało się
17'('5 Muzyka popularna (płyty).
Nowozaleg'tllIizowany kODlitet sta
Miłość i przygody, poje·
500 zł. Następnego dnia tancerka, wiając na pierwszym planie dąże
17.35 Łódź widziana oczyma ar- dynki i skandale ora:!': najujrzała swego zt!.ajomego z pocią· nie do rewizji ostatniej reformy Oh tyEty pogadanka.
bardziej ekscytująea noe,
Alfred KRECZME{;, dozorca cmen- gu i poleciła. posterunkowemu za..
j 8.00 ~asz program.
tog rafii - pragnie w tell sposób
jaką kiedykolwiek prseły·
I arza ewangelickiego pr.zy ulicy 5'krzy
18.10 Zofia Kerntop-Romaszkowa
wana 24 zameldował w policji, iż z trzymać go. W wyniku przeprow:\'- uczynić zadość żądaniom tych polo dwoje kochanków ...
cmentarza ewangeliokiego s'kradzio'lU) dzonej u Grynwald:t 'v mieszkaniu laków, którzy patrzą z bólem na (forte];ian) i Arnold Uózler (wiokiJka sztuk bu.ks~a'l16w, wartości !lOG rewizji,
znaleziono
skradzione kaleczenie języka oj~zystego. Jest lonczela).
złotych.
rzeczy.
to cel najbliższy - ale nie jedyny.
18.45 Fragment z ,!Pa.na TadeuFryd!i FRYDE."ffiERG (Plac :Woln()Ś
W dniu wczorajszym zasiadł na Zamierzenia komitetu idą w kie· sza." Mickiewicza. 1.
w filmie
ci 6) skradziono na dworcu Lódź Fa·
bryczna w waganie kolejmvym saki ew ławie oskarżonych są.du grodzkie· runku roztoczenia opieki nad posza
19.00 Rccitn.l śpiewaczy Myszkow
J.ę damską, zawierającą 113 d, gatów· go. W wyniku rozprawy sąd skazał
Iłowaniem języka pol~.kiego w sło·
ski2g·0 (baryton).
ką, pierścionek złoty z brylantem war·
go na 8 miesięcy więzienia.
Hl.~(l P0gadanka al{lualna.
wie i !1iśmie. Osoby, które pragnę·
Io~ci około 500 zł. oraz obrączkę złotą
1 ')'30 "Z pieśnią i taIlcem prze:.;
Gigantyczna realizacja
łyby należeć do Komitetu Ohrony
i sznur korali .
•Języka mogą zgłaszać się Jlod adre- Śląsk" .
•J. LIPSZYC (poludniO'Wa 42) zamel·
dował w policji, że J. KlłONENBERG
2000 _\.udycja dla polaków za·
sem 'Varszawa, ul. Marszałkowska
(Obl<;:goTska 3) skradł mu palto i 150 wojew6dztwa ł6dzkiego
117, m. 9 - tel. 6·19--59.
granicą·
zł. gotówką·
.
Samochód prywatny, pro"vadzo~ly
Następny program
~1.0lJ Rozmowa z radio:iluchacza·
Przy ul. Pod['zccznej 1·2 spadł z rusz
SK
O
lowa'nia murarz Stanisław SILCZAK r. 'przez Romana CZEKAL lEG, tech· T~a.r
mi.
nika mierniczego, zam. w Lodzi, na
!'iowego Złotna.
" l .
P' t kó
br'
TEATR POLSKI
21.10 Muzyk::t tcl.Deczua W wyk.
Zy::!munt FRANK (Tarnowska 14) szosie ~1I eJów 10 r' w w po. IZU
."
"
.
wsi Uszczyn, najechał na jadącą ro·
Dziś i jutro z powodu niedyspozycJI małej orkiestry.
najechał na ulicy Towarowej rowerem werem w kierunku Piotrkowa 18-lel- p. IIild)l Skrzydłowskiej, grającej głów
na JózcfQ LEWKOWSKĄ (Grodzień· nią Genowefę OWCZAREK, zalU. w ną rolę VI' kO'mcdii "Kobicta i szma·
~ka 2), łamiąc jej nogę·
. Pioll'kowic. Owczarkówna do-zllała tak ragd", przedstawienia Lej sztuki zosta· ~
U
Aresztowany zostal Wacław PR~Z- ciężkich obrażeń cielesnych, że po ły odwołane i tea~r jest nie czynny.
~IOWSKI (Klonowa 1'5) który pracując przewiczieniu do szpitala zmarła. Cze.
W pełnych próbach pod kierunkiem
wydaje Ameryka na bridge'a
jako nocny dozorca w fabryce p~ń. kalski został ares'lltowany.
reżyserskim dyr. H. MoryciIlskiego zna
\TI Stanch Z' h '~tn'e
b
' ., bard
c es'o pret"k'stem
czoch M. M~!'kowskicgo przy ulicy
kamita komedia O. W'i1de'a "BraL mar
,y
Je<..noczonyc 1_ l - O ('Cnk
zJ
Z. L
~.
~ródllliej~kiej 22 dokonywał pf7CZ dłui
no trawny".
ja organizacjaJ "American Contract. dl' urządzenia niewie!kiego przyję57y czas systemaLycznej kradzieży.
W folwarku LlIćmierz, pow. łęczyco
TEATR LETNI
Bridge Ligut:", kt<irej z:uząd wydal cia, stanowi już poważną konkurenrobolnik folwarczny
D'
.
f ars)' lUUZyCZ· o~tatnio sprawozdanie, wykazują,ce, cjr. dla innych rozrywc,
k (){Ib'Iera
I, rzy u.I l) U'l nocneJ. 5 spaclł kawal kie::!o,
~
.57·leLni
.
zis o n
,,·eJ· prcnuera
gzymsu na głowę 'l4·lelniego Hersz.a ",!łady~la w ZA WADZł\!r: dając w sta}· !lej G. Feydau "Dama od Maksyma"
BORENSZTAJNA (Północna 12), kto· 111 k01l1.on~ obro-k, .został prz~z ~on~.ll IV pomysłowym opracowaniu reżyser. co kraj wydaje rocznie na bridge'a. klientelę watrom i kinematogra·
I'y dował ci~żkiej rany czaszki.
Jlrzygnlec~oI~y ?O złabu ta~ sIlUJe, ze skim dyr. K. WroczYIiskiego i Br. Dą- Okazuje się, że "dość dużo", bo fcm i wplywa. dod&truo na zaciel!·
:-la ulicy TIrzezińskiej uderz?'ny. zo° po. p~zewJe~IenlU go do szpIlala w Lę· browskiego...
..
. prawie 230 lUilionów dolarów. O· nknie stosu!lków towarzysldeh.
~lal but.elką w głowę 15·letm FISZe\ CZ) C), ztnatł.
Obsadę tej InteresuJącej nowoścI, I czvwiści" nie sa tu wliczone obr""
Podług oblicze !'J. ligi jstnie.je \'f
TUSZYNSKI (Marysińska 2~).
która będzie prawdziwą inauguracją
•
.
l b
.
A
.. " 1- '1"
'b
.
Przy ulicy Obywatelskiej 41 wpadł
Na szosic Wiclu!'t - Sieradz. w od .. pełnego sezonu letniego w parku Sta-' ty, t. J. wygrana u ~rzegrane pIe· ,mel,Vc,", :.> ml.lOnow oso U?raWl3
do dollt hje>logiczncgo Jan NITA.
leglośd 7 ldtometrów od Wielunia, szyca, tworzą: Biesiadeclia, Dunajew. 1 r.iądze, tylko wydatlu spowodowa- Jących grę w tJndge, z c~ego Jeszcz~
Na ulicy Pomorskiej ,spadła z rowe przcwr?cił si<: sa~lochód .. ci<:żarowy z ska, Gersonówna, Sku~niewska, _Sz~ęs Le przez tę tak popularną na całym T,ra wie połow1- gra d~wn(>go brill·
rll lallliąc ohojczyk Ruza ZIÓLKO'''· ladll1lklcm lmwy l cykorII, prowadzo· na, VliIióska, Zasadz'l anka, Ko rWl1I , świecie O'rę Bezpośrednio na sama oc·a t . Z IV'. z licytacia" (a.uction
SKA (Ludwiki 6).
ny przez szofcra \Vładysla\\'a BOGDA-l ~fodrzeński, Mrozió~ki, Siezieniewski. I
'" d'
k
. . . Ibl:>'d ) Po :'}
:'·ć] l '
,rl: go w pIę . !:(' orow,
Przl'd domem 'przy ulicy Piolrko.w· NOWICZA, zam. w Lubartowie. Wslm Śmiałowski, Winawer, Wroncki i Z00 grę przypa a stosun o.wo me~Vl?' I ,n ge .
le, bo tylko 10 proc. t(>J sumy. TylO.! Jak dotąd, me znalazł WIelu adep·
skirj 60 przrjechana zo~lała przez wót Itck wypadku zostal ci~żko ranuy ner.
j';)·lclnia Ju 1i3Jlna HEHMAN z er;:'\l}. w~półwlaściciel auta A. BRANDT Y.j
. . TEATR ~AMERA~NY.
b< WielU wydano na kupno 40 milio· tów, zaledwie 1000 osób robi 'eks·
10...
. MIelca.
. DZI~ ~wu~r~t~lc o 4.30 I ?;30, Jul~o lltiW talii kart rocznie, na stoliki, peryment,y n..'1. tym polu. Tym nia
Ol'iarą przrjrchall in przez wóz padli
_.
I I W pOille~ZII~lck ~, 9:~.o cz:c!) ~sLat;;;.~ bloczki
pcdl'ęczuild do grv oraz Jf:lJie i sprzedano jt:.ż przeszło 50.ODe
Mns7.l'k KOTOWJCZ (l\iliIhkiegu :lfi).
"Zglr1"7.11 largnąl \": na 6yelC
przedsta,,!enla .uos ,a~la ej . ~mc JI
.'..
,.,
:.
,.', ' _.
b .'d '
a~Ce:'l0na: j~ ~rgaI!lzo\:~nm l."on· ]J~lh.~c!.Dll~ów do.
w 11 .~c:t. f
\ .... pud\\',:.rzu gmachu zarzqdu miPJ' lelni .\nlolli BŁAŻEWSKl (Pl'zy byłów n~uzyczneJ ,.Motkle ze, Stobolklc . z ka
sldl'go przy PI"!,,, "Totlln~ri 11 SPflda'19ll, kLill'~~ przec.iąt. sohic żyTy I~ rąk, i pllalną panl. an~~.'~yka,:ską:. Hy~ule Ja· kur~cw. LWIa. ,lCUlJ3k częsc przypa- y;~ęCltl koll)rach l 1DO.000 i:J.Jl1 pę
.iąea s/..,""a I'Ozcio;la głuwę VI'Zl!CllOdzą a nast<:plllC' rzucll Sl~ d~ ~lawu. s.an~o·IC?bSOhll:m ~ MllIam hressl.I~ n.a czele. da na nagrody, prczenty orar. na <:lOkolorowycb k"rt.
cej dr l'HFCHNFHOWEJ (Zawadzka )),"jcC' zrIolnno uTalowat: I przewlezJQ' 1\a wszystkIe te przedstawlt~'fiIa ceny
'c"a B 'dO'e w Amcryce jest
lvi. klónl o;,alrzylo llU;;olowie
(l) no
do szpitala.
Q)
zniione od 51 gr. do 2.50.
'frzYJ ,Ci. TJ· '"
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Dunkt, na Ruchu,

Zuzanna lenglen ··umieraią(iI!

' rut -

. I

de

Nieuzida przeu WimbledoHem .i·e~l corocznie dla 10000dyń
cz"ków wyjątkowo atrakcyjna:
kl~t1) Roeh'u:łllllpŁo'l1 urządza zawou" tenisowe , na które ~alpro
szeni są wszyscy goście, biorą
c,- udział w 'VimIDledonie. Nie
h)'łoby to ,,,cale czyrm osobliwym: ale pamiętat należy, że
pien\'sw w~zelkle zawody
Jutro ~tanie L.K.S. przed najMOGĄ DRUŻYNĘ URATOlimowskiego
i WodaI'za
sportowe w Anglii są nadal sro
W AĆ PRZED SPADKIJEM!
Rucb, S;!dząc z pozycji, jaką ju
go 7.HbroniQne przy niedzieli, ei~ym boda,iże egzaminem
II~lwet zabronione
praWlllie- w sweJ karierze. Aby utl'ZylUae Na punkty z meczów wy.jazdo- !rzc.isi przeciwnicy zajmują w
(;h~l: oLLpowiednie
prawo po- się w lidze piłkarskiej, łodzi.a wych trudno liczyć. D1:tłego tabeli, to oczywiści,c Ruch jest
l:hodzi ze średl1iowic.:a na nie muszą zdobyć pl'Zyna.illlnie,ł więc mecz jutrzejszy ma dla faworytem, :tlc pamiętać tnes l <:pują tylko gry podwójne i wszystkie możliwe punkty ~ drużyny lódrdde.ł kapItalne zna ba, że
:MECZ IHZIE O J\:OLO\SALN ,\
sq przerywane po dnl!gieJ run- meczów, r~gf'ywanych na wła erenie.
Jest to UlCCZ & cgzJ".. łl'uc,ię!
STAWKĘ
dzi.e, nawet gdy jest "one fet snym boisku, Osiem j)unkłów
z
p6Z05tałych cztcreC)1 meczów. Nieszczę.~cie chce, że w decydu- i przeciwko Rucbowi łodzianie
alI", i wreszcie ~ orkiestra
z Ruchem, Wartą, Pogonią i jącym meczu łJ' K. S, wpada HU własnym boisku .1uż wiele
wojskowa.
na leadera tabeli, drużru~ . :Vi- I .<;pntkań wygrali,
Na dodatek, gra toczy się na Warszawianką,
czterech placach jednocześnie;
FERii
Borol:.:ra biega w zapaile gry, a.
piłki
Heleny Wil1s' Moody
krzyżuJją się z pil'kami Jadwilgi
Jędrze.iowskiej,
ch0i5 te obie
kobiece primM.'ODlD.y nie grają
przeciw sobie.
i~Disilikat
zapadła
Wid,z płaci 10 szylingów za
patrzęnie na to niedzielne wit:icźko
zł@śliwą an~m~e
dowis'ko. a
c:!łłkowity dooh6d
przeznaczonv jest na londyńByła m.isłr~,vni świata w teni
skie sllpitale. P.odczas .gdy rudo sie, francuska Ztt7..anna Lenwłosy mLsŁn: świata wymachu. glen, .t.apadła cięiko na zło.'ŚJi
je długimi rękami, Brujg'non śle wę anemię. Stan ;iej zdrowia
swe piłki w ·ni~ a pęjCtki trawy nn~zą się .... pcwietn:u, jest groźny, mimo dokonania
eksk!lm:J'WI!e ' towanystwo g8.- kiJku Iransfuz.li krwi.
wędzi ,p rzy łierbae~ o portty'ce
Dyreke.ta sanatorium wyzna~
i tenis~. • . . .
.'
ezyła dziti SPec,fruną telefoOnist. Mówi SJęc (Ii ,.OI5tatnieh sensa· JtIę, eełem załatwiania nieusłrmcja.clr. DoM1di Budge zost,a.ł
.
•
•
piz jęt do ~o gabinetu nycla zapyłall () 7JdrO"\V1e walioy ~'
' p8'IB. ----....
mJIej~ a-ł_ł
.....Li
Z'''pvłan"
ta.'.....
'lhn
ZUZA.NNA LENGLEN
'fi~
.
A.'I.U2~I,
_,' CO RlIl!ii1A.
p.,
" w ostatnich lalach prowlll.l:!;ilu
.
~'szk~h: tenis"wą. Widzimy ją w:a.~ł1je mI. zrlJ~'
sand i !iłoi ~iAlnthOay Edt- ;~ w~aj ponad 600.
eiu podczas lekcJI,

'~"8~~,z,.qzek lekiwatle- I (M.I,3:.!),
• -~~ta)ft;.-IY ułam jdi skład :JWej re (45.5.::1) ,

dnia 2 lipca 1938 r

Hllbr('('ht .-

luee;z z
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li

Polshą
KrÓle'V,I'.iCCI w·alezą I)]'zeciwb..o IP oIsce,. p~~r~

;Wooarz

Przygotowująe się do .il1łr:tc .l
sz-ego meetIlU z całą starlHlJl(\"
ścią i przystępu,jąc do niego ~'.
wyostrzoną
ambicJą,
kapital ·
nym zagadnieą.iem był

SKŁAD DRUŻYNY.
juź donosiliśmy W(~l,(}l'a .~ ,
odbyło się w czwartek Wil,('ZO -

.Jak

reni, po oStamin, treningu posiedzenie kiel·owllic'lwa. na kl. ,
)'ym: z ramienia zarządUl obeeu l
byli prezes dyr, Józef Wolezyi,
ski, wiceprezesi: naczelnIk Hf'Bodor Konopka i inż. Zy~Jłlun t
Skibicki oraz dr. Łukasze~
wicz. Z ramienia! kiel'fłw'lit'lw;l
obecni byli pp. Cyll, Miller, Fiszer, Trzmiel~ CcrbeJ, Smigielski,
Tadeusiewiez
i trener
SchUl'man. · W wyniku wymhl
nr I)oglądów na temat skłaiiu,
uwzględniając konieemtośei, jakie zaszły, jak niezdollJOOć (l.
gr'y Stolarski~go i nlenpl'awni.
i.ic Olszy, ustalono jedeJl.asłk~
któreJ oblicze już wczora.1 pO'
daliśmy.

STOLARSKI
kontuz:lowall,
na meczu z Craeovi~ mi
'mo to gl'al prreeiwku Śmigłe
mu i 1)ogoOrszył stan n~i, Km·ft
cJa wymaga Jeszcze kilkudniowyeh uruS",ict1:łlt i wypOc7..)llku..
OLSZA, w mysl 'wia(!{)tI)f)Śel,
iakic uzw.kano z PZPN., i~
:.uz osta'teczni~ pO'twierdwn~
dla Ł. K. S., ale dopiero p&
truch m;f'siącaeh mOŹf' grał•
\\'oObec t~~o. że> dw~ m'~ią-
,\ui mi~ł~. rooo~Z!IDY Ol$z~
dopieTO w ~iel'vnill w btww1U''''
c'.zerwonych .
K.Ut\SHK J)t'ze.z P1ł~ ~
mimo że' nj~ g..ał., gdyż był ~"'.
wicszoJlY na okreR dwóch mie.sięe~-, trenował nn boisk" TUR
wespół z (;ał",ckint,
został

sze lokaly na tegoroczneJ l'IS~le
,Plezm.titac8i na mecz :r; 'Pou;·ką.
Osz'c zep: Bocc!cr Bedul' niemieckiej zaoilll1u.i<! , I~.arblg,
lDitme.f"w: ~~ i Z
Podajemy go poniżej"
przy (68,05), Hus\.) - J3erlin (li-H,r> 1). Ma.n, KOlltra~chek, Schrodel'lOstateczni!" wit'{~ us.talono, ~
·ta. Gi!Ika. I ~'''''
aym obok nll'lWisk.· zawodni,' Hol:
Lulz Dortmund L\1tz, u drugie lokal~' llorc.l- w brauwc _ za~l'a ANDRZE.
kiMfn. W' ~ czet wVuk)
mmieSIZCUl:my w nawia· (5u,4:3), Storch - Fulda (f>5.0i J. me:ycr. Rin,c k, ~rehJhose, .. Glaw. .JEWSl(!. '" obronie _ pan
~ itIIiUic1tnd wi)głąida ~łi' klh ~or(JICzne wyniki.: ' Skład dr11żyn)' niemiecki e j 11· , Bi·ebue\), HartnWll. WolImer, GALECla"KAR\SIAK. wi 'jW,MeIe dekontey·jaifJj,.
.
100 m.: Borcnmever - S'tlltt- ważać należy za bard:w silny. v\'oelke, Bo·edl'I·.
,_
mocy _ PE(iZA II, RUDNIC-I
§ci ,... 1t'o1oaoW'f.Ch
A'3rt (10,6). Gramer - Erfurt Jeś.li chodzi o porównanie ze
PUIl;-'lacja meczu brzf1llct'. bl: KI, 'TAfiF.USmWrc,z. w ataku'
]X)wydt_ aat,
za
(tO,7)składem drużyn, niemi ech tej cIzie -1, ~J. 2, L a " sztaf'elad l -. ' _ MILLER, LEWANDOWSKI.
l>mrosq i
200 m,; Fischer ,- Bernuj na mee7- z Francją (a.7), to j e- 3, I pkt. Program mel'll.l l1le gZ C ZjERBIŃS KI, KOCZEWSKI
. środkowo - ł!U!'c~iE"~ wi- '( 21,8), Gil1Jmeister -- S'tolp (2~). dynie w skokach ,\('s~ on ll~ e co z?;;ta~ .i~szczc DrZl'z zWIązek i KRÓI~. ~ I'ez.e'J'wy w~tawio'cha ~i1ł' ;.~ Tml,wi, merenl400 m.: Ri,nlc k Berllll słabszy. Z zawodmkow, k.torzy n lelll!eckl nndeslnny.
no KORPOROWICZA l STo..
nie, jak' wycinek J: aarodriej§j§l!
L4. RSKIEGO.
skłego fibDuJ.
500 m.: Ha·r<big --- Drezno
.
Gdyby Stolarski czuł się ifł
il
-H ......'
'l'i'\'~'~'-,~" Merte1lJS - Wittenberg
n~k na sił~l! i m~ł z~
:54,9).
\\I S
wowcza'i KroI pI'zeszedłby ...
bo za duło wa:tył
1'500 Dl.: Mehlhosc - - Berlin
Królowa-wC; Jwa j księżna Kentu na meczu
środek pomocy, Rndnicki _
. (3:57,,6), Bottoeher ,Witten.l. LONDYN, 1.7. (PAT) _ J a ~e wysiłku pokomlł Austina w trzech boczną, na Dlie.~ Tadensłewf..
W lIbi:egłą środę odbyć się berg (4:01,6).
nisowvclt mistrzostwach świata w 'Setach 6:1, 6:0, 6;3.
eza.
tniał 'W' !Londynie mecr; bokser5000 m.:
Syri~ L Witten- Vdmb>'edonie rozel!runy został '\)
W ]>ł.arwszych tlwuc:h setadl. ano
Ruch, jak .iM tet wspomnMo
. ,
Eberhard
~
awiZ1.lJC~ skW
. ski o mi~:ostwoMV1aila
w wa- b'er!,><f (14. :496)
"
piątek lianł grypojedyflczej
panów glik Vl'og{)l~ nie dochodził do gło nśmy wczora.'"
Be
lin
(15'018)
..
'na.l·silnieJ·S""'.
Ogólne
zainfe.toel
dze m~j pooniędzy obrońcą
r
"'.
,pomiędzy amerykaninem Budge i su. Po odda~hl l'<!dnego gema .",ustl
-oJ
11:
.
10000 m.: Muschtk _. WIel'k'
A"':
N
ł
nowi Budge zdobył po kolei 11 sowalli,e; ' skupia sii,'l Oczyw·m~
tytułu. a ......+:kiem HeJllny Lynch
'
2) G hl d
D
ang l le\ll
us"nem.
.a s ynnym
na 11'11)'1' ataku s"'ąskiema, ścu..-.
..~...
.
" ..l~
,
deń (32:11., , e lal' rez centralnym korcie zgromadziło się gemów, przeslldzając na swoją ko.
U
""""'Jf
ea mistrzem Stanów, oJeuuoezo- na' (32:12).
przeszło 15 tys. osób.
rzyść pierwsz'~ dwa sety. W trze- na jego lewej stronie,
nyoh Jad JU1"ich'.
110 m. płotki: Glaw '- BerW loży hono1'Owej' zal'c.Jy mieJ'sea cim oecie wsiiIItek deszczu walka 'WILIMOWSKI - WODARZ.
l,111 (151)
'uTcgner B
e
dWl!owa
in
'"
b"ł na piłkarSkich mt0'
"Vl
.
kro'lowa
Man.'
oraz księźnn by, ta nieco trudniejsza, a nawet "Wili"
oJ
Sensacją był wyni.ff~ wagi.
(152)
slirrosłwaclt
świata; jednym 7,
.
.
Kentu,
chwilowo
w
cZiusie
burzy
musiano
kaza"o ·ł·~ ze II' '......ch waży .... 6
400
m
plo'"
l' • '''aur
!\"ona
na.ile.....,zych
napastników
i prze
1
J .. . .
!lJ.1~
Cł'>. • • ,'J. , - " , 'J.
Wbrew oczekiwaniom finał uie ją przerwać, ale 0'3tatecznie i tego
,'~
funtów pOlWytejJ ~wojej katego- chium (54,6),
Da1'l' - Go-tha przyniósł żadne.!' sensac]'i. Od sa. seta amerykanin z łatwością wy- widziany jest do reprezentacJI
'1<
(55),
rU i wobec tego utraCl1
t yłt u
hm
G'll mego poc;r:"tku zaznacz:vła
się grał. W ten sposób Donald Budge EuroOlly na meo z Anglią.
t
4 X100 m.: Bor "....
eyer , l ' -"t
dziennik sp9r ow~'
•
tr
_.
t
be
lO.'
k
'na
ponownie mistrzostwo telli- Szwedzki
mIS za SW'Ia a
z Wa,tl\.l.
• t
F' l
Gramer
ogromna pr:~cwagi'<l amery 'am ' zdoll'd
J
"Idrołtsbladeł", .laki wczoraJ 0melS er, ISC ler,
.
Budge, który be:>; najmniej~zego sowe świata.
4x400 m.: Bues, Rinok, BOtttrźymaliśmy, przynosi klru;~' richer, Snmse.
kac.ię
lewych łączników
turnif'skolk. w dal: BioMach
w Kopenhadze
U
II
.in mistrzowski~o
i stawia
WiQuedJi'Iliburg (740), Asmusslimowskiego
.lakOl
drugie~o
w
KOPENHAGA, 1.7. (PAT)
na liście najlepszych lekkoałleł6w świata
świecie. "NI'. 1 _ toO wlO('h
Lipsk (708.
\V piątek wie'~zorern odbyły się w
Skok wzwyż: Ha\hSsier W cza'SOpiśmie niemieckim l) BeccaIi (Wł.) 3:52,8 min. 2) FerrarI. nr. 2 - polak WHi·
Kopenhadze międzynarodowe zawo Wrocław (185), Schrel:l \- Ber"Der
[,ei~htathlet" opublikowa Lash (Am.), 3) Mostert (Belg.): mowski,
obaj przY})()mnif'!i
dy lekkoatletyczne, na których polin (1815)'.
:no listę . najlepszych wyników 4) Jannson, 5) Olander (obaj nam. słynnych strzelców z 1'~lkH
bito dwa rekordy duaskie.
Skok o tyczce: Haffman"- świata, uzyskanych w lekkoatle Szwecja), 6) Iti'łoi (Węgry), 7) 1924 i 1928 Ul'llgWa.in pl'Głównym punktem programu był Wrocław (400), Raunzwickedtyce w sezonie bieżącym do lLeichtnam (Fr.).
tl'OUe! l Scarone" piszl' :llltobieg na 5 mil z udziałem polaka Wiedeń (390).
dnia 12 b, m.,
W kuli również na · 8-ym ryłatywne plsmo szłokh'łłJ1l ·
~oji, dUliczyka Si~ferta ł niemca
TrójlsJkok: iKotrasehcK - Wie
Na liście tej znajdujemy, diwa miejscu Jest Giemtto z wyni- slde.
Eberhardta. Pierwsze miejsce za- d.eń (14,92'). Wollm.er - L~k
nazwiska polSkie, a
kiem 15,56. iPned nim pierwCieszymy s~ więł'. nu jt\\1'7,('\jął dU)1czyk Siefert w c~sie 24:41,8 (14,83).
de:
! I I' \ I' sze miejsca oklllPują amery(k.a- BY mecz,
który pozw.n1i llI"Hl
ustanawiając nowy rekord duński
Kula:
Woelnte ~ Berrm
W biegu na 1500 In. - Sta- nie w liczbie 5: Watsom. (16,14 przypt18ZeZal.nie przełyć zwyci~
na tym dystansie.
(15,60), Cramer ~~rymbet'· niszewski zajm:n.je ~ miel} m.), Ryan, Haclmey, .AlIiłec i siwo Ib-nżyny łódzkie.l i pothiNo,li zajął drugie mieisce 1'1' cza.. ga (15,01).
sce z wynikiem 3.50,8. Przed Strode oraz dwai niemcy wlać grę jednego z na.j1('p~z~\"h
sie 2S:01,4.
.Dy.~: Sel1lI':i)du,,- ~}in.,;,D~ m~!.M.~ a~~; ~~·i , ~
,- łwiała.
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Koncentracja
przemysłu
austriackiego
Ostatnio zostahl dokonana wiel-
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(11

Ł6df.

,. ... - - Rqnek
w I OoltOOIt:Zł!J

Ruch budovwlany rozWlri,a Się Z op6jinienieftl

J a'o
k ZjaWI
. . Sk.o charakteryzu- jaśnień do nowowydanej u!sta"upu całego cięildego przemysłu jące obecna ytuację f.!o.,.podar- v.oy o zabudowie <łsiedli.
lriackiego przez zakłady Goerin- czą Polski wymienić należy
Okres międzY8eZOB'#wy.spOw Rzeszy.
fakl, że korzystny stan zatrud- ~ :ldOwał zniżkę produkcji prze
nienia w:vikazuią
przemysły, Mysłu 'włó1dennł~, 2'Jbyt w
Odtąd
tworzyć będlf jedną ca·
pracuJące na potrzeby :r~n in tvm przemyśle nat<łmiast, jak

,'a t ransak'
'
cJa f'Inansowa w poetacl

łość, samodzielne dotycbczas, nauępujące austriackie towarzystwa

akcy!"",! Steyer, Oaimler, Puch,
fabryka Wagonów i Maszyn Simmering w Wiedniu, Zjednoczone Za
Idady Wyrobów Stalowych Judenburg w Wiedniu oraz Zakładv Pau·
ket' w WiednIa.

Gd,nia-D. Wscbód
Nowa linia

okrętowa

W połączel1iach okrętowy~h mię·

4zy Gdynią I portami Dalekiego
Wschodu nastąpiła WIllZna dla eksporterów !,olsltich zmiana w kierun·
ku usprawnienia t~J komunikacji.
~1ianowicie 0.1 maja r. b. 7.większo
lIa została ilość odjazdów z Gdyni
"" ten sposób, że statki odchodzi~
będą z Gdyni bezpośrednio do portów Straits Settlements, Chin i Japonii w okresach dwutygodnio.
wych. Statki te nalezą do jednej J:
linii angielskich, która jest repre.
zentowana przez Polską Agencję
Morską w Gdyni. Ładunki przyjmo·
wane są do następujących portów:
Port Said, Port Sudan, Port Swettenham, Singapore, Hoókong, Szang
baj, Taku Bar (Tieotsin), Dairen,
)1oji, KIJbe, Osaka, Yokohama.
Z większe nie częstotliwości odjazdów z Gdyni na Daleki Wschód n. łatwł eksporterom polskim dosta·
wy towarów na te rynki,

westycyjnego, a więc przemysł
maszynowy i elekttrotechniez.ny,
niektóre działy ;przemysłu metalowego, przemysł chemiczm.y,
a w przemYŚIle miI:J.eralnym-ee
menltownie. Natomiast te działy
orzemysłu, których produkcja
lub zbyt uzależnione są, od budownictwa lJllieszk~,niow.ego, nie
wykazują wzrostu wodukcji.R~h budowlany bowiem, mi~
mo 5e:l':-OnU, rozwita się w roku.
bidąeym z ooóm.ien,iem,. do
czego pt'zyczynit sie ~ pewnej
mierze brak od"Oowiednich wr

ltDdlia

w związku z wykorzYMywaniem pT'Zf!;'; przedsiębiorstwa na
jtL011l.adzonych pOPl"zednio rezerw na cele inwestvcyJlIle. Za,...·otrzebQwanje kredvm ze slrony życia ~os,podarczego było
również w pl'umvMe odzieło- nie wie~ie z wyjątkiem wykawym, ksziłałtował się korzyst- rojących aktywność przedsięn!ej , nit w miesiącach poprzed- bJorstw średnich i małyeh oraz
nIch.
:rzemiosła, .~ rownie-l niek.tóW, zwiąlZlkn z omOwionymi rych działów przemysm minezmianami, ogólny wskaźnik pro rahlego i metalowe~.
duk.ep przemysłoweł, obliczany
Sytaucja rolnictwa nie wykapmez Insłytuot Badania Koniunk rała wil)kszych zmia'n'~ stan zatur Gospodarczych i cen, wyka- siewów ,pQprawił się i był znacz
ro,je min.ę.
nie lepszy nił nrzed rokiem.
Na rynku pienię:invm panuje
!Liczba zatrudnionych w prze
7upełny spoxóJ. Wkłady O- myś1e wyka'Zała zwytkę, lledta
szczędnościawe ~kaftły pe- bezrobołnyeh l'lIII1łkjstl;vła się
:wien wzrost, inne JUłłOmIat prawie 90 tys., obniża 'Ile sie d~
wkl...ł..
-'ÓWDie 300 _.;,.....
- J ~ znJtee.
I§S
~J

nił! (b(~ bC!r~tów

lódzkit:b

Chaos organizacyjny utrudnia nasz eksport
Ostatnio ~otowa.ć na.lefv 218ła·
manie łódzkiego ek~portll ~retów,
W' 8Zczegćlnośei na rynek angielski
•Jak wiadomo, Łódź przed dwoma laty 'Clkspor..ows.ła. stosunkow~
dużo beretów na rynek angielski
i holeoderski.
Pomimo
kO'lKurencji .Japonii,
Czechosłowacji i Francji potrafi.,I!A> utrzymać si~ na rynkach kolonii
i dominiów angielskich.
ł)gtatni" oaly nMZ eKsport oeretów na. rynku angielskim został
wyparty przez produkcję czeską.
Utratę tego :rynku wywołało pogorszenie Jakości wyrobów łódz-

oallres cheRliltów

W

obradowilł

Wilnie

nad zagadnieniem produkcji
wł6kłen
kończy dziś swe obra- n latach.
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na rynku angielskim.
Łódź prze:: parę ls,t potrafiła. altu
trcznie przeciwstawić si~ konJroren·
cji Czechosłowacji przez stałe podnoszenie jako§cl wytworów i pnez
ldpowbdnią. politykę cennikową.

swych
skim•

artykułów !la

Urzedowa ceduła
giełdy warszawskiej'

Na wewrajszym zebraniu

giełL!~

waJutowo - dewizowej w Warsza·
wie teI1deneja dla. dawiz była. ut.rloy·
mana., przy obrottl(',h maly~ Jiowwilno: Amsterdam 294,~3. Brllbeła
SU)O, Londyn 20,M, Mediolau
2,795, Nowy Jork 5,30,88, Now\'
Jork - kabel 5,31. Paryż 14,82
Praga 18,44, Zurych 121,85, Bank
Polski płMił za. dolary ameryk.a.ń
I!kie 5,27;50, kanadyjskie 5,22,50
floreny holendarskie 293,25, franki
francuskie
14,62,
szwajcarskie
121.35, belgi belgijskie 89.85, mu
ty aagielskie 26,24, palestyńskie
2r,.g5, guldeny gd&ński~ 99,75, k"
l'OD)' ~e 11,50, duiłskie U6,fI6,
~rwcak:ifl 181,65, szwedskłe t35.tO
liry w 'W'łoelde. ~,80~ ~rk:i ~
t1..2."
_
i'l. ma.rki memieclde 'JO, 1ftIbr·
AKCJE
Na rynku akcyjnym tt!.ałerDG.jł
była. również utrzymana, pny obr"
tach małych. Notows.no: Bank: Po).
.ki 119,150, 0uJdtt0

u.ao, .....

ł organizacja eksporta, 3;,. łl dzldch ~p11o 'W' c&esie,
szcZ'~~lnośoj brak jepnołi~yeh eenCzeeh08łowacja
obniżyła

kich

. .
pzenzężnlJ

Eedy 29,2.') - 29,88, Litp<')pT 7" Sta.raeeay ehowiee 86, ~yrardów 54 - ~
fJIIku angiel- - 53,75.
,~ : f 'f!.-

PAPIERY PROOEN"roWK
Odbiorców AngielskiHi rada poDla papierłw proeenłowycla ....
lityka. cennikowa. firm ek6poriu~
cyeh, ,lo których 8tra~ili lamnie. deneja. była moeniejsza, przy q t.
Miarodajne czynniki €Ibportowe 8ZJdl obrotach 4, i pół proc. poL
r<łwmny zająć się tym problemem, w~wnętrnna. NotoW':mo: 3 pr~ Jn·
}lonieważ stan obecny jest 1f'Y8OCt' weostycyjna lem. 81,11) - S!, . . .
9f, II fIDl. 82,38 - 82,!5 - ~,83,
nienormalny.
Lldi posiada produ1Ceyjne wa- seria 92,38, 4: i p6ł proc. weWJN2&b

Ostatnio jednak w związku z
rrzeobr!l.zenia.mi w polityce eksportowej, producenci łtd'l:cy, eksportu.
jąey barety do AngIn, ozJl1Uftzeni
l'yli obniżyć Jako§ć produkeji, aże- ronki pomyślne dla ebporła bere- Da 86 - e&,5O, 4 JII'08. ~
Da. 67,ta 67,25, fi proe. k--.
1y eksport utrzymać 'W' granicach tów.
rentowności, co powa.żni~ zraziło
Powstać 11IlJ8i jt-1łna12 'W' tym eeht lIJjna 71, 4 i p6ł proc. ~
('dbiorców a.ngielskkh.
~zer!Z3 inieja.tym, eb!JOitowa I ., ~'l5, 4 i pół proc. wiema8e ......
DyStW'a Krady1owego we LWGWłe
Obniżenie
ja.k~j
wytworów bra orpołzacJa ,.,mta
G,lIO, , ł p5ł proo. lIi8Ia*teo ,.....
.*Ie . . $,.- es, ,. prac. W.....
""'T ~
T9;U,'
llazlł
WaJ'SJ:IlW7 • E. tI83 '- 'T6 - 75'- ..,., 5 pr.oa. L1I1lIIDa-....
om6wl aktualne potrzebJ letena łOcIzklego
:;.., e, 5 proo. ł.iIW!rl • p.~
•

I

ztutznych'

:relonowg :rzaa-

79,. -

..

I,,.,...

W. "' iJnre
ogólnokrajowy .zjazd chemikó1t
W niedzrelęo odbpje ei~ ikon więic ety.retior Imy :rzaujeilll$
Szezególny aaclek u. zjeździt.
polskich nad najwaZnje~1 za· połozono na zagadnienia, swirpane ferencja rejonowa rzmni~i- ezej.,. Sl.Dobon złoty, lIpI'8Wo
QIEU),{ ~ ._.
gadnieniami, związanymi z nauką, z rozwojem polskiego przemyshl k6w IPrzy mJzia!łe przedstawicie zdanie I: 'działdnoki łdJy9 po !fa ~ zebraniu
techniką
i produkcją chemiCZD.i. chemicznego, ponadto omówiono li oddziałów centr. z-wi4*u ne CZiym D~i, .-wuzdaIlia w Ło4d.Ac: kU.
. . ~
Tegoroczny zjazd w Wnnie, czwar- postępy techniczne,
poczynione mie§lników - żyd~ w IPobee, rade6w izby. referaty dotya:l\- .w8ll)tco I - .
81.25
ty z kolei, ma nie tylko, jak po. przez przemysł chemiczny w ostat- y;ojew. łódzkie~.
ee po51jC:zegrMnyełl bram IU- luailill)'c. D _.
lt,IO &2,25
llrzednle, charakter spt1awozdawczy, nim 5-leclu oraz słan produkcji w
Konfereneję
za·gai prezes miosta. spraw ,pOdałkQWyCb, K-udac.
" . . tUI
'L_~_
W8'WlllO\lłl-'"
'- . . .
lecz był również poświęcony synte- Polsce z t. zw. materiałów zastęp a dw. J . W'
ajICJMlD, po czym na- eIJlilUIf"Dl,<,u.'
• :a:.s
.[IIQ.
. . . JtaoIIti
lJO.łO
l:llCznemu przeglądowi ważniejszych czych ze szczególnym uwzgl~nie !rtąpi szereg referat6w. - Tak
I,...,. I.odai II r. 1110 . . .
z.dobyczy polskich chemików na tle niem bcnzyny syntetycznej, sztucz,.• ,...e. ..... lAcIId na 71.00
1J6.00 805.410
KoleJ EL Uchla
dorobku międzynarodowego w za· nych włókien, mas plastycznych
'hDdeneja 1BOCDiejna.
kresie postępów "hemii czystej i oraz kauczuku syntetycznego.
bada rynek litewski
techniki chemicznej w ostatnich kitZjazd odbywał się w setną roczGIEl.DA ZBOtowA
tul - . ...
• «9
• nicę śmierci Jędrzeja śniadeckiego,
Jak już donosił wC2Oł'ajszy I pociąg do 8Ioiłey Lłhr7 - iJ[o- PI sica jeda.
Paeak:a uier.
1&.00 - . ..
KOLONIE LETNIE TOW. tYD. ojt'.a chemii polskiej, to te-l ezę§ć ,.GIos Poranny", noey ubiegłej wna.
z,.. I
MOO - 2U&
'3LUCH.
PRAWA U. J. K. prac zjazdu poAW1.econo oddaniu wyjechał z WIl'I'SZRWy płe:rw8zy
Wśród pMaiemw tego JMI'ChI
Owies
21.25 - tUG
WE LWOWIE
hołdu temu nestorowi chemików
go znajduje się r6wnId jeden Miła. pnmna!'tIE. AOO - M.GO
36.00 - 36JiC
w żegiestowie (obok Kr~rnicyJ
I polskich, oraz omówieniu jego dzla·
KOLONIE TOWARZYSTWA RYGORO z przedstawicieli dyrekcji "Wi- Mlłb łytaIa
Otręby łytaie
13.00 - 1Ui
J ,... Zaleszczykach.
łalności na akademiach, urządzonych
KR~Mr~~DRÓJ
dzewskle.ł Manufaktury", posia otręby pa&eD'Df)". 11.50 - 1J."
PlękI!e miejscowości, pierwszo- wspólnie przez Polskie Tew. Ole- Komfortowe pensjonaty "Dana j "Ko. dająey dawne kontakty Z ryn- Otręby penmae ir. tł.. . - lljli
Gryka
18.00 - 1&10
rzędne porc,j~3lczenia, wykwintny micme, Polskie Tow. Fizjologiczne lwicz" wygodne poonieszaenia. Wy- kiem litewskim. Jak. wiadomo,
K _ p)'ICIIaba
.2&00 - B .•
pięci/)razol'l'y wikt, Q(.horowe to- oraz uniwersytet Stefana Bato.rego, kwintne 5-razowe wyżywienie, na fil- Litwa przea szereg lat sła1lowl
Groeh VicMda
2I.łO nICI
warzystwo, pr',~0udne wycieczki
Zjazd organiwwany jest przez danie dietetyczne. Cena za. turnus ł-ty . . pojemny teren zbytu dla włó Ła1riD
llłeIriMki
MM - OM
.. k'd
" sze
1 'J
Polskie
Tow"·zystwo
Cheml'czne godniowy
zł. 120.- _ ZDRóJ
LL.-._S
..twa ł~""'La..L.L<t-- __
SiaBo I pt.
:mpewmaJą
az emu MJIDI
...
.
PIWNICZNA
&n::u.IU"
UU7A~ &lU", .,...
:nowy ZmM
.... ...
Il}!jprzyjemnl'~jsle !!pędzenie waka. w porozumieniu ze Związkiem Prze Komfortowy pensjonat "Szlaehetka" beenlfJ podejmuje próby 8dnoTendencja
/'ji. C(,na. za tllrllU8 cztf'rotygodnio- myslu Chemicznego, Związkiem In- w najpięlmiejszej części Poi'Wllic:mej menla dawnyeh k.0Dłakt6w gos
wy wynosi
Żegiestowie zł. 108.- źynierów Olemików, oraz ZW'iąz- tuż nad plażą· Wykwintne 5-ra«owe poda:rezyeh.
l'tOTOW.uaA BAWZUft
w Zaleszczyka~h - 98.- zł. In- kiem Chemików Polskich.
wyżywienie, na żądanie cłietetyCllle.
ROWY JORK.
Cena za tumns 4-tygodniowy zł. ts.- ••••••••••••••••••••••••
dywidualne ulgi kolejowe 50 proc.
Protektorat nad zjazdem objął Ulgi kuraąjne. InclJWldaalae." •
Otwarcie . . . . L ,~
z każdej miejscowości. Grupowe Pan Prezydent prof. Ignacy Mo§- miżkl kolejowe II kócleJ mleJ8eowośel
Jip~"
Ul,
66 plOC.
ticki, a w skład komitetu honom. w obie stron1 (należy załlłezyć :2 zdję_ . a l 1_ _ _
Na. żądanie bez;Jłatne prospekty. wego WeizJi pp. premier gen. Sła- : i ormatu 4x6). Osłatnle dDle .10~da. L 7.
Zgłoszenia i inf"rma<;je: Łódź, Ja· woj-Składkowski, wleepremier En·
Informacje i ~łoszenia w ~Ityeftń .uo - &.01, _ _ ......
K:ub Ryz enb Clrg:. GdańEka 1~, mię- geniusz Kwiatkowsk;, .ninister Woj stwie R:r g o;ozan16w (tydOwsD Dom
maj 1.04, Upiec 4,7&, pUdahnrik "'5,
uzy godło 18-21. Lwów, Tow. 2yd. clech świętoslawski, minister gen. AkademIekI) Lwów, uL ~w. Teresy 26a
p1ICIId,m " ' '} h P rawa lf. J. K ., tt l• •, ua
.r ł
• t er Au . Tel.
230·41. PKO. Nr. 00'-697, w Lo..._
..
;;; UC.
ee- Tad.eusz K asprzycki"l mtnlS
dzi u p. P. Góralskiego, al Sr6dmieJ.
-i_~i_eg_o__3_.____________~_______to_n_I_R_o_m_a••a___________________~k_.__
2_od
__g_od
__
%._5__
--_ _8_~
__~
__
- _________Od
___2_-___
7_po
___
pM
__
._T<_~_1._1_S>
__ft5
__
._ ~~~~~10~,m.jl&łS
d~

,wio.,..

"t..o..w

"--.

"Widzews".

*

~anD'ak.Dra·

ądł!lD

i

""jIIIa.

""tJ
o
m
PI-olrkowska 121
8.

I

1'"

a.:.:::eca.':'-' ..,

r.a

lipiec t,e6,

pdcUłeraik

1o.t3,

~

morZł!m wokół furopgl~~tO.1. __

Bukareszt-Konstantynopol-Warna-Ateny-Dubrownik-Wenecja-Neapol-Rzym-Paryż-Bruksela
112~:~
~~uo, lipłee IUO,
30/Vll -- 26/VIll
zł. &50.lilIIopad 12M.
Zapisy i informacje: Wagons-Li'l:s II Cook. Pio'l:rkoWIIska 88
tel. 170-70 pa!:=:~~, l::.!izi~:~Il.1'7·

---~K:IN:O~---~~~:.=-~~e~d:y~n~.~~le~'l:nle k.~d.WlriękoWlre~OGAODZIE

R1\ KIIII! Tnli

Bienkiewjcza 40, tel. 141-22
Dziś j

dni

następnychl

Pot~żny

film

erotJ1'zno~obyczajowy

ZI ZISt lNA"

lep

m~żczyzny,
któremu
niekowolno
po~lubić
żadnej
biety_

Dramat
W .roI. główn.

"
_
Alina Zielitiska i Czesław SkoniecznJ
Początek w dni powsz. o g. 4, w a~botv. o g. 13, w niedsiele i świeia o 2. Na pierwszy seans wesyetk:\e miejeoa po 54 gr.
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Przetarg.

. Zarząd Miejsk i w Łodzi - Wydział Techna stanow isko inży
SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE- nIczny - ogłaszo. konku rs
ego.
drogow
)
niera
(wlosów
CH
SKÓRNY
I
YCH
KSUALN
:Wyma gane warun ki:
przeprowadził się na
1) obywa telstwo polskie ,
ul. Prz eja zd .. 7
od
ł
2) nieprze krocz'o ny 40 rok życia,
GODZINY PRZYJĘĆ: od 9-11
&-8. - Tel. 132-28.
3) niepos zla'k owana przeszłość,
(dróg
4) dyplom inżyniera komun ikacji
DOKTOR
i mO'stów ),
5) 5-letni a pra.kty ka drogow a w dziedz inie
nawierzchn~ ulepszo nych.
;Warun ki wynag rodzen ia według umowy .
SpeojBJisł8 chor6b skÓł'n'JfC'h.
P.oda~ia. wraz z odnośnymi dokum entam i
~eryelnyeb i seksua lnych
(odplsa ml) l szczegółowym życiOTysem naleŹ\'
nadsyłać w termin ie do dnia 15 lipca 1938 ro'k.~
do Zar~ądu Miejsk iego - Wydział Techn iczny
fal.
w Łódz, Plac Wolności Nr. 14, w zamkniętych
Południowa
prllrJrn. od 8.....11 rano i 5-8 pp. kopert ach z napise m: "Konk urs na słe.nowi5'ko
w nIedalele i A.lę.a od 9-12 III
inżyniera drogow ego".
Łódź, dnia 30 czerwc a 1938 roku.
Dl'_ med.

REICHER
lenole ,romleniami Roentgena
za.

BOI·ga

--

~vo~~E:~~::=i:aSi:o; u:::~;::: pau11 na l elU ,. r

ZARZĄD

8

taryfy kolejowej . loco. sb!'J~ Lódź - Fabrycz na, boCZlllCQ flTlnYj

___

MIEJS KI W ŁODZI

;j~% zniżki

mąkęmżyt-w
~~ ~:::
!~::i!dostarcz
J\'Z~::
oferento
one ~
zostanie
a

uią

chordb

kobi;:~~hti akuszsrll I

\\' godzinach od lO-ej

do

:WOJEWÓDZKIE BIURO
FUNDUSZU PRACY
._...
_ _~_lW_,_ŁODZI
Do akt. Nr. Km. 112G I 38

OBWIESZCZENIE

UZ;~;i~ka72dG2U~I~'"

FJ
••

!il.

J

GLOWNO. Stary Warchałów. WiłJa "Hanka ". Pensjon at dla dzieCI
i młodzieży Heleny Streisen bergnwEj S<tsnowe lasy. Plaża rzeezna .
B',isko Sp,)rtowe. Pokoje duże, slonrczno. Opieka macil3rzyń~ka. Gry,
zaba.wy, wyciecz ki. Zgłoszenia. wyłącznic na miejscu .

otrzymać moożna:

TEOFIL OWIE, INOWLODZU
i okolicznych letniskach u Le2) :afID~~iOWEJ GÓRZE u Jamnika, willa Kawulii oraz u Awronima, willa Hoffmm8, koło basenu;
3) 'W' PODDĘBINIE, TUSZYN-LESIE i na SCHODOWEJ GÓRZE
D Awrooima, willa Tylińskiego.
1)

I
I

'W

dei
Andrzeia 4. teJ. 2J8-U
---- ---- - -_. ---- -

--,

drobne

II

15

"GlOS PORANNY" I

12-ej, teL

2.jO-20, wewn. 8.

OgłOSzeni-

Jenera lna Kompa nia Pl"iZemysłu Pl"izędzałnia,
ZIIliładów
Anonim owe
nego, Towar zystwo
Allarł
Leon
ej
(dawni
~Ilart, Rousse au i S-ka,
za
zapras
.000.40.025
fr.
fr.
ł~m
1 S-~a) z kapita
sWOIch akcJ?n anus,z ów na .Zwycz ajne Ogóln e
Zgrom adzenI e, ktore odbędzIe się we wtorek
26 lipca 1938 r. o gooz.in ie 15-ej w Siedz.ib ie To~
warzys twa w m. Roubai x, 152 G1'Iande RUf
(FTanc ja).
Porządek dzienn y:
Spraw ozdani e Rady Zarządu i Rewiro ra. Rlł'
1
chunkowości; sprawd zenie i zatwie rdzenie rachunkó w raku operac yjnego 1937/3 8; udziele nie
absolu torium ~adzie Zarządu; ustalen ie dywidendy; CzęŚCIOwe 'statuto we odnow ienie Rad"
Za!ządu; zatwie rdzeni e i uprawn ienie przewi dZ1aI?-e w. art. 40. ustawy z dn. 24 lipca 1867 r.;
n?~macJa rewJoZ orów rachunkowości i ustaleme Ich wynag rodzen ia; wolne wniosk i.

-1-. ...-_1_.11__1_..____._..._____.1

Sr6d miejs ka 28
ciągu 3 dni od daty pr.zeprowadzeru
telef. 240-10
przetargu.
12-2 i od 4-8 wlea.
od
je
p,zfJmu
zasięgBliższych informa cji moina

B~::r~~~dU~::~~~c~~e~:z~:
;~?eĆg:
ul. Al. Kościuszki nr. l, pokój 20,

TY

Konkurs.

DOKTÓR

Wojewódzkie Biuro Fundusz u Pracy w Lodzi ogłasza nicograniczony
l)J'zetarg na zakup:
14.000 kg. mąki żytniej 000 - 66%
w nowych workach.
Oferty na piśmie łącznic z próbkam i
na dostawę całkowitej ilości milki żyt
niej nalezy składać do WojeWÓdzkiego
Biura Fundusz u Pracy w Łodzi, Al.
Kościuszki 1, pokój 17, w koperta ch
zalakowanych z napisem "Oferta na
mąkę żytnią" do wtorku, dn~a 12 lipca
roku bież. d() godz. lO-ej, po tym czasie nastąpi rozpatry wanie ofeI1t.
Wojewódzkie Biuro Fundus zu Prat.y w Lodzi zastrzega sobie prawo wy_
boru oferenta, jak również żądania
wpłaty wadium w wysokości 5 proc.
wartości oferowa nej mąki żytniej oraz
w razie nieosiągnięcia odpowiedniej
ceny, unieważnienie przetarg u.
Na transpo rty dostarcz one kołejlt,
Wojewódzkie Biuro Fundus zu Pracy

NIEMA PEWNIEJSZV.OH
JAK

• •

hKUS ZER-G INEKO LOG

PJ'2YJmuje: od 3-5 i od 6-7Y~ w.

ZA WOJA u 8tóp Bahiej Góry, sta
cja :Maków Podhalański (komun ika.
cja autobus owa), willa "Renat a".

pi('rw8ZJrzędny pensjon at,

słoneczne

z

wykwin tna.

pokoje
balkona mi. Kuchni a
Telefon : Za woja 2

5820--2

:ir. 9_

-- ---------------

WIŚNIOWA GÓRA, tej. 9. Pensjonat Inżynierowej 1Ifinc (przy par-

Komornik Sądu GrodzTripgo w ~od.i '
rew. 12-go St. Gasiński lI8miesskały
w Łodzi, przy ul. Gdań,kie) 67
ka Licbtenfe1.ia). HeaJIlc miejsc~
na lIiasadl5ie art. 602 K. P. C. ogłaSla,
wypccz ynkowe .
że w dniu 6 lipca 1938 roku o ,. CIECH OCINE K, Pen.5jonat int.
I 2 w l.odzi przy ul.
. .... i in!. Co Hollulte1goweJ, willa
Pensio nat "TRZY LILIE"
Gdańslriej 38
.W~ASNA·, ..... PlłSłIclsldeto l, felef.
RussakoweJ. Nowy gmach. KOI Ul\iN A Pensjo nat l~l1rl)pejski,
odbędzie się publiczna licytacja PłI-, 1223, połotony obolr Łazienek i Ciepli- W.jaaaDowelt
ne. 1.1. tel. 1BZ-IIJ Baumb ergowe j, tel 31. P~łnok(jJ}}·
elekbya
n"
CH.tatle
chomości
cy w pięknym ogrodzie. Wykwintna
Staranna
zna.
oSZIIcowanyc h nil "Cln" sumę
dietetyc
I
bchnia
fortowa willa. S~cz.aciń.,ki<lgo. Dzwo
d.780. WLCDZIMIERZÓW. KoloBa. sl,kol
obsługa. W l.od.i telefon 245·08.
353--4
dywanu, biblioteki,
a mianOWICIe:
się mlo- l!ić: 178-27.
Ilo.'l "Kmita. " dla UCZą.edj
f·--_ ' _ _ _ _ _ _ _ _ , __ I
kanap" 2 foteli, biarka i radioodćzef
J
.•
nia
zgło~ze
uje
IlziC'zy przyjm
biornika
Ko]onie dla.
Bonowa, Al. Kościus :~ki Nr. 3t. od RYTRO kolo Krynicy .
które mołna ogllldać • dniu
Fallek, PoDr.
dzieci.
w
i
,.
ży
sprzedll'Ż
młodzie
ł'rzymiejscu
licytacji w
gcdz. 19 do 22, lub poczt.a
dziś
(w sosnowym lesie)
Wyjazd
260-97.
te1.
91,
czasie wyłej oznauo nym.
morska
"
Dzienni
".
"Kmita
głów, willa
tóc1ź, dn. 20.6. 1938 r.
24.
godz.
912-2 I 2 lipca. o
------ ,~- -8 "ł. 25 gr.
Komorn ik: (-) ST. GASmSKI
Sprawa f·m, Herssfe ld i Wictori UB
dla cierpiących na:
w Grud2iądzu
p·ko Ernikw i Giintherowi ASTMĘ, CHOROBY SERCA i NACZY~
stany wyczerp ania i rekonwalescentów
Wszelkie zaStała opieka lekarska .
8
111213
Km.
Nr.
Do akt.
wykwa lifikow ana piel~gniarkR
biegi. Fizykal no-elek tra-terap ia. Gim'DBWI ESZCZ ENIE
TORIUM
INHALA
wa.
z długoletnim doświadczeniem
nastyka oddecho
P\omornik S"du Grodzkiego w ~odzi I KAMERA PRZECIWASTMOWA.
przyjm uje wSŁelkie zabiegi.
rewiru 12-go, zamieszkały w Łodzi,
Wiadomość tet. 122-60 i 127-81 TEL. 246·36.
DYŻURY.
ul. Gdańska 67
ogłllsza,
C.
P.
K.
602
na zasadzi e art.
że w dniu 8 lipca 1938 r. olZodz. 12
&
Ii: dl
s
w I{onstantynowie, ul. Łódzka
.. _!R::l~
""Ol!:
__
.....~~.li
UD
,
......
ruodbędzie się publiczn a licytacja
_e stałeml ł6lkaml
dla. dzied i młodzieży R. R o z e u ó w - _ _
CI3 w RaU
'I'·.vnaJę
chomOŚCI ouacow anycn na łączną
nn
Y
SKLKP
DLA CHORY CH NA
wni Lódz
ny, Zgłoszenia. i inform acje na ZAGINAL kmt Elektro
sumę zł. 600.- a mianow icie:
oŚĆ
Wiadom
L
j
Ogro,low
ul.
].rzy
T,
35
VI
t.
dnia
z
4583-1 3 kit'j lIr. 116842
nOI. gardło
tokarni mechan icsnej
USD.
rrJejscu.
1
5501-4
klóre można oglądać w dniu licytacji
_ na. zł. 15. -, Sali Fryzerm.a.n, Żerom na Due]scu.
i drogi oddec howe
- - - - "- _ '
wyżej
czasie
w
y,
sprzedaż
\V miejscu
• --:Gabl net Rentge na.
"ZACISZE LEśNE" - ZAKRZ EW I!kiego 84.
oznaczonym.
w ogrodZIe umeblo w&nJ
dla prześwietlań I zdjąć
WILLI
W
-,
l
Z
K l k"
. t l' r
z oddzielnym wejściem d(
p
Lódź, dnia 20.6. 1938 r.
o s lej. g (1- PRZYBLĄKAŁ się pi<ls buldog . pokoik
en~J'lna. a~ my
tel. 127-81
Komornik: (-) ST. GASIlQSKI
50 i 65 zł. miesięcznie.'
Telefon na. maść Cioarna w Młte pasy. Odebrać wynajęcia.
9-3 i 5.30-8 w. pr:ryjm. Dr. Z. Rakowski szema. Udź 217-37.
94.
a
Sprawa Juliusla Bandla
Gdańsk
~
779-3 I Anstad ta 7, dozorca.
miejscu Poddębice 14.
p-ko Alojzemu Bandlowi
WeKwanla na mlsało.

WtODZIMIERZÓW

I."'"

SIlnATORIUlYł
, CHEtMACH pod ZGlnu.

•

Ala Iz ka

LE CZ NI CA ~Z~~~!~~~ć~e':?~~~i:v:!~~f~ I

Różne

j

___ _u _ .___ __• ___• ___• ___ ___ _

u

~~~-~

Dziś

- I. -

lA

Ce gie lnia na 2
TeJ. 107-34.

li · i. L;;ra;;o---='I
:Q;i!

Piotrkowska 67.

lUNO - TEATR

..•

'Mi"

atl

A;Gm

ZA

&&

i dni nasteDn,ch! - Wielk i podwójny progra m:

JIJDft filfiitlkCjN~SkiS Ił iiY;t4(B II ZIELONE PO A

pg.

II. - ,

Pereca

Hirszbajna

, W roI. goł. nlł.jsłynniejsze siły zespołu Morisa SZlIIarca , mistrz owi.
(lDEŁ MITN FIDEŁ)
gry artysty cznei. oraz Arteff i Trupa Wileńska
W roli gł.: genialn a artystk a Europ y i Amervki MOllY PICOH
II. W POSZUKlWAl\TIU MIŁOŚCI
główn. Wallac e Berry.
Następny wielki podwó jny pr0gra m: l. GROZN Y BILL, w roli
12·e1
_o godz.
w soboty i niedzie':-ole,d,:':"
4-ej,
g.
o
ek
Począt
·L.AIII rI_ _
Micha el i Lilie Paldot.
w rol. gł.: Gertru da MiGI!

S

Dziś

i dni nasteDn,ch!

a_

'ii

Dziś

i dni nasleDn,ch!

najweselezej komedii polski ej

"

ll
~ TrÓjka ki,hu
St. Woliński ,
:::I

w roI. gł . St. Sielal\s

Pora~nego" ze wszystkimi. doDrenumerał:::a mlCslęc~na "Gł?SU
4.11 datkamI wynosI w Lodzl zł. 4.60, za odnoszeme r
- zł. 9.'0 groszy. z przesyłką pocztową w kraju - zł. 6.-, za granicą
rękopisów

nie zwraca.
~a

Wydaw nictwo :

.Głos

·

J. londra t _
Cen,. od 54 gr.

:.

Redakc ja

--

Oglos"enl-a

l-sza strona 2 zł.; Reklam y tekstem
za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt):
60 gr., bez zastrzeżenia miejsca
m.iejsca
eniem
zastn;eż
z
tekście:
w
1.50;
zł.
jnym
redakcy
:lU
najmniejsze ogłoszenie zł. 1.50.
wyraz,
za
gr.
15
Drobne
gr.
12
szpalt)
10
(str.
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwycza jne
i zaślubinowe 12 zł. Ogło
nowe
zaręczy
ia
Ogłoszen
1.20.
zł.
jsze
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmnie
są o 50% drożej,
obliczane
cowe
zamiejs
ia
Ogłoszen
zł.
1
szp.l
szenia w dodatku niedzielnym .. Rewia" (str. 5
r. o 50 % drot;.
dwukolo
ia
Ogłoszen
%.
50
wo
dodatko
fantaz.
firm zagr_ 100 %. Za ogłoszenia tabelaryczne lub

Poranq y -

Jan Urbach i S-ka" Eugeni usz KFonman.

WJ druka rni

własnej

Piotrk owska tOt.

