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New_OD ofit:jalnlf za-pg_al premiera Bodze o diÓe

, oeloszenia liatufu'

narodowośt:ioweeo•
•
zalec
u "rze%

iemc'w s
LOM)"'ł'N, " lłpea. "(FAT), _

bzłemtłki
że Jt«IIHł

anglelsłde

pOd*~

brytyjski W' Pradze
Newton dokonał w sobotę demarehe u J'Z4CIa ezeehoslowaekiego, zapytu;ae oficjalnie premłera Hodżę, kiedy statut mnłej
szośeiowy zostanie ogłoszony i
dOl'adzająe przyśpiestlJenl~ pertl'aktaeji z nłemmotf sudeelUmi.
PRAGA, 4 lipca. (PA'lj, Wyprasowy partii sudeckoniemieckiej wydal n8stqmjący
k om\llIlikat:
dział

Dnia 4 lipca delegacja pat'tii
!: udecko - niemieckiej przedsta-

PRAGA, 4: Ji)p'ca. fft.'r)'.przedłoŻeniu pełnego stratuPiremier
Hodża przyJąl dziś 'de.
tu
narodowościowego,
będzie
F4(ft' (Cheb) wyczerpujące spra łychczas nie zostało dokonane,
On mógł zająć stanowiskO w tej legację rusilnów podkarpackich
wozdanie o stanie rozm6w z u.imo pisemnych ponagleń.
pod przewodnictwem gm,ernasprawie.
rządem.
W' końcu pod!kreślono oświad
tora Hrabara i wicegtllbemaŁo
S1>Tawozdanie głosi, że rząd. czenie premiera, źe w fOOOlalra Me Z1nika.
po kilkakrotnych Douagleniach nym postępowaniu w sprawie
ze strony partii sudecko - nie- zagadnień narodowościowych,
U Drem~era
Nowe lajścia
mieckie.i pJ'zedstawił delegac.ii a zwłaszcza w uosłepO'Yamt1n
PRAGA, 4 lipca, (PAT),PRAGA"
4: Ii.pea. (pA'I"
tylko ~ść statutu narodowOś parlamentarnym, nie słaBIe Sięj' P
' , Ł'
•
. .
.
rezes ra d
y mllllS
row Rod'a
z W ostatnich dniach dmYJo ,y
cłowego i że przedłużenie głów- me
bez pOrOzumlcBIa z partu!
' ł d .<
ł d' prz~.:I okręgach niemieckich do DO przYJą
Zl~ po po umu
"U'
oe., części według przyrz~nia
s",deeko - BIemiecką·
sławicieli słowackiej partii lu- wych
p1'lleWainle drObllJ'cll
nremiera Hodży ma nastąpić w
Konrad Renlein udzielił de-I d9we.i w osobach wiceprezesa zajść m~ ~ • Dl_·
ciągu bieżą"~ h r !1Odnia.
legacji dalszych instrukcji i partii pos, TiSipo i sekretarza caIDł.
ZaJ~ia łJłk;e młaly młe'Js:c e
DaleJ deJeś'ac.ia zawiadomiła stwierdził, że dOpiero po for- gener.a1nego PO, Soko~~ł. Rozstanowiska mowa dotyczyła szeregu pro- m. in, w Chom.uto-wte l w HarHenleina, ze Jeszcze 15 czerwca maJnym zaieełu
pr:r:yrzeczone przez premiera "rzez rząd co do złożonych dnia jekt6w ustaw, przygotowywa- tenb~. Policja ilrtgerowała 'I\'
Rodżę zajęcie przez rząd sta- 7 czerwca na piśmie wniosków nych przez rząd na na,jbliższą tydh wypadkach przywł&CR',in r'
porządek..
nowiS'ka w spnwie wniosków partii sudecko ~ niemieckiej i sesję parlamentu,

WDa KOnradowi H~nleinowi w\ n.1rtii sudecko - niemieckie,l do po
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24 osoby padły o'fiaralTli wvybuc:hu boanb i st:rzelaniny... 9 - odniosło rany

Ogloszenie sianu w,jatkowego.

o.

Arabowie niszcza "Mur

JEROZOLIMA, 4. 7. (ŻAT), ruchu ulicznego od godz. 7 wiePolicja przeprowadziła liczne szczętnie spalił wszystkie zabll- przestrzeni prawie 20 km.
Fala terom w Palestynie wezbra czorem do 6 l'ano.
aresztowania wśród żydów. Licz dowauia gospodarcze.
Inny oddziiał ambski WCiągnął
ła dziś ponownie i pociągnęła za
Strajk w JaHie
ba aresztowanych arabów sięga
By uniemożliwić odsiecz woj- w zasadzkę pod wslą A7lUJ1 (resobą świeże ofiary w ludziach.
15.
ska partyzanci uprzednio wysa-! jon Tulkarem) oddział wojsk bry
Na autobus arabski w drodze
TEL A'YI~, 4, 7: (Ż~::r). -:JEROZOLIMA, 4, 7, (ŻAT). - dziU w powietrze most, wiodący tyjskich i ror;poezął z nim. wał7. Jerozolimy
do Jaffy l'ZllCOno r W Te~ A~lwle panUje dz,]~ ~u::e W zwiazku ze straj'kir'...m arab-\ do fermy i przeci~li druty lełe-j kę. Pomimo przewaiającyeh sił
dziś bombę. Czterech arabów %0 napręzenI~ z. powodu - SWl~ZO skim i 'demonsŁraćjallli w Safe· Joniczne.
anglików, którzy rozparządmli
słało zabitych i ośmiu rannych. we~bralJleJ :ral~ ~~ro~y~tY'czn,eJ', dzie zosŁał dziś ogłoszony w tym
Innyoddział partyZlaniOki na- samolota;mi, arlyleriąg6rską i
\V King George Avenue w Je- . 'o ~rfm~.ł~ skleJ na pogi,a I mieście stan wyjątkowy z za'ka-! padł wczoraj na policyjuy skład łt.arabirn.ami ma.s-zynowymi, e. pod
rozoHmie doszło dziś do strze- m~zu. e ł - WIWU ~ron~ldzą !>lę Izem ruchu ulicznego przez 22 go broni pod Tulkarem, zabierając czas bi.twy cm-zymaJi dtt:lsze polaniny. Jeden arab jest ranny. w,lelkl~ t urny a~:a~ow, .a .op~- dziny. .
'
ze solbą 22 karabiny ara,z prze- siłki, terory8el arabsą wyeofali
.Jednocześnie zraniony został żyd! :owarua sytua~Jl l z~p~bleZ~Dla I Delecracja ambska z burmi s-zło tysiąe ładunków.
się według przewidzianego pla}mcharski.
'
\ alszym starcIOlll w a~ ze s .on- strzem I:>na czele złożyła u wł'adz
-ek6- nu dopiero po 4 godzinach, UDOW dzielnicy ~fanszich na po.~sygn?wały Jl~, P?gJ'a~J~~u Silne prolest przeciwko ali:cji wojs~{Q15Z(lenle Z~SI
sząe '1 zabitych l 23 rannyeh.
gl'nnicm Jaffy i Tel A,\viwu rzu.IOdD(ł~~ałY,woJska ~O~~~JI., . 1.__ wej wc ,ysiach arabskich pod
na granIc,
Straty odd7Jam bryty.fskiego 8.1
eOn o bombe Dwóch 3ubów zo-'
zlclJ1Jce
pO,.,Ta1l1 _ZJle
OUIl S r d
oieustalone
słało zabity~h i trzech rannych. Imiast Losiały dziii ponownic ohję . ::t e cm ,
JEROZOLIMA, 4. 7. (P~T). lo'
_
od . k h
\ te stanem wyjatkowym. Zakaz
Napad
na
ferme
Złożona z p'l",zeszło 100 osob gru- W,rok ~mlerCI na araba
"
J ed no·c zesnle na
ClU ac po
h
l"
.
b"
t
:rysrt6w arabskich znata
<"fanicznvch doszło do krwa- ruc łl
u lczn<'go G oWlązu.lc
rZ.2dawa
pa ero
•
JEROZOLIMA 4: 7 (PAT) ,.,
, -,.
.
.
• \ pr
ł' do b"
'" v
kowała ieduocześnle ze strony
. . ' ..
.
wych starc między zydanu i arazcz La ą
v
. '
.
.
.t.
.
"
.
WJ Jerozolimte aresztowano 8
b' •
W Jaffie sft dz·iś zamknięte
Zbrojny oddzIał partyzancki, syryjskiej l paleslynskleJ zasieki '-o
Dwóeh poIIejant6w któaild !rie Nalah został ci"żko · wszystkie arabskie lokale han· liczący około '10 ludzi, napadł z dmtów kolczastych, wmłesloran" w eobołnłcb
y .
d
.ztyl t
I""
dlowe SŁraJ'k obeJ'muJ'e takżf' wczoraj na doświadczalną fer- ne przez władze mandatowe na :;':_a-Io - - - " i'ft'Il .........erla
l'anny ugo zony S
e cm. nny
.
' . .
S •••
ł'
~ - - - - L"I
AJ"
żyd, Pinchas Mizrachi, został dzielnice graniczne.
nll~ rządową w Farldya l do- granicy z yrlą l zniSZCzy a Je na . . sosłal ....,. poDeJanł bryranny kamieniami.
ł7JIId l 8 ąd6w·
". innym miejscu na pogra'n i
Ośmiu arabSkich alktywi~tów
czu obu miasl rzucono trzy bomZO'5tało porwanych, Przewody li
by. Dwóch arabów .iest zabitych,
nR telefoJdC'.IIDJ'eh 2I08tały w wiejeden rann~.
Ja miej8eaeh ....odzone. Sąrl
Poza lym ranna została żydów
wojenDy w HaHle .MIlł na
ka Miriam Cohen.
imłeri jedDep-.....
\V kilku innych punktach pograniczilł padły
dals,ze bomby,
rannJch
które jednak nie wyrządziły
JEROZOLIMA, ~. 7. (P AT). szkód.
Weclłttg ofilCjalnych danych, w
W ciągu dnia dzisiejszego aezasie zajś~ 'Wczorajszych zabi
resztowano jednego araba i pię
tydlllOl8tało 2ł arabów, a 15 raJl
ciu żydów.
DYch. , łJd6w odniosło ci<:il, ;,.
fi
W Jel'ozolimie proklamowano
!..asilenia.
garnizonu
~o plłlk ~zkocki, który p rzyuyl cl:J Harry
dziś stan wY.iątkowy z zak~lZem
I
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gospodarczego Ilraiu zarz
semickie oraz "rzesłeDcza działalność brunatn
e dla

Wiedeń, w Hpcu,
firma", "aryjskie
przedsiębiorstw,o", ,.,sklep naf\}dowo - socJalistyczny", Tego f O
dzajn napLsy widnieją obecnie
wraz z odpowiednimi emblema
tarni, a często wraz z portretem
Hitlera, w lwiej części wystaw

źJ1cia

l

f magazynu musi mu jeszcze
cić dużą pensję!

A gdy

*.

pła

a ty-

isarzlf

-

Ale przecież ja u tego leo
leczyłem sic przcz całl'
ciel próbuje wyjaśnić komisa- dlowej dzielnicy Wiednia wy- życi'e. On leczył całą moją, ronOWI, ze przy takiej gosp-Odar- chodzi z pakietem w ręku solid dzinę i byliśmy z Iliegn zaWIS7e
ce magazyn przynosić moŻe je- ny ,jegomość, Na lewej piersi! hardzo zadowoleni!
dynIe straty, ten od'powiada x widnieJe swastyka. Zatrzymuje
To jest obojętne, Dobr)
olim'Pijskim spokojem:
go pan w brunatnym munou· niemi ec nje powinien niguy koWielki magazyn konfekcji W
- I tak nie uda się panu n- rze,
nys,tać z jakichkolwiek usług
wiedeńskicb
przedsiębiorstw jednym z centralnych okręgów trzymać t~o magazY1Ilu! Trze-Pan jest aryjczykiem?
żyda.
handlowo - przemysłowych. Je- Wiednia,
Właścicielerc.
je,t ba ~Q bf!dzle oddae w at·yjskie
- Owszem.
Gdyby urzędnik t:JncrylowaiS.U niema takie~o napisu, to żyd. Naza,;utrz po ~tAnsehIUJs- ręce!
- Więc dlaczego pan kupu- ny przeprosił i oświadczył. te
7;n~czy, _ze SkI~p jest n~e ary!- siei' do magazynu podjechala
Prawdopodobnie te aryjskie je w żydowskim magazynie?
to si" ,już ni~d.' nie powtórzy,
S~J. Tak ~rzm.-laly rówmeż oh- na ciężar6wce grupa sz,tułmow- r~ce będą rękami pana komisa*
- Dlatego, że W tym maga- to może lIz\-" bll hv I)t'I"haczl'
'.
c6w i zabr:tla wszystkO, CO mO J'Za. I oczywiśelt za grosze, zynie .fest dobry i bUli towro', nil', .\le bieda 1: ",~-·,·!t .'Oh: dt'i~('I'
cJalne ~YJaśmema,
W ;Her~~~ych
dn~ach po gla, "na potrzeby partii'": cały- Wiele żydowskich magazynów Kupuję tu ,tuZ od wielu lat.
·... ()y;a: i ('Śmiem sic' wziać w 0:,Ansc.MUlSsle , w okr.esle b~r~y mi stosami wywlekano z maga w taki właśni~ sposób ~:rzł'sLł(l
- Aha, rozumiem ... Pan jPslj hron" te~G lcl~arza:· jest to cllo,
t
nacu>Jm, sklepy me, arYJ!\klfl 7yn'l1 paHa, kostiumy, Sipodnie'ju:z w aryi~ki(' rrte.
na państwoweJ służbie?
•
wiek" ucz'onv, wyj.ątu~owo uczci:zaopatrywano w speCjalne na· Jeden ze szturmowców, aby na '
',- Nie .testem wogóle na zad- wy i sumi'efl1ny. doskonale lepisy i ulotki; obok tych sJde- d\lć .·1ł~'; uferze pOlOry p 'RWOnej służbie. Jestem artystą·
czy etc.
"
pów wystawały specjalne pl- Izą,dIllO§d wyjął 7. l.ieszeni prtKobieta ze swastyką kupuje
- Pań,S'kie nazwisko i adres?
·Po upływie kilku dni urzędkieły, energicznie rcnprawia.tą- PleJek i ołt,wek, abv ",-dać ",la w aryjskim magazynIe fartucb.
Jegomość protestuje. Wogó!e nika wezwano i. oświadczono
4'e się .z tymi. kłór.zv łlśmielali ścicielo",i poJ>whowailit: , .~ ~e Cena trzy i p6ł marki.
n!e rozumie, ~ll~czego si~ do mu, że został pozbawiOny emes,i~ wchodzić do łakh'h
Sikle- drugi w~~'wał mu 'l. rąk papie,
_ Bar.lzo drogo! _. :o!Ktlr':ly mego przyczepIaJą· Człowl,e:k. w rytury; te,} <lecyzji nie udało się
nÓw. Klientelę, zaglądającą do rek: Po CO trnclć czas na takle si~. _ 'W witrynie sklepu na- brąz,owym mundulrze gWIzdze, jlUż muienić ...
niearY.lskicb sklepów, Sc'1(lzano głups:wa!
przeciwko widziałam taki sam Podchodzi pelniąJCy na ulicy
ku 7'.ad o wolenitJ motłOchu w wf
NazajułTz powtórzyła się \Vi- farInek za dwie i pół m8ll'ki.
służbę policjant. DowiedziawDzisia.t obraz nieco się zmietrynach, ohwit'sza.iąc ją tablica- r.yta ckr.3rówki, znowu "na po_ Więc proszę tam kupić' _ szy o co chodzi, p,otwierdza, że nia, Sami hitlerOw~y poznali się
mi z obelżywymi hasłami ete.
trzeby partii'
m'ówi właśeiciel. _ Ale uprze- szturmowiec ma prawo legity- na wyznaczonych przez nł~h ko
Ale naogół cała ta his!orin
Po tym właścidela magazymować przechOdnia. J'e~ omośf. misarzach, którzy na swych stil
miała lesz<!ze żywiołowy, nie- n~ przez kilka t~~odni, pozosta
Przy ełerplenlaeh m6zgowyeh, ner- z paldetem musi podać swoje nOwiskaeh uprawiali najzwy'
zorganizowany charakter. Kai- WIOllO w \sp Oko.lU. NIe dopu- wowych 1 rdzenia paderzowego na tu- nazwisko i adres,
kIeJsze kradzieże.
dy działał na własne ryzyko, szczano do niego JedY1I1ic ku.pu- ralna w.oda gorzka Franc~s~ka:Józefa
Gdvby był na panstwowej
Poza tym brunatni wła'de1
",-edlu,.,rr, własnerro wiazi mi si~, iąoeych, A wresz.cie w pierw- powod~Je regula~ne wyprózmeme .or~7. służbie, slracilby natychmiast przełwn.ali lSię o gospOdarczym.
r.
. . . .
•
wydatnie ułatWia proces tral\Vaenla
Następ'uie, gdy zaezęto O tym szych dmach kWIetma ZJaWia :bolądkowego i przemiany materii, _
posadę:
urzędnikom, koleja- charakterze zarządzeń przeciwmówić w Europie i w Amery- się w sklepie jaild~ j, e!!omość i
rzom, pocztowcom i urzędui- żydOwISikich, które podziałały
ce, oświadCZOno ofie.falnie, ic oświadcza:
'd'e
kiem midskim, Jlauczycielem rujnUljąco na życie ekonomkzto były jedynie "ekscesy", n,e
z to jest sklep żydOW- etc" a j,ednocześnie ich rodzi- ne kraju, PodoJmo w związku: z
_ Zostałem tu naznaczony
l
llniknione przy każdej rewolll- kOmisarzem. Oto rOzkaz.
. 1 Kobieta' wychodzi.
Krąży nom, nie wolno kupować u ży- tymi rozczarowaniami kurs alicji. "Eksces" te trwały pN:eWłaściciel wziął du ręki po- przez pewien czas po ulicy, po dów pod gr,oźbą utraty pracy, tysemie:łd ma być znac.r;nie .daszlo miesią.c i mi,ały miejsce na dany mu ,p apier: rzeczywiście czym trwoźliwie wchodzi do Gdyby pr::t<!ofvał on w pryWat- godzony, przooewszysflkim Ba
wet w centrum Wiedtlia, na 0- oficja,l ny r.ozika:r: t podpisami i żydowskiego sklep'l, kupu~ far njTm przedsięMo1"stwie, władze odcinku hrundlowym i przemyczach władz zwierzchnich.
pieczęciami. J eg,omoŚ"Ć zo,słaje łueh za dwie l 1JÓI marki i TO'Z- wywa.rlyby"nacisk na właśd~ie· Słowym.
l. 0...
Obecnie zaobserwować mOi- naziIlaczony komisarzem i wla·
]a i zmusiły go do zwolnienia
na w stosunku do nie aryjskich ściciel magazynu obowiązuje gl~da.iąc się trwożliwi~ wyeho- prac o Will iika. Jeśli chodzi o art y
Berliński korespondent ,,'II1II .
przedsiębiorstw pewną plano- się płacić mu 700 szylingów dZI.Z ~owrotem na ulIcę· Ale z Sltę, a wil!c czlowi~ka wolnego, sów" tel~grafuje:
wość. Żywioł co raz wyraŹllliej miesięcznie, p'łacić za niego ka- arYJskIego magazynu wsz~o sprawa jest bardzieJ skomlPlikQ I Są wszelkie dane do
ustl!puje mie,jsca orga'nizacji. SG' cholrY'oh et.c.
za~hs~rwo~ano. N~tYC~aSll wana, Al.e .ie.d>nak moŻna sobie ezeń, że zarządzenia autysemleObecnie można działać ni.e wcSprzeczać się i oponować 0- pO.law!a ~lę przed n!ą, Jalt z z ~im dać radę.
kle w dziedztn1e gospodarezej
dłu~ własnego widzi mi sil!, a czywiście nie bylo można. Ko- p.od ~leml, szturm~wlee, ZaczyTe~o samego dnia o jego zostaną oslabione.
na podstawie ustaw norymber- misarz natychmiast ro,zpocząl na Sl~ wy?yty~ame: kto ona .,przestępstwie" przychodzl ra- Wyjaśniło się, te pMIia usmdęski ch, oraz na podstawie licz- urzędowanie. Najpierw zbadał, taka l gdzie mIeszka?
port do dzielnicy, w której roie cia żydów z nlemłecklego łyda
nych, ukazującyc.h sh~ wciąż w czy podatki zos>lalv z.apła<!one,
- Czym si,ę zajmuje mą:ź'?
szka. Lok3lna jacze.fka narodo- gospodarczego poclągnie - .,prasie cyrkularzy, ,o kólników i Gdy o'kazało się, że za ostatni
_
Pra~uJe w uamwnjacb Wo - socjaIistycma posyła swo- bą szereg bankructw ł h8l'łlzo
kOJUt'ntarzy.
kwartał pOlłatld nie zostały jesz mie.łsikieh. Jest konduktorem. jego człowieka do domu, w któ zaszkodzi eałemu porządkow:l IfI
Przedsiębiorstwa
żydo-w- cze uiszczone, rozporządził:
'
ZwoLnio!llo JIt,
Al e gd y mąz. rym miesmra artysta, A naza- spodarezemu krajn.
ski e są albo poprostu kOllfiskoZapłacić natvchmiast!
nazajutrz zjawił się do pracy, !utrz właściciel d?~~ otrz~t,I-1 Wszellde gwałty onz groiftiy
wane z powOdu niedobOrów po
To() sami względem lU'vjskicl1 oświadczono mu, że jest zwol- Je. rozk~ ,:wymOWIC artyśCIe w stosunku do iydów będą I!Im'OdałkOwyck, a nawet z powodu dostawców:
niony bez wymówienia.
mieszkanIe.
wo zakazane.
długów prywatnych (ktÓre prze
- Zapłacić!
Nie ulega wąJpliw,ośd, że roz \ ---~
, ---------cleż istnieJą w każdym przedArY.iskich klientów DoprOSłn
Drog:o ilwsZ1towat tę rodzinę kaz ten zostanie na~ychmi.a:t
.. il!biorstwie), albo łeż znajdują wyrzuca z magazynu, a często tani fartuch dla f.wspodynH
wykonany. Nawet naJUlędzrueJKról
"ię w tak trudneJ sytuacji, że oddaje ich w l'ęce najbliższego
sza )acze,ika partyj;na posiad?- P. 4.6. 8.10
piosenki
właściciele mnszą Je likwido- szturmowca. I za to właściciel
tutaJ peI1ną władzę l klo ma Ją
Sprzedawca manufaktury N. przecilwko 's obie, ten łatwo zgiMAURICE
odczuł bardzo dotkliwie brak nąć może!
Iilryjskiej bahld, Poważną część
towaru zarekwirowu'n o mu, "na
Emerytowanego uJrzę.dnika ip,
potrzeby partii"; następnie da- schwytano na miejscu prustęp w swoim najnowszym i naj·
no mu komisarza i doprowadzo stwa: wychodził od lekarza-ży
lepszym filmie .P, t.
KINO
no do tego, że mu.siał sJlrzedać da. Natychmiast zbadano go i
swoJe powaine przedsiębiOrStwo zapisano sobie j,ego, nazwisko i
założone ki,lkadziesiąt lat temu, adres.
Emocja!!
za grosze, Ii"tóryeh mu nawet L Czy pan nie wie ,te u tyN/ł łJS111lU
Pocz. 4. 6, 8, 10
Na.pi~cie !l
llie wypłacono.
dów leczyć się nie wolno?
Pozostawać lU Wiedniu nie
Dziś
mógł.
Z 'Pomocą amerykań
VłlV'CIE
Nielspomniana bohaterka
skich krewlllych udało mu się o
filmu "SIOSTRA MAgTA
trzymać zezwolenie na wyjazd
JEST SZPIEGIEM"
do Stanów Zjednoczonych. Wo
bec tego przystąlPił do rozlsprz~
MADELEłNE
dania s'W'oich ruJchomości. Za
BUŁGARII
stylowe meble zaofiarowano
mu takie grosze, ze byt w rozi znakomity partner Mąr
paczy. Na arenie pojawłU się
i
leny Dietrioh w filmie
skupujący aryjczycy.
Przede
,.HRABlNA WŁADlNOW"
wszyslikim rozpoczęli walkę z
ary,iskimi klientami. lPrzyohodzi jakiś urzędniK państwowy,
~zy miejski, a.bY 'kupić jakąś
CZECHOSŁOWACJI
w rewelacyjnym
rzecz z własności pana N., a tu
filmie sensacyino·
WŁOCH
przy wejściu stoi sz.tumnowi,ec.
szpiegowskim pt.
WĘGIER
~ Czy prm nie wie, te 11 tyd6w kupować nIe wolno'? trzałatwia '
i
przed:ram, że pau może stracić
posadę!
'
.,Aryjska

wać, lub sprzedawać za bezcen
aryjczykom. Wszystko rozwija
się według zasady: "Oddaj, bo
sam wezmę!"
Oto kiDka wypadków L' praktyki wiedeńs'kiej.
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DO RUMUNII (Carmen Sylva)
DO
(Warna)
DO KOPENHAGI, OSLO
SZTOKHOLMU
NA FIORDY NORWEGII
DO ANGLII

CA.R IłOll.

ROBERT

DONA 7,

3

Ceny mielec:
na wszystkie
MlInea - Qd

DO
DO
DO

Oezywi§eie, ~tient ~ię

80 ar.

e.0'r:.. ,

. - ~ł9WO daję. że =.'C WIe .lla

MvśJ!dem,
"
IJem....
arl'lezyk-

że to nasz. ,

O

(Balaton)
najsz"bciej naitaniei

T

A

u SD Ak'"
Polskie
Biuro
Podro·z·I
~
Dl
.
I.
".

. . ŁÓDŹ, TRAU€lJTTA 2.
TEL,101-86
_ - - - - - -...-"""".---.....- -.................- - -......- ......- ..........t

Nr. 18~

,

1S. Vll. -

.. m,o;:; PORANNY" - ' 1~~~

~~~--------------------------------------------------;~~----~~

•

•

,

,

zad grzejmuje
Now~

domg

WAl\!:lZAWA.4 lipca. (PAT) .
sejmowa komisja skarbowa zakOllcz:\'la obradv nad projf' l,te m now eli do 11. lawy o poJ'I' a~ , je finansów
sllmorządów.
ProJel,[ noweli dol~Tczy lO-mi!ionoWf'.i dOłae.ii skm'bu }lań
shrli na rzecz związków samO!'ządo",~' ch na okl'cs 3 lał, lH'ZC; (·ja przez skarb państwa czę§
'1 0 w('.i Obsługi pOżyczki t. zw.
- łłt'llowski.e.i, zaci»'!ni"tl' j przez
'o miast (Lublin, Radom, Cz ę 
,tochowa. Piotrków, Dąbrowa
;ól'llicza, Kielce. Sosnowiec, 0ll'Ó\V \Ylkp. , Otworu- i Zgierz)
[lziś

,

• •
cleści

.,

ar
OW
ullenowskiej
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obsługe poż,czki
o la,at btd. podatfk Da budowe dróe
VI' w~'niku prac komisja wJHo I miaru pOdatlm od nieruehomoś gowego w wysOkości 3,5 proc.

WCl

wadziła do projektu tej noweli
szereg m erytorycznych poprawek, opracowują.c m. m. nowe
przepis) , dotyczace Opłat drogOwych.
Komisja , zgodnie z Drzepisami konstylllcji kwietniowej, 0kreś liła górne ~anice opodatko
wania poszczególnych kategorii
ułałników na rzecz podatku dro
~owego. Granice te się,~ają.: 75
pro~. w y miaru podatku grunlowego, 15 proc. od świadectw
przc'JllyJsłOWych .i 3,5 proc. wy-

ci, z tym jednak, że od podatik u
drogowego w miastach wydzielonych zwolnione zostały wszystkie lokale, znajdujące się pOd
ochroną ustawy o ochl'onie 10katorów. Poza tym ograniczono mOŻlIlofć łącznego poboru po
datku od nieTUchomości i dro
gowego do 7 proc. wymiaru po
dartku od nieruchomości.
Na mocy uchwalonych przepisów nOWOJ~owstałe i pows.ła
.łące budowle będą mogły być
obciążone na rzecz pOdatku dro

wymiaru pOdatku od nierucbo-

~no~ci. Opłaty za nadmier~e zu przez cały świat, usuwając ODCISKI
zycle ' dr~g b~?ą mogły byc. po· , bez bólu. Przy kupnie 7.ądnć

blera,n~ Jeqyme przez powlat'-'-I oryginalnego fl adeliia LEBEW OHI..
we zWIązki samorządowe . Obo- Na każdym pLasterku jest też napi~
wiązujące dotychczas opłaty za L E Je.
O
L
specjalne korzyści , powstałe t
l!IiiiiiI
budowy dróg', ograniczono je- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~...
dynie do budowy dróg, wyłącza
j!łJC koszty utrzymania dróg. Do poboru łych osłatnilCh Opł3ł
l
upoważniono także tyLko pOwia
'
towe związki samorządowe.
\Va.rsz. kor. " Gło s u P oranne·
go" telefonuje:
rozdziału wpływów pomiędzy
Wydział
robotniczy OZN- n
,oszczególne samorządy z tytur.rzystąJpił do k ol portowa nia \,
ł udziału w pań twowych poogromnej ilośc i broszury p od
atkach od obrotu i dochodotył.
"Siedem grt;ech6w głó\, 'ego.
zależy
przedłużeniu
nych". Broszura ta wymierzoLa jest przeciwko kl a sowym
,
.
PARYZ, 4, 7. (Tel. wł.). - Od won.ej Hiszpa1llii, w bar,d zo PO-j żenie wojny domowe.t w Hiszpa- związkom zawodo\Y \'1lt .i WzyW 'j
szeregu dni pra a paryska notu- ważnych ilośóach, dostarczane nii, która łak bardzo absorbuje
b In'l'
d
.'
je pogłoski o dostarczaniu przez są rządowi w Walencji za po- uwagę Anglii i Francji. Z dru-' 1'0 o lWW .0 1' 1'L:'~~
'lw n.n ' :i
Niemcy broni i materiału wojen- średnictwem jednego z państw giej stl'()ny Niemcom zależy na do ZPZZ, lo .J e l 1' (171 l r ' t'J Cl I'
brytyjskiego konsula
uego, tym razem nie dla gen. bałkańskich.
tym, by osłabiający oś Rzym -- ganizacji ZZZ.
W Fuszou
Franeo,.lecz dla .Wal.e~cji.
.
Nie ulega wątpliwości ,
w B;rlin pakt ~~ielsko - włosk!
KANTON, 4 lipca. (PAT). _
Pra~l.cow~ dZlen~~kl paryskIe interesie Niemiec prowadzących Ill~ wszedł w.zycIe wog6.1e, bąd.z
Wali~~lis
\gencja Reutera donosi: Ubieg' ?karzaJ~ NIemcy, lZ ~Ia przedłu akcję przeciwko Czechosłowacji, tez, ~y~ ratyfl,k owany Jak naJattache
wojskowltm
litwy
łej 11O'c y zosŁała zbombardowa- z~nia .woJny dom?Wel w Hiszpa- leży zupełnie wyraźnie przedłu- p6znlJeJ.
••
ę
w Warszawie
w Fuszou rezYdencja brvtvj 11Ii, nile cOtfnęły sl ,przed dost.a~:
I
tych w~gilęd6bw Nu~~nCłY dZt:l.kiego konsula'
.
. ' ezen e~ rans~or o~ •amumeJI esy Państwo Inaj~ Japoliaki BIały Bez 8JąC wyrazn. e w r~w ID. eres~l1l
RYGA, 4 lipca. WAT ). Z 1\.0'"
e go włoskIego sOJuSZIllk~, klekOl1lumstom luszpanskJm, .ulZnaI wanym zarazem
przez NIemcy
• rUJą swe transporty bronI tym nu donoszą: Dow ódca pi er wsze
za największego wroga, MateriaPerfumy, wody, pudry, mydla
razem nie do ł'orl6w pow s t:.lll- go pułku huzarów płl -. W a ln ,
szis zos łał min n o Wal1\' l i I (' \\
ty wojenne n1eunieckie dla czerczych, lecz czerwonychskim attache wojsko'wym \>o'
'~arsza, wie.
WARSZAWA, 4. 7. (ZAT) . W związku z wiadomością z Jerozolimy o wynalezieniu przez
lechnika palestyńskiego 1. Brow umundurowani
pożyczki
i
diego maszyny do phania " dwuuc~nl6w
I icrullkowej" z pismem łacill
PARYZ, 4: lip('a, (PAT) . Ro- posiedzeniłl inauJ!uraey jnym.
angłeIsldej potyt.zkl Yoauga z 5
,., kim l prawa w lewo i bebrajWARSZAWA:, 3 lipca. (lPAT'J .
Jednym z głównych zagad- ł pół na 4 ł pół proc. zapytuje.
"k im 7 lewa w prawo, p. Ozjasz kowania fin'1llso wc frnncU6ko
MinisterstW10 W . R. j O lP. ponień
w
rokowaniach
obecnych
niemieckie,
kt6re
właściwie
doco
sIę
stanie
z
transzą
francusJlclmreieh (Przemyśl) prosi o po
daje do. wiadomośd , że nie' za ·
uanie do wiadomości, że wyna - tychczas nie zostały t'ozpoc~te, jest kwestIa dł,.gó" ausłt'iac ką tej pOżyczk~ której pO&iada
w roku
kich
ł ewenluaIGl'~O obniżenia czarni jest bardzo liC'Zna , bo o- mierza "''1Prowadzać
ponieważ
po
posiedzeniu
inaulazł on tak~e maszynę tego typu
1938-3.n
7:adlJlvch
oprocentowania
od
pOżyczek koło tOO-ły$i~a nesza etuła szkolnym
guracyjnym
obu
delef,'acji
nie
i wynalazek zgłosił do ur,zędu
ztmian w limlmd lll'rl\Y:1ll iu lic zodbyło się żadne plenarne po- Younga i Dawesa.
czy francuskich.
patentowego R. P.
siedzenie w ciągu szeregu naDziennik "Intransigeant" o"Intransigeant" wyrata uI)o.. niów i uczenie,
stęp~jąc.ych tygodni ,. zostały w mawiając porozumienie niemie- lewanie, że kraje wierzycielskie
\ pomedzlałek wznOWIOne.
cko - angielskie w sprawie tych w tym wypadku nie działały so
Rekord angielskiej
Szef delegacji
niemieckiej dhl~ÓW, które przyniOsło obni- lidarnie, lecz ze każdy z nich
w obozie w Dachau
lokomotywy
dyr. Hemllll~n, k.t6ry w .osmt- żenie oprocentowania transzy prOwadzi z Niemeand Oddzielne
mm tygod'l1lu hezposredmo po
rokOwania.
BERLIN, 4. 7. W obozie
LONDYN, 4.7. (Tel. wł.) - Lo- zl:\km'iczeniu rokowań niemiecWedle doniesień 7: Berlmn, koncentracyjnym
w Dachau
kOlllotywa, nalez'lc'ł do towarzy- ko - angie~s'kich bawił przez kil
tamtejsze koła polityczne opty- zmarł znakQlll1iły pisarz ausłriw'
twa "London Northei?3t Railway" ka dni w Rerlinie, powrócił z
i
U mistycznie oceniają perspekty- ki, Raoul Auerheim, b. przewodJ)obiła wczoraj angielski rekord Paryża z instrukcjami swego
sądu apelacyjnego
wy obecnych rokowań z Fran- niezący austriackie go Pen-Clu~z.vbkości, ptz!bywając w godzinę rządu.
cją·
bu.
201 kIm - Lokomo t ywa •,a zb ud owa·
Warsz. kor. "Głosu 'Poranne·
ilosiedzenie plenarne obu 'd e' • koronacji, ma legacji odbyło się dziS dwnkrot ,hao" telefoou,l'e:
na z ok aZJI" os t a t mej
ł.ształt • wybi~ni~ aemdynamiczny nie i poświęcone było zbadaniu
\V hotelu "Central" (Al. Jeoraz. najbardZIej nowoczesny me- wyników
dotychczasOwych rozoł iln,skie 47) sŁrz,cHl do sieJ prac pOdkomisji wyłonioneJ' po bie z rewolweru około godz. 3
chamzm. .
nad ranem 35-letni Zbi~niew Oszust pOdawał się za prezesa •• Widzewskiej Ma·
"
ZłOhlicki, asesor .sądu apelacyjnufaktury"
nego.
Warszawski Jioresp. "Głosu PO-l ku.
Lekarz pogotowia !'<lwieraził
Powiadomioll.i policja wdroŻ\'ła
ranę postrzałową w okolicy ser ranllego" telefonuje:
W jednym z ~.ellsjonatów w Sród dochodzenie, które wykazało, • że
ca
i
w
stanie
ciężkim nrzewi6zł
na święcie pułkowym pułku "Zuchowatych"
tygo'd- rzekomy preRS Ko,' l to oszust, kló
Złotnickiego do szpitala Dz. Je - b?r(),wic zamiesz~ał przed
~ILNO,. 4:7. (PAT) --: Jed.en z \ nicę bitwy pod Kostiuchnówką, zus. W pOlio.lU zajmQwanym mem starszy męzczyzna, który po- ry w sprytny sposób nabrał pen"alwal:cznleJ~zych . pałkow p1echo- swe ' więto pułkowe, które w tym DrZe'J: Złołnickie"o zna'l eziono dał się za Oskara Kona, prezesa sjonat. Stwiel'tlzono również
że
ty ~eglOtlO~el, wywodzących się roku mialt, szczególnie urocZ'ysty dwa listy, adresowane (lo zna- "Wiclzewskiej Manufaktury" w Lo- oszust uciekł na wiadomo§J, iż
z PIerwszej Brygady - Pułk "Zu \ przebieg, gdyż u~wietJlił je swą JOmych i do rodzin,", zamiesz- lizi. Zajął on Komfortowy aparta- do pensjonatu przyjechał jakiś
howatych", obchodził dzg '" rocz- obecnością Marszałek Śmigły-Rydz. kałe.i w Łodzi.
ment.
łódzki przemysłowie.'!, znajomy pre
Onegdaj gość nagle znikł z pen· zesa "Wid:rewskiej Manufakatury"
Powiadomiona policja wszczę
sjonatu nie uregulowawszy rachunPoszukuje go policja a
la dochodzenie.

iem·ecka
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gl ,. wnych

alencji

dla

wojny domowej w Hiszpanii
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Slo I,siec, drobn,ch dulacz,
y ounga

posiadaczami transzy francuskiej

Dawesa

201 km. na gOdzl-ne

Nie bedzie zmian
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Burza nad Polesiem

Leski i Marii CiunkiewiczoweJ

W'arsz. I ore~p .. , GłoSt~ P on w ,W drugiej prawic o cliu,'aktc
ncgo" tel ' fonuje:
rze kryminalnym _ Marii Cłun\V S:jd"j,e l- HjwyŹ , zym zakoll - ki ewiezoweJ, skazanej na t8 mle
czono pl'zygolowawcze postępo  sięcy więzienia, za sfingowanie
wnnia w sprawie rewizji dwócI, kradzi<,iy, zakończono r6wnież
przesJucIJani,e świa,d>ków. Badas('us acyjnyeh łłl'occsów.
o 40' . dkó
W.
Pi er\Yza
ilprawH
dOtvCl> Jl
SWla
w z I oarszawy,
. I- k
. P
.
7 ::lj~Ć przyty c ki~h. Jed en z czoło- / ra owa 1 oznanaa.
\Y~'ch oilkarżonych, Leska Ska1.2Ze \\'zgJ~du na rozpoczynająl
n~' na sześć lat wi~zieJlia, Z3biC- ce się ft>rie ądowe decyzje Sądu
ga o rewizję }ll'Ocesu. Sąd prze- j Kaj,,,yższego co do ewentualnej
' 1 ł . .
t •
. -(I
...
l
d
s j ue 1a JUz w
Pl sprawIc. , IrewJz)l tvc 1 proce ow, zapa na
ś~vlnd.ków. z:\p07:naJąc !lJę z (, fi l' W koncu SIerpnIa.

.

mą blcgły ch.

.. .

.
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PIN'SK, 4, lipca. (!PAT). Dzisiaj nad PilIskiem i Polesiem
przeszła gwałtowna burza z pio
mIlami i gradem, kt6ra trwała
ponad 4 godziny. SiLny wicher
powywracał drzewa z korzenia
mi oraz - pozrywał dachy dom6w.
Piorwly spowodowały
szereg pożar6w. Zanotowano
kUka ś.mierlelnych wypadków
z ludi.mi.

Zastrżelil
I
t I
pon ewa

n e chciała został złodziejką

Warszawski kore8p. "Głosu Po'
rannego" telefonuje:
Ponury dramat rozegrał się wczo
raj w domu przy ul. Radzymińskiej
36. Zamieszkała w tym domu przy
rodzicach 24-1etnia Fryda ZYLBER
Ó
SZTAJN WNA, córka agenta han
dlowego, przed rokiem poznała 24.
letniego Ch~łma OERECHTA, z
Ul
którym się zaręczyła.
r
'
Gerecht p~da,,:ał się za kupca,
TOKIO, 4 lIpca. (PAT). Gene- a de facto, lak sle okazało, trudnił
kt'Oj s Ię k ra d"
ra ł ŁkS
usz> ow - amoJ'ł'
OWICZ,
zlezam i ł -b y ł 1uz. z tego
ry, jak. wiadomo, zbiegł 7. ZSRR tytułu karany. Wykorzystał on 1(przybył do Tokio.
czucie, jakle doń Ź)'wiła Zylber·

SamoJ-'owiCz

Tokio

narzecz n

sztajnówna i 7.acza,ł J'ą namawła~.
by okradła rodzit:6w.
Zylbersztajnówn:l odmówiła ł w\
dząc, z kim ma dl) czynre.nia, zerwała narzeczeństwo.
Gerecht postanowił się zemści~.
Wczoraj wtargnął do mie:>zkania
Zylbersztajflów, dobył rewołweru
ł strzeiH sied!tlil)krotnie do Zylbersztajnówny. Wszy"tkie strzały b~· ·
ły celne. Zylbersztajnównę w stanie beznadziejnym odwieziono do
szpl·tala.
Zabójc:'\ zdołał zb;ec. Ściga ~o
policja.

~
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10 tysięcy żyd6vw "" obozach konc:entracYJnyc:h~ - .~a.a
SBnlob6jst:vw. - ZY1AfnOŚe drożeJe

ludności

Złorzeczenie

Wiednia Dod adresem

rei,mu

hitlerowskiego

PARV.z, 4 lipca. (ŻAT). SlPe-1 portowe żydów, którzy 1)f'agną Hamburga, zabrakło miejsc dla Anschlussu, wsławił się jako orga· stanu ~u6triackiego ministerst wa
spraw zagranicznych oraz b. lll'zy'
korespondent Ż.ydow: opu.ścić '~icdeń; ~ędą załatwia- emigran!ów wiedeńskich.
I I nizator słynnych festiwalów. Oskar
żony
jest
o
vrzekroczenie
natnry
wódca
socjalno - demokratycznej
ak
skie.i Agencji TelegrafIczneJ, ne .l
na.łSZybcICJ.
..
służbowej.
partii, Otto Bauer.
~.talny

~:t~~~ie;i~:'c:da~~i~,~~a~~w:ós~: Emigracja do Amer,ki
lnacji ludności żydowskiej w
Austrii:
,\\T dobrze poinformowanych
.
,.
.,
kolach wlCdellsklCh ocema SIę
r czbo> żydów zesłanych dO ol ' • 't
•
•
h
10
bO'~ow konceotraeYJIlye
na
•
.. ,
tvSlecy.
.
'.
,
Prawie co ~ru,ga ,rodzIna. t y~towska pogr~ona Jest.,,: żałobie i nie wie me o losie )ej edOD
ka zesłanego do obozu.
O samobójsłwooh słySZy .się
codziennie. Popełnia.Ją je cz~t~
całe rodziny, nie mogąee zmeśc
cierpień. W, tych dniach otrula
"ię gazem świetłnvm rodzina.

Senft, składająca się z 6 osób.
Tragicmie brzmi przeto doniesienie prasy hitłerow~iej że
wzrosło ostatnio :Z1Jliycie ;azu
świetlnego w Wiedniu, Jest P,
być :mOte, ~gą"
skieh samobó.łeów.
.
I"::;
Prasa s(1))t- J). ~Ul!łbii nlen~J

iyUo,w:

słannie prowadzi n~~ aDtysemicką. WytOTzyła się faka

sytuacja, ~e austrlaey muszą
'J'lnyiCeh' p'!!!.~waiół~ł -~.i0m7-~a::
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Przajetr lIliitek
izb, robotniczej

To pr2:yspiesumie załatwienia I WIED~~, 4. lipca. (pAT) spraw pasz,p ol'bowych dla żv- W. Au~trll .rozwlązany został auod
Lł
• strlackl zW1azek stl'laży pożarnycb.
'
d ow
WIEDEŃ, 4 lipca. (PAT)
spOW ' owa'lle zos a o coraz v
' l ' dd' ły'
..
licznieiszym zgłaszaniem si ż _ r' osz('zego ne o Zła
prowlOqc,· Wczoraj otrzymało około 600 urzęd
dÓ"
l.
. _~ y Ilalne podlegać będą odtąd dowódw o zezwo ema na WYJ&M.I.
S S M
. .
. Ulk6w. rOZWiązanej. nied~wJlo izby
2ydz'i liczą się bowiem z t"\111 ey . . esznerOWt, mspelitorowl ł'Obotmczej wypOWIedzeOle pracy z
.J'
I'"
'str'
k"
że program partii narodowo _ 50 po ICJI m.
lac leJ.
~dnomiesięczną odprawą .. Majątek
• listyezncJ,
- d ązący
d o przeJlDo
•
eJa
l~by. wynoszą.cy ok: ~ ml~n. szywania przedsiębiorstw żydow
hngow przeJął lllemlcclu Front
skich w ręce aryjskie, wykonył Pucy.
wany będzie systematycznie i
WIEDEŃ', 4 lipca. (pAT)
szybko.
Wczoraj aresztO\vano w Wiedniu
. M.aso~o ~~zyn~ją. się ~ł~ dra Józefa Herzoga, wydawcę zna.
szać tak~e ~ zydu .llleza~ozm, nej ,tKorr~spondenz _ Herzog". A - '
kt61iZy.me WIdzą momośc! Z~)
PARYZ, 4.7. (PAT) - W dniu
~owanla w Austrii. Eml~ac~a resztowany był z pochodzenia 2y- ,",czorlajszyrn zmarł były sekretarz
dem.
zydowska z Włed:n!a kieruje SU~

Aresztowanie
dr. Herzoga

_I

Córka Ribbentropa
uratowana przez

I

lekarza-łyda
AMSTERDAM, w lipcu.
P2nna . Ribbentrop córka 1I1emieckiego ministra 'spraw zagra·
uirzJlycb, doznała w kwietniu przy
katastrofie samochodowej c.ięzkiej
rany mózgowej' i uważana byla za
straconą· Urr.towal ją słynny am~terQamski specjalista mózgowy dr.
Olejnick, żyd. ~a~jentka. wnies.JOna została do SplSOW szpltalnyclr
))01' nazwiskiem "Panna Schmidt"

ZgOn
b. mi n. Otto Bauera ":

I
I

.-

Rumun,·,·

w ~tałnieh ty~dmae~ do Am~oskarżon,
Obler,u~tor.u p.AIS~ii
ryki .P6łnoone.l, a naSIlenie eml"
WU
611
U
".
graeJi w tym kierunku wzrosło
WIEDEN, 4 lipca. (PAT) •
f
obecnie do tego stopnia, że na Wdrożono postępowanie sądowe
na I:'\on erencJę w Evian
dwóch statkach amerykańSkiehj przeciwko b. naczelnikowi prowin- _EYIAl\'-LE~-BAI~S, 4. 7. -\nymi przedstawicielami ży~.
"Manhattan" i "Roosevelt", kłó- cji Salzburg, Re~r~o,,:i ~ebrl, kŁ?-' (ZAT). - Czynione są już osta- skimi rabinem St. W~sem, dyre odpłynęły w łych dniach z ry przebywa w w1llZłefilu od dnm nie przygotowania do otwa['eiu I rel, torem. europejskim "Joi'll1.u"
.
międzynarodowej konferenc.ii po I dr. Bernardem Kahnem i dr. Namocy uchodźcom w E"iall. Rza-I humem Goldma,nem z ramienia
.
dy PolskU Rumunii wysłały na i Światowego Kongresu Ży<d:OW"
kOllfcl'eneję w Evian dwóch' skieg,o.
•
o~sel'Wato~ó~', gdyż i!lte~esu.ią
Dr ..Goldman dO!ęczył p. ~.
Przygotowane według najnowszych zdobycz T sl~ . szcze.golllle.• zagad!lle~lem e- l:on.mn Taylo~ro'Wl
meffilol'1al
•
:
. '.
. .)
młgrae'YJllym l lUnynu sprawa-' Swwtowego h .ongresu Żydow.
• . wledl~, W dwu~ą~iu na]illodmeJs.zyeh odcle· mi, które ewentu~lnic WYPłymlći skiego, któ-ry równocześnie Nnlaeb. nadaJt cene świety, młodzlenCJY wyglq.d.
mogą w toku obrad.
zesłany został do wszystkich deZwracBe ....g4ł na n.... ł
Lab. Chem. Farm.
Kierown~,k delegacji amery· leg'a cji rządowych na kQiJl.fere&'
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NieudanI z mach na ru

wo. im: wlęeeJ ap,.."łH ..woda adwOklleldegOa. [WYz'na-

Jml Jermiu 3 tygodni (Da
li'k\wroae',if ltancelarlf~ Z tegp

CZOftO

drak'OOSkf~ ~ _ter:
!liar~ ~::2 il'yRę!Cy ~ w

Jalf próbowano

kan'edariadt praeowalf 80:
wiem: Jieml' ~iCJ. !N. pyta'-

rozbić

bank w Monte Carlo

maM ()beeni~ ~ocząić,
GestapO dała ~: "WyemigtQwaE, ...... ~ . sk do
Dunajlt'. ::~ l, ' f...
"
1'
.

Ktcft nie myślał kiedy§ o rozbi, 5635 razy.
kowo na dość skromnych warun-I - Przy pierwszym stole ....
da banka w Monte Carlo? SpecjaNa tej p:ld:;;tawie budują syste· ~acb:, 45 fr ...dziennie. i opłacenit.lmniej w~cbodził nr. ~2, a więc jaliści wyliczyli, ile trzeba postawić my.
KCSZtcw podrozy w obJe strony.
tro nalezy ,~atakowac't nr. 22.
na ,,21'0", Ile razy "zero" winno I Na te,i podstawIe zbudował swó)
- Rozuruie się 8amo przez się,
I "atairowMO" go Wyniki dni
wyjść z rzędu, aby zrujnować księ•. system także emigrant rosyjski K., że gdy system mój okaźe się slusz- były uien}wne. Pierwsza "zmiana"
Źywn~ ~ 'W WieCJnln eo- cia Monaco. Zdarzały się bardzo a obecnie cały POlryż mówi o jegt. ny i gra będzie miała pom~'śh,y wygrała około 6.000 franków. Przy
raz tRoiJJ,za. Szeregu prodU!k- grube, milionowe wygrane. Zdarza- próbie rozhic;a banku.
przebieg, 'lie zapomnę o was...
chodziła druga zmiana, która w
tów, m. iill. ryi.u, nie motna wen lo się, że ten czy inny stół gry zaW ciągu 10 lat K. uważnie badał
I oto \lew,l'~go dnia w początkach dalszym ciągu "atakowała" te.
le dosłać. Niezadowolenie 1wI- myka się, ponieważ wydał przydzie "szystkie możliwości "systemu" i czerw:;a rnszyl do Monte Carlo tu- sam numer. I pod koniec gry tra.
nośei roInle. Coraz et:(Śclej sły- lona mu na ten dzień sumę żeto- studiował cyfry, w~rchodzą('e w zin emigi'atitów rosyj~kich z. Par;y- ,~ono nie tylk9 te 6.000 franków,
c.hać przekleństwa ł dorzecze- nó";. Ale ruletka w Monte Carlo Monte C,ull). Po długim namyśle ża. Na miej$ctl wszystko został"- I ale i kUkl tysięcy franków z I{as)'
nia pOcI ~m' ~ n~i· do dziś dnia nie jest zrujnowana, i wylicz.~',lht doszeił do następują· szybko zorgan;zowane. Trzeba było "trustu" ...
stowskiego.
lecz kwitnie w dalszym ciągu, cze- cego wniosku:
pr'acowa6 7 godzin dziennie na
"Praca" szb nieustannie} a !liego nie mozna powiedzieć o 111- Na prresh'zelli. . jaliiegoś bar- dwie zmiany. Kto siedział.kied~rkol· niądze powoli tajały. To, co wydziach, którzy usiłowali ją rozbic... dzo długiego okresuczasiI wszysl· wiek przy stole ruleww~Tm, tell wie, grano wC:~l)Jnj, przegrywano dziś
W salach gry stale jest wiehJ kie numery winuy wyjść jednakową co to za c1ężka praca. Ile trzeba do. z nadwyżką. K. zaczął zaprowadzać
WIEDEŃ, '4 lipca. '(!pAT)'. "takich,
co przyjeżdżają tu tylko na ilość razy. Ale codziennie są Ilume· tego zt1rowia, wytrzymałości, zim- oszczędności, "tru3tlt przeprowadził
Urząd ikontrOili cen ostrzegł po10
dni,
z szaleńczą nadzielą "zro· l'y, wychodzące częściej lub na- llej krwi. W sali latem jest clusznv, się z hoteh do wspólnego mieszka·
nownie KUpców austri'aokich
bienia
majątku".
Oszczędzali w cią· dziej. Jeśli Ilaprźykłacl nuńler 5 wJ' pomimu otwartych okieh,
gracze nia. I gra trwała dalej. Podwojono
ł)rzed konsekwencjami karny.
gu
roku
grosz
do
grosza,
odmawia(;hodzi
dziś mało, to mamy wszelkie ' dU:l() palą, wokół stołów panuje stawki.
mi. grożącymi im za próby 88do przyptiszczen~a, że śdsk.i tlol., trub:.t .:ały C7..aS haczWedle oblicuń wszy"tlio zdawa·
mowoln~ pOdwyższania cen, jąc sob!e wszystkiego, zgromadzili podstawy
3
lub
5
tysięcy franków i po ttpły- następnego dnia będzie 6n wyc1lO- nie obserwować swą stawkę. Bar- lo się tak prost,~ i jasne, Gl system
sz~ólnie zaś w jadłOdajniach.
wie dwucb, trzech dni 'początkowo dził częśc:ej...
ciźo ltięczące są długie przerwy, - niezawody... Ale w praktyce wyurząd
ostrożn~j,. r,. ~o tym beznadz~ełnej
Przyznam się, że nie bardzo ' ro, k1edy l{rupier . r02;licz,a s~ę z ' gra- chodziło inac'lej. Zaczęto zmnieJ·
gry, wYJezdzaJą do domu, przeKlma, zumiem, na czym oparte jest to' czanu i zapru'Jza 'do nowej gry... szać liczbę stołów, i zmniejszać licz
.iąc "system"". Jeszcze szęście, że przekonanie. Numer 5 może wyclw- Kaida przerwa tnvll co najmniej 5 bę "robot6w", Wreszcie nastąpił
'VIBDEN, 4 lipca. (JP AT). - ludzie ci kupują z góry bilet po- dzić rzadlm i dzień, i dwa i trzy... minut i gracz I,r;;ez ten czas znosi dzień, kie;Jy kulka po raz ostat.nl
tyrekcja policji. w Wiedniu ko wrotny.
.
Ale gracze mają widocznie inne po· \~'prost fizyczne cierp'.enia. Czy pra l'obiegła po tarczy z numer,ami. Os·
m:uni1kuje, że aryjczycy, posiaJest pewna liczba tal<icb, którzy jęcia pod tym wzgr~clem. Jednym widłowo pOStilWil? Cźy warto by I tatni robot pl)stawił ostatnie 20 fr.
dający . paszporty austriackie. ~o~łownie. żY.ią x ruletki. Są to da· Ełowem system p. K. spl'Ow,adzal wypróbować il1!1~' system? Człon- na nr. 5. Kulka długo nie zatrz~ ·
be{lą mogli p'l'Zed.łużyć ważnOść sWladczem, bardzo ostrożni gracz~. się do tego, że inr,eba grać Jla nu· kowie rO'lyjs!dego t,tl'ustu" nie lńywala się, pod Iwniec zatrzymala
ich na ok,l'CS .łedncgo roku.
Uda,ią się co kasyna z fana, biorąc mer, który poprzedniego dl1!a W~'I' mieli nawet tej pociechy, musieli się przy "piątce", z lekka iJrgnęk
Żydzi l1loUSZą: wnosić podania z sobą maksymalnie 100 fr. Nigdy chodził najrzadżicj.
grać przez c'łły d~ień ~a jedną ~ tę
wpadła do przedziałki nr. 7.
w sprawaoh paszportowych do nie stawiają na numery, lecz jeclyAle system uie wystarcza. Trze- samą liczbę, .,tawiając stale te sa·
Trust pękł.
nLworzoną'go niedawno specjal- nie na "czerwone" i "czarne". 20 ba jeszcze pieniędzy. Nie wiauomc., me 10 czy 20 franków. Żadnej ini·
Emigml1tom rosyjskim nie udalI)
nego lUOZędU paszportowego dla stawek po 5 fr. Po wygraniu 50-·- czy K. miał własne pieniądze, czy cjatywy, żaanego :llOlnentu hazar- się rozbić banku w Monte Car10.
żydów
austriaekidlI. RównO'- 60 franków OP!lszczają oni natych· też gdzieś je pożyczył, dość~ że w du ... "Roboty"!
Oczywiście p. K. dalej wiel'z ~' lIi c·
cześnie zabrania się żydom. n- miast dom gry.
I poczl!lkac'h czerwca dysponował Gra prowadzona była w ciągu złomnie :że j~go obliczenia są lmt ·
sławiania się p:rzcd
tym urzęSą lI:dzie, którzy lJi'zez szereg sumą 60.000 fr. K. przystąpił do 14 godzht dziennie, jednocześnI t. widłowe. Twierdzi 011) ze całe 11;~
dem w godzinaeh nocnych, a to lat nie jeźdżf! do Monte Carlo, ale praktycznego wykonania $wego pfzy 5 stołach. Olt stołu do stołu szczęście polega na tym) że zebr;)
z pOwOdu ich hałaśUwego za- stale kupują dzienniki, stale pllbli.. pJ,anu. wedle legrego powinien pr~- wędrował kontroler "trustu", któ- no za mały kapitał. Poza t~' l11 po·
chOwywallia się, co budzi ze kujące wS~y5tkie 'lumery, które wadzi,: g,'ę jellllocześnie przy pię· ry llotoWla,ł wychodzące numery, pełniono błędy w opracowanit\
snu mieszkańców.
,",yszły w ciągu tygodnia Ludozie ciu stolach. Ponieważ niema grll
sumował wygtane i przegrane. .
szczegółów. Ale system jest bez
Ustawianie dozwolone jest do ci J1otu,ią, coś wyHcz'lją i obliczają. {'za, który mógłby usiedzieć w sali I \V nocy, po zakończeniu g:-y, zarzutu Bowiem nie ma ,a ni jedt:e·
piero od godz. 7 rano, zaś prze- Pofraną oni bez zająknięci,a powie gry w ciągu 10 godzin bez przer- konlroler rozHczał się z "robo- go gracza, któryby przyznał, że .ie·
kroczenie tego rozporząd~ni:lJ <lzieć, ile r,azy w ciągu miesiąca '"'y, trzeba było zaangażować tarni" i udawał się do hotelu do go system jest błędny, nawet, gdykaraue będlZi,e aresztem,
wyszło "czerwone" i "czarne"; wie dwie zmiany "robotników", zasłu· K. Obliczano ostateczny wynik i . by na jego !,odstawie przegrał
Ro,zporządzenie
podlkreśla 'I clz;J, że w ci:l.;r·t rolm nr. 17 wy!'zedł gu,iących na cail;,owite zaufanie.
sporządz::mo "dyspozyc!e" na dzień wszystko co do groc;za
równocześnje, ż'c sprawy pasz' zaledwie 1300 razy, :l nr. 21 R. zaang:tżował 12 osób, począt. następny.
A . SIED.
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którzy sączą w dusze polskie jad rasowej nienawiści
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l

,,'arsz. koresp . .Głosu Poral' 'są ekspozyturą zagrauicznych ł dusze polskie .lad rasowej niena-/
ncgo" telefonuje'
(loktryll rasistowskich, bo tylko I wiści - mogła powstać myśl po\Y związku l ,· apaśr.ią na k~. tam, poś"ód ludzi sączących w dobna".
__
PuJra. o CZVIU dono~iUśnlv~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dniu wczorajszym, "Nowa Rzecz
pospolita" przynosi wiadomość .
iż napastnik Michalski przybył I
do kościoła w tow8lozy&iwie 4 0- II
sObników, którzy mu coś tłuma ·
czyli, pokazywali i przed samą,'
napaścią ulotnili Slię·
Policja wszc'zęła dochodzenie,
celem od~znk'\ Ilin ich.
Angiel. ka służba wywiadow· brali już dostateczne informa- do właściwego adresata. Na~t~p
Na marginesie napaści tenże cza (iVIilitary Intelligence De· cje, mrs. Jordan została zaare- stwem tego było zaaresztowudziennik pisze:
partment 5) w listopadzie ubie· sztowaua i skazana na 4 lata nie
pierwszych " działaczy ";
,.Nie ulega dla nas wqtpliwoś głe~;o roku wlpad1a na ślad pe- więzienia. iPunkt cię'żkości całej byli to G. G. Rumricb. sierżant
ci, że ohydny pomysł podobne.• wnej organiza~ji szpiegOwskiej, Siprawv zosłał przeniesiony na armii runerykaJlskiej, który zde
"demonsh·ac.W" musiał si~ zro- !lziała.iąceJ na terenie Anglii.
teren Sł:aJl1ów Zjednoczooych. zertował w 1935 r., E. Glaseł,
dzić wśród grup, które w Polsce
Zaczęło się od tego, że z biur Tam bowiem,
niezależnie od szeregowiec, stacjonowany
w
ParnalI Aireraft w TOlwortb zgi infoI'macji,
do:starcwnych Mitchel Field,
urodzony w
nęły plany i rysunki I'ucbo- przez Anglię, również natrafio- Niemczech oraz Johanna Hofi·
mych wież strzelniczycb. W no na pewne ślady działalności mann, pl'zysto.lna
rudowło'''a .
.,
związku z tym podej.rzenie pa- szpieg.owskiej. Zaczęło się od fl'yzjerka na okręcie niemiec- I Podohnie uniknął aresztowIJ '
dlo na niejaką mr8. Jessie lor- głup,stwa.
kim "Europa".
nia porucznik rezerwy annii r:..
dan, frYZ.lerkę z Dundee, pocho
W lutym b. r. biuro paszporOd tych trzech zaczęło si !-~. merykańskiej, dOktór medyc~'Warszawski koresp. "Głosu Po· dzącą
jednak z Hamburga. towe w Was'zV'llgtonie otrzyma· Rozpoczęto pościg na terenie C:l ny, Ignatz Griebl, który w swurannego" telefonuje:
Przypu zezano, i zdaJe się słusz ł,o następujący telef.on; "Tu m:) łych Stanów ZJednoczonych, im czasie tał na czele organiza
Związek legioristów polskich po
nie, że przystojna osóbka zosta· wi Westoo, wkeminisłcr spraw gdyż okaza];o si~, że wspóln i· "..ii niemieckiej narodowo - ilU '
odbytym zjeździe ogłasza sprawo- la wysIana dla zastąpienia dr, zagranicznych. Prosze przesłać ków
było dużo j wlSzc:dzie.\ cjalisŁy-cznej w Ameryce. Oka·
zdanie, w którym między innymi Hermana Goel'tza, skazanego do hotelu Taft trzydzieści czy· Fraulein Hoffmalln była po- \ zało si~. że udało mu siQ ud(':c
podaje liczby, iłu beZi"obotnych le- przez są,dy angiel kie przed kil- sŁych
formularzy apIikacyj- średnikiem pOmiędzy członka· do Niemiec hez pasz;portu na
gionistów jest w Polsce. Ze spra- ku miesiącami za działalność nych na paszporty". O ile pasz mi or~anizacji. którzy się mi" o'kręcie .,Bremen". Po wylądo·
wozdania tego wynika, że zareje· na szkodę bryt~dskiego impe. p'o rty zagranicme wydawane dzy sobą zupełnie nic zna1i~ O· wanil1 VI Bremie policja niestrowanych we wszystkit'h okrę ritllIJl. Zaczęt.o śledzić uwazlIlie są przy zachowaniu szeregu for prócz tego zajmowała się onH miec~a nałożyła na niego karę
gat'b związku z wyjątkiem Warsza- ml"s. Jordan oraz badać jej li- mainości, o tyle blanldetv apIi. przewożeniem wszelkiego ro· HO marek za niep,osiadanie dowy jest ogółem 446 bezrobotnych sty. O'kazalo się, że jest ona w kacyjne może bez żadnyeh tru- dzaju dokumen.tów ,
co jej ]nlmentów, ale pozwolono mu
legionistów, w tym w okręgu łódz kontakcie z pewnymi ludźmi w dnośei otrzymać każdy. Tele·!.rnal'7.nie Ulłatwiała zajmo\'; atUI powstać w Niemczech. Następ·
kim 14. Natomiast w Wars7J3wie Ameryc.... \Vobec tego zaniecha fon ",ięt' taki od wic~J»lllisfrA na s- .. Europa" posada. \V '1ie
zaaresztowano
czterech
ilość
zarejestrowanych hezrobot· 110 narazie aresztowania jej i wydał Się , pOde.lI'ZaIlY. Powie· marcu i kwielnill znClrl's,,:luwC\· członków
okrętu
.,Bremen":
lI~'ch łegio'listów wynosi 1500.
.jednocześnie porozumiano się z rz,ono tę spra\"ę zręcznemu wy- no szereg dalszych osób. Prze- " 'Hhelma Boehnke.
któl'y pO'
'policją a,merykańską. Gd)~ ame- wiadowcY· Od hotelu Tuft pacz de 'WszyS'~kim Otlo Vossa, nahl- mimo slu'omnego stanowiska
ry'kańscy "G-men",
a głóWlIlie ka wędrowała przez szerep,' 1'6- ralizowanego niemca, pracują· był .jednak z ramienia n.-s, orjeden z llliclh, Leon Turrou. ze- ŹIIlych rąlk aż nareszcie dotarła cego w dziale eksperymentaj· ~anizaeji sw~ rodzaju przetoprzeniesiony w stan
żou~'m wszystkich ezłonków .za
spoczynku
łogi, JObana Kleibera, radiotele
~rafistę, .robatla Harta 1 W~
Wars-z. kor .. ,Głosu Porannel'a otto. stewarda. Od wszyst~o" telefOłIlu,ie;
kiclt zaaresztowanych zdą.dał,.
)finisŁersh ' o oświecenia wydało 1:arządzell·ie o pl'zeniesie·
władze amerykańslde WJ'SOkłe§
.,
kaucji. wvnO'Szącej ł)O 25,000
niu w • tan spoczynku prOf. Z gmunta CybicbOwskiego. &praJulż przed rokiem Hughes Ho' ~gO .tuż, iednookie~o pilota dolarów od owby.
PARYZ. 4 lipca. (TeJ. wł.). waro zatpowiadał, iż zamierza Wilcy Posta.
wa pro f. Cybichow5kiego, obecJednocze'nie okatilło ~ M
nie Juz zlikwidowana tym za· Olbrzymią sensac,j~ ",. . f-erach orzedsięwziąć wielką. ilUl)rezę
Jednocześnie lot ma być pro J1n okręcie .. Hamhu:rg" ucjekl'
rządzeniem. była w swoim cza- towarzyskich, lotniczych i fil - lotniczą. qd tego czasu jedll1ak. pagandą dla
· '·, t'nĄ·'· świato. do Niemiec Wel'ner Gudenberg.
Ameryki wywołała nie w pomniał nic o swych za' we.i w Nowym J'Ol'ku.
ie bardzo głośna. Profesor był mowvch
J Łórr pracował w fabryce sah
.c .
nlOlotów w Buffalo. Aresztowaprzenie.siony w tan nieczynn) krót!ka wiadomość, że słynny
Po starcie HlUi.'hes Howard nia jednak nie ustawatv. Nanbez uprawnień emerytalnych, lotnik, a jednocześnie filmO- mierz.enia~ , przv({?łoWUtJą su:
milioner amerykański w taJemmcy do gIgant:cmegoj zamierza wylądować dopiero w zie Jako .,świadka" zatrzy'tlum~
zaskarżył tę dec~'zję do Najwyż wiec i
.
Paryżu. Przesłał on do Pal'v.la za kaucją 10,000 dol. C, DanielSLego Trybunału Administracyj Hłł~hes HOward wystartował w laLu.,.
,WczoraJ wvstarl~\\ał OIl na telegram, w którym prosi, ab~- sona, urodzon~o w Niemczecb.
nego, trybU1tlał uwzględnił s;k ar tOwarzystwie sławne; artystki
Hepburn S\\ ym. ~'WU~otoro~~l1 !Lock· mu przygotowano 10.000 litt'ów rysowiJlik;ł w dokach nmerykań
gę, prof. Cybichow ki był for· film-oweJ. Katarzynv
maInie przywrócony na kate· ':0 )otn naokoło świata, którego h~ed~le z m18~ta, Wldit~ w st~- benzyny, 40 paczek papic!'oSóWkiej mar.vn:1l'1d. Ró""nież zaetapem Jest skOk me. K~nzas. "\\ sam~lo{;~e z.n~J' amerykański(~h, -lO butelek pi- trzymanO' jako świadków kapidrę. a obeonie jest przeniesio. nieI'wszynł
dU.Je SIę. P?nadto. dwu pJlot~" . . wa. 20 litrów kawy i 5 kOszy- tanów niemi,eckich stat'ków to"'rzez Atlantyk.
ny na emeryturę.
pomocmkow, ktol'Z"- na zmIanę ków z jedzeniem .bowiem za- war,owych, FI'lUlza Flske i Hein
z Hughesem Howardem orowa· mierza zatrzymaĆ się na lotni· richa Loren,~a. Po złożellliu
dZ8 maszynę, radiotel€grafista
oraz mechanik.
sku w .Le Bourget t~' lko dwi~ kaucji pozwolono im odjechać
g-o.dzi~y, po CZ_)~ po~zyh.~j~ da l' do Niemiec.
lLotnik-m.ilioner zamierza po. le.l przez ~osk\\~ , S) ben._ l A·
Leon l'urrou pracował bez
został parafowany w dniu wczorajszym
Lić rekord świata w locie do· laskę do Nowe!:!o Jorku.
t h' •
.
•
okoła świata, wynoszący 7 dni,
wy c mema przez 6 prawIe mle
A,NKARA
4
l'
(PAT)
byli
dziś
wieczorem
do
Sandźa.
• 1
•
Ipca. ·
. k \
18 ~Odzin i 50 minut, a ustnnOsięcy, aż wre<;zcie zdołano wyło
I).dś
o
gO,dz.
IB-ej
J11ini~ter
,
!>pr.
u~'luO
ze
.
•
k
h
k'
l
wiony
przez
sł.,nneP.'o.
nicży.
i
ąVrCHIT
A,
4
lipca.
(P
AT).wiE;
18 o ób pochodzenia nie·
.
.
n
• C nie wOlS
u'ee te ł
O godz. 2 w nocy wylądował tu llieckiego. którym można bylo
zagr. •Rustu.. Ara~ oraz amllasa·
8"'1'
d'
··h .
•
n'
.;
npl W
OlU JU 'ze Iszynl.
dor Franc Jl Pon . ot w obeon o~ q
."
•
Hughes Howard, Uóry w łowa· na podstawie dostatecznych do
.
'. .
.
Na moc" traktatu oba kraje
rzystwie nawigatoró" i radiote- wodów wytOCtyć proces sąno
CI pl'zed:;iawlclela I'ządu 1>yrYJ' \
,. . ; .
"
.
"kiego At'sIana, parafowali trak ZOhO.\\ląZU;lą ,Się do me llCz.es~1
leg'rafisty odbywa lot dookoła w,' o działalność sZipiegowską.
tat frant"Usko . tu 'eeki. Kwater cZ~lIa w zatmym porozumlenm ,;tywcem spłonęło w szopie świata.
01'.
lub '"rospodarczvIU
mistl'ze wojsk tureckich ]"lórzy 'I polltvc:tnvlIl
. J
'.
•
'
. .
'.
' . . skIerowanym przeCIwko jedne.
KIELCE, 4.7. (PAT) - We wsi
@.
,,~połprucowac hędn 7. wo J1>ka'
t l ' k ..
u r
'.
. f
l"
.'
1 mu z <: l ·raIOW. n razlC za· .JulianÓw, pow. opatowskiego, wskn
1t11 ranCH:> '1.11111 IW len'nle San(
'l
' .
. d'
l
ż aku Ale}sul tlrl'th na poc!sla. a,a · o,~anla. .Je nel t ze
ron t('!, wadliw~j konstrukcji kOI?itm
powstał pozar w zabudowaOlach
.
II
o
wip purozLllllit'nia ~ltaf,Ów ge p~zez rZ<'{le moca~s \'d . dru?a
" ralllveh obu pan~tw . la\ ·ar . . r~na W . rZ.Yl!la 5 1<: o u zle- Michała Wagm'ra, obejmując szo· KUka dziewczynek ciężko potłuczonych. - Kle.
w ~tór~j bawiło
rowniczka powa2nle poparzona
t cC10 \,;~ CZOl"'I,I' \~
l1tl'ocll"
1'7. _ lania ,~ ~ zelJ...le.l pomocy na pasf- Jl.ę łtry~ą sł~ru~,
,.,
.
II. P '. niko\yi .
SIę tro.\e dZieCI: 5-letm Jozef Ką-I
sieJ, 6·letlli Władysław Wagner i
BIAł,YSTOtK, 4 lipca (PAT). popłochu .zaczęły
wyskakiwal
•
.iego tO-miesięczny brał Stanisław. Dziś nad ranem w osadzie Je· przez oknO.
Dzieci mimo I'ozpaczliwych wysił- sionówka w pow. białostockim
Cięższym
potłuczeniom ulena obserwacj.i psychiatrycznej
kó~ ~lie zdołały wydostać się szo- uderzył piol'un ~ budynek g~o kil~~ dziewczyn~k, a w eza
T
•
.,
PY 1 zywcem spłonęły.
szkoły powszechnej. mieszczą· /SIe akCJI rahtl1kowe.J została po
~'ar t. ko~·. , .Głosu Poraunc f weZ?l'a.1 do <!rodzlsk n' obs"'r'
_
cej lemie kolonie dla dzieci. - parzona bardzo powaŹlllie kie~o • telef,ontqt;:.. ,
. w3CJę pSyl'~lJ~trycxną.
Nieszczęśliwym trafetn zajęły rowmiczka kolonii p. Radziejew
\\ mys.l <.Jeep.!, s ądu :tul']acy.l . .Jedno<,z ('snIP p.rle~ła\1o decy·
••
się schody na piętro. gdzie pou· ska. Stan ofiar wypadku nie
l.lego gt,o~ny prz~ t!,' pca Włady- Z.lą sądll ape'aeY~'l1egn dO Tw
przekroczenie granicy mie"zczane były dzieci, które w jest jednak ~oźny.
liilaw Sk.eJ'aw, kl. . hlZany na rp'k na 6.ł:\'ttodJ1JO,wą obserwa
Z Gmdz'ąd7.a donosza:
ś;llirre. za l<lUlort!owanic ),zofr c.k Słani~J:nYt~ Za.idlową "I ł.,o.
. .•
ra SzlendakH, zosi~lł 1Jrzcsłall\ dzi.
.
Pograniczne władze memleckie
I
.
od tawiły na stronę pol!:ką 10
.::1\ . 61
.2
••
osób, pochodzących z powiatu wieW czasie święta narodowego w U.S.A.
u
,iiL
@li
Y
II !lniskiego. Wszystlde te osoby prze
NOWY JORK, 4- Hpca. (PAT). życie w wypadkach samochodo
Trzy osoby zmarły z pragnienia '
były w .Ni~mczecb w areszcie po jed W czasie ostatniego weekendu, w,rc.h 80 osób uton.ęło. Wiclkl
nym nue:lIącu za nłclegalane prze- przedł'użonej?;o z powodu dzi· ilość wypadków śmiertelnych
BAGD .\D , ..j. JJpca . (PAT). - \ swą rodziną udał !>ir. do Bagda.! krocze.1ie gr.nicy. Obecnie wszyscy siejszego święta narodowego i poraniell wydarzyła się r6w·.
Dziś z'llal cziollo \,. pU'Sl,,'ni sa· duo Trzv osohy zmarły z pra~- I oni będą l}oci~gnięci do odpowie- Stanów Zjednoczonych, wyda· nież przy puszczaniu ogrni sztumOl'hóc1. któ r,Ylll jeden z sQ-1 Hi enia . za.' trz)- pozoc;tate prz"\"· (lzialnoś~i ,rzed sądami polskimi rzyło się ponad 300 wypadków cmycb.
dziów lIliu'-ta ~:1!J]:\di wraz lei wrócono z trudem do zycia
j za to samo w:,"(roczeri~
śmiertelnych. 200 osób straciło
.
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Autor powieści pOdróżnicz,ch. którr nie podróżował
potężnego

1

uży1

DREZNO,w lipcu.
- przed fronton
blokhau-, Karola Maya, drugie po amerykaii- czy Kaojonu w CoIOlildo Karol May - to tchnie jako po zu, zbudowenego z gl'uoych, nie- skich najbog,atsze zbiory dotyczące May do swoicb opowiadań. Dopiewiew wczesnej młodości, jak wspo- ciosanych bali. Budynek ten nosi "indianizmu". Muzeum to jest dz.ie- to po wyjściu z więzienia i rehabi
mnienie "bezgrzesznych lat", kiedy nazwę willi "terowisl.a niedźwie· łem cal~go niemal życia Patty litacji (prawdziwego złodzieja 011się pierwszą samod7Jelną edukację dzi" i wzniesipny został w 1926 r. Franka, ostatniego epigona "wiel- naleziono w końcu) odbyl pal'ę po·
I'ozpoczynało od wertowania fanta- jako wierna
rekonstrukcja tła ldr.h przygód", występu.iącego w dróży, między innymi na kontystycznych przygód w puszczach i mayowskich powieści. Wewnątrz powieściach Mayt'. pod imieniem nent amerykański
stepach "Dzikiego Zachodu". To mieści ~ię właściwie muzeum im. "Żelaznego ramienia". Rozkochany
Patty Frank pieezołowicie zebrał
też gdy znajomy z Drezna wspom·.
?.......... MW Hi
w dziełach K. MaYQ, Patty Frank, \ wszystko, co się odnosiło do życia
niał mi o muzeum Karola May'a,
siła('z, cyrkowiec, znający bezmała \ ukochanego przy!aciela. OgIądalll~'
NOWA ARGENTINA
I
lU~ naZJlljutrz udałem się do poblt·
Młodziutka gwiazda Teq>sychory cały świat, gromatlził przez szereg I setki tomów książek pisarza tłuma·
~klego Hadebeul, willowej miejsco- przyipła nas w swojej wypełnionej po lat olbrzymią
ilość eksponatów l czonych na wS'Łystkie niemal jęz)',
wości drezdeńskiej, gdzie ostatnie brzegi kwiatami. gard~robie Nil; stole wiernie odtwarzających życie zani- ki świata, zdjęcia .z podróży, ilu·
lata znojnego i pełnego ndrękiży- r()ozr~ucone kostlU?IY 1,f0t.ograf1a Ar- kającej (':zerwonej rasy.
stracje do dzieł, galerię obrazów :&
i
d'l'
genhny, lusterko l szmmkl - oto co
K I M d .
.
C a spę Zl pIsarz.
. się przede w\szystkim rzuca w oczy. • .aro
ay opl~ro pod komec zycm mdlan. W. zaImprowIzowaTramwaj tego dnia zapchany był Panna NorsOOl jest w}"rainie podnieco- zycla odbył podrÓŻ do Ameryki, a l nym barze poszukIwaczy złota stoł
młodzieżą_ Ze strzępów ożywionej na. ~ic, dzi~vnego, po takim sukc~s~e!' wszystkie niemal swo.je powieści ~ n,a półkach zabójcza "woda ognIrozmowy, gdzie co drllgi'~ slowt> Z posrod. sl~?eIl1Jlasiu ,przedstawJcle'l pisał l1a pOd::;tawie wnikliwych, be, 'sta", wiszą prawdziwe lassa, brol1
w5z)stklch narodowotrzymała
d kt • k· h s t u d"IOW. Zł'
. .1IldyJs
• k'le, w sza f ae h d rze·
arza O SIę " Old Sb a tt er h an d" lek
pierwsozą nagrodę za najlepsze 'stepo- !te y yns le
na wIel
e 'I uprzę'le
pow tł'
i "Kara ben Nemz-i" - łatwo się wanie 'i czec.zotkę. To niebyle col Na języków obcy~h: al1gielski~ francu- mie słynna strzelba !~Old shatter·
domyśli1em, doką.d udają się tOW:l.- ten sukce.s czekała od urodzenia, to &ki, arabski; ~urecki i perski, zbadał banda". srebrem nabi,iana,
a pęki
rzysze podróży. Muzeum Karola ~naczy bh~o ... 18 lat; Panna N~rson gruntownie cal!' szereg lndyjskich bobrowych skór zwisają z zady.
.
. b'
•. k
Jest czaruJąca. Częstuje na\!; czekolad· d' I kt'
T t·
•
_.
f'
Gł
b'
.
Maya cIeszy
Się OWl-em naJwlę szą kami, opowiada o .tremie, która ją 00ta e OWo o cz prace Jego mImo nuonego
su ItU.
owy lzonow,
flekwencją wśród młodzie:ty, a sam garnęła na scenie, wreszcie o upoll'czy- swej leltkości są tak dokładną ko- łosi,
jeleni zdobią tę niezwykłą
May jest bożyszczem najmłodszej ,,":ym treningu i spartańskim trybie ży pią krajobrazu, tła, stosunków i ży. część muzealnego prz;\rbyt!m.
'd'
,. cia indyj!\kich szczel)ÓW, że uczo·
Właściwe zbiory to JtiŻ nie illt
generacji. W Radebeul przy ul. K. cIa prczed występ~.
b
-- zemu pam za~ zlęcza swOJ'I nych wprawia
.
. zna,lQmosc
. . . slracJe
. ("
l d' ł
. h
Maya 5 wznosI••
Slę w CJ szernym 0- sukces?
w po d ZIW
Złe mayowskl\';
a le
grodzie biala, gustowna willa pod
- Powiem panom całą prawdę. te-I tego wszystkiego.
\ uanlww::J uporządkowa.ne, skomplenazwą "Old Shatterband", wlasność mu,. ż~ wszy.stki~ taJlce~ki, k.tóre d~uJako syn ubogiego tka~z.a nie· 10wane
przedmioty,
ih:<;tru.lące
:;;marlego przed 26 laty poświeścio- go CWJC~ą, ClerpJ.ą na bole nog, co lm! mieckiego przez wiele lai przvmie- szczególowo życie dawllvc-h indian.
.
o"romme utrudula pracę I
.
•
~
pIsar:a.
"_
.
"- A pani?
rał May głodem, co Sl~ ~tało llawe~ PrY~\l!y,~na .bl·on z nal~ogat~zyn~
Juz parę kroków dalej przeDosi- Ja mam swoją tajemnicę. jeżeli powodell'. dłiJgotrwałe] slepoty. \v na SWleCIl~ zbio-rem toma\1awlww l
my się o tysiące kilometrów na paJl~'Wie te~o nie op~blikuJą, 'to wam późniejszym wieku ,jako nauczyciel 1111,6\\', ubrania wojenne wodzó~.
Dziki Zc'\chód •i dziesiątki lat wstecz . pst°~JemL:
pla- \ w szkole fabrycznej,
, obozowi~ka
i wigwamv, totemy i
row ebuzywhalmktóflleocet1d
ewo,
re ra yJkonly~h
a me usu..
. . niewinn:e po- I
. , '
Wąska ściezka parku prowadzi wają bóle nóg.
sądzony o kradzlez zegarka, dosta- ) posągI bogow. Dreszczem zgrozy
je się na długie lata do więzienia .. j:rze.il11!iją autentyczne sl{alpy "bta.
Tutaj powstają pierwsze powieści \ łych t~~',ltly" i o~zpecoi1e gło-."y
;\,Iaya, w ktarych tryumf cdnosi od- ieńc6w wojeunydl, Bognie ubiory
Bezpośrednia
.
waga i męstwo, pilność i . ll.arllOŚĆ, i hafty indy,jsłde, mGtowidła i pissiła woli, miłość ojczyzny.
wiara mo obrazkowe oraz mumie wodzów
w ludzi i szlachetność ich duszy.) w po~tawie siedzącej, stanowią he!
Krajobra:r. z frankoń~kiej Szwajca· \1 cennej wartości materiał, dotycu!rii pod Dremem, łudząco podobny cy starożytnej kultury czerwoneJ
L. Wr.
do skalistych gór w Sierra Nevada rasy.
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.tarn!ad lelielotul

JaM Się panu powOdZI?
Anglik mówi: "How do you do';'"
- :,Jak się pan robi?"
Po francusku mówi się uprzejmie: "Comment VOllS portez vous?"
- "Jak się pan no~i?"
Po włosku: Come :.ta?" - ,;Jak
pan stoi?"
Po niemiecku: "Wie geht e8
Ihllen?" - "Jak panu idzie?"
Po czesku: "Jak se V.am dari?"
- "Jak się panu udaje?"
Po węgiersku: "Hogy van?" ),,Jak plttl jest?"
Po s:lwedzku: "Hur kunna ni?'"
- "Jak pan może?"
Po hebrajsku: "Ma szlomecba?"
- .,Jaki jest twój spokój?"
Po chińsku: "Litszi lian fan ma?"
-- 'JGzy jadł pan ryż?"
Japończyk dowiaduje. się" ...
śmiechem: "Onaka no goaiwa wa
ikedosuka?'! - "Jaki jest pański

I

I .

•

I

I

.

komunikacja Polska-Kowno

Po turecku: "Nassilsimis?~
",Jak idziesz?"
Kurdowie są wojowniczym narodem, ale pytanie ich jest poetyezne: "Kełf bal?" - "Jaki jest twój

radiosłuchacza

Zbll!amy sit: do liczby 15.000 nowych abonent6w

t~astról?"

Rosjanin mówi: "Kak pożiwaje- "Jak pan żyje?"
Holendrzy pytają: "Howaart u?"
- "Jak pan jedzie?"
(Na zakończenie proszę pozwolić Jak wiadomo w dniu 1 b. m. przy był do K,)wua. pierw~~y pociąg
(la małe tJytanie: "Jalt się panu na- z Warszawy. Zdjęcie przedstawia uś<.'i!'k dłoni pomiędzy kierl1wnikiem.
pr'awdę powodzi?")
l~ocztowegQ amhulansu litewskiego i polskim urzędnikiem pocztowym.
I ..
X.
_ _"",:,:",.- .

Ślub prz~z radio 11.100.złotrch··!uDem

I

MotoCJkl dla

żolądek?"

t je?"

I

Jak wiadomo Polskie Radio zorgaJlizowalr> drugą. letnią. akcję premiową dla. nowych :l.bonentów Z8l'~ujących się w czerwcu, lipcu i
sierpniu r. b. we wszystkich urzędach i agencj3.ch pocl'-towyc.h na
terenie całtj Polski.
Akcji tej na.da.no p'o!,)ularuą lUZ
ur.iś nazwę· "W drod7.e do miliona".
Istotnie treścią. akcji jest przyśpie!irenie przyrostu li("~by abonel'.tów
radiowveb, którą. Polskic Radio dl>.
prowadzi niebawem do pierwszego

mysz, I:~~::"li~~P:~~:~~ r~b. 7;~~

grodę

motocykla maIki D. K. \V.
Podajemy do wladolł1u:5ci, że
kto r. tych lub,innych powodów nie
zarejestrował się w ubiegłym mie·
I!iącu czerwcu, będzie miał tle . .
me szanse otrzymania nagrody,
c ile zarejestruje się w bieżącym
miesiącu lipcu, oczywiście nie ou·
wlekając.

.T edynym ~tyDl warunkiem wzi~
da udzi:tłu w akcji premiowej jes~
poprostu Zoa-łosze:li-3 pod adresem
Polskiego Radia w Warszawie (ul.
Matowiecka 5), faktu zarejestrowlL
nia się l'- podaniem nazmsl{a i imie
llia nowego abonenta, urzędu, daty
i numery karty
rejestracyjnej.
~zczegóły te należy wypisać na.
karcie pocztowej, dodają.c przy
adresie; "Akcja nowych abonen-

czlo•
•
•
_ •
~zellla nc.wych abomntó" l'ęl1ą 0~'iek, zamieslka.ły w New Hawen,
Rozpacz wieśniaka po stracie plenu~dzy
trzymywnły w komitecie akcji letConnecticut w Sta.un.ch Zjednoc1..o-: Do Banku Ludowego w Śliwi·' Można Sl>bie wyohnazić jego roz. niej numery kolejne, z tym, że konych Am. Płn., zwrócił się do tow. ,~ach zgłosił się zrozpaczony rolnik' pacz i przer?żenie, gdy zajrzawszy nlU w taj numer~ji przypadnie
radiofonieznego NEC z prośhą o Stefan Góralczyk ze wsi Zazdrosć~, do kryjó,wl;i, stwierdził, ~.e pienią- 15.000, 30.000, 50,000 - ten otrzyzC'fgąnizowauie zaślubin drogą fU- prosząc o wymianę t'alkowicie zni- {ze są pogryzione przez myszy. ma tytułem premii - motocykl lub tćw".
{(iawą, .'la falach krć,tkich.
~zczonych trzech banImotów 50\)- 600 złotych udało się odzyskać t'umol!h6d.
Niewątpliwie lipiec i sierpiefI, J
Młody człowiek wyemigrował do złotowych i dwuch 100-złotowycb. lIrzez wymianę ra dobre banknoty
. Jak się dowiadujemy pierwsza możc już lipiec, ,:ladzą nam obu Ir.lJak "ię okazało Góralczyk pie. natomiast 1.100 złotych bezpowrot~ lic-zba premio~·a.na t: j ..15 aoo no stępnych laureatów. których nowe
Ameryki z. Węgier, zostawi:!jąc:r
kraju swoJą na.rzeC}l\)t:tą..
Obecme • d t
t
• k
'ę nie przepadło.
wych abonentcw OSI:.'!-gmęta zosta- zgłoszenia otrzymają numery ko·
nie mote on wrócić do Europy, by nląkze e,. o rzymanelJa. o .pren},
A tak łatwo było 'lDiknąć straty Lie w najbliższych dniacb, a zatym lejne 30.000 i 50.000.
t
.•
a~e uracYJną za spa eme SIę "0•
'
.
h
P l l.
R l'
ją JX'ślubIĆ; O!l.a zas ze względll na
ł'
na książeczkę nowy
o S. '-lego
.
...
.
.
. gu I• S t o d o~,
sch owa ł w ml·eszka. składając pieniadze
.
. t ' a nnent
.
l t M hla re·
ogramczema lmlgra.cy]oe,
d
oszczędnościowa P. K. O.
Jf;S lUJąCyh SIę .W. Cląg1. rzec
. ,lme bę)J~()ze..
d·'
DIU po
po dloae,
- . .
. . wyprzyjechać do Ameryki
Zlu
eJ_
mlemonyc mIeSIęcy l)()WImen
w KOLONIA Ż. T K. W KARWI
musiala czekać na narzeczonego
L
luajbliższYCh dniach uzyskać kon.-BALTYKIEM.
lt'jny numer 15.000. Na numer ten
okolu. 3 lat. Gdyi)y móS-l zaślubić
Przyjmujo się dalsze 7.apisy DA
jt~ władze amerykańskie ze z,w olijako premiowany wyznaczono na- k\llonię turystyczno - wypoczynkową w Karwi n.-Bułtykiem. Kolo·
łyby na. jej przyjazd poz'], pcz6widzianym kontyngentem.
KOLONIE TOWARZYSTWA RYGORO nia mw::!Cl się w willi ,~ZNICZ't,
ZANTÓW
tuż przy plaży. Pokoje 2 i 3-050 Towarzystwo NEC, dążące zaKRYNICA - ZDRÓJ
towc_ W okresie trwania. kolai ii
wsze do wszelkkh ułatwi(:'ll ~j.rć,w
Komfortowe pensjonaty "Dana i .,Kil· odbywają. się codziennie wycieczki
no ~- stosunkn do wł:tdz, jt'k i jedtwicz" wygodne pomieszczenia. Wynostek. t.ym rltzm mushtło jednak
kwintne 5-razOowe wyżywienie, na i~- rod kierownictwem wykwalifikodanie dietetyczne. Cena za turnus ol-ty wanyeh instruktorów. - Utrzymank
9dmó\';ić oryginalnej :.ro3bie.
godniowy zł. 120.na kolonij obfite i sm a I">;l! C. Przy
PIWNICZNA - ZDRÓJ
przcJ·azda.ch nt', koloni'3 aczestnir:'
Komfortowy pensjonat "Szlachetka"
w najpiękniejszej części Piwnicznej korzystają. ze znacznych zniżek k.) ·
Ttolz,ński
tuż nad plażą. Wykwintne 5-razowc lejowych.
wyżywienie, na żądanie
dietctyczne.
Poza tym pn;vjmujl' o::ir 7ap:.y
Cena za tUnJUS ol-tygodniowy zł. 9.'i.- :r.a kolonic w Z;IrI}[ł':'iil~l11,' Jarem·
RYGA, 4.7. (PAT) W ponie·
Ulgi kuraeyjne. Indywidualne 66 %
r,;dałek rozzgrany został w BlIlcluri ,.
znliki kolejowe z kaidej miejscowości czu, Dorze, Dr!1ski ~llikach, Km~;,
w obłe strony (należy załączyć zdjęcie mierzu n.-Wisłą,
Za~eszczykach
pod Rygą finał międzynar(}{towych .
formatu łx6). Ostatnie dni zglosr.en.
oraz na tanie p!)hyty ryrzaltc' \Ye
mistrzostw tenis9wych V)tw~" po- I
I~formacje i zg!oszenia w To:varZy-/ w Truskawcu.
.
między Igllac.Ynt Ttoczyńsldlll i I .
stwle Rygorozantow (Zydowskl Dom
czechem Kosekiem. Z·...'yciężył Tło
Zapisv i informacje ". Spkr:'t,1
Akademicki) Lwów, ul. Sw. Teresy 26a
l'zyńsld w 4-ech setach 3:6, 6:3, 6:1.
Tel. 230·41. PKO. Nr. 504-697, '" LOo- . . d' 18 r' 9~ I'" t '
1 n 10t
P G'ralskiego ul. Sródmie J"l1'1al?le IJ
J.O -",
l') r';:o"' ~ \ •.
dz ·
6:3, zdobywając ponownie tytuł Gen. 3tachiewic"?; na dworcu w' Ta llinie w rozm·)wie " szefem sztaou .n~
~2:'
.
o
,
tel.
121-53.
i.łówncgo estońskiego gen. Re€kiem.
mistrza teoisoweito Łotwy.
Nieda.wno peWIen

mIody

mistrzem lotWY

-,

Zginął

Naoczni

s~dzi

ł!dzie wydarzyła

mu się już przed trzema laty
katastrofa samochodowa
opowiadaia o szczegółach tragicznego zderzenia aut pod Sieradzem

w miejscu,
świadkowie

ichłen

nę 1'arnowską i szofera
żył do Zduński.ej Woli,
dae rannycb pod opiekę

i podą·
aby odlekarza.
OdwiooZ'ił kolejno a,ż 3 lekarzy, nie zastająe n iJkogo w domu. Wreszcie skierował się do
miejscowego szpitala, gdzie ulo·
kował rannyeh.

Strasz'll'a ~ata&trofa samocho: I ran(l" zderzył się z małym zielo·
d ow a pod Słeradzem, w której i nym "Steyerem"... .
zginął sędzia Seweryn Fichten-l
Niezwłooznie rus-zono pełnym
hole, ranny zosłał adw. Mikołaj gaz,em na miejsce katastrofy.
Nippe, srofer i kilku pasażerów,
Wyda<rzyła się ona (jak wSlka·
wstI'lząsnęła opinią pu'bliomą w zuje nasz rysUIl'e k) w głębokim
Lodzi.
lejll na szosie w odległości 6 kiSzczegóły tego s1rasznl€lgo wy- lometrów od Sieradza.
padku, wCliOTaj jeszcze nliezupeł
Ocwm pr.zy;byłych na ratunek
nie dostępne, 'dziJś, w świetle opo p1"Zle1dstawil się mrożący krew w
wiadań n3lOOZinych
świadków i żyłach widok.
Chłodnice
obu
uczestników katastrofy, dają się aut zczepione ze sobą, były zdru
dOlk.ł.adni.e odzwierciedlić.
zgotane. Karoserie pogięte, szyOdbyli§my We%OMj kiillka roz by powybijane, rozlana benzyna
mów, które ClZęściowo wyjaśnia- zmieszała się z krwią, która nią .równo przebieg katasłr'oły, tworzyła wielką kałużę na szojak. i tłoInaezłrtragiezne jej skutki.
W: !,Steyerze" zasłano 4 osoM"J młe!itt&'Diu. tidw. Njippego by ranne. Szofer, mimo odniepnzy ul. 2eromskiego 39 zastaIiś si'Onych kontuzji, próbował właś
m,. przy bY111 eborego pp. Pran- nie otworzyć dT,zwi auta. Obok
ełsrlka
Srokę
I Aleksandra siedział pochylimy, z głową opar
Nlbdał!lOtą o manometry, sędzia FichteuSzamljąe !!pOkój ctiarego, u hole. W głębi cały zalauy krwią
W~ przeb~ włiaśnie na leżał niernchomo adw. Nłppe, a
~
lekarze - ~ułiści, obok panna Tarnowska, która
•
~'-__
od'
_....11.
WDCZęIiśmy rozmowę z ~uyruos ła S'tO:nu.I"-OW'O
naj'l'ze]S'le
mi p8'DIII!Dli, kł6ny w ten sposób obra:żenlia.
~ada 1ft o katastrofie.
ł
vl""....
JCł
nie zy e
Onegdaj w p'Ołud'Jllie eałe tom
rzyostwo w~yło z Łodzi dw-oP. Sroik.a. podbiegł do adw.
ma samochodami do Sędziiejo- Nippego, chcąc mu pomóc w wy
wk pod Sieradzem, gdde mial o dostaniu się z maszyny. Usłyszał
nJastąpić otwaT'eie wystawy' rolm- jednOOr cichy szept: "Ratuj Flch-

W międzyczasie na miejscu
katastrofy zebrały się inne auta,
którymi przewieziono do szpilala w Sieradzll ofiary z samoeho·
du "Duraud". Byli to mieszka!'icy Sioe,r adza: pasażerowie Filnrski., Bogusławski i Szwankowski, któI\zy odnieśli lżej's,ze obrażenia oraz bardzo ciężko ranny szofer Trębacz.

sre..

I.

SecI I

Jak nastąDilo zd'erzenle

,
łenhoJea".
(OPpe!StwierdzIWSZY, że aaw. Nippe
Olimpia)~ stanowiącym wl~ż"yje, skilerował się z k'Olei w
p. Nitsohegoo, jeohali!: p. NIt8che, stronę sędmego. Chwycił go za
s...a..- T p. Sroka, oraz m ałżCU!HWV ~o· puls t Iłkonstatowal śniłeI'Ć. Z
pold l Zofla Łubowle.
uszu Ś. p. ~iego Fichtenholea
~ drugim 8.ucie, które prawa płynęła obf"łcie krew zmienana
dził srofer StaniJslaw Ziiętek, je- z żółtą eiee7Ją,
>
ś
~
Fłehtenhol
.
chał • p. ~a
•
e
Szofer zdołał w mfę(kyezasie
(przy sroferze), a w głębI wam o własnych siłach opuścić auto.
siedzilał adw. Nłppe oraz panna Stan pml:ny Tun<YWSkiej nie bnTarnowska, sioS'tmenioa zo.uy d:rll obaw. ł;
i .
adwokata..,
.
' ... "
~*'i P~(jsł~zy r.włold ~(}zie.

er.ej.

lW1 pierWixym won'1e

• .
. •
go pdd OPieką państwa Łubow,
p. Sroka zabrał do maszyny
p. Nitsehego, adw. Nippego, pan~{·;;4z".('.i/t~~~;·>·tl,':".~J:' t;AS PAŃSTWOWY

PT~~X;: i .d'~=:c~oZd~~

,Wo.lą

mały

~elony

SĘDZIA EWERYN FICBTENHOLC
Jedno z ostatnich zdjęć zabitego 'W ka·
tastrofie sędzjego.

l

"Steyer •
adw. NiWego mlnął go z mmm·
.j'
rem t:m!kowaOOa w Zduńskiej Zduńska
\W oN.
..1, ,I .. I
l! ~i1't
't"

Poniewał ~dwie "Oppla"· .. :~ '

Jr

.~ •

Wola
35-40

Steyer

furgon

D+ D

I
I

I

*

l .
el
na SZOSIe

Pi erwszą
przepuścić

jego m y ślą b y l u
lnks ó wk ę obok S il~'
bie z lewej s tl'lOny, później jcd
nak, gdy spos trzegł, że "Durand"

.ledzie wprost na niego, skrę<!iI
w lewo, próbu.fąc stworzyć luk~
mi~dzy swoim autem, a jadącym
z boku furgonem. W tej samr,i
chwili szofer "Duranda" skręcił
raptownie i niespodziewanie w
prawo. Nastąpiło straszne zderz~
nic!. ••

Szofer i,;e

l

Szofer " Steyera" -

Stanisł&~

Ziętek odwieziony został do szpi-

.

szofer

..

+O

Trzej pasażerowie z Sfer....

Durand (takedwka'

głęboki

kierowcę "Słeyera".

taIa w Zduńskie.i Woli w słanie
. lak ci~żkim, że jeszcze nooy ubic
~rze~leg l p~ody kat~strof~ głe.j infOI'mowano o jego zgonie.
wYJaś:w-! ~dw. Nlppe, .. ktory~ mI W ostatniej .jednak chwili, nasłą
mo .C.l,ęZ~lCh k<;"lltUZJl, atu.n~ nUa lekka poprawa i choć stan
Ch"STIt'lę Dl~ st:achlłłPrZytombkno.s~l. rannego, który doznał zgniecc-_" eyerkU Jec tra, z szy odOS.Clą nia klatki piersioweJ·, J'est nadal
35 do 40
ome ow na g. zmę b. groźny, żyje jeszcze ł są
w stronę Sieradz.'ł. Przed mm po szanse uratowania <10.
dążał duży furgon, kryty p l a n d e .
h
•
ką. Kiedy auto znalazło się w po . Gr~z?y
stan ~konstatowalJ
bUżu głęboki~go i szerokiego na rowme z lekarze u koLer~cy "Dupół ki.J.ometra leju, szofer zamrie- r~nda"-Trę~acza, ktory ma wy
rzał wyminąć furgon. W tym sa- bIte Wszystkie zęby i złamaną
mym czasi~, z pT'zeciwnej strony SZ?ękę, oraz doznał wstrząsu
.jechał z szybkością 70 do 80 ki- mozgu.
lometrów na godzinę otwaTły
Stan adw. Nippego jes t ciężki,
,,Durand" z 3 pasażerami.
,lecz życiu jego nie zagraża nie.........i---.<:.st
'tU·
D
d"
~ ..
. n ł I ""'-"l'
~ wo. cH CIągU wczo'! ,!ran
wcres'llll~j OSIąg ą rajszego dnia nastąpiło wprawnajD!liżMY pUJlIkt w leJU, prze:,; co dzie niema.czne pogorszenie ale
stał się nłewidoeznym dla będł!- lekarze kład!l je na kaT'b r~caej
cego u g6ry "steytra". W ehwl. •
r k'ed taks' k
. adz(ka nerwów. Główme zwracaM 1lWa
1,00- ~~la.ła
owodagÓsTer
gę lekar,ze na stan oom ~o,
p JeLlU"" , J.uz p
rę,
który w mome:ncle zderzenia do"Steyera doJl'Z8ł ten 88m~6d, znał cię'~kich okaleczeń odłam.
konstatuj~ jedn~eześnłe, ze pro kami szkła i własnych binokli.
wadzony JeM mepewną rękę·
Sta
T _ l . ' .. t
_~'~~. arnow1ltt\.~eJ Jes
.

. .

"Dlll"and" zakreślał ' zygzaki IlU
srosie, dezorientując całkowici\.'

70-80

Sieradz

opuścm po opatrunku szpital i

przebywają

na kuracji w domn

um

Drugi raz, w
- Samym mJ!JScu...

ni.e wtiedz;idi Dk o zatrzymaniu '
się ..Steyera" w Zduńskiej ;WIOli, -'
LAS PAŃSTWOWY
minęli miasto i udali się w dal- ~.
SZ1ł drogę w stronę Sieradza.
Krzyżyk o-macza mIeJsce, gdzie nastąpiło zderzenie. Zdezorientowa ny kierowCl':l"Steyera", jadąc rów·
Doległe 'z furgonem, nie mógł wy mi nąć ciężkiego "Duranda", zdążają cego od strony Sieradza.

W. momencie gdy kOfiitynutlj~my rozmowę na temat katastro f y, do mieszlk.ania adw. Nippeg o
Slalonf ..DUfand"
wchodzi jego sąsiad p. Fichten·
Pod samym' ~em minął idi:
_~
hol~, ojciec zma~łego sędziego .
loży, otwarty woz marki "Dn- ,;;;..;.;..,;;,;-.____= _ _............""""_
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \Na Jego Z!męcZO<llej twarzy malu·
rand", jadący ze znaczną szybko
~
je się boleść ojcowska. P. Fichósld W ••
~~
_
tenholc pNyszedł spytać o ZdTO §cl" w stronę Zdu
ei · oh l
,_ _,.;.,:;.'_________
wie o.dw. Nippego, który był naj
prowadzony niepewną ręką· P. PrzekrÓj' szosy Ztluuska Wola _ Sierat(z, w odległllści 6 kilometrów od Sieradza. Na rysunku widocz. l I
•
Nlłsehe. widząc vis a vis posu' . d' ,
d'
Z rosy lepszym przyJ3C e cm Jego syny lej. Kierowca ,,steyera" zbyt późno dojrzał taksówkę sieradzką, wlez zalącą p,0 gorę·
s
ua .••
wająey się zygzakami po gzodno leja jest nłewirloczne.
P. Fichtenh'olc, rozpatrując
sie duży cię-&i wóz, przezornie
'., • <,
.,' •
szczegóły strasZiIlego wypadlku.
skręcił na sam skraj drogi, w
przypomina, iż przed trzema )aobawie przed zderzeniem.
ły dokładnie w tym samym mie,i
IW szyscy pasażerowie "Oppla"
KRÓLRUMU~SKI
seu na szosie między Zduńską
zwróciJj. uwagę na. niebezpleezeń
Wolą a Sieradzem, syn jego ustwo, jakie stwarza tego rod7.ajn
legł również wypadkowi samo.iazda, jaką kontynuował kierow
chodowemu. Przeleżał wówczas
ea "Duranda", który najpewniej
trzy miesiące w szpitalu. I to tebył pijany.
raz, po tr~h latach, w tym saPo osiągnięciu Stieradza, p. Nimym miejscu znalazł straS'Rlą
lsche postanowił wrócić, doonY-1
śmierć •••
ś lając się tera'z, iż 8.uto adw.
)[ippego zatI1Z.ymało się gdzieś
Dziś
w drod~e. Ujechał kilka k,ilomeI rów j został zatrzymany przez
Wczoraj, po wydaniu odnośr'"
jakie g oś cyklistę, który rozpaczgo zezwolenia przez prokuraluliwie wzywał pom~y dla ofiar
rę , przywieziono z Sieradza dlł
katastrofy, jaka wydarzyła' się
Łodzi zwłoki tragicznie zmarłf'
p r zed chwi ą n ieopodal.
go w kałastrofie samochotlow4'.i

Zdun'ska Wola

_.

'

f

Sieradz

KAROL

l

DOgrzeb

I

sędziego ł'jchlenbolca.

Straszna prawda

Zwłoki

Tk lli ~t :V111 złym przeczuciem ,
p. 1 -itse h e spytał, czy przypad·
kiem s prawcą kalastrofy nie jest
ki'cr owca .,Duranda" . Otrzymał

skierowano do kupli('~
cmentarzu przy
Ogrodowej.

i na staTym
I

potwi erdz enie . Gdy cyklista w
dalsnlTt ci l:H~1L w y ja ś nił, że katas trofa pol e ga ła lla zderzeniu
dWllCh samochodów , począł roz. przed frontem J. PUłk11 wojsk gra.nicznych, który óbcho d"H w tych dniach w Buk~r c s zc i c
pyt ~'W:1 Ć () d r ugic auto. Dowie- I przechodzI
~m·rocznicę swegu istnienia.
dział si~ 81ra81111('.1 prawdy .•. ,.Du'.

"I

Pogrzeb ś. p. s()dzie-r~o Fichl('uholca odbędzie się w dniu (lzis'ejszym o godz. 5.30 po połud
niu z kap]i.cy na starym cmentfi'
rzu katolickim przy ulicy Ogro·
dowej.

Z

•

•

•

zosial, uwzgledn-one

DYZURY APTEK. - Nocy dz.i,
siejszej dyżurują Ilustępu!ące apteki: Kon i S-ka, Plac Kościelny 8,
A. Charemzy, Pomorska 12, W.
Wagner i S-ka, Piotrkowska 67, J.
Zajączkiewicz i Ska, Plac BoerneW czoraj odbyło się posiedzera, Z. Gorczyckiego, Przejazd 59, uie kOlegium magistrackiego
M. Epsztajna, Piotrkowska 225, 4 pod przewodnietwem prezyden
SzymanskiegQ, Przędzalniana 75.
ta Godlewskiego. Na posiedzeniu załalwiono szereg s.praw
bieżących, ~ klón'ch na uwag~
zasługują
kwestie, dotyczące
Grand-Hotelu
W, J aje O B I A D Y nlIjlepuet jakości zmian budżetOwych.
Z 4-ch dań ;III zł. 2.50
Z referatu wygłoszonego przez
Od godz, lO-ej wie cz. DANCING
naczelnika wydziału finansowe
go, wynikało, ż'e p. wojewoda
CHOROBY ZAKAtNE. W ostat łódzki,
Józewski zatwierdził
ll]}ll tY!5"dniu od 26 czerwca do
2 budżet zarządu miejskiego w
L].ca r. b. wydział zdrowia public~ Łodzi, żądają,c jednocześnie dollt'g'O zarządu mi9jskiego w Łodzi konania w nim szeregu zmian.
'lanotował 3 wypadki zachorowań
Zastrzeżenia p. wojewody co
!lil !lur hrz'.lszny, 17 na płonicę, 6 do układu budżetu miasta na r.
-- nn. błonicę, 25 - na odrę, 3 - 1938-39 zarząd miejski postalift l'dę. 3 ::1<1. krztusiec, ~ zaka,. nowił przyjąć do wiadOmOści.
Ż( nin poro'lowe i 3 poką.sania przez WprOwadzonO do budżetu na]l~y. pc'dPjrzu!lf) o wściekliznę.
stępnjące zmiany:
Zatwierdzono budżet! admini
BUDOWA NOWYCH Cl\1ENT A- stracyjny zwyczajny zarządu
RZY. - Ukazało się rozporządze, miejskiego w Łodzi na rek adnie min. flpieki spolec.mej z dnia ministracyjny 1938-39, zamy.1 maja, 1938 roku o chowa.niu kaj~y się w dOcbOdach kwotą
'l.lllarłych i stwierdztlJliu przyczyn zł. 28.452.785 ł
w wydatkach
Z'!'OTIU.
kwotą zł. 28.131.450, budżet ad
IV myśl tego przepisu odleglość ministracyjrny
nadzwyczajny,
Ilowozakhdanego cme'ltarza od za- zamykaj·ący się w dochodach
11l1dowaIi. mieszkalnych, studzień, kwotą zł. 14.593.037; budżet SllPi
'!l'0ocl i strllmie~i w osierUach, któ tali, zamykający się we wpły
)'.' posiarlaj~, lub zakładają. wod,)- wach i wydatkach kwotą zł.
d;!~d. może wynosić 50 mtr. W 0- 1.900.956, budZet zakładów 0,.it.. lIa,'h, które nie posiadają wodod ,Wf. w. l1tr·~ynH\.DO dawn~ mini,
l! ll1m orllp.głoś~i 150 mtr.

W J.

•

budżecie

się dowiadujeOl)'. komi&arz
Zięba otrzymał nominację lIa ko·

Omawiane wypłaty traktowa
ne były w lalach 1936 - 1937
i 1937 1938 .jako pOżyczki
bezterminowe.
Na czym te zmiany cyfrowe
polegają? Jakich zamierzeń finansowyeh LOdd p. wojewOda
nie zatwierdził i jakie zalecił
wprowadzić mOdyfikację?

Przede W1Szystkim, jak nam

złotych.

P. wojewoda Józew ki zalecił
następie samorządowi zmnie,iszyć preliminowany wpływ z ty
tułu podatku
dochodowego o
200.000 złotych, t. .i. do ram zeszłoroczuych. ","zamian za to
zalecił p. woj,ewoda
pOdwyż
szyć !IOchody miasta z tytułu
podatków od nieruchomOści oraz od świadectw przemysło
wych pO 50 tys., czyli 1'3Ze'nl o
100.000 złotych.
Zarząd miejski wezwany zostal również do podwyższenia
subweneji dla biura planu regionalne~(J do w~kości 38.5

l

wyjaśniono, p. wO.tewOda nie
zatwierdził preliminowane~ 15 tysi~cy złotvch.
proc. dOdatkn wielkomie.iskiego
Po załatwieniu

tej sprawy ko
dla nrz("dników miejskich i za- ',legi um, zgodnie z Wl1ioskiem
twierdził go
w WySOkoŚci 10 wydziału finansowego postanoś ....

p.

FICHT NHOlC

Pogrzeb odbędaie Bi~ 5-go lipca, o godzinie 51/ 2 po południu z kaplicy cmentana
nrzy ulicy Ogrodowej.
•
O smutnym tym ObTZ~dzie

RZYSSKI.

.Jak

zł.

prOc., .luk w latach ubiegłych.
\VskuLek tej decyzji zmieniły
się globalne sumy
budżetowe
poszczególnych resortów gospodarki miejskiej.
Dalej p. wojewoda pOlecił
podwyższyć preliminowane kwo
ty na obronę przeciwlotuiczą i
przeciw~azową do 0,5 pl'OC. całCF!o budżetu. N a ten cel preli·
minowano około 40 tysięcy. a
obecnie swuę tę podniesiono do
120.000 zł., a więc o 80.000 tys.

SĘDZIA GRODZKI
zmarł tragiczntł §miercią dnia 3 lipca 1938 r .• przeżywszy 43 lata.

Przez komendę głównI! paUcji
mianowany został nowy kierownik
VII komisariatu policji w Lodzi,
l,torym został komisarz Józef 00Komisarz Górzyński przytiyJ Juz
130 Lod:~i. Wczoraj do1ydtCR50W)'
Iderownik VII komisariatu ..... komisarz Zięba - rozpoez:ął zdunlnie czynności kom. Górzyńskiema.

piekuilczych, zamykają-cy się
we wpływach i wydatkach kwo
tą zł. 900,935 oraz budżet przed
sir.biorsh,r kOlll1Lnalnych,' zamy
kają.cy się we wp.ywach i wydalJkach zwyczajnych kwotą ~ł.
7,790.422.
Kolel','ium pOlsŁanowilo zaliczyć w poczet wydatków budżetowych
rOku budżetowego
1937 ~ 38, snmy wypłacane pracownikom miejskim z tytułu
zwrotu podatku spec.ialne~o, a
mianowicie: złolych 112.361,81,
wypłacOlJ1e w roku budżetowym
1936 - 37 i zł. 502.103,81 wypła
eone w roku budżetowym 1937
- 1938 czyli razem 614.465,51

y

E

NoVIJ kieroUlllik
7 komisariatu policji

miasta na

o

Oidet, Żona. SVR i Rodzina

nieskład"nie "OI'U(]IIt"~IC:

dla
bezdomnuch
mal
e
M
wgkolejone, przez
kobie.g
zaMładzle

przet:bodzą

mendalltaa powiatowego we WIo,·:,jmierzll Wołyńsklm, dokl!d za kD
k ~ dni wyjeżdźa. (1)

ok 1938·39

Nowy parkan betonowy na boisku Ł.K.S.

Remont gmachu rady miejskiej. -

SALA MALINOWA

sk~ego

d Ji

DieD_",ładomi~n-e,

przeszkolen-e zawodowe

wiło
aJJdo
Tadwyżek

"

rachunkowe dziaht
i niedoborów bud-

żetowych",

wykazujące

n:1

dzieii 1 'kwietnia 1937 r. nadwyżkę w sumie 183.009 zł. zalicźyć do dochodów
budżcto
v.ych r. 1937-38.
Kolegium przywło l1ast~pnie
szere!?,' uchwał w sprawach go,podarczych. PosL~nowiono 'Y~'
budować w gazowlI1i G-komo,, -'wy piec, oblicz()ny ~ na wytwór~
czość około t5.000 ID. sześcien
nych gazu na dobę. Budowa to
spowodowana zoslała brai-lem
rezerw w nowej, piecowni.
W myśl wniosku wydziału
technicznego magistrat postanowił odremontować fasad~ budynku rady mieJskieJ.
Dalej postano "ił wybudować
parkan betonowy dOkoła bOiska ŁKS-u i pokryć koszt budowy U6 łys. zł.) z funduszów
miejskich. Postanowiono takie
wybudować parkallI dokoła par
ku "Wenec.la". kłól'Y niebawem
zostanie ullliastowionT, '\Vvdatek ten zostanie do czasu sfimlalizowania tranzak~.ii kUlPtIla. a
- , "l'zyjęcia parku przez
~min~ zabezpiecZOllY na hino,
tece nieruchomości.
Dalej kolegium p051anowilo
wydzierżawić
gmuue Chojny
plac, celem wybudowaniu na
nim gmachu zkolnego.
\V związku z przewidziamą
przebudową ulicy
RzgOWSJiiej,
postanowiono
IPrzep<rowadrl~
nu tej ulicy szereg robót inwestycyjnych.
\VkOl1cU powzieLo deCYli<;: w
sprawie nabycia działek grlIJl'łu.
celem poszerzenia Al. Kościusz
k.i.

(gl
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SZeregach l.O.P.Pr

winni

stanął WSZySCl
łodzianie

Ofillrndci:~ milionów

oI)y. S •

'l !ednoe:wnych

w nkcji propaganrlo
wej LOPP, zostały zdobyte pcd-

~tawv materialne dla rozwoju Jotnict';a i obrony przeciwlotnirzu
gazowej w Pol :ce.
Całym szercl!it'm zw~-clęst,-w mi~
uzynarodowy,'h daliśmy świadec
two wielkiej wartości naszych lotniM w zdolno~ci i umiejlltności
pracy naszych konstruktor<.w, dowiedlif;mv wre8lde, że nie ustaj"my w ciągłym pochodzie naprzid
ku potędze Rzplitej na wszystkich
odCInkach 'Łbiorowego życia !po}C'CZllt'gO.
(}łówną. pod~taw~ siły jest masa,
- Polska. musi uczynić wszystko
aby dalszy rozwój lotnictwa przybrał u nas rozmiary masowe. W lo
k::Jllvch warunkach akrja. zarządu
łćdzki3go obwodowego mi6jskiego

J ak' wiadomo, przy ul. Sę znajdująICą się w sytua~ji bez tego po dzień dzisiejszy przesudziowskie.; 14 funkcjonuje już wyjścia. Matkami takimi opie. nęło się przez instytucję tę 0od roku specjalna instytucja kU.fe się miasto, dając im SCllro gółem 113 matek bezdomnych
zwana dOmem dla hezdomnej niwie, dach nad głOwą i pomoc z dziećmi.
W chwili oboonej w Domu
Zebranie studentów
matki. tPneznaezona jest ona materialną.
uczniów, zatrudnionych opiece nad matką bez.doml!lą, Od chwili pow.sfania Domu przebywa jeszcze 8 matek, 19
otrzymuje zasiłki od zarządu
w przemyśle
miejskiego, 16 matek przeszło
Informują nas, że obóz przyspodo I domu wychowawczego w
Sprosto1ftlanie.
~obienia gospodarczego
w L()dzi
charakterze karmidelek. a 70
zwołał na nadchodzący
czwartek,
matek całkowicie usamodzielni
W spisie nabożeństw
unia 7 b. m. zcbl'1ilJlie praktykantów
ło się przy okazywanej im powyższ~' ch uczelni i średnich szl{ół
mocy ze strony zarządu m. Lotechnicznych, zatrudnionych w łódz
dzi.
ldch zakładach przemysłowycb.
Bezdomne matki, przebywają
z dnia 1 lipca r. b. powinno być:
ce w domul przy uj, S~dzi,owNa zebraniu omówiona będzie
dn. 17 b. m. o g. 7 rano za b. p. Jakuba Izaka
sikiej 14, p.rzechod:z.ą specjalne
wyczt>rpująco m. in. sprawa prakGinsberga, cdonka Zarządu, a nie Ginsszpana
przeszkolenie zawodowe.
LOPP, zapoczątkowana.
odezwą
tyk wakacyjnych.
dn, 24 b. m. o g. 7 rano za b. p. D-ra Gustawa
Uczęsz-cza.ią one na ku~sy go-I (skierowaną do pp. wbścicie1i ni.,·
leb.-anie praktykantów wyt$zych
RoŁszpana, członka Zarządu, a nie Rotberga.
spodarstwa domowec:o. Kurs ta ruchomości, lokatorów i komenlIczeł"i i średnich szkół tt..'chniczki został zakoń-clOny w dniu 2 oant0w OPL domhv) 7 dni:!' 12.'\1
nycb odbędzie się w szkole Przemy
b. m. Egzamin l wynikami C(', 1!-l38 r. odnośnie masowego zapi~łowej I'rzy ul. :teromskiego 115 i
lującymi złożyły 4 kursistki, z sywani~ 3ię na człOnk0W !.tOPP.,
I'Ozpo<..znie się o godz. 19.30.
wynikiem dobrym 6, reszta zaśj aała już dotychczas znaczny 6ukdostatecznie.
ces: stwicrd'Łają.c, że spoleczeńdla zawodowych teb raków wł6częg6w
Pokaz praktycznych zajęć" stwo łódzkie p~iad~. eałkowi~e
wożniców
• •
.
czasie egzaminu dowodził', że zrozumicnie domosłoscl l rozwoJu
odroczony
moc obOWIąZUJącą
wspomlllanego
•
Dżiałające na obszarze m. l.odzi wyzeJ dekretu p. Prezydenta Rzpli- większość matek bezdOmnych, lotnic.-hvp. i obron~ P~bl~~W o~icZ(),
Wczoraj mia t rozpoczą S!Q w Towarzystwo przeciwżebracze od
przeważnie kobiet jeszcze mlo- ga70wei dla nr.sze] naJ łzszeJ pr7y'
LlItlZl strajk woźniców.
'W ostat- t'łu:lsze!!o czasu czyniło u władz tej.
dych. a przez nieu.świadOmienle człości.
nicj' J'(!dIl~I{ chwili strajk odwolano, central~ych starani~ w kierunku
Ro.zporz.ądzenie to p.osiada d.la wykoleJ·ODy"'"
to dobre gospol'
.
""'-"
W powo aniu SlE~ na pOWyzS7.0
tloniew:Jż w mir.dzyczasie ::itowa- rozciągnięcia na
województwo ł,odzl rlomosł~ znaczeme, bOWiem dynie, rwące się do pracy J zarząd obwodu 'Łwraca. się do tYC11
rzvsz(,T'ic 'właśd \ieli wozejw WYf;U- Irdzl,ie rozporza,dzenia 1,rezy 1.. 01.1 oznacza powazny zwrot w dotych- l przez pracę pragnące rnaprawić wszystkich właścicieli nieruchnnwś
111:'10
Kzcreg nowych propozycji RZ}llitej z 14 paźd:liernika 1921 czasowym systemie walki z plagą zło. Najeży im j,ednak okazać ci i'lohtorów, któr:r.)! 'Ł jakichkclWober takiego stanu rzeczy lospek roku o zwalczaniu żebractwa i wI617.el:ractwa. Odtąd można będzie u- przychylnoś~, należy ~m po- wic>k przyczyn nie podpisali tlotych
Cj:l jIl';lt',\ z\:,ołała na dziś, nO';ą, 'I częgostwa.
. mies7czać przymus?wo źebraków. i móc.
ezas pn:edłożonych im dekh~cj;
obustronną
KonferenCJe,'., Iltora, Jak
Z ab'legI. t E' •.ak nas 11l fo rml .·ą
wyłOWIonych
z uhc
l{ ob'Ie t aml. t ylUl' WInno
.
•
członko-skich
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"''''',''Cl·en
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l, od- wJÓ~7.ęgów,
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l"" wczorajszym m'nl'ste
.
. k o b'lece przez powo- naszej prośbl'e 1- pl'Z"'"
.....
~an'·"a"l
..
w (IlIU
1
rst"'·o \ I,ach I domac pracy 1)uymuso l· glłlI11ZaC.1e
~...
v. t!.
" ' ...
Jedll()c.ześni~ na dziś wieczór zwo opieki społecznej zawiadomiło za,Jak nas informują, w najbliż- łanie do :tycia specjalnej insty- zbiorowych ~rodowisk L. O. P. P._
łane zostało ogólne zebranie woź- rząd miejski i Łódzkie Tow. Prze- szycb dniach przeprowad!(ine iJędą lucji, któreJ zadaniem byłoby zapewnić naszemu lotnictwu i aIJcji
nic ów, kt.Óre Z<'1(lecvduje o lOS. ach (',wź~bracze, .ze rozporzą~zen!em w, L~azi .dalsze obławy na febra- wyszukiwanie pracy w dOmach obronnej podstawy materialne, kt6·
prywatnych luh zakładach ga- re dadzą siłę odpornl na ~a~tlt
akt'ji 1'0 zaznajomieniu się z nwul- I z dllla 21 maja r. b. rozclągmęto kow, l'łoczęg6w.
tatem rokowań z pracoc1awcami.
na obszar naszego województwa
stronomin:nyeh.
(ewentualnego ~rojnegł) '(~

Prakt,ki wakac,jne

low. "Bykur [~olim" iKomitetu "UI~rowi!ka"
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f5, VU.- "GLOS PORANNY" -

zl an
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r e- rdla NB~d~~i;kd;d;~OW"h świadków
I

pod zarzutem dokonania przestępstw dewizowych

w związku z żądaniem rewizji proc~su adw. LipszycCf
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RAD

DZISIE.JSZY PROGRAM
RADIOWY
6.20 Muzyka z płyt i gimnastyka,.
7.15 ~luzyka. poranna.
12,03 Audycja. pohviniowa.
13.45 Utwory
transkrypcyjne
Aleksandra Głazunowa. (płyty).
14.15 :Muzyka obiadowa (płyty).
15.15 ,.Zrobił ~h.-ci'3j kozła ogrodnikiem" - bajka.
15.45 Wianumości gospodarcw.
16.00 Kon~ert w wyk. orkiestry.
16.45 Przygoda w Pienin3ch .(·rowiahnie.
17,(,0 "Stan 11Odowli nydła w wcjewództwie łódzkim" - pogadan.
k~1.

17.15 Muzyka popularna

(płyty),

17.35 Wiersze Kazimierza Sowm~kiego,

18.00 Gn;.a.zdo os pod liępk:ą 1'07.'hodnika - pog.1da.nka.
18.10 Marsze na 2 fort€'piany.
18.45 "Lato leśnych ludzi"-.
fragment z powieści Rodziewiczćw

o

eertino na flet Chaminade, Suita Del
masa.
KALUNDBORG (1250)
20.15 "Wesoła wdó\yka" - opcretka
Lehara.
PARYŻ (432)
trzech dziewcząt"

20.30 "Dom
- ope·
retka Szuberta . Berle.
BORDEAUX (279)
21.30 Symfonia B·dur Szuberta, Suita
angielska Rabauda j Suita symfo·
niczna Buessera.
STRASSBURG (349)
20.30 "Zadic" - opera Duperricra.
HEILSBERG (291)
20.16 Poemat symfonicz.ny "Romeo i
Julia" i Symfonia Nr. 5 Czajkowskie
go, "Noc na Lysej Górze" Mussorg·
skiego. SZTOKHOLM (426)
20.15 Symfonia C-moll Brahmsa.

ii
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POZ

pOŚcig

za

kłusownikami

Papier zeszytowy napra w ldził

I

suszarni-

Wczoraj około godziny 13 m,
Upow· 30 zaalarmowano centralę straży o~iowej wiadomością o wy
~kiej,
buchu pOŻaru w wykOńczalni i
19.20 Poga:l:mka aktualna.
faI'biaJinł firmy Dawid Góral19.30 Na balu przedwojennym ski przy ulicy Piotrkowskiej
j.,ncert rozrywkowy.
214.
~1.10 Koncert chórów regional.
lIych,
Na miejsce wyru.szyły od:?2,O::i Koncert rozrywKOWy,
działy I, II i III. W chwili przy
AUDYCJE ZAGRANICZNE
bYJCia ,pierwszych wozów 6traLONDYN (261) f DROITWICH (1600) żac'kich słat .rU/Ż w ogniu dach
19.30 Su ila "Igras~ki dziecięce" Bizeta,
l~oncert fortepianowy
D-moll Met!- jednopiętrowego bud:vnkUJ mudelssohna, Temat z wariacjami Czaj rowanego w lewl'J oficynie,
kowskiego.
~:dzie mieści si~ suszarnia. 'V 0BRUKSELA (484)
bec niebezpiecze6slwa szybkie20,00 Suita algierska i Andantino z kon
certu skrzypcowego Saint-Sae:nsa, E· go rozprzestrzenienia się oguia
legia na wiolonczelę Faurego, Co.n- zaalarmOwano dalsze oddrtialy
straiy, mianowicie IV i V.
Recital

Krwawy

TYSIĘCY ZŁOTYCH.

Ponowne zbadanie świadk(w zOstalo z:J,rząllLOlle przez senat c1y:;cyplinarny S. K. w z.wiązku z żą
uanil'm rewi'~ji pro'3eslI, wysunię
tym przez adw. Lipsz'yca.

policję na trop
W3' uiki tego sensacyJnego n}'esztowania duchownego IiiePrzed sądem okręgo\vym OllPo-1 111 lia 17 styczni:J. r. b. w majątkr..
mieckiego, znanego ze swe.i au- wiadali wczoraj 35·1etl!i Zygmunt Głogów pow. Lęezyckiego niejaki
typolskiej lłziałalnośei, trzyma- Konwerski i 27·1etni ,Józef Spy. E1luniJ;ł:!w Wicbrowski wraz z Ste.
ne są przez władze, ze wzglęllu chała, o~karżeni o kłusownictwo fanem Lewa:ldawskim usłyszeli odna dobl'o śledztwa, w tajemnicy. i usiłowanie zabójstwa. W nocy z : glosy ~tn;ałów. PrzYP'lsz~zając, że
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~tnaly
oddali hl~own~y 7~~do·
IMhl!iW
mili o tym administratora. majątku

Jtv,

ln.no

budynku upadł<!j firmy. BudyJlek ten wydzierża,wiOl~v 7.ostał
za sumę -12 ty'. zł. roczlll~, z tym,
Źl' wplacouo 7 tys. zł. gotówką, a
rc~ztę wekslami.
W' f' . J l b
1{
l
mUle alW s i
ozclb 'lm
p':1cował bra;; :-t.l\\'. Lipszyca. JICI1l l'
. l
l
ry;:, \Jory, Ja \: wy.~:lz&no, otrzy'
mywał specjaln;e ;>0 2 tys. zł. mie..
t·
. ł
kł··
slęczme~a 1), ze mm na alllac
swego brata, syndyka masy firmy
A. G. Borst do złagodzenia warul1'
ków najmu budyn!m.

I

I

';Ja

Sąd. grod~kl w Lodzi pn.l'sluellaŁ
":czo~aj w drodze ]'ekwiz:,;~ji z po·
l'~collla, senatu
dyscyplmarncg')
przy :;:!lhi; najwyższym 2 ;;",iatlki.w w sprctwie adw. Marka Lispsz~'ca, ktlJf,V prawollloen'.,·)l1 WVTf"
J
kieJll "kJ.?uuy zostal na 1 rok Ivięzi(,Itin 7-3, m.dużyia, pOl1eh:ior.e na
. l
d k
dl'
S~al!OWb m Ryn y'~ mas~ lIpa osn'
•
•
,
C1 fmuy A. G. BorS1; z ZgIerzu.
Z.JĘ, Kr~RA U.JA\VNILA KOM
Mec. Lip6ZyC byt szyndykiem
PIłOl\llTU.JĄCY M.<\.TERIAŁ.
. lI'~pomni:1ncJ' firmy wraz z adw.
I
Z polecenia prokul'atury pa- Fralleiszldera Szwajdlerem w lustor Gerhal'dł został z mieJsca I t:1.dl 1\:)31-33. FaktY'JZlly zarząd
ARESZTOWANY I OSADZONY, :-;prawlIwał sa'1lOdzialnie i jedno,
I
'
.
W WIĘZIENIU W PIOTRJ\:O-I C'l'l)bow r , ach.... Lipszyc. ;;;prawa poWIE do dyspozycJi władz. Oka- w~tala na tle nadużyć wykrytych
zU.ie się, iż przestępstwa dewizo- z okazji 'wydzierżawienia przez
wc pastora Gel'hardta NARAZI- syndyka firmie Jakobs
RozenŁY SKARB
PAŃSTWA
NA
STRATY, SIĘGAJĄCE WIELU

Iblum

Dużą sensację wywołało w ea-j i HAKATYSTĄ.
I że pastor Gerhurdt DOPUSZCZ<\.
łt:'.i Polsce m',esztowanie księtlza I Swą aut~'połsk~t działalność ISIĘ OD DŁUŻSZEGO CZASU
pastora JAKOBA GERHARDTA, prowadził on .iako czynny dzia-I PRZESTĘPST\\T
DE\\'IZOpl'oboszcz~ J?al'afii ewallgie~icko-ll~cz NIE~n~~KIEGO ZWIĄZ-, \VYCH.
augsbur .kleJ w BełchatO\Vle.
KU LUD.OWEGO.
Gd" zebrano dostateczne doOst
ł d z,.e pl' ok:ura" to ",- wodyoJ obciąża.iące pastol'a Gerd ~Dl O,pa stor Gerhardt
. " I a k•
'a.tu l? wa
.1cst ZNANl'M POLAKOŻERCĄ SklC" PlOtrko'HC stwlerdzlł~, bardła, do micszkallin J'elto w
~
Bełchnłowie wkroczyła policJa.
PRZEPROW \DZONO
REWI-

śpie1vaczy

Go"rai

D
•

kil\!l
,

.

Łunkową objął komendant dr.
Marx w asyście na~zclllików
Kosa, Komol'Owskiego i Górskiego.
Plomienie groziJ~' przerzuce'
niem się na pobliski kompleks
budynkó\y fabrycznych, w których mieści się aDretura, oddział przygotowa wczy i farbiar
nia. W lliebezpit~czc}is.twic znalazł .si~ również sąsiedni budynek mieszkalny przy ul. PiotrkOwskie.i 212 oraz budynki fabryki firmy "Gallll)C i Albrecht"
prz~T ulicy Piotrkowskie.i 210.
,~~ alkę z szalejącym
ż~'wio
łem pTowadzollo od strolly uli-

o

'\ntonieg!)
eiudł
konh1

częJa niebawem dawać pom)śJue rezultat\" i po pewnym eza-I
sie pożar zosŁał opanowany, Dogaszanie trwało do godzi/JlY

15,10.
Pa:-.l'Yq. pożartt pad~ dach budyuku suszarni oraz wiązania
dachowe.
Maszyny w su.sz.arni zosiały
zalane wodą., ulega jąe Ulszkod:zen i li, Stl'atv spOwodOwane po
źa're1l1 obJi('zane są na około 25
tys. złotycb. Firma .ics!, ubezpieczona od ognia.

Dochodzeni,e ustaliło. że popowstał wskutek nadmiercy Piotrkowskie.i i i Sienkiewi- nego gorąca w suszarni. co spo
'cza.
wodowało samozapalenie się da
Energicma akc.ia straży za- dm.
(Ii)
Kierownictwo nad akcją ra-

I~~zorai
\V ł.odzi•••

Sz fer

żar

zasirzł!lil ż

C

Xa gorącym uczynku kradzieży w
llIit'szkaniu Majera BLAWATA (KiliJlsiEł
1JłI ręce
~kie!!o 3'6) zatrzymano dwóch złodziei:
J. WILCZKOWSKIEGO, bez stałego
tV CZOl'aj około g<lIlzhly g rano i z:llni{·9.kala. u 'llatk.i przy 111. (1omu lllftża. zamknęb. drzwi n~l
miejsca zamieszkania i A. PAWETA
(LuLmierska 5).
'
klucz, ~ -ie o!.n:ymawszy odpowie·
dom przy ul. Ląk'Jwej 20, :-tal się Ląkowej 20.
Uo kawiarni Olgi KlRSZ (Wólczail' terenem wstrząsającej tragedii mał
\Y czuraj ;;',lS \VageJlk!1PC'hto,n, ,lzi lla pl\lmnie \Va.genknecht ręko
sb 230) przybył jej sąsiad Jan KACl',vła sama. w lr.ieiizkulliu,
(matka ma wybił szyb!} u drzwi, przecinaJ'EIlSKT. domagając się ~przedania żeńsldej.
OJ mie,;ią.ca u swej ffi!ltki Karo· jej znajc10wah tiię Ila rynkn, gc1zi'~ jąc sobie żyły. ~ 'astępnie otworzył
wódki. Gdy kobieta odmówiła, Kacper
sld sprowadzit kolegę Stefana KAŻ liny Lo(17,iaa mies,~kala, 28 letni:t hanclllljo warzY"':mi, 7.auważyw:-;7.\' tld \Vc\'l'nąLr~ drzwi i
wpadł (lu
.\ł1ERCZAKA (W ók.zańska 2301 i wel'rzrz okno idąl"g:o w r-troJl(; jf'j Jllieszkania,. Błyskawicznym ru"
.Janin,a.
W
AGENKNECHT,
z
zaspół z nim wybił w kawiarni szyby wy
rhem dobył rawolweru i strzelił do
wodu robotnie::\'.
stawowe.
żony dwukrotllie. R~żona dwien:a
\V fmoim czu3i,:; llOL'zucij-), e,na
firamld~ .Ai~'I!H""
Pl'zod domem przy ul. Pogonowskie
go 30 został porzuc()lJly worck z prrt~.
Iii.
!ił. J! iiI! U
kulami w glowę Wagenlmechtowa
dzą wełnianą. Prawy właściciel mo'że wraz zo swym 7-1et,llim rlzieckielll
Pocz. 4, 6, 8 f 10
padła trupem n't miejscu.
l'rz~dzę odebrać w lokalu VII komis!l' llH~ża 7. z~",odu t>;:of~m i elr'ktl'ODziś pnWiórzenie pr~mier,!
riatu policji przy ul. Al. Kościuszki 19. montera.
':\UjRVl'i\' LE l{UY,
ŻOll( h,Jje:l. wybil'gl Tl:1 1lIic~, trzy
Sabina ŚWHlEJtSKA (Drewllowska
t!;:;jllc eiąglc broń 'I\' ręku.
lOL) J1a tle zawodu llIiłosJ1ego oll'ula
\\'a,Z'el.l;,n':·eht, ':,1.1;: ,..,UJlI 'l,' ,-11;\1
twórca filmów .Jestem
.
ł
ZbiegiEm" i
"Anfhony
si",P Jl]eZllany~
Adverse" ..- t ..., ,nl·zyl no\"e
,·v··
l
.. .
I M ,. p y~lem, 11 d t ł t k w 1)olic.J'i, ogt'oDlnie Jwchał swą
t.
Dl'~ 1V1:lA omym naraZIe IlllcJSeu
rzy li . • I,Cfi:WWICZa . os a ~ a'u żonę odz:laC:Łajaca Jie niepOSIJolita
arcv. dzieło p. t.
szalu 31·1ellll Henryk KODOBANSKI,
,
. -"
.'
l'l'wolwer porzucił i ulbł się do IV
nrIUUO~!ł DO~ ~~rYI·em
komi!';:I:iatu, g.fzie oddał się wrę·
który zdemolo'.... ał urządzenie mieszka I urodą. Był b,h'dzi) zazdro811y u IIl'I
nia.
gdy ,1.;wi'J,lz.i,lł ·;ię, że "potyka
U'
.'(' p,'lic,ii.
W wi~zienilt przy ul. SzLerling-a lG ,jr Z j,l!dlll~ l1J\';i,e.~~·z!l:j. robil jej
, ~
1
zlllarł uaglc 33·letni Marian PATURAJ. sc~
'.
t D l
("'.
Po nałożell;u mu opatnmkćw!la
Przy ulicy Zachodniej 11 przejecha. . ny 1 aw,an lIfy. OSZ O Wf szcle
na zo'stała . przez samochód ERlilia do t~go, że \Vage 11{11~chtc'wa zde·
OUvia De HaviUand
rr:cl' że'n )bójc~ o~aJzono w więZl>
KiiHN (Przejazd 66).
('ydowab,
si~
porzuci ć
męi:a
, IV roI. gló\,'n,
niu,
l\'a ulicy Lagicwnickiej przejechana - - - - - - - - - - - - - - - Ilml!~_>
~~:
.,0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,
została przez wóz Maria \YO,JTERi\· ~~'- ......"..;;:J_~

i oddal

sarn

policji

•

J

,

r,

i:1

Brian Aherne

Kronika repcnlerska I ..
I ". ..' , , _.

Jaśkicwicza,

doi puścił się który
w pogoń
kI U:5O\\, ni ka.mi. 'VV pewnym moll!encie jeden z kłusowników strzelił z fuzji w j{ierunku ścigającego,
ale tr;<fił Zygmunta Wolskiego
i Józcfa Walczaka, pracownil~ó\Y
]!,nj'1t1w. Wicbrowski, który następ
nie również brał udział w pościgll:
[,1rzelił do uciekających, trafiając
jednego z nich w nogę. Pościg ruf!
trwał jednak długo, gdyż ścigają.
cym zabrakło kul,
:Nazajutrz znaleziono.., polu ~
kieś zawiniątko, w którym znajdowało l'ię 11 ładunków do fuzji. Ła.
dunki zapakowane były W' papl.,
Z€S7.ytOWy. $ledztwo wyka!&ło, •
zeszyt należał do uC7nia EUleaIaSla Konwerskiegp. Na tej ~
wie aJ'esz.towano ojca ll~znia., _ '
Spychałę. rut. kt-6rego padło podoJ..
rzenie uczestniczenia. w nocnej wy.:
pra,wie.
WyroK w tej spra.wie u.pa.dnłe
w cdu dzisiejszym.
7n.

Sąd starościński
skazał:
Za niewplacanie
społecznej

składek:

do

~rąconych

ubez-pieąalni
praco~LkO!n

Juliusza ASZA (Soródmiejska

1\Il, Hermana KONA (Andrzeja 28) po 40 zł. grzywny, M. CUKIERA (Al. J
Maja 8) - na 700 zł. grzywny.

Za niedostarczenie do przeglądu itoCZERNIEWSKIEGO
14) i Wacława BARTOSIKA (Starosikawska 6) po 40 zł.
grzywny.
Dwie prostytutki za natrętne zaet:&.
pianie przechodniów oraz niezgłan:a
nie się do kontroli lekarskiej na areszt
bezwzględny do 7 dni.
Tadeusza MLOTKOWSKIEGO (~go
Sierpnia 9·1)' na H dni bezwzględnego
f1resztu za wywołanic bójki, Salę
ORZECHOWSKĄ na 2 dni aTesztu,
'za zakłócenie spokoju publicznego.
Feliksa MĄCZYŃSKIEGO (Rzgow'
ska 9) na 100 zł. grzywny za nielcgalne posiadanie broni.
Jonasa FUKSA (L,ipowa 409) na 60
zł. grzywny za niezameldowanie władzom wojskowym o wyjeździe zagra,
rożki:
Marcina
(Franciszkańska

nicę.

Jana l\lARKOWSKIEGO (Pogoo.>ow·
l slciego lJ5) na 100 zł. grzywny za wad!i

l~~~)~~~ll~e~)·upad,ku zł?-Illał ręh5 l2-leLI t~~tlr i
"OFIAR.-\. DANA ŻEBRAKOWI, ~vr:ż~;!a~!:::c::::~:a;~~li;:~~~.ani Henryk GÓHSK[ lSzopena ol).
••_
•
.wili
51
U
nU NIE PRZYNOSI KORZYŚCI
Jakuba ROZENTALA (POW. 6) na
l\a Bałllckim Rynku przejechana zoo wOJewodztwa łódzkiego
TEATR POLSKI
'
50 zł. grzywny za wyskakiwanic z bę·
sLala pr7.cz samochód lO-leluia Helena
Dl.iś 0830 wiecz teatr Polski wyst'
SPOLECZE.NSTWU".
dąccgo w biegu tramwaju.
(I)
"
"0)
hrll<"o\\'
w
•
"
J L'DRZEJE"'SKA (Gl l1\Jana
~ .
..,"e
" WSI Zero'lllll
' . , . , to"lIllny
"
".'_,
• plljP. Z premierą
kapitalneJ' komedii" l
\V CZflSle wVlllkłel rozprawy l1Oio· (Z,ISlr bllrz~ plOTlIII ude17.~ł " za"lod", O k
\V'ld'
B
'
\'.. cJ' prz::
IIJ " \\'I'c·'zc,'vskl'eJ'
., zost:lll' Józefa" MIUOWSlUEGO. Spowodo\\ alo I ws l'ezyserll
a~a
'~de\'1'
a 'j'r n~~
lna:~lOlt:awny"
,'
A..
."+'"
cnOryclllS
'legO w
t'it:;ko ranni \Vładyslaw GRZEGOH- tO,Jlozn~",klL)I'Y,7.nlsz(;zył g06potlarst\\o dt:'k :' ',' I Ó·!\.'· . CI"
'k
CZ~K i !{yszard ZDO,B:VSZ (J)olna 38), .\1IruwsK' cgO. Stra~,' wynoszą (j000 l\. I l),\'\~i\fC~~~ l K~s;o~\~~~:i, zLud~i~:~k::
3O/VII
26/VIII - zł. &50.Na t~łicy Rzgow klej ugodz.o~y_ 7.0:
"
~
,
\ rraiJ(~zą, Krasllowicckim, Pluciilskim
s.t~1 noze\1~ w brzuch ~al1 KWJA fKO\\
\I"
Ha,sz\..o"·,, ,Pow. p 10 Lrko\\'- i SipiilRkim na czele obsady.
~K" (Odyllca H) kLuremu W):pJ,ynt:I~' ~1~I('gO w czas,e k~pl(>:1I w ~zecc .V\ro!_,' Jutro powtórzenie premicry.
l IV
,1t'hta. ,Jego towarzysz 26-letlll Stefan borct' 1!łunął urun gllllJla1..)um SIani'
TEATR LETN[
ORSIAK (Wólczańska 159) zostal lżej sław LEGEŻYSKl z Piotrkowa. Zwłoki I Dzi~ i dni naslt;pll}'ch o 9-cj farsa
17/VIT-27/VII zł 3 2 S ranny.
wydobyto.
muzyczua Dama od Maksyma"
•
•
Przy ulicy Al. I Maja 121 oblany zoTJiATR KAl\IERALN1" .
stał I\,,:a~el~~ ~olllym 50-letni WładyNa szosie Wielllli - OsjakrJ\\' jadq
Jeszcze dziś poraz nieodwolalnie
ft
..
sla.w Sl ASZ .... WSK! , (Ogroduwa 241 cy na I"()wel'ZP ": szyhki11l tempie 3!-lct ostatni Hymic .Jacobsolm i Miriam
ktory ,duz,nał wypalel11a OCZl~.
Hi Józef LEMAi\'SKl z \VieJunia, wsku Kressin wystąpią w znakomitej kome
3/VIII -24jVIII - zł. "99.. \Y ,flrmlc "BRACIA, BUKlliT·' uległ:l tck pęknięcia widełek upadł na szosę, dii muzycznej "Motkic ze Sło-botkie".
cl~z~lemu wypadkOWI przy pracy, 51· 'uderzając głową o przydrożne kamieJutro para artystów amerykańskich
letll1a Helena HEUSEL (Malczewskleg'l nic. Lem3l'lski ponifosł śmicl'ć na miPj występuje z prcmierą słynnej sztuki Zapisy l inform.:Wagons-Lits COOk.
(1)
seu.
~)
.,Arty ści".
li}.
PiotrkoWlrska

r.

,
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I

I

*
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LADEM I.

I

wokół

EuroPJ
HA "ORDY NORWEGII

D O CA ftHeN SY1VY
II
SS

GłOS

.Lódź,

I leśniak u Ge,era'
Po Pisarskim i Szrajterze _.
K. s. Geye.- pozyskuje nowego
bol_sel'a. DO,l()Szą nalll z Inowro,
da wia. :te Ilółciężki "Goplanii" _,
Leśniak, wybiera się do Łodzi i pro
,.i swój klub o zwolnienie.
Pozyskanie LeśniaIra byłoby poW c,:,:oraj, w poniedziałek, o
\\ażrtym
wzmocnieniem
ósemki godz. 7-e.l l'ano zmarła ,, - Pu"Geyera", sęk tylko w tym, że ryżu na zaik czerwonych cia"GopIania" nie m", zamiaru wydać łek Ju'wi na.fwybiłnie.fsza tenimu zwolnienia.
' sistka świaia, francuska Zuzanna LengIen.
Lenglen urodziła się w Nicci
łódź
\\" 1899 roku, w żydowskiej
mistrzostw lekkoatletycz- rodzinie. _ Już w roku 1914,
nych Polski
więc jako piębtastolatka, zdo.

l

I

1ff~ 1rt'J6ec teg'O ~
~ I18jpr&wdGP.i'łobldej .... W~

"ip..

,:

•

w z,stkich czasów

,•

{ów, z których jeden poprosił JI:I
wet Zuzannę, aby pozowała mu
do zdjęcia, trzymając pod rękę
mr. Baldwina.
Zuzanna kmykonęła ze złością.
- Go to hel1l (Idź pan do piekła!) i dobrze wymierzonym cio
sem. rozbiła w kawałki ap3Ta l
Iotograficz.ny. BaJ.dwin, llaIZ{.'CZO
u.y, czy nie narzeczony (tego
wówczas nie wywęszono) wmicszał się do sprzeczki j, zrobiła sit:

nie zorganizuje

)listrzostwa. l~kk:)atlatyczJle Polrki w knnkurencji kobiecej mi~\łr'
~i" odbyć w Lwowi~ w dniach 16
"
i 17 b. m. Okręg lwowski. nie ))0siad:1ją.c prz9pisowej ezcściotorowej
hieżni, musiał zrezygnować z orga~
niz:1.eji mh!ttLostw. Wobec tego zan-ąd PZLA postanowił mistrzostwa.
przE'prowadzić w innym terminie,
w uniach 30 i 31 b. !li.. j zaprQponowa! ich zorganizowanie okręgowi Udzkiemu. Odpowiednią. depeszę
w tej sprawie otrllymał wczoraj za·
rząd LOZLA.
LOZLA posta.no\Vl1 ,edn.aK 'odpowiedzieć odmownie na propozyeję
FZLA., mot.ywująe to :tbyt. krótkim
terminem pozostałym do ewentualnego przeprows.d~eni& organizacji
mistrzostw, jak teł oltresem urlopowym i ma.cmie sła.bszą w zwi4zlm z tym frekwencj~ na Mwodach,
co musiałoby się O<łbi6 DA stronie
finan!!owej imprezy. O swej deeyzjI
odmownej zarząd LOZLA zawiadomU nałyebmf:wt; wcl.Ol'aj zan:ąd
PZI.A.
,- 'd:'C .l4° t'Jir~,~

•

•

marla najwJlbilni jsza teni isl

dnia 5 lipca J ~;!8 r

bł'

ya po raz piel'WSzy tytuł miw ~e pojedyńezeJ, w grze podWÓJnej pań i W
grze mieszanej.

m':Ylli świata

Ik '

.

awantura, za onCZOl1Q... wyWladem. Baldwi'll oświadczył, jak
twierdził to J'Uż upr.zednio wiele
razy, że na rme nie może po
wiedzieć nic konkretnego...
PodrÓŻ mieli wzglę.dnie sj.o_
kojną, ale w Hawrze czekał na
nich tłum. reporterów. Zdawało
sj,ę, ~ przedstawiciele prasy eze.
kają tu na mr. Par.ker Gilberta,
doradcę fi'nansowego
Stanów
Zjednoczonych,
który jechał
tym samym. statkiem. RepiOTterzy pozostawili jednak mT. Giiberta w spOlkoju i zaataikowe.li
"boską Zuzannę". Ten epizod 7życia wieLkiej tenitsist1ki i1~ował najlepiej jej olbrzymią po-

W lataeh następny~h do 1919
roku Lenglen eoroezn.le po"Wfarzała powyższe sukcesy, zdoby-

wając tytuły mfsłirzowskle świa

ta na kortach twardych. W 1'0ku 1919 do 1921 zdobyła nadto
łyliuły mistrzyni jwiata na
kortach trawiastych w Wimble
donie, zarówno w grze poje_
dyńczej,.jak i podwójneJ pań.
Następne lata wciąż zastają
Lenglen .lako niezwycł~ną tenłsistkę. W olimpijskim turnie.iu tenf80wym w Antwerpłi
1920 r. zdobyła trzykrotnie ty_
,tul mJst:rzowskł: w grze poJedyńezej, w grze pOdwójnej pań
w parze II miss Ryan oraz w
grze mlelszanej w p~ z Cochet.
~
W 1'. 1921 Leng]en ponimła
jedną w ogóle w swe., karieDe
poratlię z MoDą Małory (USA.~
pnysfąpRa jednak do #'1' jut
ehora.
.
·W rof1l 1924 fOlmla ~n
a1amu,łe się, lecz znów w rofal 1925 I..eIq:tlen staje się bezlIpOI'II.ą m"łtzynlą świata. W 1'0
Im 192'7 tenisistka fr~
po raz p~ spotyka w
~
amerykankę
WBls
:M~J' i bije J.. pnekonywnjąeo 8:3, 8:6, wkr6t~ po tym po
.ownte dowodzi 8W~jej nad
nł.. wybJr:r.o8cl.
W JdJka mkmęq poi tyeh
dwoch swyclęsh\'aeh Leogten
przechodzi na zawodowstwo,
następnie dw~ lała temu spełnla ))I'Ofibę . fioancnskiej federaeJI tenisowej ł zakłada szkołę
tenisa, która w eJąga dwuch
lat swego istnienia zdobyła sobłe nznanle i sławę.. _
•
Zuzanna Lenglen .1akO teDlsisika była wspaniałą ilustracJą
francuskiego temneramentu, i11

I

pulaTność.

*

Wspomniałem wyżej o jedy_
nej porażce Z1liZanrny Lenglen ,
Było to w r. 1921, na mi~trzo.
słwaeh kobi-ecydl w Forelt HillA.
"Boska ZUZatma" zrostała pobita

pmez amerykankę Molla. Mallory. Frnneuska nie omła 5ię wówczas najlepiej. LWi społ!kaniu e

.rmstrzynią Slanów Zjednocz<myOh p.rzegrała
pierwszego seta 3:6, w dr-agiIQ,
rund, wiosennej
wyczerpana, prz.e~ grę' r..
R.Imda wl..- .......... Ji..'
T<Jt.płakala się. Późmej, w l'IIrJ.o.
gi została Jat; aadnbo ..ko'6żu i w LWimbledonie. zrew:mrtoczon& Uległej 1lłedd"Jll. l)cJ..,..
1I'llła ai:ę pr.zeci:wnioee. iWJ Parygrania. sostaI ~ tylko )eden
ZUZANNA LENGLEN
iw. MoIla Bjurstedł (panieńskie
mees PoloDła - AKS, kt6ry lIle
mawiMO mil9łrlzyni USA., uromó~ się odby6. pnewłdziaaym
Jia'Zetn na'jwii~j klasy. lWłoeidy ~ous i miłoSclami. Reporterzy ~e.i w NlQMIVegif) ro~~ła 5
zrozumiałem, dlaczego nazywa- węszyli. Specjalnie zależało im gemow, a w WimbledVuie 1fB III
l-alend3r&yk:int ~nfe li powodu
zajeda. stadioma Wo~ka P~l*,ł'.go
no ją "boską Zuzantnll".
na wybadaniu szczegółów jej slo Jro trzy.
n,g. "międzypaństwowe z&woo,. lekst.mku z: mI'. Baldwjnem. Nazwikoatlet.yczne lI'ł'MCja. - PolsD..
Sława jest piękna, ale miewa sko Zuzanny w ciągu dłuższego Ludzie, którzy zbierają bistr.M
od1:iętkit; się nade1i
cienie. Sławnym ludziom nie czasu łączone było, jalk wiado- ryczne pruniątki sportowe, mogą
. cez ~D •
W ' . owolno mieć życia prywatnego. mo, z osobą In'l'. B aldwin.a , czło- odnaleić ceIl!D.ą piłkę tenó.s'OWą,
uząeą Dłe~Zlelę w W~Z3w1e l ~Sławna osobistość musi stale wieka ,żonalego. Poznało. go kie która leży gdzi~ś na polach Ankończy młe~~twa. Wloeenne figi;
kryć się przed reporterami, wę- dyś na Riwierze i odtąd był jej gHi; między Mai'dlStone i Aslńord.
Po spotkamu m~zie1nym ~tąPI
szycielami nowości., fotografami stałym towarzyszem. Mówiono, Piłka ta, zaopatrzona w własno
w .rogrywka.eh ligo~cb !!ześClotyitp. Są sławy, które lubi<ą to za- że rozwiedzie się z żaną, aby móc ręczny podpis Zuzanny Lenglen,
<lwowa, prr.erwa letn1.&.
1nteresowanie. Mówią sobie: gdy poślubić Zuzannę. Gdy w roku została podarowano. pHotowi sateligenc.tł, tywośc~ szybkości tylko ludzie przestaną intereso- 1929 Zuzanna udała się z maf!ką molotu, który prowadzi aparaty
decyzji i piękna gestu. Była to wać się moją ulubioną potrawą, do Ameryki, zaczęto ją śledzić, a komunikaeyjne między Landygra z Unlon Tourlngiem n,aJbM'dziej stylowa l na.iPłę· lub najmilszym sportem - prze dom Baldwina otoczono siecią nem a PaTyżem. PiIlot, podczas
kniej grająca tenisistka świ!lta. stanę być sławny.
szpiegows:ką; cała służba była jazdy, pokazywał piłkę p3JS8..Że
W najbliźszą, nied2:iel~ rozegra.
Zuzanna Lenglen była wyją t- przekupiona.
Tom i wypuścił ją z rąk. Piłeczb
iliistrz Lodzi Vnion • Touring 8wlj
:Wh:lzialem Zuzannę Lenglen! kiem wśród gwiazd spOToowych.
- Czy Baldwi'n się rozwie- wypadła J: samolotu i dotyehdrugi mecz z cyklu gier D wejście Było to przed dziesięciu la.ty na Mogłaby napisać książkę o de- dzile? Czy wyszli razem? Gdzie czas nie została odnaJeziona'.w
dr, iigi. Przeciwnikiem łodzian hę turnieju w Sheveningen w Holan niach swej sławy. Być może (do- spędzili popołudnie? Zaintereso
,lzio zespół mistrza. Lublina. - U· dii. \Vrażenia z jej gry wryły mi 'kładn.ie niewiadomo), że chcia- wanie stawało si-ę cora'z ,:,iękS'Ze,
uia, który w niedziel~ za.startował się mocno w pamięć. Nie miała ła, po wyrzeczeniu się spOTtu a- a szczytowy punkt OSłągllęło,
Czerwiec 1938 r. MU!~
w grach !) wejście zwyc.ięiając wówczas coprawda poważniej- malorskiego, a. po tym zawiesze- gdy tenisist'ka wsiadła w Nowym tenisowe Fra:neji. Pockzas «ty
J ~:Jjpoważlliejszeg.1 kandydata
do szej przeciwniczki, ale pod wzglę niu rakiety na gwoździu, znaleźć, Jorku na dkręt idący do Euro- między Heleną Je.cobs i Colette
mii'trzo:,>tw grupy warszawską Le- dem estetyki i ele<7ancji ruchów spo,kój. Ale nie pozwolono jej. py razem z Baldwinem. Mimo, Boergner-RlOsamł>ert, wydanył
!.:,ię. W bramce drużyny lubelskiej było to coś wspan~łego_ Błys'ko- Gdy publiczność nie mogla już że oIkręt odbijał o~ brzegu o P?ł się zabawny przypadek.. Na.d ja~ra były znakomity bramkarz
z tliwość, temperament,
reper- podziwiać jej pięknego tenisa, nocy, na przystam znalazła Slę kąś s-porną piłką mwr.zała gorą
Ll\:S-u łodzianin Frymałkiewicz tuar piłek - wS'zysfko było po- zaczęła zajmować się jej ... de - chmara l'eporter6w i fotogra- ca dyskusja, co do dec~ji Ię
dzi~o. Dyskusja trwała kilU
~ecz Unia Union Touring orl,minut, ale kiedy grę WUlOWKmo,
1Jc:,lzie się w niedzielę o godz. 17,30
oka<zało się, źe chłopcy od lEhient
1.:1. boi:;kl1 tTnion - Touringn.
nLa piłek zni'knęli. Być moźe, źe
Poza tym w tej samej grupie ~a
była to już ich godzitna pner\\'y.
jt'.;.zeze RKS Zllglębie 2: Legi,..
Wśród widzów w p.i.erwszym nę
ozbawić łodzianina dzie majdowała S'U: Zuzanna
wybryk
może
Lenglen, która zerwała się mo·
w wyś~igu
mentalnie z miejsca i ofiarowała
- ale lepszy od mistrza
swe usługi w chartł.lderze.. dziew
W wyścigt~ do' morza łodzianin ale jedne koło ma obręcz drewnia-I zel od zmiany t..?ła .i nie dogoniłby czynki do 7Jbierattita piłek. Orga"'ic:trz świata w wadze muszej, Leśkiewicz zajął l!~warte miejsce, Jtą, drugie zaś metalową. Wystar- tak szybko ezołowkl.
ni.zatorzy nie chcieli się zgodzić
411gicłski bok<;er Benlly Lyncb, któ alej jak się okazuje w sposób nie czy p~czek'ać kUk.a minut, ab~ u~- • W~bryk Jaskó~skie~~ jest wyblt- i jeden z panów oficjelów zamie
rv utr.1cił tvtnł mistrz. na rzecz zupełnie fair. Na ostatnim etapie zali Się dwaj "klbi.cetf, pizYlaclele me DJesportowy l złoshwy, bo na· rZ'ltł sam zastąpić Zuzannę, gdy
a~nerykaJlin~ .Turich wskutek 6- z Kutna do Wars7,awy Leśkiewic?; Leśki,ewicza. Jeden z nlcb, to Ja- raźa L~śkie,,!icza n~ dyskwalifik~- ta podniosłe. już pierwszą piłkę.
funtowej nadwagi, o czym donosi- miał ~tefekt_ Po trzech l;.:ilometrach skólski, aktywny kołarz, ale zdy- cJę. LeskieWlf!Z ptze]~bał uczciwie
_ Szkoda _ rzekła Zuzanna
liśmy już, rozeg:,ał z tym zawodni łodzianin znalazł się znów w cz;r skwalif. na 1 rok. J ten ma obręcz prawie 1000 klm., jedz(e dobrze, a _ ni~h pan pozwoli mi zbierać
kiem spotkanie towarzyskie, bijąc łówce. Był!) w tym coś pOdejrza-1 jedną drewniallą, drugą zali meta- tu nagle zjawiają się "koledzy", pilłki ~pTawia mi to wielką rago w 10 rundzie przez k. o.
Ile go, bo nawet Kap\ak Józef czy lową. Stąd wniosek,. że oddał ko- którzy oddają mu niedźwiedzią przy doś/.
'limo zwycięstwa, L~mch liiI! WasiIewsk, po 'Zmianie gumy gonili lo Leśkie,~iczowi, co ;est grubym sługę. Brzydko, Jaskólskil Ta dyd'
d h
/"łko utracił tytuł mistrzowski CZOłÓW,k ę zawsz~ po S-lO klm.
wykroczeniem przeciwko reguła- skwaJifikacja, jaką pan ma, może
Było to k'llka m prze c aro·
I~ez nadto :n:Ishlt zaplacić 200 ł~ Zagadka tej "szybkości" rychło minowi, bo Leśkiewiez gdyby zmie łatwo ulec przedłużeniu.
bą.. ·
zł. tytułem k:uy.
się wyjaśniła. Leśkiewicz;
ledzie. Dlał .arUDIe. robiłby to 5 ra~ dłuMaks Limnye
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14.000 nielegalnJlcIJ
Tylko

w

Scisła

konsolidacja acaliC

niedzielę

obradowała w
konferencja reJonowa
r z emieś~ników
przy udziale
r.rzedstawicieJi oddziałów cen..
LralnE'go związku rzemieślni
ków żydów w IP olsce.
W obradach wzięli. udział
przedsta wieiele izby rZe1uieśliIli
czej z dyr. St. J)Oboszem na
' ~zele ,
organizacJi gosnodaTczych i społecznych, delegacji
rzemieślrników
z miast w,ojewódz twa łódzkiego. Poznania,
centrali związ.ku w Warszawie
i t. d.
Wśród szeregu tyczeń i depesz powitalnych wymienić na-

l.odzi

Handel

światow,

Instytut ba(łania koniunktur w
Berlinie stwierdza w swoim ostatnim
sprawozdaniu tygodniowym,
że
w!artość handlu światowego, który
w trzecim kwartale r. ub obniżył
się o 2 procent, w czwartym - o
5 procent, cofnął się w I kwartale
b. r. O dalsze 7 procent. PrzYJą·
wszy, że w ostatnich trzech miesią·
cach corał się mni.ej więceJ w tym
samym stopniu, jak w pierwszycb
trzecb, znajdowałby się obecnie
w granicach o olwło 25 proc. poniżej swego dotychczasowego naj.
wyższego poziomu w drugim kwar·
tale 1~37 r.; tym samym straciłby
wartości
znowu pOII względem
przewazną część zwyżki, uzyskanej
podczas ha"s~y 1936-37 r. lIościo·
wo spadł praWdopodobnie nawe\
poniżej stanu z tej haussy.
Przyczyną jest z 1ednej strony
wojna japońsko - chińska, i Je}
wplyw na baodel zagraniczny obu
mOClafstw, :Ii drugiej strony - fa·
taJne było załamanie koniunktury w Stnach Zjednoczonych. Od jesieni ub. r. przywóz do Stanów Zje·
dnoczonych silnie się skurczył. We
· h przemys Iowych
wszyat k ich k raJac
(z wyJątkiem Japonii) wywóz aż do
wiosny soad.ł znacznie mńtej. nli
wywó~ krajów surowcowycb. Przywóz krajów 8uroweowycb, mimo
katastrofalnego spadku wywozu n1rzymy"lał się dobrze ',przynajmniej
ai do piet'wszego kwartału r. b.
Jest tu t..łno z najciekawszycb ziaJ....
\visk obe.~nej sytuacii handlu Awłatowego, której zaostrzenie da się
tylko wytłumaczyć poważnymi re·
zerwami, które producenci surowl'ĆW nagromadzili podczas koniunk1ury 1936-'37 r. Co prawda kryzys
h
wywozu krajów snrowcowyc prze
rzuca się eoraz więcej na gospodar
stwo wewnętrzne, podczas gdy rów
nocześnie rezerwy topnieją. Na ogół
wywóz będzie teraz 6zybclej spadał,
niż lwniunktura wew.nętrzna.
Kureze:tie bandłtl światowego
nie doszło jeszcze do końea. Na·
wt!t gdyby pokrycie zapotrzebowania surowców, ~ Stanami Zjedno·
czonyml na czele, w przewidzianym
rzasie nieco wzrosło, nie dotknęło
J6
by to chwilowo wywozu kra w
przemysłowych, bo graJe surowcowe "apewno starałyby się przede
wszystkim poprawić swój bilans
handlowy po stronie przywozu, a
handel między krapmi przemysłowymi poprawi się dopiero mowa
przy znacznie podwyższonym wykorzystaniu kapitału.
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GLOS

Ł6df,

6.04. grudtień 5.08.

Zamknięcie :r; dn. ,4. 7.

loco 10.87, styczen 1?59-10.56, marzec 10.70 - 10.69, maj 10.77
10.76,
paidziernik 10.U - 10.39 grudzień
10.53 - 10.51.
'

ALEKS~NDRIA.

Sakel}atldis: sty~teń 13.51, 1I1'!ee
12.91, 'hstapad 13.45.
Giz:a: styczeń 12.9 7. lipiec 12.74, Ii.topad 1.2.91.

fe

rzemieślnik6w

mołe

przed

katastrofą

tety m. in. tyczenia od preze- nych.
sa związku adw. J. Wajemena,
Po tym referacie zabrał głos
który wobec ~łego stanu :roro- p. Mo GOrdon, etarszy eeeha
wia nie mógł przybyć Da kon- rzeźników, który omówił sytuaferenej~
cję wśród rzdni'ków tydowObrady, którym przewodni- skich.
czyI adw. SOlnik, rozpoczęły
PodKreślil on, te sytuacja tesię od oibszeI1neg·o referatu dy- go działu rzemiosła lk.szta'ttulje
rektOra izby rzemieślniezej p. się katasłmfalnie. Z 12.500 rzeź
Sł. Dobosza na temat działaIno nikó.... żydowskich po ogranł
~ci iwy.
czenlu ubOju rytualnego pOzOW referacie swym dyr. Do- słało zaledwie 2.000. Atak ten
bosz :schar:rkŁeryzował m. in. był Jednocześnie plerwaym asyłuac.tę nemioS'ła
na terenie takiem na wszystkie pOZycje
wo.iew6dzłwa,
.lego strukturł~, iy~ła gOspOdarczego w polsee.
potrzeby i bolączki.
:Podsławą do tego ata'k u była
Wśród
szeregu charaktery- złośliwie szetzona absurdalna
stycznych zmian
struktural- legenda: o 400 miUonaeh zy,s"
nych dyr. Dobosz wymienił spa , k6w rzemieślnIk6w żydowskich
dek dysp-ens żydowskich, wyReferent rwr6clł uwagę Ba
nikający z legaliucji rzemilosła Jionieeznośe łclsIej kOnsolldaejl
"a w,s i.
na wsz:ystkich odcinkach, gdyż
Za,g adn,i enie legalizacji r:l;C- tyłko to ocalić może od całkomioslia w województwie łód.z- witej eksterminacji.
kim słanowi .nie.wątp.I.iwie pro-Po sprawozdaniu z Q'zjałalnoS
blem .palącv, leś!l zwazyć, że n~ ci .radców itby rzemieśl:niczej
Niezrównana ksil{żka s prsepisami D-ra A. Oetkera
ter~mc:tel';o WOJewództwa znaJ- złożonym JPrzez r. Sfm.derowipt. Dobra gOlpodyni piecze sama" jest do nabycia . .
dU.te SlE~ 14,000, nicIe.gaJnych cza i z działa.lności ł6dzki-o
';az,stklch sklepach kolonialnych i księgarnIach.
-n
Cena obnUona 30 grouy.
tó
t
kt
~arsrz a w, ore pow1nnr ~o- oddziału centr. 'l:W. ł'lem.. 'tV Pol iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii________iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1-;
~1ad~ć.. dowody llz-dolmema. see, dożonynl pł'zez wieepreze- li
_
WlasclcwI tak.l ego warsztatu ~a A. Glahnana ~ nastąpiła
pleni.:ażny
przez dług().letmą pracę w 'r ze..
mi ośle nabył ulzdolnienie i dziś prz.erwa.
ceduła
~CJE
nie można go pOlbawiać egzyW międzycza,sie 'ołJradowała
Na. rynku akcyjnym ~
stencji. Z dmgiej jednak stro- specj;tlna komIsJa dla opracogi.łdy wars.awskiej
była mocniejs:r...<t,
pny więknydl
.ny pOdcinJą one był legaj,n ych wania WlIlioslk6w, uchwał i reNa wczornjszym zebraniu giełdy ohrotach f.kcjami Banlm Polskiego.
warsztatów, Ik,t órych j,est 30 zoIucji wynikających z dysku- walutowo _ dewizowej w Warsza· N otow:mo: Bank Polski 1201 C.
ty;sięcy. Konkurenc.;ę stanowi sji, .ia~a rozwinęła się nad rele- wie tendencja. dla. dewiz była nie- kier 34, Węgi el 29,75 - 30,25, LIJ.
"iephlcenie przez wa.rsztaty nie ratamI.
".
.
jednolita, przy obrotach małyc.il. popy 74 74,40, Sta.rachowiee
legalne podał!k6w -i świadczeń.
Po pł'lerwie o celach I zada- Xotowano~ Amsterdam 293,75, Bru 36,50 - 36,75 - 36,25. ty~
W celu O'Panowani.a tych nie niach rzemiosła m6wił mg'r. M.' k5~1&
90.10, Helsingfors 11,6:3, 54 - 58,15.
.' ,
pomyślnych zjawi"sk izba wrga Ballberyszski. o sprawach . po- Kopenhaga 117,50, Londyn 26,31,
PAPIERY PROCENTOwa
nizowała szereg komisji lustra- datJkowych - dyrektor oddzr 1IIf)ntreaI5,2a,50, Nowy Jork 5,30,38
cyjnych, kt6re maią. skłaniać łództk. zw. rzem. I. Redlm, o Nowv Jork _ kabel 5,30.&;, OsI(,
Dla papierów procentowyeh . .
rzemieślinilków do legalizacji sprawach ~h.arupni~zycb - PIP. lH2,20, Pary! 14,81. Praga 18,44, dl'neja. była. n:wcniej8za, przy więk'..
warsztatów,. to też w 1', b. stan Radoszyc1u I Bertklel.
. I Edokh.llm 185,70, Zurych 121,80. szych obrotach " i pół pt'Qt. _
teu winien ulec poprawie, j:rkUchwalenie szeregu rezolucji Hank P(IIski placU za. dolary ame- wnę tT1.ną. NotowtLI10: 3 proc. bawe.
ko1wiek akcja ta obliczana jest z~ończyło całodniowe obrady rykański'
5,27,50, kanadyjskie styeyjna lem. 32,25, lłGIia .,ts.
na !!7.ereg lat.
ZJazdu.
5;23,50, floreny holenderskie 292,75 li em. 82,75, 4 proc. dolarowa A,"
Z kolei dyr. Dobosz poruszył . .~o~~ •••••• franki francuskie 14,61, szwajcar- <1 i pół proc. wewnętrzna ee,t5 sn.rawę
dokisz,t akania rzetmie~lM
.. k'le OU,
Oń gr:
...
~ ••?~-1.
I'kie 12t.~,
~lgI. b elglJS
,l, r.6, t 3, 4 proc. konsolidacyjna. fJ7.50
niików i kształcenia młodzieży
!!""=" ~ :!!.!!.. _
funty angIelskIe 26,22, palestyń- - 67, 5 proc. konwersyjna
I
(w wo.lew. łódzkim jest 6,500
~
~kie 25,95, guldeny gdańskie 99,75, proc. Przemysłu Polskiego funtowe
u.czniów)'.
....
I korony czeskie 12, duflskie 116,95, 82,7:5. 4 proc. ziemskie 56, '" t pa
Jako jed.ną. z charakterys'tycz
•
guldeny gdańskie 99,75, korony proe. zieJIHlkie 35 - 64,75, drobne
Illyeh cech podkreślił dyr. Dot'zeskie 12, dm'lskie 116,95, norwe- 65.25, 5 proe. Warszawy sta.re 10,
bosz mnOżenie drObnych l sla\ flkie 131,55, szw,)ihkie 135,05, li. 5 prOC'. Wars1.awy z r. 1938byclt przez to war~tatów żyOd 2 - 7 po poł. Tel. 155·55.
ry włoskie 21,70, ma.rki fińskie 76,25 - 75,75, 5 proc. Lublina z r.
dowsldch.
To rozdrabnianie
1130 . • k' 70
b II 97
jest niew""'"'liwie szkodHwe.
• . . . . . . . . . . . . . . . -........
"nIemIeC l~
, Bre ~_e _ . 1933 - 62,50, 5 proc. Łodzi z r.
...,,,1"
1H33 - 68,75, 6 proc. oblig. Wa,r·
Dalsze swe wywody poświę~
sza wy VI em. 76.
cił dyr. Dobosz kwestji reorgani za c,i,i cechów, kredytów dla
•
Ó
T
t
Ub
I
fi p .
GIEŁDA ŁODZKA
rzemiosła i jego potrzeb inwe- AkClonarlusz W
owarzys wa
ezp ecze "rze- Na wczorajszym zebraniu gieldoW'y1e
stycyjnych.
zornośC'· S. A.
I w Lodzi notowano:
Po wygłoszeniu referatu prze
. .
•
• •
trans sprzedaż kupn&
wodniezący podziękował dyr.
'W dniu 28 CZ0rwca r. h. odbyło Illlf'JednOkrotme podzlękowama ze
Inwestye. lem. 81.75
Doboszowi za przybycie, po sie 45-te Walne Zgromadzenie strony ubezpieczonych firm.
Inwes,t yc. Ilem. 82.60
cZ)'1m zabrał głos adw. J. Rozen AJ~cjonariuszów Towarzystwa Ubez
Ze Sl'lILWOzd''LUia Zarządu wyni· l .~~e~~·
~:~g
ewajg, dyrektor centr. związku pieczeń "PrzeLOm'Jść~' Spójka Ak- \ ka., że w roku 1937 nnstąpił wzrOd~ I 5% Lodzi 1933 r .
68.2'5 68.00
rzemieślników tydów.
cyjna, w aali posied'~eń w 16-to fe rUelu, a. mia.nowicie zbić.r ekład- I 4Y2 % s: VIII .
6~.50 67.00
,Po(}k,reś.Ji.ł on m. in., że ue- r"iętrowym gmachu pr'!.y ul. PI. Np..- ki wYllib;ł w działa~h dementar
6% ?bhg. ł:odZI
7~.00 71.60
N 9 Zeb'
'1
Kolej El Lodzka
615.00 6OS.00
miosło zadaje kłam le~endzie opoJeona
r..
ramo zagaJ ny('h zł. 4.369.117.- wohp.c zł.
Bank Polski
120.00 119. •
nieprOduktywności żydów w pr~ewodnic1~()Y Kl)misj~, ~wizyj- 4.2S2.2~.- w roku 1936. Zarząd Tendencja utrzymana
Polsce. Zkolei referent omówił neJ P St.lntslaw BrzezU1s]a. Prze· Towarlystwa wybrany zo~tał w
GIEŁDA 'lBOtOWA
konieczność aktywizacji oddzia wodniczył Zgrom3,lheniu p. prezes da.wnym ~khilzie.
ł
. k
.
...
. . P' tr D "'w'ad'
tyro
23.75 - ~Uft
ów ZWIąt u na prOWl'llC]I, pro-I
rzv
U.
u .. Iilprawo 7."anl·u Za-ądu podKre.
• Inz.
W 10
d ~ Z
"d
tl ł
,,_'..1
• ~
Pszenica
28.25 - 28.76
jekty ·o rganizacji zjazdów reJo ·
8praW,)Z :1.nlll "an.;:1 ~08 li ElOM nsta.ło dalsze wydatne zmniE'j
28.00 - 28.25
Pszenica zbier.2
nowych, powiatowych, woje- podkreśl(,ny fakt ijuźeJ szkodo- sU'nie k\lszt6w administracyjnych . Jęczmień przem.
17.50 - IS.ot
wód~ich i .na jesieni ogóln ().. wości w r. 1937 w D~iale C'gnio·
Owies I słll<lld.
21.26 - 21.5'
poIskłecto konb'J:"eSU rzemiosła wym i transportowym. LIczne szkn·
Wspomnieć tu należy, że ; Prze· Owies II stand.
2O.7S - 21.00
Mąka pszenna
<15.50 - ł6.50
żydowskiego.
oy w t.yeh d~ialach nie odbiły się ząuość" ma op2.l'o:e we wszech·
41.50 - 42,50
Do tej same.i' kategorii p~zy jednak ujemni3 na. ekspansji Towa- świah; wym koncernie ubezpil'cze40.60 - 41.60
nań zaliczyć należy projekt or- rzystw:1 1 a to d~ięki temu, te naj- njowym ,,'The Prodl'ntial Assu36.00 - 37.00
ganizacji kursów dla sekreta- więk8:m U8~wet !!zkody regl1lowan~ ranee Compa.ny Limited" w 1.ondy31.25 - 32.25
28.50 - 29.50
rzy oddziałów prowincjonal- 1,yły szybko co wywoływało nie..
Mąka ra%owa
33.00 - 34.00

Rynek

Urzedowa

l-O m
Piotrkowska 121

n.

45.le Walne Zgroma dzenie

l

!

J

Przycz"n» haussJI na Wall·Street

Gryka
Mąka żytnia

la s'f ery finan.sowe, rozczarowa
ne zbyt !!zybką. poprawą, której
z powodu bratku czasu nie mogly w pełni wykorzystać.
P'
.. t
ł:
. OZlom 'Oslągmę y
pTze'~ra'
cza kursy z ubiegłego listopada,
kiedy zaczął się dotychczasowy
s.padek.
..
2.658.000 akCJI zostało sprze.
danych. cyrra, której nie osil\S

j

sy.

Tę nieprzewidzianą poprawę
wyjaśniają bankowcy w nutę-

pują.cy sposób:

Z

b
I.
•
d
' '
....
ao serwowa" Sl~ aJe o~,a.nio zwiększenie prodllkeji fabrykat6w i surowc6w, zwłas~eza stali.
Z
·d
··
.,
apasy są. w mym stopnIU
wyczerpaille,·

I

18.00 35.75 -

33.50 -

NOTOWANIA BAWEŁNY
NOWY JORK.
W dniu 4. 7. stełdy amerykańskie l Alnerykanle
są zno1ll'u pelni optYn'llzn'lU
I'owoou święta niepodległości _ . nie
Imve~tye;' r""dow.e, podJ'ęte
czynne.
Hau1ssa na WaLl-Street przy- nięto od 29 paZdziemika f'. ub.
..~
.....
LIVERPOOL',
niosła llwyźkę papierów od 2
772 walorów na 947 osiągnę- na wiosnę, nczyna.k wywierać
Otwarcie :r; dn . .t. 7.
do 7 pUlnktów, kt6ra za,s·k oczy- fo ponad to jeszcze wybze kur- swoje skutki.
s tyczeń 5.09, marzec 5.11, maj 6.13,
()aźd:r;·iernik
BREMA.

5 lipca 1938

Mąk_ żytnia raz.
Mąka Ziemniaczana

23.75 27.00 -

18.50
36.25
34.00
24.75
23.óO

superior 30.60 - 33.51
Mąka ziemniaczana
prima 27.50 - 30.50
Otręby pszenne gr. 12.00 - - 12.25
Otręby pszenne śr. · 11.50 - 11.75
Potencjał
siły
nabywczej, Otręby żytnie
13.00 - 13.25
stworzony ftł'lez nowe ustawo- Kasza gryczan.
28.00 ~ 29.00
..
Victoria
29.00 - 31.00
dawstwo robotnicze roku.ie na- Lubin niebieski
16.00 - 17.00
dzie.~ wzmożonej działalności
Łubin ŻÓłty
18.00 - 19.00
handlowej
Siemie lniane
55.50 - 56.50
.& r
.
\va..
n
Ma,k uch lniany
18.00 - 19.00
J e,e
l
poprawa na
Mnlmch rzepakowy 14.00 _ 14.50
Street będzie trwała at do listo Srut Soya
23,50 - 24.00
pada osobista. pozycj. a prezyden' Tendencja na pstenil(;ę, owies i jęS'
ta Rooseveleła ulegnie siln.ej po mień spokojna. na żyto ebwiejn!l.

I

1!{r

1D

CI
tJLody

bo warło.lh

PINGWIN kup

WYbOrowe L O D V
porcja 3 S

, ...·.ZAOSZC%t;:DZISZ
...:.

groszy

TROSKi

KŁOPOTdw,

WlaE z wodą sodową i kruchym eiastkiem
Śniadania i kolacje jarskie z 5-oin dań
zł. 1.10 z obsługą·
SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH (wlosów)
przeprowadził sią

.

ul. Przejazd .. 7 ·
PRZYJĘĆ:

~

ORYGINALNE

w

od 1-11
Tel. 13%-%8.

-

-

11 tel 238-"1

#.,
Ii"·...

II

s

-.

p f.

-_._--- -

PuderS

Do akt. Nr. Km. 234

------

PRAWNIK rutynowany pedagog,
poszukuje lekcji ~ hebrajskim w za
kresie gimnSJ.zjum i liceum. Dzwo·
nie tal: 216-34, godz. 19-21.

1~=twL.ik-;I;'''L_I!iIIWNCIIE':'
.... er

-------_.----~

"GlOS PORANNY"

38

1)BWIESZCZENlE

i'<omornik Sądu Grodzkiego w Ło·
dzi rew. 14-go, zamieszkały w Łodzi,
prs, ul. Piotrkowskiej 132
na zasadzie art. "02 K. P. C. ogłas:lll,
że w dniu 8 lipolI 1~38 r. o godz.
13 w Łodzi, przy uJ. Zwirki 5
odbędzie się publiczna licytacja rucho'
mości II mianowicie:
2 skrzyń prll~d%J
oszacowanych na łącznl\ sumę
d. 739 gr. 50
które motna oglądać w dnin licytacji
w miejseu sprzedaży, w czasie wyżej

---~

otrzymać można:

1) w TEOFILOWIE, INOWŁODZU
i okolicznych letniskach u Le·
wenberga;
2) na WIŚNIOWEJ GÓRZE u Jam·
nika, willa Kawu},i oraz u Awro·
nima. willa Hoffmana, koło ba·
senu;
3) w PODDĘBINIE, TUSZYN·LESIE i na SCHODOWEJ GÓRZE
u Awronima. willa Tylińskiego.

URUCHOMltA!PRZECHO\VAI..NII:.
.U~ln"łYłU::.kI!OO A"GDZA.RI l "Rtr;TY

m.24..

Zgłosić się· W oibon"

Komornik: (-) W. Trzebialowski
Sprawa f. .Mechaniczna Skr~clllnia
Zarob kowa M. Engel»
p-ko T.ubie WaJsllohl

22,

I..,wRapo i

IIIrlldai.

śrńdrroj(,§ciu

BIBLIOTEKA w

J. HUPERT i S-ka

975-2 .

tekarz".

Piotrkowska 44.

tel. 202-"4.

L. NITECKI I .

------

kłJwskn.

87.

Różne

wykwalifikowana pielęgniarka
dl
l t'
l ~ . d
•
z
ugo e mm (OSWIa elemem

ZGUBIONO kwit Elektrowni
przyjmuje wszelkie zabiegi.
DYZURY.
TEL. 246-36. Łódzkiej na Zł. 15.- za Nr. 71133

na nazwisko Lewin Boruch,
zam. Południowa 7.

------_._ - -

lektrowni Łódzkiej Nr. 114311
na zł. 15.- z dn. 16/8 1935 r.
E. Speidel, Ruda Pabianicka,
Staszica 43.

._---teczka

ZGINĘŁA

mi lekarskimi.

I

z przyrząda·
Uczciwego zna-

lazcę proszę o zwrot

PIOTRKOWSKA 33

TEL. 2222-3.

!:l miesięc~na "GI?su Pora~nego" ze wszystkimi. do·

10 groszy. z

'ł,u datkamI
przesyłką pocztową

Redakcja

wynosI w LodzI zł. 4.60, za odnoszenIe w kraju - zl. 6.-, za granicą - zł. 9.rękopisów

RtcIll.tor odD. Lgciaa LiJ,wki

T-w. "Ort"2r
l6di.

W6lczańs'"
up'
"

przyjmuje
Da kun ~
DefO ayeia try-kot6ow ... .......JIl.
oqe. eydl maayDaeb:
1. _erIol:

nie zwraca.

za WyDagrodzeniem. Dr. Szyfman, Za·
ehodnia 64.

I

2. plłczartra
3. ddurbrb
4. bPJlLUZ1DA
&. pmiarb
6. obrębiarb
7. okrętkowa
8. Itebnówh dwałfJłowa ~
9• .tebu6w)[a zwykła.
Infonnaej1 lIthiela kMMlelarltl . . . ..
d&inacb: t - l i S - 7.

lub zaWisd.:

lUt DO NABYCIA WE WSZTSTKICR

===

STRONIC %11

ZGUBIONO kwit kaucyjny E·

Prenumerat

----------Kance'aria

IJBIllll ŻYDÓW" WlltE
O NlfPOB1EfilOS( POlSKI

Z dypIopnszukiwana
na zastępstwo. Oferty sub "W. W'."
do biura. ogłoszeń Fllchsa, Piotr-

iI

I

ro ,

213-18.
pr.ii3. od 8-9.30 rano i od 5.30-9 w
W nieds. i święta od 9 -12 "p.>t.

Piotrkowsb 118, front..

JANUSZ KON.AD UftBACB

LEKARZ - DENTYSTKA

Dr. med.

. t

I POKÓJ, kuchnię, na pięknym le\.ni.
I sIm w ogr~zie przy lesie WJD&Jmt.

I

mE'm· zagra.nicznym

pH~

9(10--2

po-

szukuje ol zaraz wvkwalifikowanego; bibliot03karza-(ki) z gruntowną.
znajomością. literatury polskiej i
żyd<;wsklej na kierown:cM
stanowi8ko_ Oferty w;a.z z życiorysem j
referencjami skład!\Ć do administra.
cji "Głosu Poranneóo" sub "Biblio·.

Cy'linowaoie. drutowanie i froterowanie posadzek, czyszczenie wystaw i okien, sprzlltanie
biur i pokoi. odkurzanie elektroluxem. Reperacje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

f rOD t I

uedens

z chowy,

piel'w:J'Zonędna

0---

to zdrowlel

•

._--

.-...,.-_... _--_.__

zu _ _ _ _ _ _ __

dziennie i !yeie. Oferty pod "Miła
panna.·' Wa.rszawa I. Poste Re SAMOCHÓD Ipr.zedam
stante.
83---2 mieni~ na motoeykl. Gdańska 66. Dozorca

Higiena

Nawrottel.foń
32

Gd 2-cj do 3-ej po poło

stił okrągły, 5 krzeeeł i ,
Warszawy poszukuje pos:v.ly w do- fo~l kryte skórą, tapczan oraz
mu prywatnym; sqje wszystko, ja~na sypialnia. Zawadzka nr 23, I
pOf.'liada !urnale, pobiera 5 ~. m. 51, le.·a oficyna, II wejśc~.

KRA WCOW A

J.ódt. dn. 17.6. 1938 r.

Specjalista chor6b sk6rnych,
wenerycz:nl'ch i mocaopłciowV ch

nia djetetyema.. Za.rąd: pp. Lengo·
wa i JaknbowiclOwa.. Cenv zniżo
ne. Informacje w Łodzi, tel: 144-t~,

----------~

I

Posau

ul. Piotrkowskiej, poszukiwua pa-

nienka..

poczynkowe. śwhtło elekt.ryezne-,
i wszystkie wygody. Kueh

łazienka

~~_,~,OP.ł...~

SKLEP oddzielny i sklep z PO'
kojem do wynajęcia. Gdańska
DO SKLEPU wody sodowej przy 97. Dozorca wskate
-

ClIEU[Y po.i Zgierzem. Pengjona.t
,.Zacisze" w pięknym ogrodDe.
Las S('SDOwy. Idealne miejse~ wy.

., "'ła.z~4·~.:rA'rv'~ic~P'u.zO'lWW

nie nr. 101-74.

DO SPRZEDANIA

o~naczon,m.

ooe'UA

I-

lrex

...

Y!Si2!W'S3.iIiiU

PIOTRKOWSKA ,afl_ TEI..273-S0

tychmiastowy wyjazd do Ustronia.
może się Mr2.Z zgłosić t.elefonicz-

I-

zaraz samooh6d p6lei~
zarowy. Oferty Bub. "Zaraz M."

'1

na- I '~~~ct

FI~ERLANKA ew. WY}{Walifikowa.-/
na osoba do 5-cioletniej dziewczyn·
ki
dobrymi referencjami na.

z

KUPIĘ

VAZNE IlLA>\VVJEtDZ4JA,tVCH!

--------- -,

----I
I

•

z

"-'_:u.~.;.;... - __ qwM<$!lIII SKRADZIONO weksle oraz rÓŻne
wznowił przYJ'Acta
J' ........ _ , . ,
d(lkUlnenty. 1) weksel na 400.- pl.
rew. 14-go, zamies.kaly w todzi.
"f
na lIa
...,IłU"""'''
20!) :10 z wyst. Sz. Szymkiewicl.
przy ul. Piotrlcowskiej 132
Cegl·elni~na
na zasadzie art. 602 K. P C. ogłasza.
lU,.
-ut. ANGIELSKIEGO i niemieckiego zlcc. 51.. K.)hn, 2) zł 300.-, pl.
że ,.. dni1l 8 lipca 1938 r. o godz.
PhrJm. uJe od &-12, 4-g •.
mE't.cdą konwersacYJ'nlL szybko wy_ 7.8 38 :z. wyst. "Auto Materiał" zlec.
12 w Łodzi, puy ul.
nI·..a· ............ d 9 d o 1 POPO ł
-:k
" _ 1 "........ 40
kP omor!
Piotrkowskiej 165
ueza K rysze,
a. 15, ·~l
"". f!z. KI'lm, 2 weksIt' in blam'o z wy.
odbędzie się publiczna licytacja
rus
- - - - - - 171-28. Za8ta~ od 2 - S. Korespon !;tnwlenia S~t;a.jaman i Mils7.tajn.
chomo§ci, a mianowicie:
dencja. tłumaezenia. Ukeja indy- p(lwyżSl.6 w9ksle unieważnia i (I
mebli I pianina
O
.......
'.
oszacowanych na łączną sumę zł.
"
"".
wid. zł. 1.5(\.
655--3 strzega przed n!lbyClem Sz. Kohn,
Pl Dąhrowskiego 2.

można Og~~~Ć

(j UM ...?

PATENT PRANC. NR. 700. ~O~
, PATENT .AMER. NR.10,:,g 701 ~ __

Przejazd 1, lei. 209-87

CHI

Spec. chorOb wenerycllnych,
seksualnych I 8IłćrnJch

które
w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży. w czasie wyżej
oznaczonym.
Lódt, dn. 13 czerwca 1938 r.
Komornik (-) W. Trzebiatowskl
Sprawa Jana Blnkowskiego
p·ko Jcze Woltowi Wegmajstrowi

O J.I.A"

I
I

1195/3. (,

O BWIESZCZE NIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi,

poleca

PRZYJMUJĄC

.
woiilou,YSkl L· Ogłoszenia drobne .
l ............

GODZINY

---:::, ::m

ĄDAJĄC WYRAŹNIE i
.JEDYNIE

:~

Cukiernia "ŹRÓDłO"

na

SOBIE

-

~SIĘGARNIACD

ILUSTRAcn

IN

===
-

(ZIIfA 4.- II..

Centralna II a oUl nia

Akumulatorów
Rł\DJOWYBH

SAPlOCHODOWYCH
MOTOCYKLOWYCH

•••

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOŹYCZANIE

lódź

PIOTRKOWSKA 167
Ifl. ~05·~ł.
TELEF.

WEZWANIE

Ul.
~05· ~ł UL
ODBIERAMY I DOSTARCZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW

AKUMULATOR6W

"8nl-a
OgI05
"
50 gr., nakrologi

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt): l·sza strona 2 zł.; Reklamy tekstem
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr., bez zastrzeźenia miejsca
łO gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogłoszenie zł. 1.50.
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz. najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogło
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp., 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50 % drot.e j.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub fantaz. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwukolor. o 50% droi;'
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