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kraju Poseł IlsJadz Downarowicz doma". sle • swe; interpelac;i
zawies.z en.i a dzia'_'nojc; organizacJII nar.-sociallslJlcZDJlclJ
Warsz. koresp. "Głosu Poran-;mają miejsce w czechosłowaCji\BARDZO NmLOJALNE Pą- DOWO - SOCJALISTYCZNYM. fslftdo deJiJt W' P'o1see, . .,
uego" telefonuje.:
oraz w wolnym mieście Gdań- STĘPOWANIE WOBEC PANPos. Michałowski złożył inter- się artykuł o memoriale mniejW dniu werorajszym pos. ks '\ sku, gdzie przy pomocy tej pal'- i STWA POLSKIEGO, jak naprzy pelację w sprawie napaści "Ost- smśeł polskiej w Niemczech. ~
DOWN AROWICZ ~ył interpe: tU czynniki zewnętrzne ZMIE-/ kład uchylanie się od ooowiązu- landu" na rzemiosło polskie. W artykule tym mówi się, że memo
lar·. do ministra s uw we- RZAJĄ DO OSŁABIENIA PAŃ- jąceJ słożby wojskowej, pomoc interpelacji wysuwa wniosek, rlał jest bezzasadny, a ogłoszono
~'l1~irznYCh w sprawi: zawiesze- S TWA, oraz biOl'ąc pod nwagę dezerterom, LŻENIE NARODU aby na znak protestu przeciwko go tylko dlatego, żeby spowo!lia' działalności organizacji nie- ożywi?ną działal~ość
nieiktó- I PA~STWA POLSKIEGO - 7.8 tej napaści ZAMKNĄC DZIAŁ dowa~ IłOWy aeIsk aiemeó". ..
mieckieh o charakterze narodo- rych Jawnych i taJnych organi- pytuję po m.łnistra:
POLSKI NA WYSTAWIE BER- PoI8ce.
wo _ socjalłsłyemym W luter- zacji uieniieckich wzdłuż nasze1)00 zamłerza uezynł~ DLA LfflSKIEJ.
W'i . . , . t1&IIIIIOpłsma P'ft1'
peJacji tej ezyłamy' •
go zachodniego pogranicza, któ- UKRÓCENIA.
SZKODLIWEJ
Naoaił
v~u.: nnd Staat" .,-ehodz:ł'fDł
'
re to organizacje, operując nie- DLA PA~STWA DZIAł..ALNOi sDolecZlństwo
w Gdańsk.
urzędnlkliw
.,Wobec idącycb • Niemiec prawdziwymi danymi, WYTWA- ŚCI TYCH ORGANIZACJI,
gdańsldeb, okazał się artykuł _
lWątlów na wszystkie kraje, za- RZAJĄ ATMOSFERĘ NIEPEW
2) czy nie należałoby l'orJWa.Warsz. koresp. "Głosu Ponm- poIożt"Dła nłemeów w Polaee.
mieszkałe przez mniejszość uie- NOŚCI W. KRAJU, dalej blorąe ży~ konieCZJ:tOkl. zakazu działał- !lego" telefonuje:
zawieraj
eaą STEK NAPAj..
lU iecką. sklanlających tę mniej-,.,.,d uwagę coraz ezęsłsl'.e wypad ności w pasie pqgraJDim;a zaehod
Mamy do mnotowanła dwie CI NA R\lo I SPOł.E~
. l"--'t dQ przyjęcia programu i ki, ie jednostki z pośród mniej- mego WSZELKICH ORGANIZA · nowe napaści prasy tdemiecldeJ STWO POLSKIE II pmrocItt .to.-- • - - partii mtrooowo - socja- szości niemieckiej. naleiąee do CJI NIE)fIE('.KICIłJ.);:~ODKŁA I na PollJk~ W nowYtn ze.szyclf' 1!i1l'lłk do nłemeóW'•
.. '1istyeznej, wobet! fnktów, któ~ I łaldt>:b org.~ .WYKAZUJĄ DZIE POLITY~-Yłr
ARO-l CZMOplsma "OstIan4", łft6;"- jU'ł
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LONDYN, 7. 7. (PAT). Rząd 'pl'otestu aralJ.owie pozamykali
hrytyjski jest w naj wy ższym! wszystki<e s:kl-epy w sta'l'"ej dzie~stopuiu zaalail"illowany wypadka ll~Cy. W Raifie zabity został 1
mi, które się wydarzyły w Pale-' żyd i 7 r31Ulych, gdy z jednego z
slynie, obawiając się, że .są onu domów oddau,o klHka strzałów
llie spOll1adycznymi incydentami, do przechodniów. W oSJiedLu ży
lecz objawami w"'aeającego zoo dowskim Ramlan oddano kilka
wu tel'oru i sabotażu Charakte· strzałów do t9Jksów'ki którą J'e•
.,
rystyczną cechą obecnych wyda- chali arabowie. Jeden z nich zorzećl jest fakt, że po str,o nie ara gtal zabity a dwaj ranud. Na sabów jest wi,ęoej ofiar, 8'Iliiżeli po mocllód zas,tępcy komisarza oslronie' żydów, co przypi'sać na- kręgowego ~ Nazarecie, anglileży przede wszystkim zOTgani- ka, rzucono dziś ....mo bąmbę.
l.owaniu przez żydów zbrojnej Wyszedł on jednak bez s·z.wan~amoob!'on~' .
ku, ale sprawca zdQłał zbiee.
\Yypadki !YLet:ne pr,zybTaly

I

powaźn1.'ejsze

p'"rezlll!

szalejącemu

zbrojną

26 DOgrzeb6w W Haitie
.,

•
!>~JS pochowan,o ofJar'l WCZOrajszych z:tburzeu w HaJfie. Pog:,Z(;by, ktorych o~ół~~ . odJ~yło
SIę 26, w· t!~ :le~ć zydow~~h,
~ reszta :ma s' c , pr:.zeSiZ~j ez
mcydentow, acza olwlek ałmof
b ł
b rd
żo
~ ero.
ya
.a. zo u~prę. .11-a.
on;: n;ap:ęz~na :r wn:z w
ea ym raJ~ l z eg·o powo 'U w
szeregu : ~1-ast _ zaprowadzQno
stan wYJątkow~.
Istruieje na-wet moż1i>"yOŚĆ, że o
ile zaburzenia b~ilą trwały w dal

er

samoobron..

I

szym ciągu, to wpI'Owadzon.e 110-1 Hlieli. IW miastach ka"\viar1l'łe.
st8łlie prawo wojenne i ustano-I, które zwykle zapełn'il()'lle są ról·
wi~ne sądy doraźne. Rząd mnt- [' nODM'W'llym ,tłumem, świ.eoą pum
sumy był powierzyć patrolowa- karni, luwie bowliem nni'kaj~
nie ulic i utrzymywanie. porząd- większych zgromadzeń.
ku wyłącznJe policji brytyjskiej.
Oddział wojsk brytyjsldc1i ..
Powodem tego kr'oku jest fakt, sa I band~ arab~ usiłujttze z J'edneJ' strony iydzi nie maią
~ . ć
. ' ft
' cą pl'lZeC1ą rt.lIr'OOląg n·a . OIWY '9f'
zaufania do policji arabskiej, dolinie E.sdraeIO'll. 11 arabów
zaś odwrotnie arabowie do ży- zostało zabityeh, a 1 ż,~ radowsldej.
Robotlliicy arabscy,. niony
.
pracujący w dZielnicach żydow-I
'.
skich Ilostali ewałmi?'Wani i od.
wtot1lJie 1"obotnicy zydowsey
stali usundęci z dzielnie aTa'b.
Dowodem powagi sytuftji Jest

r-"'I-du,-'".,~.,
prz."bodDI-Ó'"
.... ania "Sród r~.izioni5iów

.

dwóch dę!ŻIko.
\Vo,tsko przcprOwadzłłodziś
rewizję w restaUl'aeji Histadrnt
Rewidowano takie pneehOdniów jydOwskkh na ulicy. Nic
podejrzanego nie wyk.ryło_
W Jerozolimie został dzi~ aresztowany przywódca rewizjonlstów dr. Efraim Waschitz i
'h'"
łó
trzec·h mnye rewIzJOllls w.
W JerozOlimie wyb~hl dziś
strajk !łrabskl. Bazary i haJe !'Ul
zamkmęte.
Stan wyjątkowy w JerozoJlmie uległ dz~ ponownemu obOSilrzenln. Z,aka.z rtl'chn ulicz-

Powiekszenie

garnizonu

zo0,

enl-e lU e'rOZall-m.-le -I Ha-lii-e

(ozll1iary
IYl:zornjszym. I\'ajkrwawsze
w dniu
zaburzenia miały miejsce wczoraj
\\' Hajfie, gdzie według oficja 11I\'ch danych 21 arabów zostało nTO''''~~O
zabil~· ch. :1 92 rannycb, ltJaś po R .
070
......
stl'onie żydów liczba zabitycb
'IW
wyllGsi 6~ a rannych 11.
W mieście wprowadzalJo stan
JEROZOLIMA, 7 lipca (ZA.T)
iY~-.iąlkowy. \\T związ'lm z wypad
Vezhrana od lkilku dni fala tek3 ni \y Hajfie 10 polh',ianłów rol'U w PaJ,' tynie nie opadła i
Hrabskh·lt zostało aJ'csztowauydl dzi'.
po(l zal'zutem sh'zelauiu do tłur' ~
. t
• I'
bs y
mu b('z doshłtCCznCgo oSh·zcźc-l . J7.r'rr~nu Cf()ryse . ar: d e
"ia.
. ,trze a '. o. gr~'PY prz~c o Ul;
cyeh uh'cą z-ydow w mIeSZanej
dzielnicy Burtsch. Zabity zOStał
35-1etlli żyd Dawid Gordon. W dniu d,zis1ejszym zosŁała Siedmiu żydów .test rannych.
l"I.ucona bomba na gnlp~ ara Ciężko ranni są: 5-6-letnia Sahó,,", slojąeyelt w pobliżu wieży billa C:O'hen i 45-letni żyd na~hvięlego Dawida, w starej dziel- zwi's kiem Saadia.
\Y Jerozolimie na :ulicy kr6Ilicv Jerozolimy_ Zabiły został
jcticn arab. Pięciu arabów i dwie la Dawida rzucono dz1ś bombę,
arabk; wstało r::mllych. Na znak klóra zraniła 6 arabów, w tym

Now! ofaar,

lerorowi arabskiemu
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.
»ego obowią:zuje 00 godz. '-ej
wieczorem do 5.30 rano.
Sytuacja w Haifie .tes.t w dal,
szym cią,gu naprężona.
Po mieście kritżą duże oddzia
łJ tołnłerzy w helm_h stalowyeh I pełnym ozbrojeniu,
słrzegąe pOirząd'kn głównie w
dzłelnłeadł
ludności miesza-

ne'
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rząd

do
wysianie
Palestyny
przez2-eh okil'ętów
b1"ytyjsJd
woje.nnyeh. Dziś po południu przybyl do Halfy krążownik "Emeraid", który w drodze z Malty d'll
Indii .został odkomenderowany
do Palestyny. W dniu jutrze,;szym zaś przybywa drugi krążowuik "Repulse", również spec.falnie skierowalJly do Pnlesły
ny. Rząd brytyJski .iesl zdecyllowany utrzymać porządek i la(I
przy ożyciu jaiknajwiększej siły
wojskoweJ J gdyby obccny garni
zon nie wystarczył, to ma zamiar
sprowadzić nowe wojska z Egifltu
.
-

.

lisia zabit,ch i rann,ch

Policja zajęła d~ś w Haiłie
W\Szystkie budynki szkół żydow
J~ROZOLIMA, 7. ': (P:.\T) ..skic:h j lokale spótdzielrni. - W CIągu noey onegdajszej stwJ.er
.Wszędzie umieszczono poste- dIOno, że w wypad~(ach zabIte
nmki wojskowe. Na dacltaclt u(Dokończenie na str. 4·eD.
stawiOno karabiny J1UlS.EyJtowe.
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Jedną niewą.tpliwie z naj,wybitniejszych postaci obozu nicpodłeglościowego naszego stule
cia był Adam Skwarczyński~
ideolog legionów Pi1osudskiego.
sumienillY historyk i głęboki
myśliciel,
epigon romantyzmu
polskiego.
Niezatarte wrażenie wywarta
na mnie rozmowa, jaką wiodłem
z Adamem Skwarczyńskim .iesienią 192.3 r. na temat

fikowanej podał on w redagowanej przez siebie "Drodze" (1
sly~zillia 1924 r.) p. t. ~Rozwój
idei narOdowe.i pOlskiej a
narodowa demokraeja".
Mówił

()ITh:

*..nieliczna stosun

....

kawo garść ludzi... borykała się
z zaborcami na tle powszechIlle,i bierności i apatii... nieliczn:v
stosunkowo zastęp czynił lIa
wszelIkich polaoh bohaterskie
n~.tonali~u pOlskie~o.
wysitki; lIbro.Fne, s.połeczne, goZ wywodami A. Skwarczyn- ~podarcze. naukowe, ideowe
skiego moina się było zgadzać czy artystycZiIle - w celu ratolub nie, lecz ,głębia myśli i wy- wania narodu od zagłady. Ze
so.ka etyka jego po,prostu po- tak właśnie było, dość oblir"wala kaidego rozmówcę.
~zyć, jaki pl'ocent ludnoŚci brał
Były to ohwite wielkich roz- udział w pO.szczególuyeh walczarowań. U steru rządu pań- 'uleh powstańczych
od Kos Lwa, odT'odzO!llego krwią. i 0- ściuszki po r. 1863; - że tak
fiamokią. "romantyków" ~ J)O'Oiek~ jest leszcze i dd~. po
chłopa, rODotnika i radykalnej odzys'kaniu niepodle.gtO'Ści pańinte'ligen.c.iie
~tanęła reakcja. stwowej, Ś'Wadczy {) tym np.
Na.jboleŚllliejsze było, iż do!!zła iIo§~ zgłQSzeń ochotników do
lina do wład.zy prze'! powszech wojska w r. 1920... wiaTą walne wybory, drogą koalicji boga c~ycli była myśl, l:awarta w
tego ohłopstwa z ziemiaństwem manifeście 'krakowskim 1846 r.,
i nacjonalistycznym miesrezań końeUlcym się okrzykiem: wysLwem~
II
wałezymy
sObie ojezyznę i
Reakcja, kie:r41Wana JWZCZ
skład spoleezeńsłwa, w którym
(keję (zw~ się wówczas dla każdy znajdzie bez upOkOrzenia
odmiany z'Wiązlkiem ludGwo - pomoe całego spoIeezeńslwa.
narodowymi), /poczęła huta~
Będ!lSie nam zesłana wolność,
,,; wielu U'Illysłach powstały jakieJ nie było przed tym na
wątpliwości, czy Pollgka póJdzie ziemi! _ ...
._ :'
"
Po linii romantyzmu poIsklelPoIl5ka Idea: naTodowa -- mo
go, lTadyc.li MickiewiJcza, LeJe- Wl1 - wyroSła r. pól p-o~tańwela, manifestu Rządu Narodo- czyeh, tr- ,,!Ludu IPols1luego' wego 1863 r. czy też - ciasne- pierwszeJ organizacji socjali~o 8ł!owmildycznego naejOoa- stycznej geniamego WorceIla, z
Jnmu.
natchnionej poezJi wieszczów:
74Cłosiło się nas J{i~,u 'do 'li. .,!I{Ito clU-.e dziś przeJąJĆ się tym
S:kwa~k.iego, który wygło- źródłem, _ z kt6r~{) płvnęła i
sił wspaniały mądry wy,klad o płynie twór.eza i czynna idea na
łradyejaeh polityki polskiej.
rodu polskiego - ten sam dot\
Po kilku miesiącach y~- si.ie .i jeśli jeg naprawdę
wę OWił w fonnie nieco zmody człowiekiem, który sobie i t.yzadania mnie stawiać, zCYba
czy, te to nie fanta5!l1.agorie, aKINO
ni TAt1llklDi~e kanonv. leez tr6dla --.·we, w lPl"l:yszlość ma;"'ee
".T
J"t
1
DJeIIIiera! płynąć i rozrost pf7.y,:tlo~ci zaPea. 4:. 6. 8. 10
pła~~~1;,~,jt!:'

m-

. Jem

CASINO

DzH

Szam"..ńeka komedia o ....ł"'...y
wiolowym tempie, pełna pi·
kanłn:yob sytuacji, rozbrsmiewajlłC8 cudownymi melodiami p. ..

cych jeszcze pr.zed trzydziestu
z górą, laty specjalne teorie o
narodzie, rasie, że .,[lie wiadomo, kito więcej o Polskę umiał
się troszczyć: Niemcewicz, Woronicz, Lelewel,
Mochnacki,
Mickiewicz, Norwid, czy pp.
Dmowsl1d i Balicki".
Tak, .lak i dzisieJszemu nacjo
nalizmowi polskiemu imponuje'
hitleryzm niemiecki, u kolebki
.iuż zachwycało brutalne wia
rOI·o mne Junkierstwo prUSkie.

/

*

Dmowski ('s tr. 19 "Myśli nowoczesnego
polaka")
pisal:
.,Historia coraz wyraźniej udowadnia, że np. energiczna, bezwzględna polityka Prus,' posługująca się fałszem i wiarołomstwem... stała się pomimo wszy
stko tródłem odrodzenia Niemiec ... że zatem w stosunkach
mi~dzy nrodami nic ma słuszności i krzywdy, ale tylko .iesł
siła i słabOść".
I słusznie po(Ik'reślił Skwarczyński, że gloryfikatorzy buty
pruskiej i ideologowie nacjona
JitrJmJu połs'kieE!o, pisr:ąc o tym,
że jedynie siła i gwałt decydu.ią w stosunkach ludzkich. sami
jednak ~żnie stronili od 0fiary krwi na ołtarzu o.iczyzny:
"to też nic w tym dziwnego,
że odrodzona POiska nie zastala ani .1edne~0 z wybitnych dzia
łaczy endecJi w munduJ'ze którc.łkolwiek z formac,ii J)olskich
na .łakimkolwiek froncie; żaden
t nich "nie splamił się" tym,
by choć na chwile przybrać
mundu'r czy to legionu GorczyńIskiego, czy korpu~;u Dowbora, czy armii Hallera. Zachowywali osCYby swoje i zdolności
do wygodniejsze.i sruz.by. Szczy
tem icb ,pracy i wysiłku była
dy,pJomac,;a
lub zdradziecka
demora1ifluc.ia tyłów walczącej
ann.ii.
; >.!~ l-f 1 " '~\
' " 1004 r.
z spokojnym sumieniem nacjonalizm nasz akceptował wysvltkę na Dola mandżur·slkie mlodzieży polskiej, za
szyteJ. w wrOA'l. mll'n d ur, po t ~piał protest w tej sprawie P. P.
S., z ohurz('niem gIo ił o .. prowokacji" lJ1a placu Grzybowskim. .
•

Te.}. i5Y.ó1lne'.]· dunuwi. oparte'J'
na hohaterskieJ tradycji, potski ej idei narodoweJ. k,Łóre'j wy
razem w okresie przedrozbioro
wym. była szlachetna toleraillcja
religijna, [polityka braterstwa ~
'WSpÓlnie zamieszkałymi narOdarni, przeciwstawił się u selwł
ku XIX wieku ciasny szowinistyczny' nacjonalizm endecji. .
"w nar·odowej demokracji I
bowiem: po raz pierwszy 0:1,
ośmnastego wie'ku dochodzi do
głosu i co raz silnieJsze piętno
na nie.i wywiera owa bierna ma
sa społeczeństw~ która niegdyś
zmiatała z powierzcooi
życia
wl<;ze,l kie ucywinlki, frazesem o
złotej wolności, zwalczała wszej
kie poczynania, a po tym pod
strażą bagnetu zaborczego i
knnta milczała - i przystosowywała się do warun:kÓ'w; owa masa zdeprawOWana nie-

stawowe

ksiąlŹki, będące

~,i'o!~,~Oac~7m~sz.;;~~jo:;~~~~~jk~e~i~ki!:
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od dn. 9 lipc:a do dn. 15 sierpnia rb. -

IE

$rodll. sobotll. nIedzieli".

KASY TOTALIZATORA w ŁODZI:
1) ul.. 6 go Sierpnia Nr. 2
2) ul. Sw. Emilii Nr. 2, róg Piotrkowskiej
czynne od godz. II-ej rano

r

~------------------------------~
"Z wysJilku tych, co od roho

si dyskontowali u tronu przela-

ną w Mandżurii za cara i Ro- 1794; do 1863, decydowa li ~i~ 11.1
sję krew polską, a do dziś pię- heroiczne
powstania; z na·

I

l

To, już

było'

O

Xie

WISLE

było

jeszcze filmu z

żyeia

~:

Dmowskiego "Myśli
nowoczesneg'o polaka" i Balickiego
"E,goizm
narodowy",

•
Skwarczyński
stJwierdził,
i,ż
....._ _ _ _ _ _ _ _ _.___ .,uie wyłaniają się one z żadneJ
.
h'adycji ideOwej polskie.i", choć
(WIOsna. nad Sekwaną)
stale błędnie i obłudnie o tym
wSipominają.
Są one
jedynie
W r. gł. nowa gwiazda
.. zlepkiem beztreściwych fraze..ATRICIA E L L I S SÓ"', podanych z niesłychaną
pewnością .siebie i tujetu, w taki
farod. ALEKSANDER KORDA
sposób, jakby hyły rewelacjaMuzrka: MISZA SPOLlAMSKIJ
lui".
Z iro.nią w pOIDll1ial ideolog
Scenariusz oparty Da autQo'
tyeznym. pikantnym zdarzeLegionów o koncepcjach nacjonalisty.czonych,
wygłaszanych
niu, jakie miało miejsce w
przez owych czołowych przykolach towarzyskich Paryża.
wódców endecji,
wysu ~' a.i;'!-

WYśCIGI KONNE WWARIZA

FILMY.-

Ale nie było Jeszcze w Polsce
filmu o najwięksIej, najpięk
nieiszej rzece Polski -

naj-

urządza

tnują powstanie styczniowe, w t.chnien wieszczów, którzy w
którym liczba poległych w wal ~.ór~ obracaćulllieli oczy ludzi
ce o' niepodległość była o wie- czujących i pragnionych dąże 
le mniejsza, niż polaków w ",'oj nia ponad nieubłaganą - zch
nie przeciw Japonii.
się rzeczywistość, z por\'GłOsili teorie o sile ci, co u- wów odrodzonego żołnierza p ol
prawinU na.ihanicbnicjszą ugo- ski ego, który w czas woj11\'
dOWS! politykę wobec zaborcy. ~wialowe.i Doważył si~ rZUCJ C
Dmowski w r. 1907 mÓWIł w na szalQ dziejów swą szablę - i
dumie carskie.i: .,Polacy z cale w'b rew światu i o!!ółowi społ!!.
go serca przyłączają się do wy- czestwa śmiał uwierzyć czy·
razów uległmid i wdzięCtJlości Hem w Polsk~ niepodległą - - a
dla monar. ch", za przyznane re-\ wreszcie z klęski zaborców, prezentacH ludu prawa i sta- którzy szli lila wO.rnę w imię
wia.ią osobę cara wysoko ponad ek.spansji i egoizmu - powstawalkę polty~zną", a drugi czo- la Polska jako pa{lslwo ... I .iesli
łowy przywódca nacJonalizmu bedzie szła naprzód i w górę
endeckiego. Głąbiński w nu- ndrzuci Jako chorobliwe n81'Ostriackim parlamencie zapew- śle w zatęchłej atmosferze zrOniał w tymże 1907 r., jako pre dzone, "trzeźwe" myśli ideolOzes kola polskiego: ".zosłanie- ~ów endecJi, których zadaniem
my nadal 10jalBlymi wobec tro- było dać słabym i marnym osło
nu i dynastii i głosować b~dzk- nę przed wołaniem obowi~kll
m", za lwniecznościami pań- historycznego. W wysiJlku wo..
sh"owymi":
li, skierowanym ku tworzeniu:
W walce z rewolu:cJą, t; irry- Nowej Sprawy odna.jdzie Poldeutą polską rodzimi llac.ionali ska wsp6ł'd!źwięk z owymi ludf..
ści zgłaszali ofertę "wiSlp.ółpra · rui i pokoleniami, które spraw~
cy" carskiemu premierowi Wit widziały nie przez szkiełka ;ro..
temu, w dniu wybuchu wojny zumu tyllko i interesu, leez w
wypowiadano się w Warszawie promieniach wysiłklt :wlłasn'ego
IVmQW'5ki w resursie obywatel i ofiary".
-1-.-./ !;Ą=F>I '.'
sklej), że .,myśleć oniepodległo
Talt ust·....-........::c:tw·a nv. D"~ Cło
śe~ mo-:·e każd
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nacjonalizmu prawdziwy wyra.
nIe] :: tyl~o_ JlJenne~kl prowo : ziciel idei patriótvZllDJUJ polskie~at~~ , :~J!;:,,~Ogpl.e r~ieW~ go, idelog żołnierzy, których do
o. l - ,,11 Z,{ l.,
le.
boJu o rniepOOJegłO'Ść roz.nalala
dZJah'
handaml
....
. , strzeleckw:
. . pru dumna, zuchwała pieśń lPierw.
Skl.IUI • l~
na,lemlllkaml a11- s'l eJ Brygady.
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A masom rzucało Sl~ na zeJ'
Mocarna motel:ly'ć jooynł~
hl.nłc hasła - walkę z żyda- Polska Mickiewi'cza, !Lelewela,
mi! ' ,
I Zeromsikiego,
a nie doktr:yneZ satysfakcją llnc.ionalj~cj net
" Bo.ikot żydów poważono si. rów zawistnego nacjona1i:zmu,
w r. 1913, t. j. w 50 lat po r. szUlkających ideałów i wzoru u
1863 propagować jako czyn te- ""Y-l'ą. 1 kowego so.iusznika", nago samego znaczenia. co po- cjofl1alizmu, będą!Cego ka.rykałti
wsŁanie styczniowe", i uważa rą patriotyz.mu.
ułańskie?
si~ go dotychczas za najwi~To już było
ksz", i naj,ważniejszy .,Czyn
OJczyzny w chwifi ć"Oine'j
powstańcze?
(przez duże Gl narodowy".
nie. uchroni p:zed. niebeZ{pieTo już było
Zapadał już zmierzch, gdy cz.e!lstw~m naCJOnalIsta, ~dyt . •
rewolucyjne?
kOl'ICzył swe wywody o praw-\.,Nlgd Y zaru w sercach {Il~e ~M
To już było
dziwe.i idei narodowej polskiej.
.
"
me~!,
przeciwstawnej ciasnemu nacJo Kto serca me pOSIada sam . .
erotyczne ?
.
(Goethe) .
nalizmowi. człowiek, kt ó ry ml•
To już było
mo strasznej choroby i wą.tłego
Puklerzem o,~vzn~' ~
lot n i c z e ?
zdrowia _ całą duszą i rozu- zawsze łr1ko !lah"lota.
r-:.
To już było
mel~ .slużył usque ad finem oj.T. X. 11.
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łódziie TOwarZUSIWO WUŚCigóW Konnuch

Ten film - to świeży powiew
polskiej kinematografii.
Nowy temat Malownicze
krajobrazy - Na.jwybitniejsi
artyści i nowe ciekawe twarze
Re~yseria:

Aleksander FORD
..Już juł:ro

W

kinie .,PALACE"

VlVCIECZKI
DO FRANCJI
DO RUMUNII (Carmen Sylva)
DO BUŁGARII (Warna)

DO KOPENHAGI, OSLO
i SZTOKHOLMU
NA FIORDY NORWEGII
DO ANGLII
DO CZECHOSŁOW AC]I
DO WŁOCH
DO WĘGIER (Balaton)
załatwia najsz,bciej i naitaniei

POLTOU
Polskie Biuro

ŁÓDŹ,

TRAUGUTTA 2.

Podróż,

SD. Akc.

TEL. 107-86

on

8. VIr~ -

.

Zw~len·nic" jegO

.. Gl.;OS PORANNY" -

•

r

•

nie raJDaCzeli jeszcze

'Yal'SZ, I· or .. ,Gt. Por." telef.:
\Y uzupełnieniu podanej wczo
raj wiadomości o pr.z ebicgu po<,iedzen,i.a pr,< zesów kół regiO'nal
ll,Vch dowiadujemy się, że p. mai'
szalek Sławek w pl"zcmówielliu
swoim, datyczącym sprawy zmia
n~' o!'tlyua".ii wyborczej do sej-

191-ł8

żadnej

••

ac I

akcii organizac,jnej

ta

Cena od 0,40 do 2,60

n~u !,~e.natu; ,~yp_owied~iał się mo~n'a:by , ~ówi~ o niood'rown~J; dykosji n:w- mnlaną ordynacji "!' sejmu płk. Sła~ 8tI albo
\\yraz~~lC pIzeClw~o ZDl.1a?ie ~r kOThle~znosC-l zmI.any ord~nacJI wyborczej do senału.
nleprawddw~ albo oonajmnlej
dynac,ll wybol'czeJ, ,dodaJąc, ze. do sejmu. P. marszałek me mu I W dobrze wrient'Owl8nych k'O przcdwtzesne.
dotychczas odbyły, SIę .tylko raz Inic przeciwko dyskutowaniu nad łach politycznych stolicy mówią,
Płk. Sławek ~y nie zdradza
1Y,~bor~' ~a zasadne ,teJ or?yna'l t~ kwes_~ą, ale uie uważa jej za Iże różne pogłoski, które okaza- się ze swoimi pla'lllami, posiada

cJ!.

DopIero po dwoch probach pIlną. Nie dopuszcza na,łomias,ł. Jy się ostatnio '(la temat marszał.! on w cal;rm kraju

•

e
Poseł

Inychniemmlemdk~~~•kt.6fiI1
jiii.
.meJ .ke'

zdeeydowa- daTczyeh.

Wszystkie wnioski mniejszości zostały
Duch oświadczy', że zawsze walcz,c bedzie z demOkracja reprezentowana przez posłów KODcia i Sommersleina
ze

%,naeza, te z omaV(ia.nego projektu rm"6'wca,
sfauowf8(o ........
ustawy nikt w kraju nie jest zado- cji społecznyda 1 mW'OClowydi
wOlony, sl,ierowany jest na niego jest jednolite pod względem ......
ogień k.tzyioWJ.
sunku do ordynaeJl WJboreRJ.
Apeluje o sikreślenre w projekde
Lag;ńll'l!!l ustawy postanowień o <*ręgach
b~
g.~i1.liI jedno i d'Wumandatowych i o
Pos KOPEĆ zwr.ac,a uwagę, fI:: utrzymanie propore~

og61ne

'-t,ezne

fi' er,

Samowola bez

I

oświadczenie rządowe złożor~e

l

w

klulJie pra.woL~4ia.wC:w parlamentar
nych lapewnia., że rządowi chodzi
o wybory czyste i rzetelne ł o to,
ażeby reprezentacJa samorządowa
Istotnie realizowała zasadę współdziałania czynnika społecznego
z państwowym. Przypuszcr.a. pos.
Ko~ te· rządowi chodZl10 o wy-

~~~If§~~ t~~IK'1 ~'~t~ll(l[IY lAUR DY~KlnI~WY
Q

.

OWiI
odrzucone

sów komuualnyclt, po czym w\ ordynacji wyborczej z r. 1003
Wargz. kol'. ,.Głosu Po.ra,n ne- obradach sei~u nastąpi p~er- poowinien być naprawiony,
wa. Dnia 14 hJ~a zbierze su~ na
,
.
,.,
~o'; telefoomje:
plenarne posiedzenie senat, aby
DrugI ~ąd tej oTdynacp tkWI
"WczoraJ na posiedzeniu ple- załatwić ustawy kb>re przeszły w t~, ze dopuszcza Olrla mot.
nal'nym sejm uporał się z pl'O- przez sejm.
'
.
J n?ść skupia;nia wJSzY'sl~ich gło.tektem ustawy o wyborach s a - '
s-ow na JedJnego 100 kIlku kanIUlJl'ządów mieJskich. PrO.lekł
A
b ' dydatów, Wywola~'o to walki
ten..iak. wiadomo., dotyczy rów
PO I
personaL.n e, a prócz teg.o przez
nit"~, Łodzi, Dyskusję generaJną
Przed p-ołudniem rozpoczęło odkomenderowanie pewnej noś
połączono ze szczegółową. - się plenarne posiedzenie sejmu ci głosujących na listę pi'zeciwl ... · dyskusJi tej kiJku zaledwie poś'więcone debacie nad u:sta- nika mOŻna było obali~ ezOIomówców występowało w obl'O- wami samorządowvmi. W obra we kandydahn'y przez Slknmnlo
]Iie poprawek, zmierzająeych dach bierze udział p. premier wanie głOSów na kandydatów
•;u {lemokra\)'zacji eakgo pro- gen. Sławoj ~ SkładkOWsk~ wi- słabszych. Przed ta'k im niebexj~ktu. Poprawki takie zgłosiU i cem~nis'ter KOIrsak i wyżsi u- pieczeństwem ordynacja zabezuronili ieb z trybuny posłowie rzędnicy Dl. s wewn
piecxa.ła tylko pie~l.ego kan-

ze

oC;:;j.z:

dr ,je sam

•

Wraien~a

~II.'.

rozpoezęlł

e'lIe

organfzaeyjneJ. Pra'
ł
równo w szeregach
organizacjach społecmo - .,...

Ile p.oprawki

nre

będą

łI~hwaJoue, głosować b.,tą pr7e z ogranicZODS\ odpowiedzialnościl\
eiwko usławie.
stanowisko, zapowl.
d~,iąc głosowanie pr.reeiwko ustawił', zajął pos. Budzyński,
dla którego ustawa jesł za mało

Odrębne
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dnlell1l'l .... lipca 1938 r.
mieAcić!: się będz~e . , g 11ft a c: h u WIr I a s
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anłysemicka.Opierałsięonna
udzielonej przed

odp-owiedzi,
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dp.kus.Ją posłowi Mlł1'chlewskie
ki orgaołzaeJl nlemłeekWh UlU J)r~z referenta pos. Ducha.
Jako pierwszy rozpatrywany dydata listy, inni zaś byli nara- tworzenie a.tuu)sfery 't3.uflłJlia... Nie- eharakłene naHNlowo - eoeJallP. Marchlewski pytał, jaki jeSt był prOjekł ustawy o wyborach leni na to.
~tl}ty, projekt rządowy nie stwarza slyeznym (młerpelaeję " . .
stosunek referenta do zagadnie radnych w miasłach: KrakOwie, o Trze.cim ważnif'jszym b!ędrm tej pożądanej atmosfery, Szere~ mieszezamy na st.roDIe 1-4J) l..,.
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k le nIe zg aszano, przeto Ole umie zaJąć s-tanowiska wobec tego za~ad'Dieni8.
Kiedy doszło . do głosowania
mul całoś.cią lIIstawy w dl'ugim
i trzccim czytaniu, ogromna

Lwowie, ŁODZI~ Poznaniu, m.
st, Warszawie i Wilnie.
Sprawozdawca prO'je'k tu pos,
Duch na wstępie dal historycznv !Wil"yLS kolł'i~ .iakie pI'zechodził w Polsce samorząd, po
czym przystąpił do ściślejszego
tema~u teJ sprawy wyhurn l'adod.da- uych miejskich.

jest to, że za wieLe postanowiell
przerzuca S"ię do regulaminów
wyborcźych, co daJe zbył duże
Upt'awnienia wład~m administ,r acyJnym.
,Jeż' eli władz.e administracyjne
zrozumieją, że to uprawnienie
służy po to, aby zabezpieczyć w
większo,§"ć poołów wstała,
radach miejSikieh przewagę lud,ląc głos za tekstem, u~hwalo- Ol"
b'"
d _ ności pulskiej, jako głównemu
nym przez komisję. Pl'zeciwko
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Pos. W ASZKIEWICZ oświad
cza, że IlIaród p'olsk4 jest DBł'O
d'e m chłopów, pmOO'Wników najemnych i r()lbotniatów. System
wyborczy, gwarrantujący udozjał
tych warstw w samorZ'ądzie, zabezpiecza zarazem prn.WQ Dar'Odu pols'kiego. Jako reprezentant
polskich robotników stwierdza

skieh dla szk61 pow.e[!hn,....
rok. 1938-39.

Następne p~ . . . dziś. Na porządku dd.enn1lD"
stawa o poprawie
fin.........

związków saDlOf'JIIIdu 1Jei, .........
nego l ustawa o M1DOIJWiC'IIdI
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słanowia

"'ego, podkreśla memoriał.

Powyższy memoriał wywarł w
ir.teresy brytyjskich towarzystw padki bombardowania z powietrza kolach rządowych wielkie wraienle
żcgluguwych, prowadz~cy(;h handel statków
neutralnych
dokładnie i jak zapewniają w sferach miaro-

I

Hiszpanią,

a protestujący prze · przypominają ataki łod~i podwod('iw propozycji gen. Franco co do nych na żeglugę brytyjską i neutral
portu AIOl'~ria, zawiera szereg in- ną w czasie wielkiej wojny, ten zaś
teresujących szczegółów.
rodzaj walki morskiej był w swoim
Memoria.ł np. stwierdza, ze _,\1- czasie potępiony.
meria, jako port ll'l,leży do tej saPropo~ycje gen. Franco ustano.
mej klasy, co mały port Grimsby wienia m,wych praw dla przyszłych
na. , wschodnim wybrzeżu Anglii. wojen oznaczałyby przewr(t przyjęAlmeria jest najmniejszym porteru tych n(lWl prawa międzynarodo-

poś

2
ród 7
używanych

o

obielftów woiskowllch.- WieI je
angielskich kolach rzadowJlch

LO~nYN , 7,7. (PA'l') - Mcmo-I czeń wobec rzą,lu gen. Franco.
tInł k .. ff!i J!;,u,
reprezentującego
Komitet podlH-3śla, że obecne w y

z

'ii en.

d:1jnych przyczynił się do usztywnienia stanowiska l"ządu bryjskie ·
go.
Z racji powY'j;szego memoriału
premier Chamberlain oświadczył
dziś w izbie gmin, że n:ąd nie pt).
wziął jeszcze dceyzji, albowiem rozwaźa w danej chwili argumenty,
wysunięte przez brytyjską żeglugę.

Deklaracia dostoinik6w
kościoła .
L()~DYN, 7.7. (PAT') Arcybi.
skup Yorku, 10-ciu biskupów ora.~
~zereg wysokich dostojników k,',-

rażenie

W deklaracji tej

oświadczają_

oni,

ż e rzą.d brytyjski powinien stanowczo wystąpić przeciwkC' tym Jl3,-

nawet gdyby to było po.
z wielkim ryzykiem.
Dostojnicy kościelni stwierdzają
ścioła
anglikańskiego
podpi8 ało dalt"j, iż nie są powoDłani, aby dora
deklarację, w kttrej nawołują usil dzać rządowi sposoby, przy pomocy
nie rząd do wydania skutecznych których osiągnąłby ten cel, lecz
zarządzeń, celem połQżenia
kresu sukces, który miał układ w Nyon
napaściom,
których ofiarami są dodaje im odwagi i pozwtala !lądzić,
statki angielskie w portach hiszpań że trudności nie są nie do prze
zwyciężenia.
skich.
paściom ,

łączone

portów rząd u Iu d owego, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
przez żeglugę brytyJ·

ską.
Długość przystani v,rynosi zaledwie 1.000 stóp, a. głębokość zanurzenia pnystosowana. jest tylko do
~tatków, których wyporność
IDO
przekracza 3.000 ton.
Wi~kszoM
statków brytyj':lkich zaś, przywożą
cych ładunki do porUw rządu hisz
pańskiego, posiada wyporność powyżej 3 tys. ton. Port Almeria. ~
mieścić może najwyżej 7 Bta-tków.
Posiada on zale1wic 6 żórawi i nied05tateczne urządzeuia portowe,
brak np. chłodni, a. zbiorniki nafto.
we są bardzo małe. Pod względem
geo!,;'raficznym Almeńa jest bliżej
linii bojowe), aniżeli jakikolwiek
inny port na obszarze rządu ludowego.
~Iemoriał w da.lszym l~i%"'U prlytacza opinię znawców pra.wa, mię
dzyna.rodowego, eelem wykazania,
że wbrew twierdzeniom gen. Fra.Dco porty Jako takle nie stanowi,
objektów wojskowych.

Memoriał ~~ )t1t te
zresztą oświadczył JII'Mlier CbaYJło

l:erlain, że wiele ataków Da statki
brytyjskie było rozmyllnyeb, oraz
że niejednokrotnie statki były bom
bardowane i ostrzeliwaee s braJlinów maszytlowyeb, gdy
ły się w odległ"'eI prze8Zło 1 nuD
od wybrzeiy. ~a.ni9 gen. Fnmeo
gwarancji co do cb.va.kteru wożoIlvch ładunk("w memoriał określa
j~ko próbę rozszerzenia zasięgu
nieinterwencji na niekofZ)ić mJdu
ludowego b~ stosowania Jednak
równocześni~
podobnych ogranl-

maJdowa-l

Krążowniki

•

e
z
Wizyta
w
Partia niemieckOaSudecka wz,wa
do objecia

władz,

z.ostały

23 osoby, z czeg-o 5
dów i 18 arabów.

ży

•

e
urmislrzów

nowoobran,ch
mimo niezalwierdzenia Drzez rzad

IParlament zbierze sie

stanie zwołany na dzit·ń 21 lipca rb. nych odwołał swój udział w uroczy
PRAGA, '. lipca .. (pAT) -:
5tośclach jubileuszowych w
Tur·
Konrad. HenIem z. rualzonką baw'.
PRAGA, 7 lipca. (PAT) ___
PRAGA,
7
lipca.
(PAT)
czeńskim
św.
Marcinie
w
SłowaeJi
l
w BerllOie.
• Komitet polityczny rady ministr6w
P.
r
emier
Hodża z powodu pilnych w Lllhaczowicach w dnia(;h 9 ł 10
odbył dziś posiedzenie pod przewod
.BE~LI~,
h~. (PAT) - nlctwem premiera Hodży. Ponieważ spraw rządowych i narad pOlitycz- , lipca.
NiemieckIe .bl~ro lDformac~jne d~-, pr;aee nad przygotowaniem proJek",znalłlul
nosi z Pragi, ze nowoobram ~urJ~ll- i tów ustaw, które będą złożone par
" II
Iii
s~rze ~ okręga~h sudecko - OleID~eC I lamentowi, posunęły się znacznie
kich .me zostah dotychcz:'s zatWter naprzód, rząd nawiąze kontakt z biu
kongresu partii narodowoosocjalistyczneJ
~zem przez wła.dze ~~~e. Zost~łQ rami sejmu i senatu celem ustaleBERLIN, 7 lipca. (PAT) ,- tegorocznego kongresu partii . ..
1M przez to umemozhWlOne pełnle- nia terminu zwołania ohu izb
W Biuro prasowe partii narodowo - 50· l'odowo - socjalistycznej " czaslt
nie obowiązków, zaś za~dy glDill~ kołach dobrze poinłormow~nydl ~jalistyezneJ donosi:
od 5 do 12 września.
mi dalej sprawują dawnte' wylmam spodziewają się, że parlament zoKGJ!clen Hitler wyznaczył termin I
przedstawiciele, których kadencja .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii="
Jał upłynęła.
-

?

.

l

sat!eeb.

Partia nlemłmo wzywa D01Voobranych barDl1s.trz6w do
natychmiastowego objęc:.la swyeh
funkcji, bez ezekanła llIll ~
zatwierdzenie.
dOtlO8l daleJ ~ tiła
10 lDformaCJJne, posIlowle
parfli
niemiecko - sadeckie) Kandt, dr.
Ko!ebe i de Peters odbyn d1.1ś roz·
mowę z premierem Hodlą ł mlnistrena sprawa wewnęłmtych dr.
~erny w sprawie zatwierdzenia
no"oobranyeb burmistrzów i narzelalk6w gmin.

H-.ller

się karni,endami. Trwało dmyć
długo,
sytuacja mczęła się

mm

wyjaśniać.

Na ryniku i olwlicznych ulicach ukazały sdę w.ięk
l\"azwiska z'3bittych tydów: sre oddziały policji il wojsko w
inż. Tobiasz Dunie, Szymon Tei- pełnym uzbrojeniu. Niebawem
ster, Iccbok Hezroni i Dawid stało się wiadomym, że władze
ł:phrat. Ogółem jest rannyeh o- ogłosiły stan wy.iątkowy. ," Voj koło 75 osób, z czego blIisko 40 siw i polkja zaczęły spędzać tłu
ciężko rannych. Wśród rannych my z gęsto obsadzonych ulic,
jest ok. 15 żydów.
wzywając do rozejścia się do
Wśród bardzo ciężko ran:nych d~ów. Liczne karetki pogoło
są n~stępujący żydzi: Karl GIa- ",:~a ratunkowego ~-ac~ęły ZW?zillger M:azliah Zeituni Chaim ZlJe raJlJIlych do szp:iJtah, w ktoHh'S~n, Elie7Alr GrUnb'erg.
Irych do późnych. g·odzin noc.
onych TO'zgrywaly S'lę pełne gImy
strzelała
sce~y rozpoznawania krewnych
wŚ'rod ralD..Ilych.

POlic.-a

termin

Urzed, odpowiadaia za s kod,
wvyrz_dzone oby. .atelo....

:.Ju

angielskie wPalestynie

(Dokończenie)

•

'!Naitm. koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
,
Do wszystkoicll UT'Zędów pa:6stwowych i instytueji wojs.kowych rozesłan'o okólntk w sprawje pOlkrywania sz-kód, wyr-U l-

d&on.ydi przez urzędnik,ów e.zy strat , wynądzonych ~ pr.
nami ·n iedozwolonymi.
OOW'llt~ÓW państwowych w z'W'iąl
Ze wz:gl~u na to, że w wielu ku z uTzędowaniem, wytaczane
wypadkach obowi~z'Ują krótk.ie mają by~ najdalej w ciągu roku
terminy przedawnienia roszczeń, od ujawnienia sz!kody.
p!'IOOe5y cywilne o wyrównan-ie

Ani z "Falanną" ani z "Jutrem

racu"

nie ma nic wspólnego warszawskie skupienie "Zarzewia"

I

kore
Gło.su pOIran-/ uchwaliło zaufanie dla zarządu
Prrzewodnioczył na tym posief
~p: "
głównego i rezolucję, stwierdza- dzeniu pos. Waszkiew:icz. Zak.o nego e e OIIluJe.
jąeą, że "Zarzewie" warszaw-; munilkował on, że ogólnopolski
Wl3Isz.aws1cie sku.pienJe "Zorze skie nie ma nic wspólnego z Fa- , zjazd " Za rz,ewi1a" odbędz.ie się
wita" na posoiedze·nJiu, na którym Jangą, z grupą ,,~utra Pracy" i z w paźdz-iern:ilku prawdopodobme
obeCIly był mi-oisłer UJrych, pre- wydawanym na SJąsku pismem , w ' Varszawie.
zes Hełczyński, pos. Waszkiewiez "Szlakiem Zarzewia".
l

,W~r~i

porozumienie ornanizacu· wEvian

K on ferencJa
. dl a spraw ue ho d"zcow P rz yst ęp u 1'e do zbadania
raportów poszczególnych rządów

EVIAN, 7.7. (pAT) Na clziDo Evian przybyła dziś delega. nastąpiło skoordynowanie clziala~
siejszym posiedzeniu kcnferencjl ~ja gminy żydowskiej w Wiedniu, no~ci tych organizacji wobec udań
Dopier.o obecnie m~ż.n-a odlwo
zg~nąl
DUJue cIa spraw uchodźców na wniosek na czele której stoją słynny otola- i r.praw konferencji.
Do zjednoczenia przystąpUo 40
rzyć w przybHżeniu p -r zehieg wy
Inż. Dunie, szwagier dra Web 1 delegata francuskiego~ Berengera ~yngołog prof.. Hein!ich Ne~~ann
padków, o których krążą rtźne maua, zabity rostał w następnją- wybr~no na przewodmczącego ame I I dyrE'ktor gmtny zydowskięJ dr. organizacji żydowskich, katoliewersje. 'RzuCO'11a llił rynku wa , cych okolicznościlach: Pl'zejeż-l rykantna Taylora...
Josef Leowenherz.
.
• kich, protestanckich i in. Zebraitie
rzywnym bomiba nie pociągnf!ła- dżając w s-amoch{)dzie przez rY-1 .U.konstytu?w:ały ~lę dWte podko.
Dziś przybrla .do EVI~n. takze wyłoniło komitet, którego zadaniem
by za sobą tylu ofiar, gdyby nie nek, DUIlJ~e z,auważył zataczają- ~ls1e. Do plerwazeJ pod ..prze,,!~- de~ega~ja gnilny zydowskleJ w Ber- jest skoordynowanie działalności
po!'zczE'g6Inych organizacji prY"'at
nieporadność arabskiej policji I cego się l odniesi·onych ran in-I' r.Jct~em delegata _~ustrall1 W.hlte.~ hm~.
,. '
pomocniczej, która w ogólnym Isp~tora pohlcji, alTruba Samuela nalezą przedstawIcIele or~an!zacll,
.Na wspólneJ konferencji delega- nych i utrzymywanie kontaktu
chaosie i popłochu za'C~ła stne I Chanisa, wobec ozego zatrzymał z.głos~onych n~ konfer~n~JI. Zosta- ejl ;w:zystklch reprezentowanych z !lubkomis)ą.
la~ do gęste{,'O tłumu ludzkiego. I auto i zabrał rannego oficera po _II 001 wezwam do złozema podko- . w EVlan organizaeji prywatnyeh
Po rzuceniu bomby na 'rynku .a-llic.ii celem odstawienia go do n:isji s~~ich mem?riaI6w. DJ:uga
rabowi·e zaczęli obTzucać k!łinie . szpitala. W ogólnym popłochu podkomIsJa,. której przewod~lczy
nita mi przejeżdżający autobus 'i.YIDuni~ ledwo zin alad możliwy prezes komlte!u .nanseno",:sklego,
uprawiaJą
dowski. Celem odstraszenia na- prz·e jazd, na nieszczęście trafił Hansson, zajmie ,SIę zbadant~m ra_
,
..
pastIli-ków szofer dał kilkn stna ~ jednak na linię ognia karabino- . portów posze~olnrch r~dow o
RZYM,. 7.7. (Z~T) - Z kół uczę autorów zydo~&~lch.
.
łów w powietrze z legalni.e po- wego strzela.iącej policji arab-j ustawodawstwie _emlgracYJn~l.
dowyc~ ~Orm111ą. kOf'espond~nta
Jak zape~ma)ą, rząd. włoski ~ta
siadanego rew-olweru. Nadhiegli skiej. Ugodzony kulą, został
EVI~N, 7.7. (ZAT~ - DzIS przed ~~T,!z nie o~po~lada rzeczywisto· nowczo .poplcr~ ~tano~lsko, ktore
ze wszys>tkich stron arabscy poli śmierŁelni·e ranny i przewiezio-! p.ołudm~m odbyło s~ę poufne po- SCI wI~domośc, .laka • się. ~kazała przed kIlku nlle~l~oaml sf.ormułowa
cjauci służby pomocniczej otwo- ny do szpitala, zmarł w czasie ' sledz~me konferen.cjl pomocy u· ?sfatmo w pn:'sle ~glelsklel ~ .tym t'e zestało w oswladcz~ntu,. ogło
rzyli gęsty ogień do tłumów. Po- zaordynowanej niezwłocznie o- .cbodz"om. Na. pos~~dzenlu t~OJ d{'· ze rząd włosk~ wkrotce zabr~mc ma ~~onym przez "Informazla· Dlplomaśród nieopisanej paniki doszło peracji usunięoia kuli.
111.:011ano, weryfIkaCji mandatow po , w~da,:ania pism. autorów zydow· tlca".
do ogólnej bójki i obrzucania
ł ~zczegolnycb delegaejt
ekll'b 1 wystawiama w teatrze sztuk
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a zeza

nie
a gmin w walce z izba

d ;

•

egl

ordów

ldRY\ll'Je t.~1.De "

właściciele terenów
nych otrzym.ają w dn. l lipca
1942 r. 66 mi,l ionów funłów szrter
lingów odszkodowania i ulegną
wywłaszczeniu a właścicielem
terenów będzie od tej chwili
W walizce I w neseserze nle.będna państwo, które pobierać b~dzie
jest Woda Kolońska
od przemysłu węglowego jedno-litą opłatę za eksploatację tere-,
nów.
I

S Z A C H A

"y

tmen.1I!
noga inO' r__

Pru. CO .neot ele prtemka (
Prn. skórę gumow~ BERSON
OK ."'.""

ERSON OKMA

Aresztowanie
3W oszustó
pOciągu

I

a Ich bombowe \V za gbaJ·u

:1~~Ok\:,
~Ś~~:::z!~:i:~~:-i~~~i
łych terenów stałoby się faktem

Cborob, tródto -

dziś wątpliwD8ei, że ustawa węgluwa przejdzie w redakcji proponowanej przez rząd a aprobowanej przez izbę gmin.
Według wndosku rządowegv
_

LO r DYN, 7. 7. (PAT) .. - Na !rych popl'awki j,zby lordów od~"'lIiosek ministra handlu Stan- rzuconc tlwnkl'otnic przez izbę
leyu izua gmin jednomyślnie od- gmin upada.1ą.
IV,tUeiła wczoraj poprawki izby
Ciekawe będzi,e czy izba lorlordów do ustawy w~glowej.
dów skorzysta z przysługujące\-lowa ministra, który w imie- ' gu jej prawa i ponownie uchwali
(I iu rządu
odpIerał propozycje pupr~lwki , które niewątpliwie
IUl'dów była u'Wacyjnie przyjmo- rząd i izby gmin powŁórn1.(' od
";J Ila na ła, ach opuzycji. Izba rzucą·
lordó" 'eprezentująea interesy
kald ID ra·z ie nie ulega
włuścieieU terenó"
kopal ni aJ1ych pragnęła zwłaszcza uehyle

Warszawa-Wilno

I
l

"GłQSU

Warn. kor.
Po'r anne.
go" telefonuje:
Policja dokonała ares7:łowania w pociągu Warszawa-Wił
n{) trzech niebezpiecznveh M7U
t'
A l'
Troi' ··ka. K
s ow: n om~go
JOl ..
ft
rola Brelldę I Łazarza KOp{'lo·
wicza.
\Vszyscy trzej zorganizowali
w Wars/awie fik('yjną spóf,kę

tlokonall~m i od której to daty
zaprzestano by opłacania czynponiosły śmierć.
rządu nankińskiego
lS~u dzierżawnego za dzierżawę
.
.
ziellti pod kOIJalnie.
TOKIO, 7. 7. (PAT). Z w SmnghaJU, na tereme konce-Iryeh ofiarą padło od chwili za-'
Jednomyślność izby gmin w Szanghaju donoszą, że ofiarą sji francuskiej przebywa prze- I .lęcia Szanghaju przez ;iapończytym wypadiku j,e-st interesującYllll dzisiejszych zamachó~
bombo- szło 1.000 ageutów marsz. Czang- ków 21 zabitych i 9 ciężko ran-'
pr.tyczyn'k.iem do slosunków mię wych padło 4 ludzi. Dwóch ja- Kai-Szeka.
nych.
dzy izbą gmin a iztbą l-ardów. pończyków i l chińczyk poDieRząd chiński w Nankinie wyZ energicznym proteslem wyIzba gmin strzeże bacznie swo- śli śmierć, zaś jedeu hindus zo- stosował do ~ła~z koncesji. ~ię- stąpić. mają również władze jaich przywileJów na mocy któ- słal ranny.
dzyna,r odoweJ l francuskIej w pons'kle, przy czym protest zał
d
=Jiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dokonano wielu aresztowań, Szanghaju energiczny protest, wierać będzie zapowiedź, iż w prz'e mys owo - 'rzewną p. n.
~
.Q lecz, jak przypuszczają, włęk-' który m. in. ws'kazuje, i;; władze razie potrzeby japończycy ZIlTZą .,Sylwa" i pod jej płaszczykiem
szość zamachuwców zdołała I wspomniauych koncesji nie w~' [dzą paeyfikac.j~ te-rytoriów kon- wyłudzili od szeregu firIn slozbiee. Wedle informa~ji p;>si~-I tlały • zarządzeń prewencyjnyc!l cesyjnych na własną rękę.
• łeCT.d1ych kilka tysi~cy złotych
danych przez władze Japonsktc przecIwko zamachowcom, ktopo czym us:łowali zbiec. W wy.
wyje2dta do Rygi

Trzy osoby

-

Protest

i

Minister Beck

•

•

.

nleprzvtomnel nlenaWIS(lI~:V~: =:~:;. oj~to

WARSZAWA, 7. 7. (PAT). Min.ister spraw zagran.icznych p .
.JÓzef Beck udaje się w przys złym tygodniu do Rygi z oficjal
ną Wl'Zyią.

faoa_gzm rasowg nie da sle poeedzit

rozesfnnych listów goń-

i o, .d_

Król Belgii

I

z e.glł. t:brześt:iJaÓIKa

. na ww~~:~~~ru
w artykułem, a już w niedzielę do-I BRUKSELA, 1.7. (PAT) - Kr6f
, konano zbrodniczego napadu nil; Leopold udał się na kllkudnioW)'

łl Wierzyłem"
posła

•

i
• ., . i nikn

Hoppego

,"" _.Nowej Rz.e.czypospolitej" rektora koścIoła św. Jacka
Warszawski koresp, "Głosu Po czyl.a~y 00 następuje: .
Warszawie.
rannego" telefonuJe:
Od. Jednego z czytel11lh.ÓW naW artykule tym pełnym. złośh ks. Pudra.
wypoczynek do Sabaudii (król zaPos. Hoppe, secesjonista ozono · szych otrzymuje~y pon!iższy CM wych Ru.>ynuacji nieujawniouy • ;Zatrute ~jaMlo ślepej nienawi-ll~ierZla " towarzystwie . 4 przewod.
"'y z ,.Jutra Pracy", wydaje w tych n~'k.t.erystyczny hs1: .
J autor zohyd~a postar ks. Pudra, I ' CI ra~o~eJ wydało O" oc., komo, flIków odbyć szereg wyciecl'.ek •
(tniach k!'iąikę l'r)d tvl. _,W ierz) ;W sobotę d-n. 2 lipca rb. do- a ponadto pod adresem władz~ IpromIłuJąe Polskę w oczach in- górach, w okolicach Chamonb:)..
łern' .
ręczOOlO prenumerat~ nr. ~j koścłeln~j skierowuje glUPkOwa- nyeh .kat~lickicb krajów:
..
Jak wiadomo, król Leopold, JIO"
• .,S:amoobr~y NaT'Od'll na rue- te pyt~e:
w ty~ wszyst- 1 ~aJwyzszy. ~6 uśwladomIC dobnie jak jego ojciec, zmarły kn1I
dZl(~lę, ~ Lipca ~b..
_ klm I!-le kryją Sl~ cele zydo-ma- sd~l.e .nareszcle ze ślepa !,ieu~- Albert, je"t zamiłow~n) nt :.łphtłNa pierwszej strolllle tego PI - sonerIi'l'
wi,śe l fanatyzm absolutDle Ol(" stifprzechodzi do dyplomacli sma ukazał się pełen obłudy i ra I Nie upłynęła doba 00 chwili dadzą się pogOdlllć 7. etyką r:hnr I
•
.
iącej nieoawiści artykuł przeciw, rozpla:katowallia "Samo-obTon} ścljańską·
Dosł ł
"aru, ko~. "Głosu Porannl - ko osobie ks. Tadeusza Podra INarodu" 7. tym niArWlczytalnvm
iI
;::0" telefonUJe:
,-y~
J
•
Krakowski ,.,.Kurier Poran.,.

I
I

Z,gmunt -Nowakowski I

I

..

•

.
a Domlesz
II.•

!

r'eb" D

~~~~~:~:a~
~i~!~~~.j f~~::
lanista Zygmunt N{)wakowski

l

!'czr

•

tarz'lsklegO'

•

zmrsloVl

na

Wid~:rlc~~~jeChaneJ

upu 7:C7-a swój :r,awód i przecho
\,"ar z. lwr_ "GlO'>H P()ran"~.
clili do dyplomacji. Będzie on
go" telefoouje:
powołany na staltlowisko radcy
•
Znany przemysłowiec warambasady w Rzymie przy amWARSZAWA, 7 lipca . (PAT\. wie warszawskiego pnłku piePo odprawieniu
egzekwii
szawSlld
Ludwik Wolanow ' ki
basadOrze gen. Wieniawie-Dłu- Dziś o godz .. 11.50 z górnego choŁy oraz Pocztowego Przy- przez duchowieństwo żegnali
.ieehał
aulem
z \\Tarszawy w
~oszowskim.
kościoła św . Karola Boromeu- sposobienia \Vojsk:owego. Obok Ś, p_ Romana Starzyń kiego p.
.5'Za na Powązkach odbył się ustawiły się poczty sz,tu'ndaro- minister poczt j telegrafów Ka- s.tronę Pruszkowa , - Na uli~y
pogrze-b Ś. p. RUmana Starzyli- we Związku Legionislów, Zw. Jiński oraz major Wacla ''\-- Li- Wolskiej w Pruszkowie auto p.
Wolanows'kiego
wpadło
na
•
skicgo. lIlaczelnego dyrektora/ peowiaków i PP\Y.
piński, imieniem Związku Legio
dwie
bawiące
siC'
na
ulicy
Pol kiego Radia, b. oficera l-ej
W uroczystościach żałohnych nislów j k<Jła pułku b_ żołniebrygad~' iLegionów, majora dY- 1 wzic;li
udział
prócz rodziny rzy 5 p. p . pierw!>zej brygad)' dzirwczynki.
dla M• T• W• S
•
I plolllowanf'go w. p_ w t. p., ~ zmarłego minister I)oczl j telc- leg. pol. i dyrektor Piotr GórceVi·e z~"anY 'el nrz
stwierdził
Warszawski koret.p. "Głosu
h. naczl'lnel';o dyrektora Pol-: gra rów Kalhitski, prezes NTA. ki w imieniu ogółu v,"'Spól:pra- p~knięcic cUlszki i złamanie
r:-I1Illego" telefonuje:
skic.i Agencji Tel~graficzllej i h. ! HełczY.liski, szcf sztabu główne cov.'1l1ikÓw Polskief;o Radia, - rączki II 4--letni ej BalbinIki ('~
Mjęd~Yl\arO~IOwe
tow~rz.Yl>t\\~ d\Teld~)ra
gal.l,inetu ministrill g~ ge:~. _Stachiewicz, picl":vszy Nad mogiłą zmarłego chór Pol- minko oraz rówlI11ez bardm
wagonow SYPialnych zamowiło w poczt I tell'grafow.
WIcemInIster
praw. \~o.Jsko- skiego Radia wykonał pienia ża ciężkie obrażenia u 4 ,lefmiej
Barbar~' Duszyńskiej.
polSkich fabrykach 6 nowych
"-arl<;: hunorową prz~- trum-I wych gen: Głueh~s~!, ~Jce~ar J'oblle.
gOllów sypialnych.
nit' pełnili żołnierze I oficero- szaleI- se.f!IllU Mledzm,skJ, Wlce Po przemówieniach odbyło
Matka pierwszej dziewC7.ynki
•
. ~\ minister komunikac ji PiasecId, si~ wsypanie do ~rol.lu ziemi z HenrYka Czerminko. która bv! sz r Cbozu 7jednoc~ellia l 'aro- pod masztu antenowego r07.gł<lś la ś\~iadkiem strasznego wypad
ft~nllie ftes!lm~.m
uowego gCn. Skwarcz~-ńsld, na- ni w Barano'\viczach. przywie- ku, dostała z przerażenia pOmłC!
...
II'U III!
~
....
czeLny dyrektor Polskiej Agen- : ionej przez delegaej,Q pracow- szania zmysłów.
na temat rokowań finansowych z Niemcami
cji 'Telegraficznej Konrad Libie ników tamteJszej rozgłośni.
Dzieci w sl'anie heznadzie.f..
PARYŻ, 7_7_ (PAT) _ Roko\\'a- I \Y d7iedzinie um:iw handlowo
ki. h. premier. enator [{07JOwP1'l~' dźwiękach .. Ha.sła wol11)'111 przewieziono do sz,pitala
nia francusko _ niemieckie w spra- ' gospodarczych porozumienie
na ski. b. min, \Vacłuw ·Jędrzeje- oka polskiego" i hymnu l-ej w \Varszawic, a matl.:ę do 57.ipi·
. ł calkowt-. wicz, wO.J·cwoda kielecki Dzia- brygady trumnę spuszczono do tala
wach hal1fllnw,Ycn j fillansowy.ch i.o I Ilodkomis,iaclt je&t mema
psychia trycz.n-ego _
( 'l.;! ~ię w dal.:iz)·m ciągu, nie
bll- de osiągnięte, je.ll1al\że ~agadnie- (lOSz, współpracownicy Polskie- grobu_
Na mogile zmaTlego zlożońo
Przemysłowiec
zo tał p1'7;ct
(:l.l! C wi~kszego optymizmu w Pa
nia finansowe w da l szym ciągu go Radia, deleg'ac.J·c wszv,-sŁkich
"
rou!ło~l1i rertionaliu"'
.-ch,
przed- kHkadzjesiąt wi.eńców.
policję zatrzynla!ny.
r, · żu.
stwarzaja trucil.1ości nie do pokona-"
,.,
.7
__ - _ _ _ ___ _
uia.
. ~awiciele przemysłu radiotechnicznego, przed tawicieJe spoh'
Onmło(~zenie
Glc.wllym l<!matem jest tu kwestia ('znC'go komitetu radiofonizacji
powuż'lego obniżenia opr~centowa- kraju_
wsp.ółpracownicy
Pol.
Brmf~
nia pożyczek Younga i Davesa, ~kie.i Agencji Telegraficznej i
w wilii nowojorskiego milionera
LO:\'OL·, _ 7,. lip ca. (PAT\. . kt~ ((!I;O domaga się strona nie- ministerstwa poczt i telegraNOWY JORK, 7.7. (PAT) - \ krotnie ofi:uowywał je.-I malicA'
f.• (I' J l . 1'/l' J)OI!l'f'J'I11I \\..- an~c 'J_ I"n I micel,a.
fów oraz prz~-.I·aciele i koledzy
rl o 11o <; zą. żC' rz;l<1 lJlf:'.I ~~J 7(\ .
_
•
•
7.marłcgo. Na.J pugrzebie bardzo Pisma nowojorskie
poświęcaj~ · stwo, w ,luwód czego pollazała re\\.,.(I...., l· \\. 11'IIJ'.]I
·'''Z\·lll (
Je~l 10 Zal!adIl~ell.e o tyle tHl<l- ) l'
. b"
t
k
wiele miejsca 'niezwyklelllu stral- porterom kosztowności wartośd
I
l "Z ,'l
•
-- -. ' .
•
,.
•
lCll11e
Y1 reprc:r.en owallY -or
;,
'l'I''''''
1·II·Z 'I(1·- 1'1, 111'!J-"
- IH', le b::rdzo liczne rz~sze CIUłaczy
'r"
k"
.
l{Owi okupacyjnemu,
który.
zastokil!ul1\d$tu
ty!;ięcv. dolarów, któle
( ?n,
,.,
" ",,"",
. . ,
r)U~
o Jcer,,'1.
. .
.
_
sowała 21-1et11lQ szwa.l carka Heddl Jej ofiarował.
('\'c h IW (,pIli o.!1l1IodzPl1i,' 1,or- lrallctl s(ucn są zamteresownne w
')\1'>1l n/inr - !,i r "1l ~ll'mii cryl'- olmi;.cl1it: ko~ztów ob.,ługi lych poPo l1l\bo~enstwJe J )\Uznn~u Heusse\" w podnrlesldej willi nowo ·
Oł~azllj~ się ponadto, źe miliolIc"
:1"i.
\\" l. (1tll~ ~,IJ'l wlzl' 11 (,:rlt. ::~'l'Z0k_ Wc Frnnc,ii znaj1uje ~ię oc1h.do
SIC:
wyprowadzeDlf' jorskiego milionera,
50-letniego dawal młodej 9zwajcarce tys1r!C
; :l "n ., nl'il:ll'(·)"-. ],.l'lrz\, 1;rZ(' - o:.:oło 2 milbrd6w fr. pożycz!;'i n~łok na cmentar7 POW ą 7kOW-j Roiło Blanchard'a.
dolarów
miesięcznie.
ZarówłI()
! r,l · Z\ li .) 0 laL nil' bl.llzi(' m 0 ~11 YoulJga i ok. 300 miln. fr. poi.yczid Sik..
Zatarasowała oię w willi bogacza Blanchal'd j1lk i p. Heus!oer są mzh YĆ' ]l) ::1 11 flW :lilY plIł::o\\'n i kil'Ill,: Davcsa. W !<oł:lr.:b politycznych nie
Trul11JIl~ wynieśli z kościoła w Irvlngton i oświadczyła, że póty wiedzeni i k!lide z nich ma po dwo'
r '~:l<:' -1 11}- )I\- l'(l " " 'OrlWlIlilalliczą,Się.z ~Y~l. ?zeby !oko":~lnia na barkach przyjuci:':- i .kole-lje.i.nie.oP~ści,.PÓPi p. BlanChard[ie dzie,~i z poprzedniego In:1łleń( , k, [,ilulla ..,krórotl'. zostadil' w te,l ll:lIdzllue nualy dac wyDlk w dzy zmarłego, ustaWIa ąc Ją na z mą Się me ozeni.
stwa.
(H\ihliż'i~ych Iygodniac h
l Ja'wecie armatniej.
Twierdzi "na. ze milioner kitka·
!lo tal R

Trumna na lawecie armatniej.
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Zamiast irdowskiego

NiedaWlIlo min~o 10 lat od
chwili, gdy władze sowieekie uczyniły z Birobidżanu .s'Pecjalny rejon przeznaczony dla kolo
nizaeji żydOwskiej.
Po 6 latach ,;rejon" 7.:ostał
przemianowany lila żydowski
region autonomiczny, zaś de:k,r e
tern z dn. 29 sieliPlIlia uczyniono
7. BirobidżalIlu "żydowskie pańS'two narodowe",
stanowiące
cz.ęŚć s.kładową Z. S. S. R., jako federacjL
W zwią,zku z tym. ostatnim
dekretem ozua.)mil KalilItin, IZ
.,po raz pierwszy (?) w dziejach
narodu żydowskiego zostaje urzeczywisłuioue jego gorące drą.
żenie do stworzenia wlasmej oj
czyzny, własnej państwowości
narodowej". Jednocześnie Kallni:n podkreśli'ł, iż nie rozchodzi
się bynajmnieJ o stworzenie
nad Amurem żydowskich miastecz.e k, ił republika żydowska
winna mieć .l·ako pod!;'Ław" 1'01-

pięcioletniego

państwa

•

r bid Z miasta.czko

narodowego •• jedno

małe

I

lud:ność żydow- "\"urtygodnika .. Socjali-sliczeskij Birobidżanu słaWi:tlle.i G. P. U.
Wiestnik".
Wśród sowieckich k0l11U11i"!ów - żydów powstał plan zalu
Au:tor
"Zmierzchu zydow- dnienia Birobidżanu żydowskistwa", Otto Heller wyraził pe- mi emigl'antami z zagranicy.
wność, it BiJrobidżalll będzie się Lecz na jesieni 1937 r. wy jaś-

ska stanie się górującym liczbo
wo elemEIDtem ludności Birobidżauu. Tym bardzie.i~ że roz;poczynająca się
industrializacja
kraju przyciągnie masy żydowskiego proletariatu D!'Zemysł O wego.
Sen o !Palestynie daWttlO .tuż
będzie należał do historii. gdy
w Biro:bidżanie będą dymiły ko
miny potężnych fabryk, gdy
kraj będą przecinały koleje, pa
rowce i auta, gdy dzieci wolne
go pOlkolerua żydows'kich rohot
ników i chłopów będą. się bawi
ty w kwiltnących ogrodach.

Birolbidżan

Nr. 18l'l

1938

będzie

żydow·

*

rozwijał w szybkim tempie. O-

tóż rzeczywistość przekreśliła te

nadzieje.
7ebra w szy różne dane slatystyczne ze .źródeł komunistycz
ntyCih, sowi·eokilC'h i zagranicz'
nych, ;p. G. ~ronzon dochodzi
do ,,:,mo~?-., ~'z w r. 11l33. było
w Bm~bld;ame 19,000 elmgra?
tó~ - ~ydow, z czego na 1 paz~
dZleTDlka 1933 r. pozostało w BI
robidianie wszystkiego 7,000
tydów, reszta ~ BirObidżanu po
uciekała.
.
Ta ucieczka czyli recmigTaeja,. .rak się łagodnie wyraża O.
Heller, żydów z BilObidżau1l'
stanowi zjawisko niemal chrollic7Jue. Miała ona mie.Fsce w r.
1928, powtórzyła sie na jeszczc
większą skalę w rakli. 1933. jed tl'OCZeSnle
"
d oJ) ł yw nOwyc h cIDi grant'
ow ..
•..,.··1 h ar,ł Zł' ał a b y. \n
'v
. 1937 r. luu.noś-ć BirobipołOWle
d:żanu wynosiła ogółem 76,5 t ysięcy, z czego żydów było 23,8
proc., a mianowicie 18,000. Nie
pomogło nawet użycie środków
wyjątkowych _
pOwierzenie
sprawy przesiedlenia żydów do

nicze.i do Bil'obidżanu, emigr:lcja żydowska do 13irobidżallu
miała
odtąd 111 ic6
chal'aktcl'
prawie wyłącznie mie.iski. Ale i
tu musimy skonstatować niern.
wodzenie.
niło się, iż rząd sowiecki na re-I
Po 10 latach w Birobidżanic
alizację takiego planu się nie (po ~iększouym administracyjz~;adza.
nic) okazało się, wedle najtbal'W szczególnoś.ci nie udała się dziej optymistycznej statystyId,
żydowska kolonizacia roJnh.'z<t że jCSlt tam 29,000 żydów, we-w Birrobidżanie. Zgodnie z po- dle innych żródeł _ tylko :W
st~no~vieniem . sowieckiego ko- tys.,
z czego 15,000 żydów
mlSar!atu r?Imctw~ z ~. 1.9iJO "':' przypada na samo miasteczko
o~resle
plerw,slzc.1 .plę~JO.lat~H. Birobidżan (dawna
stacyjk~l
mIała praca, '': Bll'obldzalllc Ticho!llkaja).
s.koncentrowac Sl·ę na rozbudo.
wie gospodarst.w
kolcktywSłus!znie Leż piszc p. G. Aratlnych. Dla zapoczątkowania tej zon, iż "rezultatem dziesięcio
akcji nie zawahano się p'rZC'sie- letnich wysiłków hyło stworzt'dlić do BirobidżalIlu żydow- nie nieduże~o żydowskiego mia
skich rolników z Białorusi i U- słeczka (nad Amurem), z któr e
krąiny sowiecldej. Co zaś sit:: go w żaden sposób nic uda sit:
Lyczy dobro,·tOlnej
emigracji uczynić symbolu pallsLwowości
rojnej do Birobłd~allu, to była żydowskićj. Bil'obidżańska bai,
ona wprost ni·kła. Joedną z przy- ka mydlana nit' l'oz.wiąże tragcczyn tego zjawiska bvł pJ'Zysło- dii żydowstwa".
Nakreślone
o
O Hellc l·...." per
WJowy "pIanowy" hał~an sD- przez.
. -""'ektyw
.... '
.'"
• ~1.·
l(orego
t'
.
ok'aza'ł'
wle~.,
niesanIowite
) Sl'ę. }'llIZJ'ą
'.' ~adyz' bl'I'obl' d' . k
k
.
przykłady w dziedzinie kołcho_zalls
'a cpopea
za ''
onczy ł a Slę
zów birobidżań,slkich podaj{l p . fiaskiem.
Aronzol1, cytując komunist.yczBirobidżan okazał się jesz'ną gazetę .. Emes".
o,
cze Jednym o~lliwem w długim
To też pod koniec 1936 r. łańcuchu sGwieckich mitów
.iakby pogodzolllo się z faktem fikc.ii.
fiaska zydowskieJ emigracji 1'011
S. CzeczeJnickl.

skim i 6ocjal1st'ycz.nym kil'ajem,
krajem międzynarodoweg'O pro
letarialu. Jednym z cudów 50cjalistycznego budownictwa".
Tak brzmiał pean na cześć
Birobidżanu, takie miały hyć
perspektywy żydowskiego pań....wa iKlarodowego.
"
A cÓŻ si~ okazało w r.zee.zyIlidwo, żydowskie kołchozy, to w:"'tnI.·, .,....;011.: ,,-~
;""'t .~~Wl·.,··ty
.., um;1
,......-01..,
jest skolektywizowane gospo- dzl'4Q'
..·..... enlM1..!
"'" I'ęclolet n l' bil .......,
I:"-r'" bl'darstwa rome.
-n.bidż~kl·eJ·.
I~
......
•
W ten spooó1J o'ddalOlllY o
Odpowiedi
znaoidu:jtmly w
t)l'zeszło 9.000 kilometrów od ..,zeczowym i świetnie udokuBiałorusi i Ukrainy sowieckiej, mentowanym studium p. G. Agdzie .sd<u'Piaj.ą si~ masy źydow ron'Zoua, ogłoszonym w osłaskie w Z. S. S. R., miał Birobi- tnim numerze
wydawanego
dżan stać się żydowską siedzibą przez mieńszewików w Paryżu
n a r od ową,
s ow i ecki m
pa ń - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
stwem fydowskim., o normalnej
s trnktuTU, t. j. posiadającym
własUlero1lllidwo, które miało
by stworzyć podstawę dla wła
snego
przemysłu.
Wł'eszcłe
mi'ał Birobidżan stać i9l~ kufturalnym ośrodkiem dla poraeu)l\-

l'

t

WALCZĄCE

ce.f

tn:d!no§'ci

tydowskie' Z.

s.

S.

R., a 'Wedłu~ oiekt6ryeb' entu:r.iastÓW BirOlbidżanu L dla pra
cnjąeyeh mas
ły~a eaIe~o() śwtata..
\
JaJ( wie1'kl'e naazie'je Z!wl~
ne byty z planami biTobidtźań
skimi widać cl10eiażby z tego,
M pi-sał
Otto Helller w swej
ksiąź~e "Z:mierzcl1 żydowstwa".
"Nieell
sobie
s.i.oo.isty'e.zni
bankruci podnoszą wrzawę doOkoła trndności kolonilzaeji BiTO
bidżarnu i ltWa'Źa.ią Je za koję
cy balsam: na swoje własne rany - nie hn to nie pomofe!
Per~tywy te·gn kraju są ,,potężne i niczym nie ograniczooe.
W Bn-Obidźanie nie ma' problemu arabsJdego. Istnieje tylko
Pl'ohleItli ezłowieka i maszyny.
Kraj stnlotworem,k&zacy i
koreańczycy

zamiesz.kują

w nim t y lik o rzadkie wysep'ki i
czekają na sknlonizo·w anie tych
nietkniętych T.~ą.
lud~ką obszarów. Nilkt lIlie odlb iera im zie
mi, przeciwnie: 'dro~i, maszym', kol~j, telefon, poczta tliJJlOżliwiają im dopiero
korzystanie z bogadw tej ziemi.

"W Birobidźauie nie mn
beł'ialłstytlZlle.l konkmencji,
ma TUrocięf,'ów naftowyclh.,
re usiłu~ wydrzeć sobie

im-

nie
kt6
nawza.iem angli'cy i francuzi, nie
ma muftiegoO Jerozolimy, ani
wysokiego komi,sana Jego BITYlyj/lkiej Mości.
Skoro żydzi emi,gru],ą z Litwy do Palestyll1y, to. r6wnie
dobrze mogą pTZes:iedlać się z
Białorusi do Birolbidżanu ...
Birobi'dżan będzie się rozw;"
jał w szybkim tempie.

ao

Gospod.arka planowa ... nie
by w zachodnich poła
ciach Zwią,zku So'wiecki€!!o wy
t...,orzył si~
nadmiar żydow
skieh robotJników i rzemieślni
ków. Nadwyżkę ludJ!1Ości bę.
dzie się kierowało do żydow
skich terenów kolonizacyjnych,
przede wszystkim do Rirobidża
nu....
W okresie drulgie.ao !l1!.U.W
puści,

Wielkie

dzieło

RZE
I
w Chinach zahamowane

_ Chińezyey pl'ZypfsuJ~ ~. ( Ea~hlldn, sprow3dwnymi za, pośred- Dawniej znajdowała. się między ni· I r.vmi Chiny dysponują, zosta1y utykom zerwanie na olbrzymią skalę nietwem ligi narodów, aby' op.ano- mi wielka. H< ŚĆ niemców. FachO-I'to do odparcia najeźdźcy. 'Pomoe
tam rzecznych w CltInaeb, & japoń- wać żywioł wody.
wiec z }<'rankfurtu praeowa.l nad tecbnicz.na ligi narodćw zwróciła
ezyey 8ta.wiaj~ te!l sam za.T'ZUt ehińPierwazym krołdem Dyl przyja~d <:rgani7:acją telegrafu i telefonu. się w obccuym okresie w kierunku
(!Zykom. Jednak, wedle wlJ'F...elkiego do Chin komisji inżynierskiej, złO-\ Byływyiszy urzędnik lo Poczdan,u zwalczania epidemii i pomocy dla
J,.rawdopodobieńetwa. ehi6er.ey byli tonej z anglika., fra.ncuza. i niemca, wraz z nrzędnikiam z angielskiego milionów uchodźców, którzy z pro·
tymf, któny to uczynili, &by po- która nawiązała. współpra.eę między ministerstwa pracy zajlI.r.owaJ: się wincji nadmorskich uciekają w
w8trzymae pocMd japoński, tak, iż rządem chińskim a. komitetem ko· reformą administracji. Sprawa o· głąh kraju. Już na poc?'4tku wojny
straszliwe dzieło zniszezenia. jest munikacji i tranzytu przy Hdz!.' na- światy na wyższych Jej stopniach chińsk~e mini'iterstwo zdrowia ulebezJiQśre1nim następstwem japotl- rodów. Był okres, w kt-Jrym. prze- powierzona zostala polakowi, Iran· glo zniszczeni:J. wskutek pociaków
ekiej inwazji. Umysł ludzki, który szło milion robotników pracowało euzowi i niemcowi, którym dodano japońskich samolotów. Rząd clIitiwysilał się nad tym, aby ujarzmić nad wznoszeniem tam i jedynie w do pomocy angielskich i francu· l:<ki zorganizował trzy wielkie jed·
"odę zwrócił się obecnie" odwrot- dorzeczu Yangtse-Kiangu zbudo· l!kich członktw sekretariatu ligi. 11 ostki sanitarne
:mtyepi!lemiczne,
nym kierunku, aby d&ć jej wolne wano 7000 km. tam. Dzieło to obec- Ohok tego pracowali w Chinacl! którym z pOJl1oel1 przybyły trzy
1I01e. Straty w ofiarach ludzki<.'h i nie zostało za.wieszone, a nawet w eksperci wło>.cy, jugosłowia.ńscy i jednostld wysłane prt.(lz ligę, a pow mieniu w dorzoozach rz.eki Żółtej znacznej części uleglo rozmyślnemu d~lńscy.
zostające pou kicrowllktw('JlI fraui Jangts~ - Khngn przewyższają znis7.czeniu.
CudzozicDl0.v ci przysłani oyli z cuza, anglika i. s.~wa.ica.ra ZadadcTIl
wszystkie katastrofy znane dotąd
Pod wpływem wojny dtieło po- ramienia ligi i nie midi kontaktn kh są szczepieni:], przeciw cholerz~
" dziejach Chin.
stępu technicz~ego w Chinacb, TOZ- z żadnym rz'1dem poza nankińskim. i przygotowywanie na mi8jsCll
Powodzie są na.jstraozniejszymi wijające się pomyślnie w csratnkh Płace swoje otrzymywali prowiw· szczepionek
prt,,8eiwtyfusowycb.
Katastrofami, ktćre nawiedzają. pe· cza.saeh, zostało zahamowane. Jest rycznie z Genewy, aby po tym móc Rząd chiński bardzo popiera te wyriorlycznie te okolice, a szczgólnie r:zecw,! znamienną, że rząd Kuo- stahiliz'lwać się na terytorium silki. W prowincji Hnpeh npo, gdzie
niszczące są wody rzeki Zóltej mingtan~, a więc partii I!ajbar- Chin. Dzieło dokonane przez nich doniedawna nie było żadnej orgaczyli Hoang Ho i jej dopływów, dzi&j nacjonalistycznej, nai~ciślej ~eft bardzo widkie i posunęło kon. nizacji sanitarnej, obg:mie dziewięć
niosą b·)wiem z gór piasek, IIt1lł i wBpółpracowa.ł z ligą, jako) ciałem F;{,Twatywny i mało z01'ganizowany okręgów objętych zostało zorganikamienie i niszczą. olbrzymie prze- m!ędzyn!1fodowym, nie uZlltl~~niają- m .r td chiński daleko naprzód na zowanlł lekarską. 1ziałalnością.. Pood
poszc7.ególnych [llln postępu. Przed pracami tymi moc napływa z ~-'llego świata,"
strzenie pól. Opanowanie olbrzy- cym Chin
mich i bardzo zmiennych rZ6k chiń- r.aMtw. Wielka ilość ekspertów l·twierała się świetn:L pnyszlcść, rozm:.titych krajach r,biera się na
E>kich stanowi ogromną trudność na.irozmaitszych narodowości pra- ale wojna w zacznej częś~i zll.bamo- trn ocl fundus7-B i posyła alltytoktecbniczną, Rzą.d w Nankinie od co wała z ramienia ligi w Chinacb wała icb bieg.
"ynę do Chin. Wiale firm okręt-J·
7 Ja,L wsptłpracuje z ekspertami z w ciągu ostatniego dziesięciolecia
Wszystkie wysiłki i środki, kt6- wych bezplat!lie przewozi do Chin
materiały sanitarne.
Mimo to olbrzymia a.rmia uchodt
ców pcn.'si ciężkie ofiary wskutek
szerzenia sIę cholery, dezynterii i
tyfusu. Zwa.lc7.ani'3 tych zaraz leż~'
w intercl'ie całego świa.t!1 i jest zagadnieniem j zadaniem międzyna
rodowym, gdyż nie zahamowali .!
fale chorób mogą. w przeciwnym
wypadku przekroczy!': gTanice Chin.
Japoni'.1 niewą.tpliwie we w1a:;nym interesie pragnęłaby przywr(cić ład na. opanowanych przez sie ..
bie ohs7.arach chińskich, cbiJiczy r.y
jrdnak odnoszą. się wrogo do t ycl\
wysilk<lw, zwią.zanych z obq itlW;.\,zją. Chcą. odbudować Chiny w r:1·
mach pańs~wowej niepodległości.
Nie chcą. poddać starej swojej kuttllry robllym panom. I nie cofają się
r.-rz{'d żadną. ofiarą, aby stawić (\p(,r n:tj('źdźeOlU z zachodu. .Jedną
z takich ofiar jest przerwanie 01Żołnierz\) na{>rawiają. ~ost zniszczony naskutck powodzi, jaka miała miejsce w Chinach w związku z wy~wem jŻółtej rzeki ,CHoanghOt).
hrzymich ta.m rzecznych.
C. Wf
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1Nyniki kon"erencji delegat6vw z1Niązku 1M'6kniBrzy "" rninisterstlAlie opieki społecznej

DYtURY APTEK. -- Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: Duszk.iewiezowej, Zgi€rska 146,
J. Hartlllana, Brzezhiska 24, W. Ro
whlskiej, Plac Wolności 2, A. Pef',~,ana : S-ka, Cegielniana 32, W.
Danielecldego, Piotrkowska 127,
F
Wójcickiego, Napiórkowskiego 27, K. Kempińsldego, Karolew·
ska 48, J. Cymera, Wólczańska 37.
STAN ZATRUDNIENIA SEZO·
Według zestawiel!
NOWCóW. t;. orządzonych przez zarząd miej.. ki w Łodzi, stan zatn1dnienia robl.tników sezonowych na miejskich
l'I)'/Jotach publicznych na. dzień 5
l.irca r. b . przedstawiał się w spo:,Gb n~stępujący:
Systemem gospodarczym w wyd;;iale technicznym w oddziałacah:
UI")g(\wym. regulacji i pomiarów
zatrudlLiono 658 robotników, w wy/l7.iale plantacji 696, w ka.nalizacji
i wodouiągów ogółem 1578 robotn ikc w, w liczbie tej 11 O stałych. l'
przi'dsiębic,i'ców
zatrudniano w
dziale budowlanym 189 robotni·
LI w, u przedsiębiorców drogowych
-

..GLOS PORANNY" -

'Wezoraj powród1:a do Łodzi spornych probl.ernów, powsŁa- pl zeważlllie pow~lał~' wskutEk
delegacja klasowego związku łych na Ue interpretacji obowi1- łn';ąjących zatarg!'>w. R6 \<;:li(;~
włókniarzy w osobach pp. 'Val- zującyeh Ilr?:episów.
należy wli.::~yl~ pOSelO110WI! poczaka i Krzynowka, która odPrzedstawiciele związku wska stoje w małych zakładach.
była w ministerstw~e opi~ki spo zali, że Pl'zy obliczaniu należ- gdyż postoje te trwały
nieraz
łeczne.f w Warszawie koufel'en- nOści w'lOpowyCh
winuy być no 6 mit:si,~('y , :l .... "lec lCg0 na·
cję z głównym iuspektorem prn wliczone okresy ,w czasie któ- l.eżność urlopowa byłaby zbyt
cy p. Klotłem w sprawie kil'ku rych fabryki stały. 'Postoje te mała.
...............--------------.--------------~---~---11
W niedzielę, dn. 10 b. m. punkt. o godz. 9 wiecz. Pierwszy Inauguracyjny
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Piotrkowska 94.
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t~lItru.

Insp.

Klott

oświadczył,

fe

sprawę zbada po przesłaniu mu
przł'z związek umOływowaneg'
lIll'm f ·lialu.

Na pytanie, jak ministerstw':
odnosi się do fabryk, które W1Ilio
sly do NTA srprzedw prz.eciwk,
orzeczeniu arbitrażowemu, in'
spektor KlOtt wyjaśnił, że fakl
wuiesienia spl'zeciwlI nie ma

ił aJ ił żadnego wpływu

na wysOkO~'
wyplalt, które winny p&LO$t~
bez zmian.
Chóru
Dale.i insp. Klott wyjaśnił, że
or7,eczenie komis.ii rozjemcze i
w przemyśle włókienniczym ().
bOwiązu.fą nadal wszystkie zakłady przcm~,'słowe, mimo wy·
mówienia Jto przez niektóre fir.
my.
Wyjątek zrobiono jedynie dJ~
Schloesserowskiejl Manufaktu'ry, kt6ra uzyskała upust lokaJ
ny w taryfie.

1..

Soliści; Hanna Brzezińska, Adam W,solki.
W programie pieśni i piosenki wykonane na uroczystości lO-lecia
Dllna w Warszawie.

Bilet, do nabycia w kllsle Filharmonii,
oru _ dniu koncertu przy kasIe

PI.

n.

l

DąbrowSBiego·· dZielniCą reoreZ801aCUJną

Wielki ema.:b Drz~du wołe"ódzkieeo s.anie
naprzet:iw sądu okreeoweeo

223.

..
PorUSlZona w swoim czasie wiej rozwi·ązuje kwestię budo- stanie pny udzialc zarządu.
sprawa bud'owy Teprezentacyj- wy gmaehu dla urzędu woje- miejskiego w Łodzi specjalna
nego, od;powi'ada.ł<'licego stawia- wódikiego w Łodzi z uwzględ wy~t~wa prOje~tó\,:, l)łanów.i
Zapisy
na
wycieczkę
do
nym wymaganiom gmachu dla nieniem najściślejszych zasad szJ{(~()w. Odbę?z~e ~Ię 0'1.1a naJ- Belgii, kt6ra odbędzie się 25
urzędu wojewóckkiego w Łodzi urbanistycznych.
P~H~~?p.odob.~\C.l w salI, .r~~Y'IIiPca b. r. przyjmuje biblioteka
powoli
le<:z
systematycznie
Projektodawca wskazuje [Ja mIeJskIeJ przy ul PomoIskJeJ im. B. Borochowa, ul. Zachodnia
wlk.racza na tory realne. - Już teren przy placu Dąbrowskiego nr. 16. (rt)
1 59 , tel. 1~1-50 od 6-10 pp.
dziś wiadomo, że gmach urzędu z obJęciem działki od strony ul.
wojewódzkiego stauie w dziel- Cegielniane.. i rogu Placu Dąb
nicy naJbardzieJ reprezentacyj- rowskiego•
ne.f, bo na Placn Dąbrowskiego.
W chwili obecnej
odnośne
Kwes.tią . bu?owy te 90 gI?~- czynniki 1k.?llCZą już. prace na.~1
Spaliła się krowa w oborze
chu zaJmuJe SIę obeoole mIm- przeglllJda.mem planow, tak,. lZI Fożar na terenie posesji .lózefa l terenie posesji A. WAJNBERGA,
sterstv: o SiP.raw. w.ewnęlrznych. ~ .tygodmu przyszłym .w ~Ollle- KOLASY przy ul. TokarzE:wskiego przy ul. Sródmiejskiej 18. Od w.
SJ)TaWle tej pO~wI.ęcony zosłał dZIałek lub wtorek szkIce I pIa· 41, o którym donosił wewra.j ' dliw<:}g'o pnewodll. kominowego za...
kouk~ na prOJekt gmachn.
ny zostaną ?desłane z Warsza- "Gl')s Poranny" został llgaswny palił się daclL.
Ogołem pod adresem sądu wy do ŁOdzI...
.
d( piero nad ranem i pociągnął za.
konkur.sow~?
napłynęło 12
cell! blIzs.ze~o zamt~re:5o- sc·Lą znaczne straty. Ogień zniozW p6ł godziny później wezW1łM
prac, ; ,P0sród których .pierw- wama mIeszkancow ŁodZI s.pr:l cz.ył domek mieszkalny, ~todołę, straż (.gmową do poź:l.rtl w ~
~ mle~e. uzyskał ,!roJekt w I wą . b~ow~ gmachu dla urzędu oborę, vr której spaliła się krowa, W ENDLACHA i JANKOWSKJB.o
tej ehwib ;,~zcze ~neg~ wOJew.od. zklego prz~ P1acu Dąb &tanowiąca własność Andrzeja 1\10- GO pny ul R.zgowskiej 55, ~
Gurz,ński aotoriiiiiiiiiia.·iiiiiPiil'iio;.l;.eiik.tiiiiteii"iiiiiiniia;·JW'iiiii1aiiŚoCiiiiil";.l'iiOii"'ii";Skii'liiC;g;O;,iiiiizii·oiir~g;:liiiUiiiliiiziiioiiiwiiaiiil1liia_ziiiiio- DRZEJ E WSK lEGO (Pałar OW3. 12). od wa.dliwego pn.ewod1l. ~
/ Przyczyny pożaru narazie nie u- wego za.paJiły się drewniane . . . . .
objął wczoraj urzędo
stal/mo.
ki. Straż ogniowa. po DiespełJ!& go.
wanie
dzinie poża.r ugasHa..
Wy!okoM
Dotychczasowy kierownik vn ko
W czoraj lano powtał poiar na. strat nieusta.lona.. (l)
misariatu w Łodzi - komisarz Zię Zatarg z dozorcami dom6w. - Rokowania o układ
ba, mianowany komendantem pow przemyśle dzianyw
licji powiatowej w Włodzimierzu
W olyńskim, wczoraj opuścił Lódź,
w dniu wClorajszYlll od samego rl1 mi
3 800 d' I
k 3 M
D ł h
rana komisje sl:.rajkowe woźniców . K~lUiSja w lJlkutl,.i,J,.,i':"i ll
zlec w par u
a a I na o ac
udając się na nowe stanowisko.
Jak wiadomo, dzieci nieza-I pUn!któw tramwajami do parka
W dniu wczorajszym objął orzę ..hchodziły pos.wzególne uliee na· l'adkal'h załatwiła spol'lle sprawy,
dow.anie nowy kierownik vn korni· wolując furmanów w mniejszych kwalifikując zgłoszone domy do I moż'nych i bi.e dnych rodziców 3 Maja. ,W parku tym w chwili
przeusięhi0l's';wach do porzucenia otlpowic,lni.'.h grup, w zalpżno~(·i I korzystają z półk01onili. letnich. obecnej wl'oosi się nowy pawi ~ariatu komisarz Gurzyński.
pracy i przystąp!ell..ia do strajku. czego lIzgo;lniono w:;t:tly rćwni""l Mieszezą Slię one w dwu pun- lon obliczony na 2 tysiące dzi~Wskutek tago strajk rozszorzvl 1'łacc <!ozorcó\r w tych grupach.
ktach. Dzieci chl'ześcijańskie l'Oz ci. Będą one w nim J>'l"Zebywały
się
znacznie,
obejmując
również
lokowane są w parku 3 Maja, a w porze deszczowej. Na miejscu
w Rszewie
IlIniejszt' pnEl·isiębiorstwa przewn,TE'sz/'zc ,.... POCZątk2ch czcrwca dzieci wyznania mO.iżeszowego odbywają s~ę stałe dyżury lekaJak donosiłiśmy, na terenach zr.we.
r. h. porljęt.c z )st:1.l.v I'Okow.lllia !) Iw willi ~liIanówek na Dołach. rza choc6b wewnętT!z;n~h, !ekamajątku miejskiego w Rszewie
Na tle wystąpień ko!Ui~ji l'trajk0 UlIlO\\'l2 7.biofJw,!> dla pl'zelllyl':ilil 1,)Od Łodzią.
rza dentysty oraz 12 mgremstek.
powstanie całorocz'IlIIl kolonia wych dl'szło w kilku miej.~, !leli d,) llz.ianc!:·,) i wyloniollo specjalną ko'\V ~hllill. 5 bm ... odbyła si~ inKO~()(lloię w P~,!- 3. Maja p~wypoczynkowa dla dzieci.
incydent( w, albowiem opornych mIsję mieszaną, któr'L oLecniG U~ spekcJa połkolon1a w pa:rlku 3 wadz:J. mrząd mWJSkl w Lodzi,
Kolonię tę zalkłada Towar·zy- zmuszano do solidarności.
~Zel'egll
odbytych
kcm[ereucji ~Iaja, do]-(mana prz·ez wojewód.l zaś kolonię na Do1lach, złożODą
sI wo Koloruii Lemicl1, którego
Ze strony właścicieli wozów Ju:t ustaliła. wytyczne clkładu zLior,)· ki komitet pomocy dzieciom i z 500 dzieci w)"z'rumiJa mojżesZlO
przewodI1kząeym jest inspe'ktor w dniu wczorajszym wysunięt,l WE'g'p. '\Y przyszłym tygodnin ro- młodz~eż.v..
I wego,. ~ro~adzi na ~o~ ZU'z:ą
szkolny p. Komander.
r,od adresem Ch. Z. Z. propczycjr· kow,mia lTI:J.ja być ]lol1ownia pnl,eStwIerdzono, ze w parku tym du ml'eJ'Sl1uego Ol'IgMnZaCja TQZ.
Pod WW'l'ową kolonię tę te- "odjęcia układów ind~'widualnie i niesione 11:1' tercn inspektoratu przebyło 3.300 dzieci chrziCśei·
Nadmienić naleźy, że dzieci Da
ren ustępuje towarzystwu zarząd I,rzerwania strajku, związek jed nak pracy, celem osc~t'rznego ~stale-I ja~ski.~h, ~ochodzący:ch z t.r~ech półkoloniach
ezu~ się
miejs,k i w Lodzi.
(odrzucił te propozycjo, zastrzega- 11ia wanmków j podpisalua umowy dZl.e~llic mLa'sta, a lmanO'WolCI:C ~ ~{)brze, są ogO'J."Załe. l P'l"ZYJneraI jąc. że akcja strajkowa b~dzie kon- zbiorowej.
o'k ohc Placu. R~ymo'I1ta, .B~łut 1 Ją na adze . DrugI tn:rn~s ~tynuowa1J.a. do Cza3U przyjęcia zbio·
R<iwnoCZ('ś'lie prowadzone są. ro . D'Y0r~ KahskIego .. DZ'leCI co- k?l?lll'l przypada na mleSIąc SIeJ'
na ulicy Pabianickiej rowej umowy przez zrzeszenie kowania o umowę zbiorow~~ dla. dZ1enll'le są przew,07Jooe z tych plen r. b.
Z dnier.l wcwrajszym na ulicy f'rzed.siębiorcói'r.
przemysłu dziall'}go fallta7ryjnego
Pabianickiej między Sanocką a Pla
(wylób s,,-etrów i tkanin wzorzycem Reymonta rozpoczęły się praW inspektorlcie pracy oclbjó10 stych).
w związku z akcją porządkowania miasta
ce nad ułoż~niern nowej nawierzch- eię l)(lsiedzenie komisji szacunko-. RoLotmcy :ej ga.1ę I. i pro'lukcji
ni z kostki granitowej.
wfj dla dozorców domowy~h.
wypowiedzieli umowę i wystąpili
W dniu wczorajszym starosta! Ch. GRUNWALD (Brzezińska 16)
~osiedzenle zvroła:r.e z?stało nn z żądaniem podniesienia płac o 10 grodzki dr. Mostowski nadał 58 ukarany został grzywną'" kwocie
W ten sposób po wykończeniu
tych robót '.>zosa Łódź _ Pabiat]i-. wD10sek zw. zaw.. ?-o~orcow domo- proc.
..
właścicielom domów w Łodzi dy- 300 d., Berta HAUSER (Wysockłe
(~e będzie catkowic~e uporządkowa- wycl\ a. . to z raCJI hc·t.n~ch za.tar·
W ~pm~1C te,] zwolana zostaht plomy uznania za sumienne i samo go 12) - 300 d. grzywny, WoIr
na bowiem 0.1 moatu kolei obwodo- ~ć:v! Julu; P?wstawały r;t1ę.dzy wIa konferencja na 1 -1 b. m.
rzutne wykona~ie prac, związanyc~ JEROZOLIMSKI i Wolf WYGODZ, ' ~j układanie nowej nawierzchni! sClelelaml meruchomOŚtl l dozor. z porządkowame~ mt~s~a..
KI (Kiłińskiego 95) - po 500 zł.

WYCieczka do Belgii

Razem na. dzień fi lipca r. h.
slan zatrudnienia. wymMł 3,314
robotników.
WSZYSTKIE PODSEKCJE K.
P. B. \V JEDNYM LOKALU. )liPjt;ld obywatelski komitet pomo~.Y lJezrobotnym w Łodzi informu·
je. że z dniem 7 lipca r. b. wszystIde podsekcje zostały przeniesione
•10 jednego lokalu przy ul. Sienkiewicza 53.
Znalazły tam pomieszczenie 'Pod·
Hkcje, dotychczas mieszczące się'
]:rzy ul. Piotrkowskiej 113, Piotrkowskiej 238, Srebrzyńskiej 12, Pomor:5kiej 18, La.giewnickiej 32-34.
BIUro w nowym wspólnym lokalu czynne jest ka.żdego dnia. w god zinach od 8 rano de, 3 po poJ. i
przyjmuje 7.glaszane rekl.ama.cj'3.
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Kolonia wzorowa
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Inspekcia
.
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Kostka granitowa
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D'Dlom, uznania i grz,wn,

I

zostało już zakończone.

J

I

Pocz. 4, 6. 8 I 10

l\lERVYN I,E ROY,

twórca filmów NJestem
Zbiegi€.m~
i nAnthony
Adverse" stworzył nowe
IIrcydsiclo p. t.

~nv~o~a ~O~ ~arYiem

Brian Aherne
Olivia De Havilland
w

roi.

głóllln.

t

W,ieżdżajac,

"
podrzucają

na roboly- sezonowe IPI:~;a!~~~:t~:;~:j~;:~::Y:' ~~~ !~~:)n~ ~~ ~~I;~~!n~~ów,
('podarzy

masowo swe dzieCI w urzędach

Okres lata oraz pora nadchodzą·
c.vch robót sezonowych wywołala
powrotną falę masowego porzuca·
nia dzieci przez rodziców, wy jeż· l
dżaj~cych nu rob..:> ty: ~ie ma dnia,
by me z.o~ta~l.ano dZieCI w ~trzęd~ch
~ nadz·et,. ze. pozrllco~~ml . z~Jmą
SIę od~owledme czynntkl. .ZJ~WIS~{Q
to nosI charakter szczegolme me·
bezp~eCZ!l~ o .znamion~c~ wyraźnej
złoshwosct. LIczba dZIeCI porzuco-)
nych je t w tej c.hwili tak znacz·

na, że władze miejskie nie są w stli
nie zająć :;ię nimi, nie posiadają~
wolnych miej.,c w swych z,akładach
opieJwńczo . wychowawczych. To
teź. będąm1Uszont; ,,":ysyłać i lokow~c po.rzucone dZlec~ zdaJ~ od Lo·
dZl w mt~y:!t ~upe~l1te o~rotl~ach.
Jedll~czesme, l~k SIę dowl~duJemy,

p~ze('.lwko rodZIcom lub omekunolll
kt?rzy dzieci w ten s~osób porzucaJą, wytoczone zostame dochodzeuie prokuratorskie

łodzklch.

Wczoraj sąd

*

starościński

poza tym 20 właścicieli domów
ukaranych zostało grzywną do 2()(l
znów złotych. (Ii)

skazał killmdziesi'ęciu właścicieli
«omów na areszt i grzywny za nie .

przeprowadzenie remontu posesji.
A~toni - Bolesław KACZOR (ul.
OwslUna)! ~tóry ukrywał się przed
w!adz.aml! zonę ;vysłał ~a wieś, a
~leszkattJe .0dnaJął, dopiero ~ wyI mku energICznych poszukiwan został ,,:reszcie w~zoraj r~no zatrzymany l skazany :Ia 14 dm bezwzględ
nego aresztu.

j

WJlosowane bon,

funduszu inwestycyjnego
W AlRSZA W A, 7 liJpca. (IPIA T).
Urzą.d długów paIlstwa komu.

nikuje, że w dniu 7 lipca 1938
roku wylosowane zostały do umorzenia bony Fundus-zu Inwes.tycyjnego OZ'llaczooe nr. nr.
681 7351 16108 17918 313119

j
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łódź

Gdańsku

II

w dniu

27 czerwca r. b. rozpot'zął się w Gdyni kurs wiedzy
o
(Mańsku, zorg3.nizowany z inicja,
tywy kolegium międzynarodowych
Wczoraj rano w sądzie okrę
wykładów akademickich im. Piergowym
odbył się daLs:zy ciąg i
\\"~zeg') Marszałka
Polski Józefa
Piłsudskiego wspólnie z towarzy- zakończenie procesu, wytoczo~twem przyjaciół nauki
i sztuki nego przez zwią.ze'k pracowników tl'amwajowych przeciwko
w Gdańsku.
Zarząd. miejski w Łodzi na kurs redakcji endeokiego dziennika
.,Orędowni'k" za oszczeI"CZy ar
tf'U wydelegował trzech swoich urzędnik<'w, 2. mianowicie: pp. in- tykuł ,p. t. .,Agenci Komintemu
bpektora Jamroża., referenta Gołuń jątl"'Llą....
W drugim dniu p.rocesu ze~
:-;kieg(l i referenta. Wysock.iego,
znawał ostahri świadek łódzki
starosta grodzki. Przemawiał oskariyciel prywatny, obrońlCa
oskaT'żonego redaktora ódpowie
PALSZ~E PERLY SPRZEDALI dzial'11ego ..()rędoW1l1ika" Wła
OSZUŚCI ZA 1700 ZŁ.
dystawa Maciąlga, po czym sąd
3 czerwca r. b. do l'rzechoclzącej ogłosił wyrok skazujący.
ulicą Chał Rotblat, Wł.lŚcicielki pieRozprawę
otworzył o godz,
karni w Tomaszowie doszło dwuch 11 rano sędzia Maurer. Wobec
osobników i przedstawiwszy ! się nieprzybycia kierowni'k4ł związ
jako uciekinierzy Niemiec, zapro· kU', p. Lenka, adw. Hartm3.n reponowali Jej spuedaż peret Tran- zygnuje z zeznań tego świadka,
sakcJa miała być przeprowadzona a sąd przystępuje do zbadania
w bramie, W ttakcie omawiania stall'osty grodzkiego, dr, MO,5ltow
warunków, zjawił się trzeci elegant slkie'go.
ko ubrany mężczyzna, jak się oka·
zało,
podstawiony. przez pierwstarosty
szych dwnch. Oświadczył on, ze
pragnie nabyć cerute perły. "Ucieldnierzyt! uważall jednak, fe Rotp. starosta MostOWski, powoblałowa ma pierwszeństwo I od- łany na świadka pr,zez obronę
mówili oddania mu pereŁ Za perły, dla przeprowadzenia dowodu
które okazały się nędznym falsyfi- prawdy, zł&lył zeznania, które
katem wartości 2 złotyeh Rotblat wypadły rae~ej korzysblie dla
Zaprzeczył on w
zapłaciła oszu~tom 200 zł. gotówką oskarżywIl.
8Dosób kategoryczny, jakOby w
i kosztowności wa\·tości 1500 zł.
Gdy afera wyszła na jaw, Rot· łonie klasowych związków zablat złożyła zameldowanie w poli- wod~ych nurtowały prądy kO
cji. Wczoraj nadeszła wiadomość, munist~e. Takic'h nast,rojów
że obaj oszu§Cl zostali ujęci W' War nie było alIli na terenie zwią:zku
szawie. Są to Waldsztajn ł Ban- tramIWajarzy, ant W' zw. prac.
merder, Osadzono łch w włęzłenlu. in-stytue.if ~yteeZlDości p.ublicznej, gdyż W' pr.zeeiwnyJl), wypad

reszlu za zniewaienie

iesiCle

TomlsI6w

__

~~~t~._1_~

redownikli skaza n, za o Z(Z r tw

na kursie

wiedzy o

____________________________________

związ

u tramwajarz,

24 godzinach. s,pontaniczny wy związkowi działanie na rO'~kaz brońcy enJdeckiego takie pr(9buch straJku świadek HU'Ina- KOminternu. Jest to tego rodza· te. takie j.asne, że tylko paczy dążeniem do szybkiego wy- ,iu zarrut, za który kodeks kar- trzeć, jak cały kraj wyrazi ,,0ny surowo karze. Zarzut ten, rędow.nil\owi" wdzięczność za
grania akcji.
jak chciała obrona, potwierdzić zdemaskowanie "wrogów" pań.
mieli świadkowie "narodowcy"; stwa. O "linii'" obl'Ony świad
ale oni sami wyszli z rozłamo~ e.zyć mOże np. takie powiedzOlI
adw. Hartmana
wego związku, którego wielu ko: "W wyścigu łOh'osłwa, kłó '
Po zamknięciu przewodu są członków okazało się komuni- J'y dzioś odbywa się U:I świecie,
szlachetność nie odgrywa :laddowego przewodniczący, sędzia staml.
- Proszę ą.dul Jeżeli nawet ne.i ro]j. bo nic uie pOmaga.
Maurer udziela głosu rzeczniko
wl oSkarżenia, adw. K. Hartma- przyjąć, że w związkach zawo- Polska ni .. może bawić się ".
nowi. W dłuż.szvm wywodzie dowych są ludzie o pogllądach 101erancj~, ja"k Francja".
Dalej adw. Kowalews.ki popi
mec. Harhnan uzasadnia punkt koonunistycznych, to czy fal.t
Po pwnkcie akt oskarżenia, wy- ten może być dowouem, że zwiąnje 1'ii<;: s ~'oistą interpretacją
twierkazując, iż wina "Orędownika" zek jest komunistyczny? Znan'\' ruchu sodali.st~·('znego.
jest bezsprzeczna. Artykuł, po- jest ;powszechnie fakl: że kilka uz..1C, że między kOmunizmem
mawiający
działaczy zawodo- lat temu aresztowano za kOmu· a socjalizmem ... uie ma iadnej
wvch o robotę wywrotową, o nbm urzędnika Sądu Najwyż- różuicy ... Historia \lICzy na~ ,
kontakt 7: czerwona Mos.k.w,ą., szego, u które~ro znaleziono nie 111lówi on - 7.e sO{'.jnlizm je!!t
działanie
pod jej dyktando, legalną bibułę, Czy woJno Wf)- prE'hlJ'sorem komunizmu", I da
szkodzenie interesom robotni- bee tego powiedzieć, że Sąd ~a.t lej na, ll;pujr cała lilani:l uklcczym itp. jest w"soce obelżywy. w~y działa na kOmelld~ rzt'l' pam'ch "argumentów" endcckich.
Znieważono z lekkim
sercem wone.i Moskwy?
starych, wytrawnych działaczy
.,Oi'ędow·nik" sz"kn}u,je 7wiąOddawszy }łokll'>n łdeologlł
snOłeeznych. nazvwa i:lJC ich "SZił zek złośliwie Dziś, gdy pracE''' l'8sisł()'\Vskid, adw, }(( ....,2j('w~l{i
chraJami",
jeszcze trwa i nie ma ,l'e~zcze ZllflW do~'ada sw(>~o konika i
wyroku,
zamieszcza on znOWll twieJ"dzi, że trudno złapać kn- Trudno - mowi oskadyobel'żyw~'
artykuł p. t, ,.Klaso- muni tów n3 gorąC)111 uczynku
ciel - nie oburzyć sie na takie
wi
przywódcy
agentami KOmin za rc:k~, f;dy:i jest lo ruch nicpO'stawielllie S1l'rawy. Działacz
" ,'- !<to'r' ) l d l
'l
legaln\' j ż;lden ]wmllni~!n niC'
związkowy, naez. purtal należy ternu ,"
vn la a po" f.\d'
J1
..
kt"
rza
swe
kalumn'e
T7. ..
"
po 'PIsze Le, arac.ł l , w '01'('1
dj na.ibar(lzlei zasłużOnych niel , u"alf\l11, 11
,
'" d '
,..
'
,l
podleałościowców. Za ~łowę je- wina oskarżoner:ro jest calkowl-' ,pr~'1 Zll~ " \ l . o;~n W) ~Jla ~ an~
go władze zabOrcze 1lrzeznaczy· cie udowodniona i prosz<: o \Y~ '- ~?r-o ,q do"" ~\.ob~ L tE',",~ .le~t rl,~
ły 25 tys. marek.
Albo [,enk, mierzenie mu takiej kary, ab\" llle.go ZUpdllJe .J.~t>Jle, ze wład~e
który odl lat nracuje na nlwie OSkarzony przesiał sie uśm!.~. Z\vJą,zl II tranl\'o'u.Jarzy, .. pracuJ:-!
chać pOdI.'Z:·' r-;-(' . ') h: .. ~f1OWcl wedłu.i~ dyreJdyw ~loskwy,-społecznej, który Jest starym pc
go
.
Obronca .,Ol'ędowlllka" Ulpra~z
owlaklem. Nie moż", być dla
.
l
('za sohie w ten !lllm SpO,,(l!J
s;połec~nilka
większe,j
obrazy,
Pr!em6wien~e obrońeJ!' ws.zel~i~ inn~ hv~ tic. ~r. in.
Ja,k, naZiwanie go sza~hrajem.
-. tWIerdzlon, ze ZWIązek 11'" ma
'Artykuł .,Orędownika" -ikonNa~t~p.nie gl~ zabiera obrońca legitymacji do skarżeni::t pi:\ll1u
tynuUJje mec. HarŁman - za· adw. Kowalew8ki~ który wygra I'ndec'kiego. bo skarżyć pO'l\'inni
wiera jednak ,poza tym b. ci~ż
przemówienie w}bitnie ży- wła~eJwje obrażeni dzilłłnez'-.
ku organizacje re byłyby bez- kie oSl1 arżenie. - Zarzu~a on sza
dożercze. 'Vszvslko je ..t dla owzgiędnie
rozwł'łZaM przez
\'fladze admłnłJ!'tracyjne. Wpły~W'i komuny, njawnioneJ)T'zed
Na wywody oDrońey repliku.
laty, l';ostaty juiż daW1l1o całkowi
l.ie adw, Hartman, który wsk.ade wytrzebione,
Panł S. Grrnszlalnowej I RodzInIe oraz SzefowI
! znje, te to, co powiedział jego
Na pytanIe oskarlyciela i 0IlMzemu p. MoJieszowi Grrnsztaln~wl 1: powodu zgonu
pT'ZeciWlIlik jest swyualnym
brony, Śowiadek starosta dr. Mo
wymyślaniem ł z:nlewagą zwl.
B.
P.
słowski wyjaŚlnia. ze ",ykluC'l.Ok6w.'
. ue jest, aby s!'1'ajk tramwaja1'ZY
Adw. HartmanpowraeA III.
łódzkich miał inne podłoże, niż
in, do zar'zułU', i! naoz. Pur,tal
ekonomJe:me.
był zna.tomym ~kazanegO' za . .
Dalej p. starosta konstatuje,
munizm
Zdziechowskie~o.
"zezere
współczut:lie wyra~ają
że nie może być mowy o żadJlej
"Gdyby b~'l' .lego kot .. ~ą ideołącZ!llOści te.i lokalnej akcji z za
wym, p, Purtat napc',\ no "If!
i
byłby d7.iś na wQI1uoŚej"
[111') '
ta'r giem w łanie Zw. Nauc7.yc.
firlnY
PolskiegO', obalając w ten spowio
sób wersję ohroiIcv. Strajk został przez władze złamany pO
W,rok

Mowa oskari,ciela

Zeznania
dr. Mostowskiego

Delegacia-

DOW. oIkUSIrlega
U

1

Ct

Replika oskari.ciela

pana premiera

,
•
'
.
WA;RSZAW'IA:, 8 h~. ~A,.,:

~n p~e!es radv mlnrs~6w g~n.
Sł~wO') - Skła~owŚi prz'Viql

dZl§ dełega;1M spoteezeńshva
PO'W. olku.slue~, ,orowa<boną
p~ez p05łów J)łu,g0llJZA i $.owiń
skl!eRO.

Irona Chila 6runSllalna

'~IMNAST1'1[A

M'ETODYCZ1U I ZDRO
WOTNA NA WOLNYM POWIETRZU
\V stałej dlłtno.\ci do kultY"'owania
wychO'W'ania filyemet;o wśród uerokich rzesz inteligencji pracuJltcej, or·
ganizuje tKS. Makabi kul'll gimnasty·
l-i metodycznej i zdrowotnej na wolnym powietrzu dla poczętkujących
(pań j panów).
Po mowat'h sąd udał t>ic:
T
Gimnastyka odbywać sil; bl;dzie 2 ra
zy tygodniowo" godzinach ,,'ieeroronaradę· vY jej wyniku sąd lIvych na rzęsiście oświetJony,m boisk"
zunł Władysława Maeiąga winlukabi, przy ul. Sterlinga 2 (tamże
uym znieważenia związku tram
prz)eS>Ntrzenne szatnie, natryski, bufet
, " a . i a r z y przez l.nmies,zczenil'
de. adto odbywa !ię gimnastyka dla
() d
'1. h
,'11'
zaawansowanych grup męskich i żeń·
~IR
d
ł'I""
" r~ owm ... u os Z 4"ZC rczł' J(o
~kich pod kier. wykwalifikowanych I
U'V
tykułu ł
instTU1kt(}r6w.
d
AU~ZTU.
Przydział do odnośnej grupy gimna·
.ł:l!z@e~1i'
z." ..J"'t"{~ll1·e '_'1)1' ~.I. fr'·' IH
stycznej oparty jest na zasadzie wie'Mil
'Ił
... . "':"...
, I, b L~" "
ku i z~wodu uczestnika, po przepro\V
. ' ej d' " 6 "
. _/ nieZWYh.hC.'h ukolic~noścjaclt,
I \Vłod:lJ"czyk "\ c1IUUlił 7. la'Su 0 - z zamIauą na dalsz~ch 10 dOI
wadzenIU wstępnego, bezpłaulego ba, , czoraJ
1">0 llnJ!:!
lano Il,1
-'
I·'...
;u'eMtU.
-lania lekarskiego.
'desła do Ludzi wiadJmość, ii.
Z po{'ją<1u na sdaku l,olejo- ~uc7on.~ zo fał prze;,- poh~Ję I u.
,.'
Blilszych informacji udzi~la i J:3P groźny bUlld~·ta ,}Ć1Zl'r WLODAlł ,," 'nl Kl1t,~u
_ Płoci ~
aLlilU l.Ję1.\', Nie mó!-{ł on ~aę nawet bro\\ nsl!l\c~ m?l) " ~ch wyTo~y
przyjmuje sekretariat klubu, Al. no CZYI< mord'''l'c'' R'lłaj'cz"ka z', ~" t '
' "1''-, P J'"on,
l' '. ' '1 nić. ",
!!d\"~
miał "ęee . cią!!le
skute.
ku ~ąd S 1\\l ' lcnlzll,
ze Uft.Ykll
..
k' 21
t 1?41
"
,
,...
"
'uo yJ1lo1l~1 \\'ł U d alcz~
~
=
, ' , '
. l
. t
..ł
~Cl?SZ l. " e. ,; -07, oodzlenn,~ I Pabianic zostal IIJ'"łv lu'zez poli.l . . " .
..
.. ','
,_ ~ Pod I\lllI)"m kOllwoJem lJJ'~ewle- .;.~gellcJ
~Ol1lln erJ!l1
.Ją; ~1.ą
procz medzlel, " ",odz. od 10 - 1ł I
17Jl.ln~ Jest doJJI ze polICJI ze sv. c' . '
WI d' ., 'l"~
1 t' . ,
0. 0. t\"(~zvl dZlała1noś"l
udllZlalll
J8-22.
cJęuagramcypawutłowkułnow " 'ollietwvkłe<lo sprytu. zdołał , ZlOll~
.0 all,zy,a, ~Ol~ Ta- lj"
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.. k'lego w po bl'J- I"zmylić ('zujnuść
•
h
HodzJJI . przebvwał
no
zw. prdC. lllS , U7. ,pu LC/'
· , i g OSt y1łlll1>t
s k u'bo
('skOl'tu iącycl! jledwle, ',36 fi.:
" ,
.
" , ,', .
:
C7.Jotllowie Mal-.ahi l...orzy~laj'ł I in,l iu lllieis('owości Sh'zcicc,
j.fO p'~li"i'lIJ'6w i w pewJlr! chwi-I wolno~cl, du \\"1~ZH.'llla 'w Płocl,u, łll'.1 I. naHlzeUJe go lla.(.~traf~ zar]}'~jdualnyeh I)O~. zniźek kolejowy~h, \
' o
"
,
' ~ d ' , C.'
:" d
,
"
. ".
a
I gdzie zostal o. adzOll\' w osobnej J Uf:UllR u .mas rHbut!Hcz.:cb. -,wa:onych do miejscowości naomor,
.T a-k don OSlt .. Glus POI alll l~ i h. ",d), pOCJą", z\hłhual biel"t u , , celi
Obrona me pJ'zeprowadz1ł~, dO~I\jch, podt:órskkh i in.
\YJOChIJ'CZY'], ollegduj zbiegł w szyhlmll .'ucłwm otworzył .drzw! I
.
wodu llrawdy. \Y zwiqzlll n;"
iiiii____;;;_...",_-;;.;~"Ii'a;;..iIi.....
iiiiliiii&~iiii_~r.= ! w~go-lIu. w):sl'i.?czył ~ poclągn 1
Włodarczyk Jdóry przesic- I było v'pl.\' ""ÓW 1,omll~1 islyc7
...
I
IZlllld w pobhskuJl ł~SI('.
d~juł '; swylll ży~ju '; ~'ięzi~:I,!t~ lll~ch, ~~().' lwierdził ,~\\".' In Zt'ZIl.1
,ZarządzullO nal\'cllllliasluw\' okołu.35 lat, a !la,l !~r)lll CląZ~ '.lll'm :-'\'lndE'h tarosła dr. :'10
•
'"
31"_
_
IpOŚCi g . k\ón' pocnltkowo nie d;l obeclll~ wyrok, '>ll1lerCl za za1l1orlo,Y~ki.
dwóch robotników przy pracach kanalizacyjnych wał l:ezuJtatu, Za \YlodaTCZY- dowallle. Ra1:1J<:zyk~ ora~ Sp1:-a- S: l . z<1 d 't sil',
eJ'
wa za uSlłowl'tllle UClI_ czkl z Wlę,te nJc , nO .Zl
Z pO:-,lq~
Na terenie posesji Lewkowi- huJ\lego rowu kanallzac"Jnego, kłem rozesłano IJst~ "ollc.ze, n "
, lód k' er
b d'
d
dem oLrollcy, ze ~karg~ wmlli
,
Zerom,s k''lego Po'
111onl"1lcl'e
przepro- WlUuH
zl~l~ał prze
'lJdteI">O'l
ę ~le o po- "·llies'·~
z,-n'les)"ezl'! przy 11 l lCy
u6." ,- pe"'Jl\'l11
'"
, . Ob'SWll"}'\
". , nadto
_, ', w całe.'I -okolic'"
,
J
sąacnl Jeszcze 7a
"
" obraz-ClII'
,
. .lcś·)'I
"
, ...
"",'darzy- t si~ wczoraJ' po ',)DłI1- il'" Zil'lll.iH<, "
rlt"zt'biąc"
!lod sohn
v.adzollo
obł'GlWę,
,
d
'
l
.
(l
')
\\wno
zWlązek
zl\lCSłaWIOllo
.
JE' ną 11Clecz 'ę.
I . , . '
.
.
.
dniu tragiczJlY wypadek, który obu mt:żcz;rzn.
\Yczomjszt'j noc~- włndze u~la " ~~. ~.,~.~~~-o.e. .11'(~\I0CZeSlllP oso~~' ,~' 1111:1 pr;',
Omal nil' spowodOwał śmierci
Pospit'~zollo im 7 pomoCll r;- liły, ż,~ "-łodarezyk nie zdołał I
cl1JJ1ce, Sąd uwaza, zc WIIHl 0{hvócb l'ubotników,
raz Zaalal"lllOW:1llo ~ll'a,~ ()l~;lif)-I.i~zczc uwolnić się z kajdanek
I!tłJłaał łk".,..
. s,karżlmC'~o został~~ uf,·:lhH:Il. -\y dOJllll t~'nl prowadzone SI1 \"t!, Pc j,i'ku 1lI11Jl1 :H'~11 ziłtlłallo1źt' okryj skutc r~ce szmatą, by
6f'I
Skaz~t go 7 art. 2,).? J', k, I przy
ohecnie prac~ przy przyłącze- ud~rzt'bać obu robotników, - uie zwracaćuwa"i llal)ołvkawyJ11larze kary _·'\7.1:1t n"d 11\\",·
nin pO~('s.ii do sieci kruJlalizacyj Lekarz pogoio\yia slwi('fd7.il li' nycb ludzi. \V tel:' spos6}) p'osu- !
g~, :ie p, Macią~ ;'i(' '. , nr"l'
n (',j.
Piet~usz~wi',ki~go ~ła~?nnic ha~'- w:ał si~ on w st~onę Kulna. ~oli- i nift&rkfi.w~k~
ft'm artykułu.
D\\ óch robotników 26-1etni ku l ogo!lle uhrnzcllw, Powaz- c.Ja zaczęła mu Jednak deptac po P'IVI
V
11 U
I ""\Tok, prz\ :;" LI/. '; t;,1"Y o'
,\ntoni FIETRUSZEWSIU (By- ne obrażenia od:tió'ił równi<,ź piętach. Krąg obławy zacieśniał
Od ')
7
l 'T' l 1-1';;;J ~'zczćrstwa
.. ( . ,.~
1';:,'1" \\"\'slrz~' (' k:l -tt) j Stanj~-łnw GŁO' GłowaczYll ki, (I)
si~. v.rreszcie wczoraj około go·
'" po po. e. :)0·00.
war! n:1 "':lli (1,· ' , \' ,,,' ' l:C', (~)
WACZl'NSKI, stali na dnie ~łę
dziuy 5 nad ranem w ch\yili ad.'\" ~ •••••••••••••• '''I.'''~
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Na lawie

Wczorai

.. GU)~ PO'RANNVO

RADIO

oskarżonych

RuMa SeMweSlralOra

W ł.odzi•••

UJ

MieSZeni

ołalniMa

DZISIEJSZY PROGRAl\1
RADIOWY

620 Muzyka z płyt i gimllastyb
7.15 Orkiestra salonowa.
skazujący
12.03 Audycja południowa.
mcldow;lta w policji, iż jej sąsiad Anto
1\; GRZEJnA oraz jego ż01Ja Francisz-I
13.45 Utwory fortepianowe F
~~ o~r.~dali j~. sy~l~lUatyczllie.z ~i,cli~:
Sąd okr~gowy W ~OdZi, rozpatrY-1 ~lie jest tylko wtedy potrzebne o
~ąd skazał s, dezYllgierów po 4 I.iszta (płyty).
~.~ÓO "lł~ządzaJąc Jej szkodę" k"OC1C wal
dniu .vczo.raJszym Sp~aW(2 Jl~ przcprc~adzoJ1~ zostaje. rewi- miesiące aresztn z 7.8.wieszeniI:lJn na.
14.14 Muzyka obiadowa (płyty).
Edwardowi ,JASTnZĄBOWI (Piasta przecIwko 46-1ctmemu M, sZLE- zJa poza nlles'lliam~m płatmka.
5 lat.
15.15 "Marzenie a rzeczywistość"
39) na ulic~' Pi~Jme.i lliezn3Jni sprawcy ZYNGIEROWI oraz jego
żonie
- opowiadanie dla dzif'ci starszy('h
~l",adJi rużne rzeczy warlości
O'kolo 46-le1niej Surze.
lOO zł.
15.30 Rozmowa z chorymi.
15.45 Wiadomości gosiodarcz/'?
Janina KA~II:XSKA (Abramowskiego
\Y dniu 3 ~ierpnia r. ub. przy::1) zalllPldol\'a!a w
policji, że gdy byŁ do mieszkania ,zlezyngiert.·\v
Podali ni2szą cenę sprzedały, by oszukat
:1.6.00 Koncert orkiestry wejsko·
rg!Qsiła sil: po należność za pracę do
weJ.
przy ul. Śródmiejskiej 19, poborca
~jarii DO~{A:;\SKIEJ (Głęboka 4) w
skarb państwa
16.45 . )~ lą:>k') - felieton wygI.
kwocie 60 zł., ta poszczuła ją psem. ITr urzędu skarbowego Micc7-yshw
':Xustaw
Morcinek.
.
klury l\amilJską dotkliwie pogryzł.
Szmill, celem wyegzekwowania na.Jz!,:\ skarbowa. w Łodzi otrzyma- państwa.
Do mieszkania Rejdli SZWARCBERG leżno~ci w wysokości 306 zł. z ro- la wiadolllo~ć, że 10m przy nI. Ki1'7.00 Akcja kolonii letnich w W·)
Z:t przestępstwo to pociągnięto
O,rólka Ui wtargnął J. GlEJBE (Ryh)ili~kiego
158 sprzodany został winnych do od]}owiedzi.a.lności kar- :ewództwie łódzkim - fElieton.
na 20). który właścicielk~ mieszkania ku H)3~.
17.10 Koncert wymienny.
przcz malitlnków Kl.l,rola i Antoni- Dej. Sąd okręgowy rozpatrywał
pobił i skradł jej 50 zł. gotówką.
Poborca przybył wraz z licytan17.50 Jak w bajce - pogadanka.
_-a gorącym uczynku kradzieży'"
uę
KOZŁOWSKICH
Augustowi sprawę Kozłowskich i Fuehsów.
sklepie T. GROSSA (Zgiers.ka 40) ujt:- tami, którzy jednąk llic chcieli na- FlTCHSOWI, ,iago żonio OId~e i 8y- Karol i Antonina Kozłowscv ska
18.00 Życic chwalebne samolot~
to 7,łodzieja lł-Ietnie.go Henryka GO- być zhyt wysoko szacowanych
nowi Arturowi !.a sumę 56 tysi(,cy zani zO!'itaJi p" 200 zł. grzYwny z - pogadanka.
LĘBlOWSKlEGO (Brzezińska 85).
przedmiotów.
Wówczas poborca
18.10 MU'Lyka na -iwoje sl<rzypiet
S. FISZER (Dolna 12) zameldował w
złotych. Transa.k'Jja zawarta 7.Osta-1 zamianą na 20 dni aresztu, August
policji, że w czasie jego nieobecności przeprowadził rewizję osobistą i w la w kancela.rii notariusza., jednak i Olga Fuchsowie skazani zostali i fortepian.
kieszenl
teściowa jego Rajzla WAKSlIAN (001- tym celu włożył rękę dr.
1845 Nowości literackie.
tnm strony podały znacznie niższą po 100 zł. grzywny z zamianą na
na ol) sprzedała jego 4 krmvy wartości ubrania Szlezyngiera, wyciągając
19.00 Pieśni w wyk. Pbtówny
cenę
domu,
:\
.nia'1o~~cie
37~500
zł.)
110
dni
aresztu,
zaś
Artur
Fuchs
1100 zł. rzeźni·kowi przy ul Gęsiej 4a z niej jakąś paczkę.
19.20 Pog'l{b_nka ,'tktllalna.
W~kllt€'.k clego
obl1lzon~
zostlały na t5!) zł. grzywny z zamianą
za 900 zł. i z pie'l1iędzmi zbiegła w nic
19.30 "Ameryka na wesoło"
wiadomym kierunku.
Szlezyngier 11 siło wał mu wyrwać znaczme opIaty na rzecz sI{arbu na 15 dni aresztu.
Przed domem przy uJ. Piotl'ko-wskiej p:1czkę z ręki, .z.aś żona jego UCle.
koncert.
19 samochód najechał na Karola KU20.00 Kouc':lrt rozrywkowy.
rjła się ramion pobor,}y i w rezulBĘ (Malinowa 2).
21.00 Letnie kłopoty - pogada?!.
W lokalu wydziału opielt<i społecz: tacie, po prmw(óceniu go na łóżko
ka.
nej zarządu miejskiego (Zawadzka 11) wyciągnięto OlU paczkę, w której
kierownikowi firmy "Altart, Rousseau et Co.II
dostał ataku
nerwowego Bl'Oni~ław miały się znajdować pieniądze.
2100 .,1'ruoadury przedmieścia"
~TĘPNIAK (Szopena 25).
.
'i·Y(lnin wczorajszym przed sąd~m gdy go wydalono w' maju :1 937 r. - lekka audycja Jll1t7.yczna.
\\' areszcie VII komisariatu polkji
W rezultacie pocią;nl<:to malżon· ~rodzl;:im w Lodzi odpowiacbł Sta- groził, że zabije ki':lrownika firmy.
(AL Kościuszki 19) zemdlał przebywa22.05 Mutykl'. l'3kk\ ) taneeznll
ków
Szlezyngierów do odpowie- nislaw KWIATKOWSKI, h. robotPowiadomiona. policja przeprowa- (płyty).
jący tam AntO'Jli JÓZEFOWICZ (Mi<-Iuzialności sądowej.
czarskieg. 3).
nik firmy AUart Rousseau i Co, dziła dochodzeni:3, VI{ wyniku czego
Prz:y ul. Wólczailskiej 1H dostał oprzy ul. Kątnaj 19.
\ Kwiatkowski staną.ł przed są.,lem
AUDYCJE ZAGRANICZNE
sirego ataku sz:alu Wawrzyniec BIEOSKarżeni nie przyznali się 00
Kwiatkowski
był parokrotni.e wy grod.zkim w Lou.?i i skaza(lv został
LAWSKI.
winy, t.wierclząc, że I,oborca nie
BRUKSELA (322)
d:1la~y. lecz każdora.Lowo p.o tym na 1 rok więzienia. z zawie"szillliem
Przy uJ. Brzezińskiej 40 otruła si~ miał prrawa pr:ll~prowadzać O'lobi2.00
Tripartita
Vogla., Koncert nA
stej rewizj! beJ; piśmiennego poJe- przYJmowallo go do :GeMy. Ostatni.) wykonania kary na [) lat.
kwasem solnym Zofia KANECKA.
altć wk~ Tamm:mlt, Suita baleto·
Przy ul. Ląkowpj 23 o-trul się lumi· I nia.
n alem A dam PASTURSKI.
.,iiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
wa
(1648)
\\- mieszkaniu przy ul. Limanow-I~kieg() 161 O'lruła się nieznanym pły\U
POJliżej podajemy wylosO'Wane pre- 9687 10626 12826 14755 16-807 17U6 23.00 Suita. Ra.meau, Symf(lnia eteIlem Bronisława SOSZYŃSKA.
rnie po 1000 z:ł. Pożyczki Inwestycyj- 18974 ' 1924:> 22102.
mentiego, Fa.nt:tzja. !la. fort.epian.
"'skutek najechania prz:ez: t'~.wen:y
nej.
iH - 3490 9930 10073 107G8 11798
z orkiel!'trą Fanrego, "BaJ W W.·
szajki
włamywaczy
~to: odniosła ciężkie obrażenia cielesne
Picr"-"lSz:a liczba ()'~nacza numer, 12299 UllO Hi277 17246 18479 20193
necji' , Delvincomt&.
18-letnia Olga ZIELAREK (Ruda Pa·
Jeszcw ~negd:tj W' są,dzie okI-ęgo druga - serię.
21403 21901 22704 22438.
bianicka, 'Piasecz:na 3).
STRASSBURG (349)
wym W' Lodzi ro?-poc1.ął się proces
2 - 172 395 18b8 1772 2028 2750
37 - 432 Hi35 1258 1222 2'528 2852
~zajki 7lod~ejskiej, krom. dokonała 2795 3452 4269 47615 4419 48&8 5713 2078 3908 3877 3291 3494 4715 6827 :H.4O ..LuiZ&" - opera ChlV1łen&
5827 7827 8898 911'5 9'543 9266 9773 5708 6851 7009 7022 86180 9222 9218
ni, : fra gmenty}.
•
"
włamani.a do składu apt~~wego 10628 10284 10259 11767 11819 11350 9438 10819 10054 lO'516 11669 !l2123
k
Jana. Sikorskiego przy .nl. Rokiciń- 13594 13'676 14376 15463 16329 1724-1 12360 13243 13401 13761 13441 14454
·
t
MONACHIUM t4ll5)
na 50- Iet nią s arusz
~kiej. WrM; ~ wła.mywa.ez:tmi za- 17252 1807~ 18074 191:52 19535 20'268 14017 14044 15138 15219 15115 17897 2f)30 Symonia. B-dur httio, El,
'YIiLNiO, 7 llipca. (Tel. wł.). !ied1i na ławie o~kar2oaych trzeJ' 20813 21267 21040 21432 22768 22495 7854 17463 18369 21339 21490 22706
Wariacje orkiestrowe Bra1nMa,
22'518.
22068.
Symfonia. D-moll Sebttmana..
On 4 komisariatu zgłoslła się paserzy.
3 - 1373 239.5 2777 3950 5007 8218
40 - 677 2534 3765 3173 3322 4.'107
.1 .. (·sL-kanka wsi Rzesza
,"Ver8162 9850 10089 15$7 16812 16157 5082 5043 5336 8925 9554 9594 10089
BUKARESZT (365)
\:c~"~Ka, Helena Hkiewil!zowa.
Wcznaj sąd Ogł03ił wyroli, tl3. 17664 18388 21148.
12802 13981 1~12 14086 1ł994 14371
jll:l~ca 50 lat i zameldowała, że mocy kocrego skazani !;Ostali jako
4 - 1725 4539 4938 5634 7706 8472 14824 15914 17552 17312 17546 19854 19.40 .Fa.ust" - opera. Gounoda.
.
l
l
1 ~r:twev. włamania. 28-1I3tni Eu!!e- 9410 9541 13591 1«45 14909 15162 20382 20990 20m 2.1760 22770.
SZTOKHOLM (426)
w !.;;J d Zlllac l
porannyc l, g( Y "J'
~
17548 18014 19984.
41
1
21.00
"Pa.jace"
- open. Le. . .
zd~l;ała ze swej wsi pieszo d<.i niusz i 22-letni
Zygfryil
7 _ 243 182 3614 3407 3167 "M7
302 1013 2985 2285 31tH 3989
C) t·
. . . SZMJDTO·
l
v
3838 3032 3762 3634 6241 7004 8762
va.lla
z
udz.
B.
G'igli (1. ald).
WIE
\'.';:na. na drod!.ckoło k,).onii
po" ata. Wlęzl03IDa, 36- etni 101~2 11~1'5 12536 12935 16-158 17286 10181 11237 11722 12985 13638 16408
Słomia.nka, podszedł do niej ja' Stanisła.w KĘDZIORA na .( lata 170a8 18a17 20115.
17\5189 17963 18327 19156 20499 21M5
RZYM (420)
1941 ~356 2548 3301 4-967 5329 21320' 2114'5 21790 22508 22135.
[.;~ osobnik, w wieku około 30 i !U-letni Mie.~:"y5Iaw BA.JERS.. 75~3
21 00 ,.Fanny Elssler:'l - cperetłt
lat i zaczął z nj.!l ro'zmawiaćJ- DORF na 3 la.ta. wię~enia..
.- O 1 493 l ~636 13639 142M 14469, . '5 - 1844 2114 4671 5631 7225 7403
J. Straussa..
. . . '
14D~7 1604~ 2~517:
•
,10371 11613 12954 12868 131)~ 183'11
Gdy kobieŁa wdała się z nim
w
Za. paser.'two skl.7.a.ni z')f'.tali 9.81,) - 97D 3065 0111 761la 8999 !)287 19137 1928- ?2'509
.'"
.' .
."
~ 93'53 11301 12436 13908 14795 15127
.., ~
.
MEDIOLAN (368)
·
"
.
po/;'awę"dk ę. . 011,
OPA- 11~312
18311 1910-9.
47 - 3557 5777 6570 8709 9264 9~1
b łk-orzys
'k t aJąc, lZ lf'tDI Ja.n 1 32-ler;rua. P~:ZU1a
~
u
lU
21.30 Koncert symfoni~:my
w po bl IZU me yo m' ogo, prze LOWIE po 1 roku więzienia i 200 19 - 417 3383 4068 5278 7184 9582110677 1096~ 12725 13720 14724 15300
wrócił ją na zi·emię. zaniósł w zł. !;rZywllV, 27-lok.i Hieronim RO- 9141 106.29 11972 1125'5 17842 19595 16439 18906 18600.
krzaki, gdzi c dopuśdł się na r,oZIŃSKi n l ' '1 k
" , 20728 20302 22196.
48 - 877 1944 2569 3294 3867 4456
nie' rrwałtu
.~ •
l".
l po ro u WlęZll,20 - 820 1~57 2671 3658 3646 4644 8776 8713 9612 9208 10664 10801 11365
. J!>
•
l1~a l 300 zł. gf''.wny. Tomasz PER- 8721 1ffiij'5 10040 13457 11249 1'5:582: 11367 ·12261 12&58 12207 14183 16567
Policja
za, KOWSKI
uiliewinniony.
17:>53 19566 21689. •
15'563 16170 1633'5 17951 17284 171M
lajE"m'llicz:vm zwyrodnialccm
Zbadany 'I';'" charakterze 8wiadkn. ?21 - 2668 496~ 4tDO ~997 5191 7454 17289 1S3?07_ 2,0967 2088222961.
dookoła Polski
nar-zelni}- H[ ur~elu sl-arbowe"'o 1~6ł8 14(}78 141.2 154b 16420 17277
49 - 4~90 61390 7110 7750845310058

----------------~I
Irena ~1AKOWSKA (Wysoka 19) za· I

Wyrok

I

za niedopuszczenie do rewizji osobistej

I

v:

transakcJdome I
•W
aZm
Falsz Uł"a

firozil

-

k=

..,ro

\II

, Ciągnienie pożyczki
procesie

inwestYCyjnej I BliS~:<\R.Y1;

I

NaJJ:sd zw,rodn.-alca
-=

1

I

Odwolan'l-e

zarządziła pościg

został

w,ŚCigu

kolarskiego

11

·k - IkPomol wie legO

.

astronoma
Na wyspie szwedzkiej Ven, war ·
chipelagu Oresund, wzniesiony bę
dzie pomnik ku czci wielkiego
astronoma skandynawskiego, Tycha
de Brahe. Pomnik, !Jrojektu rzeź
biarza szwedzkieg'J Ivara Johnsona, stanąć ma w pobliżu ruin ~am·
ku Uranienborgu, w którym .siynny
<lstronom dokonywał wielu obserwacji, wzbogacając wiedzę cennymi zdobyczami. P(cjekt pomnika
przedstawia pO.3t"ć ?l1akomitego astronoma z głową wzniesioną w
Jderunku nieba. Pomnik ten przypo'nina nieco słynną statuę Bal zaca,
dłuta Rodln'a. Posąd wyrzeźbiony
z grani tu szwedzk iego, m:c!'zy 3
metry V"ysolwśc:. Tyc!to de Brahe
urodził się w 1546 r. w obec'lej prowincji Szwet"jl Scan:a, k~óra naleźała wGwcza do Danii.

'faeaśr

i

~

,lanusz Hycket

"~t

~

ze~nal, że zezwole,'"

18880 21727 21100.
11890 14969 151'55 16463 16969 17738
30 - 684 3381 3958 6173 7986 8246 17124 22970 22727.
I

H

W tunelu nowojorskim pod Hudsonem

W czwartek zarząd polskiege
kolarskiego postanowił od
wołać projektowany na rok bieżą
cy międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Polski.
Odwołante wyścigu nac;tłJ!Ao
•
, przyczyn finansowych.
Równocześl1łe zarząd
poltllUego
zw. kolarskiego postanowił przeło
żyć projektowany drutynowy w,ścig kolarski o mi~trzostwo Polski
na 200 klm. na dzień 7 sierpnia.
związku

• KONKURS "DZIECKO W FOTO'
GRAFII".
I

I

Do dnia 31 sierpnia. -::. b. możlUt
prace fotograficzne m1.
konkurs, ogłoszony przez Komitet
Kongresu Dziecka na temat "D],ic~
ko w fotografii".
nadsyłać

l

Każdy może wzią.6 url7.iał w 1,0T"
kursie. Tematl:lm zdjęcia musi być
dziecko, przy czym chorhi o ~yW3
i intf'res1Jją.ce ujęcie. Jc:il:ln autni'
może przedstawić niil więl'cj,
nii
12 zdjęć.

muzgka

TEATR POLSKI

Dziś i dni llasll'pnych o 8.30 ,.Brat
,narnoira wn,," O~kara \Vilde'a.

'fEATR LETNI
Dziś

i dni nasl<:pnych o 9-ej przebój

ctniegu

M'zonlJ .. Dama

TEATR

ad Maksyma.".

KAMElłALNY

Wysl<:py leatru iydowskicl1<"

,zalał przez trzy doby pożar, p.rzyczyniają~ straty w wysokosci wielu miolionów dolarów.

t

Szczegóły r~'ll:J.m~llll i -,\ iizelki('
informacje możm. otrzymać w Kr)mitecie Ogólnopolskiego Kongresll
Dziecka, Wars7.aw:J, ul. KO~'lyko
wa 19, m. 12-a.

Gl
Tenisiści
grają

~'OWy

dnia 8 lipca 1938 r

•

-

bialostoecr
w

Łódź,

Łodzi

Jak donosmśmy iliarwszym prze
tiwniklem druLynowego mistrza

ZI

~2'~~~;r~;'i n;'I~.m;;.~~ IMjedz,pąńslwOW' m.ecz piłkarski ko ... ~ino a.n,ch. zespollw
Mecz odbę'lzie się już najbli7.szeJ I
GJdzle oslatecznle do skutku, \V dOlu 3 sler nla r. b.

soboty i niedzieli. Białostoczanie
2Japroponowali początkowo, by spot
.kanie rozegrać li siebie, lecz LKLT
któremu przysł:Jgiwało miejsce wy_
boru spotk.lnia, ~ie zgo:tził się na
to ł mecz odbędzie się defiultywnie
w Lodzi.

l

PertraktacJe o mecz pił~arski padły z turnieju wyelirni'Jlowa-' bc,,>dzie od składu .,poznań. kiePolska - Węgry, prZ!dZlelony ne przez turyllski "Juventmil" go".
przez PZPN d? ŁodZI tr.wały i bU'kareszteński "Rapid". Jedy
Jeszcze jedno, w składzie POI
dł~ż,szy czas l os!f.ateezme lI- nie zeszłoroczny zwycięzca Mi- ski, która grać będzie w LO(lzi,
Wlenczone zQstały pomyśLnym tropa - Cupu", " Ferencvaros" kapitan związkowy p. Knruża
rezu'ltareml
zakwalifikował się do dal<szych uwzgl~ni możliwy udział łódzMecz POlonia - Węgry od- rozl';rywek. Związek węgierski kich piłkaTzy. Na:rame brauy
Rozpocznie się on w sobotę po- b~ie się w dniu 3 sierpnia mając .iuż teraz wszystkieh gra jest pod uwagę i ma najwi~kpołudniu i odbywać się będzie w (dzień powszedni środa) na czy, za wyjątkiem "Ferencva- sze szanse włożenia koszulki
niedzielę " ciągu całego dnia.
stadionie LSK-a.
ros", do dyspozycji, zapropono- reprezentaeY.inej, bramkarz Ł.
Trudność w przeprowadzeniu . wał P ZlP!N-wi dwie daty 3 i 5 K. S-u Andrzejewski.
t~o. meczu polegała na tym, że sierpnia.
Mecz Polska - Węgry, proprzemawiał trzy
czołowe drużyny budapesz
Wobec tego, że węgrzy mają jekt'owany uprzednio jako spot
nad grobem
teńskie, a więc ,JIun,garia", w Polsce rozegrać dwa me~e kanie drugich reprezentacji, zo..,U.iJpest" i mistrzowski "Feren- z dwiema różnymi jedenastka- ~tal na podstawie porozumienia
Zuzanny Lenglen
evaros" uczesłlIliczyły w pucha- mi, w Łodzi I Poznaniu. PZPN mi~dzy PZIP!N-cm a MLS (Ma!'Ze Euro.Py środk. i nie wiado- nostanowłł pierwszy mecz (dn. gyaT Ladbarugok Szoevets1
ege)
mo. było., jak dlI:ugo. potrwa ich 3 sierpnia) odbyć w Łodzi, a uzgodniony jako mecz kombino
"kariera". "Hungaria" i ",Uj- dOpiC'l'o drugi w POznaniu, przy wanyeb. zespołów.
pest" po pierwszej nmdzie wy- czym skład "łódzki" różnić się
W zwią.zku z meczem Pobka

- W ~ry w dniu :3 sierpnia '"
Łodzi, ŁKS zmuszony będzie
przetożyć na kilka dmi zakontrakt'owane już spotkanie 7.
drużyną.
"Jugoslavią", które
przewidziane jest na... dzień
wcześniej.

Wogóle, sezou piłkarski Lodzi w okresie kanikuły I pne:rwy ligowej, jest wyjątkOWo bogały. C.zekają nas llarazie, po czątwszy od nadchodzącej niedzieli: trzy mecze Union-TOorbl
gu o wejście do ligi l prawdo podobnie ;jeszcze trzy w flnałach, mecze ŁKS-u z "Jugoslavią"
i "Beogradzkim", ~z
Łódź POmorze o ptrehar p.
Prezydenta l w razie swyclę
stwa, dalszy mecz ~ Lwowem
lub Ślą kiem w nółfinałacll. _
Wreszcie mecz Polska - ",-"
gry!

Boroira

w

oSzwecji
Roman
Kanlor
jedzie
iako jedgng polski szermierz na wielki _urniej
micdzgD8rodo"g '" 19sekil

ZUZANNA
ostatnie zdjęcie zmarłej

tenłslstki.

w łrodę 18.
w Pary.iu P,OIneb Zazanny Lenglen.
Z'& trumnł ssedł oJcIec zmarłej.
W pogrzebie aczestołczyU: repreżentant króla gwedzkiego I maharadży
Kapurthala, reprezentanci
wicepremiera Cbautenaps, ministra
wychowania pubUcznego ZaJ. mIDI
stra marynarki Campinc1d, wU)1ICJ
wielcy tenisiści francuscy s ~
trą, Lacoste, De9tremeu ł MerDa
oraz nieprzejmme rzesze pabllatJak juf

donosnłśmy,

110 odbył się

Croławego
S'ZIpad'Zli5tę
polskiego,
łodzdalllina
Romana
Kantora. spotkało wczoraj
ZASZCZYTNE WYRÓZNIENIE.
Za poSrednictwem Po15kitego
ZwUpJkn ~o otrzymał łód.zki olimpijczyk mprD. :!.
~ jako jedyny polski 5rel'Iloma KImłar - mierz, na d.orocmy 1rileJki mięckylUll'CJOOwy-tumiej w Lysekil
w -.ohOdnfej SlJWooji. ~gani%()wany ... dDliaeh
23 - 25 bul. przez Kr6Iew*, Z.... Szermierczy
S~jL

~ X.n~ J- ~ jego k\aę,
,

-

~

Nad Ifobem w)'glOlll Borotra
krótkie przemówienie,
:Upahe
zmarl. w imienia wGJ$ddc1l Jej

towarzysz'lca

wyścigowi

sit: walcz,~
w Berlinie

I

zademQ.nstrowanej na trójmeczu międzypaństwo
wym Niemcy - Szwecja - Polska pnzed dwoma '
tygodniami w SopO'tach. Kantor pokonał tam
dwóch reprezentantów Szweeji: Granfelda i Ce-I
der~ a zremioował tE :Wachmewem. ~v. trójmeem tym
KANTOR BYL BOHATEREM NAJLADNIEJSZEJ WALKI
! najlepszym szpadzistą rnemieclcim LeM<mem,
którego pokonał 3:0 (I), to też nic. dzdw:nego, żel
wybór szwedów padł na łodrianD.
Polski Zwtią7.ek Sz:ermrierezy przesyłając Kantorowi mpJ"()5zenie Svenslka Faektforbundet, dołąaył równ.ież swo.je zezwolenie na wyjazd, tak,
te lodzia'llm do L~ jedLie!

I

JOHN HENRY LEWlS
mistrz świata wagi półciężkie}

Karawana ..Tour de Fra

ności.

John Henr, Lewis
zgodził

obejmuje kilkaset osób

l

aut

Dnia l wrz~lda odbędzie ,.. •
Berlinie mecz o mistrzostwo .....
ta w wadze pół~iężki~J pomiędzy
obecnym mhtrzem świata murzynem amerykańskim John Henry
Lewis i mistrzem Europy w tej wa·
dze niemcem Adolf2m Heuserenl.
John Henry Lewis jest pierw..
! 'iZYIO bl'kserskim mistrzem świata~
! !{1óry się zgodził walczyc poza granicami Ameryki.

Kolarzom ... W)'łclp • Toar de
Prance" towarz)'UJ t. ...... ,.kara·
waaa oncJalna", w której skład
weJd,: kierowaik wyklga dyrektor
"L'Auto" P. Henryk Desgran,e, naczelny redaktor Ooddet, sekretarz
generalny, ezer działa informacyJnego, redaktor kolarski, rtldio • re.
porter, komisarz generalny Oasalłt:,
chrononletra.ż)'!ta wykigu, czterej
komlsane, trzej komisarze - zastęp
wyścigu kolarskiego
ey, dyrektor sportowy, naczelny
dookoła Francji
na grobie
mechanik, 19 mechaników, 16 masa·
PARYŻ, 7. 7. (PAT). Trzecl ~
boskiej Zuzanny~'
żystów, 2 surów karawany tełda·
...
.
moweJ, dyrektor sprzedaży, 19
lap wyścigu kolarskiego dookoła.
Przedstawiciel króla Szwecji Qu- sprzedawców L'Auto" czterej zan
Fralleji prowadzący z Brierre do
lita V-go złożył na ~obie Zuzanny ~armi - motoc;kliści, dwaj żandar-I
~ante~ (238 kIm.). zakończył się
Lenglen ol.brzymi Wieniec s czer- rui kierowni'!y, 17 szoferów, 8ztarównież niespodz,iiaJnką.
Pierwwonych róż:.
fecista motocyklowy, mofocyklista
s'z'e miejs~e zajął holender Schnl·
te, bijąc zarówno mistrza świata
Na szarfie widniał podpts "Mr. łącznikowy, motocyklista "tylnej
Meulenberga jak i szwajcara
G/t.
straiy", fotolJ"af, 5 ludzi do odży
Egli. \Vyniki teehniczne trzeciewiania kobrzy, szef obsługi radiogo etapu:
wej itd.
piłkarski
Następnie w skład karawany
l) Schultc (Holandia) w eza
ie 7:39.01
5t:dziowany za pomocą... dzie:cnikarskiel wchodzi killwset
dzienn~karzy i kilkadziesiąt samo'
strzałów karabinowych
2) Meulenberg (Belgi,al 7:39:M
chodów.
::\) Egli (Szwajcarjn) 7 :39: 10.
W Sofii rozegrany został mecz
Wreszcie karawana r.eklamowa
W ogólnej klasyfikacji sytuapiłkJ1łrski pomiędzy repreze!1tacja1 składa się z kłII{;Js~t samochodów,
cja jest następująca:
lOi głuchoniemych Bułgarii i Rumu · które poprzedzają kolarzy.
l) Majerus (Lu.emlHlrg)
Gdy ta ma'la ludzi zjeżdża do janii. Zwycięstwo od.nieśli głuchonle21:18:20.
mi bułgarscy w stos!lnku 4:0.
kiegoś miasta, będącego okresem
lIG
n
2) Weckerling (. ' iCllIl y'
Mecz wywołał ogromne zaintere- etapu, miasto takie ,rzybiera nle... ~
ł.;
sowanie przede
wszystkim ze zwykły wyglą1 i zamienia się na
&...:;..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1
21:18:52.
3) Leducq (Franeja) 21:1\l:1:! .
względu na sposób sę(lziowa:lia. kilko. godzin w wie-.lę Babel. Ulice dy zostały ofiarowane pruz różne przesdo 100.000 franków. Pt'rsonel
Ponieważ głuchotliemi nie słyszą zaludmają się w ni~wyły spo~b, I firmy, które w zamian mają I,rawo oficjalny składa się z 206 osób,
gwizdka SędzDwskiego, sędzia da- pełno wrzaway i hałas!r, !a mieszkań jechać za wyścigiem 'iwymi samo- których także musi utrzymywać
wał znaki chorągiewką i miał do cy długo maj:J w pamięci przejazd chodami rekl:.lmowymi, a poza tym organizator. Są to masażyści, leka-l z Szwajcarią 2:9 (0:6)
pomocy 10 sę·}zj.jw liniowych, da- Tom de France.
l' otrzymują bezpłatne ogłoszenia wrze, mechnicy, szoferr.y itd. Wszyst
jących również zuaki chorągiewką, !\tJLJON FRANKóW NAGRóD PIE dzienniku .,L'Auto", organizującym ko to pochlonie olbrzymią sumę.,
BERLIN,7.7. (PAT) - W czwar·
Jednakże wydatki organizator od- tek rozpoczęła się w Niemczech
oraz 4 żołnierzy, którzy na dan~ ' NIĘŻNYCH DLA UCZESTNIKóW wyścig.
sygnał strzelali z karabinów w po-I
WYSCIGU.
Prócz wymienionych 900 tysięcy bije sobie z procentem, drukując pierwsza runda rozgl'~'wek o mlwietrze. Ghtchon:e.ni wprawdzie
Jak Juz dono5iHśmy, suma na- fran}{6w, "Tour de Fnance" po, podczas "Tour de France" cztery t'trzostwo świata w szczypiorniaku_
pobka rozegrała pierwszy mecz
nie słysz,~ti strzałów. odczuwali I gród dla lIczestnikótV wyścigu hę· chłonie jeszcze kiHtaset tysięcy , razy większy ,uddad "L'Auto1' ni ż
natomhst fale powi<!trzne, jakie dzie w 1ym roku rekordowa, bo franków. Organizatorzy na samo I zwykle
I \l' WeissenleIs z Szwalcarią, prze.
powstają potlcLa wystrzałów.
wynosi 900 tysięcy 1l1anków. Nagro wyżywfenie kolalzy muszą wydać
~~rywaJąc zdecydowanie 2:9 (0:6).

przyjaciół.

Prasa dzisieJ<!u piętnuje s oburzeniem fakt. że Le'lglen nie posiatlała Legii Honorowej mimo ot1J1'Z1
mich zaslug, Jakle położyła dla pro
pagandy francuskiej.
Lenglen pochowana mstala na
cmentarzu Saldt Rouen.

I

I

I

Trzeci etap

(zerwane riie
od Mr. I.G'·

I

Mecz

U

I

I
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Polska przegrywa

Ł6df.

8

lipca

GLOS H

1938 r.

Dolar

W~llła

DLOW

Łódf.

krajowa

8

lipca

1938

r.

Rqnek pienzęznlj
Urzedowa ceduła

Na giełdach w Paryżu i w LonŁ6df musi przestawić się na własny surowiec
dynie krążą pogłoski, że dolar
giełdy warszawskiej
\;krótce zostanie 7.dewaluowany.
Zgodnie z naszą wczorajszą' nież dyrektor konwencji przemy' stalić, aby wełna mogła być mży
Rząd amerykań<;ki zdementował te zapowiedzią
odbyła się w dniu I słowców bielskich płk. Mano- ! ta, a wreszcie
" Na wczorajszym zebraniu giddy
pogłoski jak llajbarQ~iej stanowczo
wczorajszym w min. przemysłu warda i przedstawiciele przemy3) jak należy rozplanować roz "'alutowo - dewizowej w Warszai nazwał je wyssanymi z palca. i handlu konferencja poświęco- siu białost6ckiego.
miary spożycia wełny kra.iowe.1 · "ie tendencja dla dewiz była Bła~Lecz utrzymują się one nadal i wy- na sprawie zwiększenia spożycia
W·
•• t
R
.. ••
na dalsze okresy, a więc na I'ok sza, przy obrotach nadal małych,
•
.
IcemłlllS er
osc,
Z3 e aJaJąc I
•
940•
N'otowano: Amsoor
t d
292"85 Dr1l
u
kazują poważny wpływ na kurs dowełny kra.1 oweJ w przemyśle O b d
k nf
••
dk eśn ' 1939 l 1
am
lara. Jalde llrzedstawia się sytua. włókienniczym.
k r~ y
śoć erencJtl, po. l' .1.. \ Po krótkiej dyskusji przedsta- ksela 90.0, Helsingfors 11,59, LOIli'
.
I omeezno
przes aWlema SI" •• I
siu' r d
d
9623 M t
l 5 27 75 N
cja faktyczna?
.Kon. e~ncJi
Pl"Zewo~c>zy przemysłu włókienniczego w Pol w!c: e ~:r:zem,Y. d prZ!Ję l. o J y~
~ rea j' k' , k o:r
Trzeba na wstępie zdać sobie
0
r
0
wr por :- 14a.7e,
WlcemmlSiłer przemysIu l han- see na wełuę kra.iową. Jednocześ w~a omosCl. OSWIa ezeme Wlee- '5 3 O' l' '131 90
~prawę, że dolar opiera się na zbyt
dlu dr. Bose.
'e wice in Bose za 1'0 ono- mm. Bosego.
, 1, s o
"
a.. . yz
. ti,
mocnej podstawie, aby go mógł zaZ ramienia rządu w kOllferen mał ab m ~m si
Ped~awił . W związku z wczorajszą kon- Praga 18.44, Sztokholm 135,3D.
l'hwiać atak spekulacji na giełdach
eji udział wzięli pp.: delegat mini w ądo ~ p termInie :~z19 lipca Ifel'enc.ją w min. przemysłu i han Zuryrh 121,50. Bank Polski płaciŁ
międzynarodowych. Pokrycie ame- stra w ł.odzi,
dyrektor iuż. J. :z e
W 'ekły i tez dOtyc~ dlu unia przemysłu włókienni-I za cllllary ' amarykańskie 5,27,50,
rykańskiej waluty w złocie wynosi· Demhowski, dyrektor depada- c: PodSt.:wro!rganizael~iększe
czego zwołuje na dzień 12 hm'j kanadyjskie, 5,24,50, floreny holen·
ło 3 grudnia 1937 12,76 miliar- menln K~opski i naczelnik Wal nia spożycia wełny krajowej. W specjaluą naradę d«.- izhy prze-, drl'skie 291?85, f:anki franc.u~kie
dów dolarów, t. zn., że stanowiło czakowski.
szczególności chodziłoby o usta- mysłowo - handlowe.l w WarS'za- 14,58, szw3JcaT'3kw 121. belgI or1·
wię('e j, niż połowę całego zapasu
Z ramienia przemysłu w kon- lenie'
wie. Na konfi!rencji tej przedsta I gijskie 8\:.,85, funty angielskie 26,14
złota na świecie.
ferencji uczestniczyli pp. dyr.
'..
wieiele poszczególnych branż palcstyMkio 25,95, guldeny gdańKurs złoty dolara, przyjmująey dr. Henryk Berkowicz,
jako
1) J~lm n:m~m Slandarł~- włókienrniełwa sprecyzują swc If'kie :)!),75, korony 0zeskie 12, du.ń.
II' dniu stabilizacji,
31 stycznia przedstawiciel związku przemy- wy~. wl~na
amem przemys ~ postulaty z tym, że na wymaczo ' f!kie 11f.,60, norweskie 131,25.
1934 r. 35 dolarów za jedną uncję sin włókienniczego w P. P., dyr. w~kie:l~zego, ab odpo~adac nej na dzień 19 bm. przez wice-I szwedzkie 134,65, liry włoskil3 21,00
czystego złota, można przy tym za- dr. Stanisław Sembrat-konwenta
a.1 owa,
mog a ~a- ministra Bosego konferencji w marki fińi.lkie 11,30, niemieckie
pasie złota bezwzgl~dnie utrzyma~. ejł przędzalń rzesankowych, dyr. ez w tymni przemy e norma ne min. przemysłu i handlu prZet1-, ';3, niemieckie srebrne :)7.
Także wartość gospodarcza do- Józef Landan przemysłn mco zastoeowa e,
stawi jnź kónkreme pro.jekty, de
lara jest znalcomita. Najlepiej to wego i dyr. Harry Eiserł - prze
2) jakie zasady organizacyjne zyderaty i Wllioski, zmiel'zaj;1ce
_ AKC~ g
...
widoć na rozwoju bilansu handlo- mysłn zgrzebnego. Po-m tym w należy, zdaniem poszczególnych d-o pogłębienia konsumc.ii wełn~: I Nu, rynku akcYJn:ym tetldencJa
Il'ego, który wykazuje gwałtowny Ironfel'Cllcji wziął udział !'ÓW- branż przemysht wełnianego, 11-' krajowej.
b,'-'la monna, przy WJęI'szych obro·
j taeh akcjami Banku Po1.5kiego. Nn
wzrost nad wyHd eksportu. Za cały
rok tylko 262 miliony dolarów.
'II
I towa!1o: Rank Poli>ki 121, Ctlkier
Natomiast za pierwszy kwartał
~lIer
§(~
34,50, ~ęgi'3~ 3~.25, LilP?py 75.50
~lodrzeJow 12,7;:>, OstrOWIec 57.25:
1938 podniosła już Ameryka tę nad
oddział
~amierza zlikwidowat sw6j katowicki
StarachowIce 37, Żyrardów 55,50
wyżkę do 320 milionów dolarów i
jeżeli utrzyma to tempo, towartość
Prasa ezest(a " doniesienIach z wicach z szeregu względów. Filia i Poza tym sytuacja oddziału ka- Haberbusch ·16,50 - 46,25.
l1adwyżki będzie 4 lub 5 razy wię Warszawy
zapowiada likwidację katowicka tegfJ banku otrzymała towickiego Dresdener Bank stała
PAPIERY PROCENTOWE
I;sza, niż w ub. r. Jest to znamIenne oddziału Dresdener Bank w K,ato- iuż formalną dyspozycję swej cen- się ostatnio trudna na skutek wy,
Dla 13.pierów procentowych U!l
osiągnięcie gospodarstwa amery- wicach.
trali w sprawie przeprowadzenia gaśnięcia konwencji genewskiej, co dEncja. była b~rdzo mocna., przy
kańskiego.
.
niezbędnych Pł1llC związanych z li- pozbawiło bank niemiecki szeregu większych obrotach 3 proc, poź.
Mimo to wszystko !edna!{, istnieFnia tego tianku istniała w Pol- kwidacją oddziału. Posunięcie to specjalnych ulg i udogodnień, z ja- inwestycyjną i 4 i pół proc. pot.
ie w samej Ameryce pewna nieul- see, jak wiadomo, od czasu konwen pozostawać ma w związku z ogóJrlą kit'h korzystał on na podstawie wewnętrzną. Notow,tno: 3 proc.. inilOŚĆ do dolara i oznaki ucieczki ka- cji genewskiej w sprawie Górnego
linią polityki wielkIch banków nie- konwencji.
westyeyjna lem. 82,50 _
~m.i5,
pitalów, chociaż nie w wieUde& roZ' SJąska.. Bank ten przez szereg ~at
mieckich w sprawie finansowania
Przypomnieć należy, że ostatnio seria 92,20, 4 proc. llolarowa. 42 miarach, Zupełnie niezależnie od swego Istnienia rozbudował istrue.
ciężkiego' przemysłu gómośląskie- wśród szeregu banków . dewizo- 42.38, 4 i pół proe_ wewnętrzna. 61,
tego że ta ucieczka jest ob!tclt: \ iąee z przed wojny kontakty z cięż
go. Banki nienll.eckie wycofują się wych, którym ministerstwo siiarbtt 4 proc. konsolid~yjoa. trl,75 - 68,
kom~ensowana przez lokaty ~ za" kim przemysłem górnośląskim.
ostatnio z tego przemysłu, ponie, odebrało uprawanienia dewizowe, drnbne odcinki 61,25 - 67,38, 5
granicy, trzeba zn6w sobie uświaObecnie centrah Dresdener Bank waż spolszczcnie butnictwa śląskie- znalazł si~ również i katowieki od- prc~. konwereyjna 70,50, 4 i płł
domić, że tylko zdecydowana pani- w Berlinie postanowiła podobno go utrudnia w dużej mierze pozy- dział Dresclener Bank.
I Jlroe. :ziemskie 64,75 - 65, 4 proc,
k,a na giełdzie nowojorskiej mogła zlikwidować swój oddział w KatIJ' cję banków niemieckich.
%iemskie poznańskie 58,75, 4 i pól
by wywołać niebezpieezny dla staproc. Warsza.wy 77,50, 5 pr~. w.
bilizacii dolara odpływ kapitałów.
snwy z r. 1933 - 75,50 - 75,88,
Nawet większa zaś cefeezta kapi·
5 proe. Lubli.!la s r_ 19S8 - 68, I
tałów nie może w najmnfejszym ).
proc. Lodd ,. r. 1935 ...... ft8.50 stopniu ~aszkodzić kursowi dolara
Nie motemy izolować się od gospodarki iwlatoweJ
68,13 - 68,25, 5 JJ'I'OC. PiottXO'\ft
przy istnienia w'P.OfIlnianJch re.
.
JI
zerw złota.
Ogł~i:>na pr~~ instytut bada-; kordowego. Pomimo to, produkcja roweów i r.ahamowa.n~ prą.dó'w ue'- z r. 1983 - 65,50, 8 proc. Potrez&
Skąd si~ więc bierze ten 1łrak nia
koniunktur
gospodMczyeh w tysi~cach ton w ciągu maja. ob- presyjnyeh za. granicą. powinny od- Szkolna. WM'l".....wska -. 76.
zaufania, skąd pogłoski o możli- "Koniunktura. Gospo,iarcr,a." w ta- nlżvła sie. Trzeba to, zdaje się. po- bić się kornystui~ i na. na.s~ycb sto--- GIELIfA: LODZK~
wości dewaluacji dolara? Naprzód blieacb ,.Czenviec 1938" wykazuje łozyć ll:.t- karb wyjąt,kowej liczby sunka.cb. Wprawdzie !)rogram inweNa wczorajszym zebraniu giełd 0w: !TO
stycji publicmych stanowi potężną.
poprosiu dlatego, że jego kurs zo- pewne osłabienie teadencji. Pozo·· ~\Yiąt w tym ml0siącu.
w LOOzi notowano:
smł ustanowiony urzędowo. Stabi. staje ono niewą.tpliwie w związku
Zmiana tendencji na. rynkach !>u· dźwignię koniunktury pt'"~myslotrans. iJprze'daż kupn6
lizacja dolara z 1934 r. została wy_ 7: depresją, kt~ra. wystąpiła w kra·
wej W' Polsce, lecz ani nie jest on
Dolar6wb:
4.2~
I'llwest. I em. 82.50
raźnie nazwana "tymczasową".
jach o mniej lub wi.ęcej liberatnej
tak wielki, a.by ogara:}ł całe życie
Wewn.
66.75
Ustalenie kursu dolara na 59,06 gospodarce. Zniżka cen SUfaWCÓW Ostatnie d n i gospodarcze, a.ni nstrtj krajll )lie
KOOlsolidac.
67.50
jest do takit)go "ogaraię,~b," przyna rynkach tniędzynarodowyclt i
Konwers.
7<1.15
proc. pc.przedniej wartości nie by·
zapiao""
lo Jstateczne i Roosevelt zastrzegł lmrczaee się obroty oddziaływa i
etoilowany. W skute~r tego izolaeja
Ban:k Polski
121.00 J ::!U.(rQ
6% obI. Lodzi s. A. 72.50
72.01'
prze~.'rc- !
gospodarcza Polski od wpływów
&obie całkiem formalnie pnawo ob· na na~ze stosunki DopLlez
•
na WI cjeczh
Tendencja mocna.
J
\.
zagranicznych nie jest moźliwa. I
"iienia p6źr.iej tego kursu do 50 dv relrlamentacji dewizolvo-handlo~f'J'. ~
podobnie jak wpływy depresyjrle
GIEŁDA ZBotOWN
procent. Prezydent może więc właI'ł
f(1ą mocą obniżyć jeszcze dzisiejW maju wSKażnil~ ogólny pro,
•
przedziera~ą. się z ~a.,"Tanicy do na.zyto I gal.
23.00 - 23.25
dtlkcJ'i w d'llslym ciągu się obniżyl
' ' ' ' '/ '"'
!'zc'go kraJU, tak l wpływy pobu·
Żyto I gat.
23.50 - 23.75
szy Imrs O 15 i pół proc.
odlazd
l' , '
.
ł
. •
k'
Pszenica
28.~5 - 28.75
.
dzaJące s uzą oŻywIemu stosun ow
Nikt nie wie, czy uczyni on to, do \H,7 WO[).3C 92,4 w kwktlliu i
Pszenica z:bier.2
28.00 - 28.25
. są mocno podzielone i nao- llCljwyższeg-o
podomu
95,0
naszych.
Jęczmień
17.50 - 21.50
18.00
niarua
S
'
k ' w
., marO'
I przeD!.
d
')12:5
!!'ół na n·,'czym nieoparte. Z Bl'ale2'O ClI.
p.adł zarownQ ws aZll1 {. pro·
Wles stan.
~.~
k"
.
h
Owies II stand.
20.75 - 21.00
Domu u"iłują coraz kategoryczniej du cji door wytworczyc .
odjazd 31.'7
zarząd
:\ł:ąka pszenna
45.50 - 46.50
wyjaśniać, że Roosevelt nie tylko
To osh,bienie PToduhJi szło w
41.50 - 42,50

I
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NOWJ

u

nie powziął żadnej de<.'yzji, ale że
w teJ' chwili nawet o tym nie myśli.
Czy nie Zl>stanie J'ednak do tego
zmuszony? Powodem te!ro pytania,
- nie l'es!,
rlręczącego amerykanów,
'ak
widzieliśmy,
zła
f,ytuacia
goJ
•
~Ilodarcza lub brak pokrycia dla
wahlty ' amerykańSkieJ', "'le kłopoty
budżetowe Roosevelta. ."
Roosevelt twierdził, l'eszcze w
1934 r. bardzl) IJptymistycznie, że
równowaga budżetowa zO'Jtanie 0-

cen hurtowych at- ~I~l'l[( ~KnHDYł1A~~'~KP.. f
stOW. komiwoja2er6w
~
~
·
·
d
l
.
•
•
.
Wybrany
o'8tatnio na d<JrQcznym 0Osł a I11eme pro U,':CJl me m07e
..
tł
"
,~ólnym zebraniu członków
stowarzyt yc. w eał osm
wy I)lnaczone zm;:·
od]' a7.d J, 8
l wwą t end '3 nCJę
. (',en . UT
dc11vCl'
szenia komiwojażerów L. O. H. P. zaV\ v
•
I "
'
·
rząd ukonstytuował się w sposób nal ·',w}('m
ru rl y że l azn'l]. spa""'ł o b al' Zal)i::l.\' i jnfol'ma~.l·e:
d
. , TU l ",
d k ..
stp'pujący: prezes M. Bender, wie~zo powazme. ,', S ,:azlll..-: pro u ' eJ!
fr
.
l
'
t
'
'1
prezes
N.
Nowi.k,
sekretarz - Sz,
l
(zi~mneJ
w lUtmc 'lina zC.awy:ll
1/ ~
dl
1
"
t
.
Czlenow,
sk:ubnik
S.
Hi·rszberg, goJu
1'r
r{ l. . .m0z nur ET w:'-'ua 111'~ .
'
l or1
Łódź
spodarz - D. Janowsk,i, członkowie za
P rzyczyna t ego tk
. "In praw( or o·
bk
buie ni\' 'I' \s~t8,łtl)waniu siQ C,?J1.
Piotrkowska 68, te]. 170-70
rządu: pp. P. Lew.in, J. Zysk, .1, Wo ,
A. Rozental i H. Halpern.
]p('z w nierównomiernym d{'·pły'~ ie
!'iągilięta i przewidywał ją już w zamówień ,ublicz!lycb.
roku bu1ż~towym 1935-36. Rzeczy· . W prleciwit;ilst~ie dll w:"d~J,ybudżetowy
.
. b I .
.
rJa rudy wydobY;-'j'3 węgh kandBli.
_•
• _.
•
IVlstośc ya mna, deficyt
gdyz wwynQsił
owym ll"'C~
.,!!O 1)oclI11·0.-.I""Sl'C
'10 -1)ł)Zl·011.,U re- I wymosł 690.000 złotych na nowo~ors_ klej
.glełdzle
" ) ' u budżetOwym
Ż
farze

Zl~ zniżką

i~:gg

tykułów przemysłowych.

D

Wagons Let II Cook

DefirJlt

4,'36 miliardiI. Przełamanie kryzvsu
l'
"UUL
&iliZC!&2~
r,rzynioslo natul1alnie w następnym
roku bardzo poważne odciążenie l1.ajprawdopo.loblliej o dalszy mi·
budżetu, ale tałde w roku 1936-37 liard
. der .cyt 2 .7O7 m!'1'lal' d a. No
T ę wyso I"
d tk'
JII~ d'
W~'llOSlł
<OSC wy a 'ilW
Zle
wy budżet ~aś na rok 1938·39 bę- · rząd uspr~wiellliwiał dozbrojeniem
dzie jeszcze w wyższym stopniu de- ~i koniecznością ll'1dZWjCmjllyclt zaficytowy.
rządzeń dla walki z hezrobcciem.
PreliminaI'z budżet·)wy przew!du· Nikt nie Jlrz~czy, że te zarządzenia
je rIochody w wy<;okoś;::i 5,9 miliar-I są nje()~zowlle~ ~!e w zwi.ązku ~ tyfl'l
da I rozchody w wysokości 8,9 mi- rodza ste whsn :e wątpltwoścl, cz~,
liarda, a w:ęc ,już czysto rachu:tlw- 'I prezydl:'n't potrafi !.O wszystko powo defic"t
w wy<;ol<oś"i
3 ntiliar-j1lroWadzić bez 'ilw,.'zystania ze swe-l
.T
•
~
dów, co w praktyce powiększy się go prawa Ob!liżeaia kursu dolara.

I

I

Tymczasowe zamknięcie racbunków skarbowych za miesiąc czerwiec r. b., t. j. trzeci miesiąc okr~.
su budżetowego 1938-39 wykaZUją
l h Oc1y w I-~ WOCle
. _
700. 714 ~.,
's zł
lOC
i wydatki - 201.40.1 ty'J. zł., niedobór wynosi zatym 690 tys. zł.
Również w czerwcu 1937 r. wydatki przewyższyły dochody o kwo·
tę 584 ty,s. zł. .
..'
VV porownanw z wnylkanu lUaJU
1938 r. dochody w czerwcu większe
r.
•
• k
są o 7l'O 1'.'s, d., a wydatkI Wlę -sze
"
o 2,193 tys. zł.
~

I

I
.k
Da sza zw,z a

Maka razowa
Mą'ka z'ytnl'a
Mąka

':tyInia raz.

Mąka ziemniaczana

=~~~~

31.25 2850
. 33.00 35.7"v 33.50 23.75 27.50 _

, 3050
supenor
. prima 27.50 _
Gryka
17.50 Otręby ps-zennc gr. 11.50 Otręby pszenne śr. 11.00 Mąka ziemniaczana

~~~~Y g!~~:.
Słoma żytnia

~~:~~

32.2-5

a'950
.
34.00
36."5
<34.00
24.71>
28.50
.... "..

ui).vu

30.ńO

1S.00
1'1.75
11.25

=~:::

5.75 _ 6.00
.
Siano nowe
zbiory 7.50 - 8.00
VictoTia
29.00 - 31.00
Łubin niebieski
1.6.00 - 17.00
Lubin żółty
18.00 - 19.00
Siemie lniane
57.00 - 58.00
Ma,kuch lniany
18.00 - 19.00
Maknch
14.50
Śrut Soyarzepakowy 14.00
23.50 -_ 24.00
Tendencja spo'kojna, na żyto chwiej

pienię neJ
NO WY JlOR K, 7 liJpca. (iPAr).
Po przejściowym osłabieniu w
d' ~ b'
k' d 1
l
mu
n ,m. .Je 'y .1.ulrsy
.
'. wa 0.
row na now0.J0rslue.1 giełdZIe
pi e nięŻJllej spadły prz.ecięŁnie
n1l.
1 dolar na sztuce, wystąlPila na
NOTOWANIA BAWEŁNY
zebrailliu gie!łidowym w dniu 6
NOWY JORK.
b. m. ponowna i wyraźna tenOtwaTeie z dnia 7. 7.
d'
'k
Z' k' k
St
ń 917
918
.
9 "3
enc.1 a zwyz -ow~. :s l urSO-j
. Y9':.~ l': 984' '_'d~alZ~k 9'0·9'
} , przecJę t mc d
'l maj .o..J, 916
lplec . ,paz ZJeml .. .
"e. d osz.~
o ?~-c)
gru... Z1en . .
dolarów na sztuce.

I-

°
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'
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n!!!~ć .1..~iRl!8~i!11!l

uszczeln ione s y s t e m e m
A, Frydenz ona. Chroni latem od kurzu. sadz, I hllssu. zim~ od wiatru.
Trwałość długoletnia. Ceny obecnie
zni:ione o 3()O!o.
Dzwonić ::Il6l5-2e lub 173-57 .
zostaną

----

-

-----,..

DOKTOR

K I ER

SPECJ. CBOR.l VENER YCZNY CB,S&
KSUALNYCH I SKÓRNYCH (wI08ów)
przeprowadził się

na

ul. Prz eja zd "17
od

GODZINY PRZYJĘC: od 9-11
6-8. - Tel. 132-28.

DOKT OR

REleHER
skÓftrVOb,
W6nerycllnych i seksuaJ'aych

Spec1Bliała chorób

Jenenie promieniami Roentgena
Południowa za. taL m-l l
rano i s-..5pp.

przyJm. od 8-11
w nłedmele i ....ęea ad 9-11 ••

1>r.me d.

L. NI TE CK I

z lodzi-Fabr,cznej
odchodził:

0.15 do Kolusz ek - Częstocholl:Y
Katowi c
Ząbkowic
(;') 47).
Słot.winy,
1.17 l)rzez KOlusLki,
Skarżysko do Lwowa i Przeworska (11.35)
3.15 ,l.) KQlus?;ek (3.55)
5.25 do Kolusz ek
E.L05 do Kolusz ek
.;.50 tlI) Kolusz ek (7.80)
7.09 <lo Andrro jowa (7.23) kursuj~
w :lnie robocze .
7.25 do Warsza wy- torpEda (8.53)
7.35 do War3za wy torpt'da (9.03)
8.10 do Kolusz ek (8.50), połae7:&nie z torpedą do Katowic i
Krakow a.
8.25 do Andrzejo1l\"& (w dni
teczne od 15.5 do 15.9)
8.40 do KolU!z ek (w dni świątecz
ne od 15.5 do 15.9)
9.08 do Wa.rsza wy (11.38) bez~r.
9.2'>5 do Kolusz ek (w dni świą.tecz
.Ile od 15.5 do 15.9)
H.5O do Andrze jowa (w dni ~wi:t
teezne od 15..5 do 15.9)
10.15 do Kolusz ek (w dni świ~teeoz.
Ile od 15.5 do 15.9.)

-

nr. met!.

Bllchał

Urbach

ł:lfł:BO(INfH
,.Men lon.-. ul. Zcbejowa.

LE~ - DENnSTA-

PI.Sadokierska

NY" _. 1M~

Cy"łno.anie.

Z

do Kol~Jt

12.50 do Katowic (t8,27)

some)
14.00 do KolU8zek
9.25 do V1SKu (świlłt.eezny w se.
14.45 do Kolmze k
zonie)
15.25 do Kolusze k (w dni rolioere)
10.15 do Lss& ~1. " Ile16.05 do Rozwadowa
zonie)
16.45 do W&r"SZ&wy torpeda. (le.tS)
." R17.00 do KołłlSZek (w. dni roboeze ) 10.25 do Głowna ~
Utnie)
17.30 do Korouc k
li.52 do Kafia. - Ostrowła 6ftz.
17.54 dn Andnej owa
po4radDi.
1~15 do Kołu!zek
tle Pom&Dła
12.00 l:iezpodrednl
p~s

UUłmrRis łłmfllle

Kutno

l) '" TEOFIL OWJE, INOWLODZV
i okolicznych letniskach 11 Lewenberga;
2) na WISNIOWEJ GóRZE u Jamnika, willa Kawuli oraz n Awronima, willa Hoffmana. koło balenu;
3) w PODDĘBINIE, TUSZYN-LESIE i na SCHOD OWEJ GóRZE
u AWf()llima, willa Tylińskiego.

lub garderobo w dobrym stanie. Oferty
938-8
do adm. snb. ,.8. R."
W ŚRÓDMIEŚCru do wynaię 
cia pokój z używalnością kuchni
Piotrkowska 59, m. lO, godz.
-3
2-4 pp.

J. HUPERT i S-ka
Piotrko wska 44.

"P RA CA "

ZGUBIONO kwH kauoyj ny E-

te.lI I 202 -"4 .

p

do Kutna
do Zduń:;klej Vi' oli
do Warsza wy przez L<.wicrtl
do Sieradz a

LA WI O

I

przedświą.teczne

w

lanc elari a

-wa Ort"

sezonie )

18.85 do KutDa

10.08 d~ Głowna (kursuje w piątkI, dni przedświąteczne i
I.
"wją·te~zne w sezonie)
19.50 do Ostrow ia Wlkp.
20.21 do Wa.rsut wy przez Lowicz

KO_~~_K_I_ _

AP.

(w piątki i dni

17.56 do Głowna

J:: VN

II

27

W61czańska

łódź,

. na lmrs meehanjeJ!'
. .Je zapIsy
przYJmu

...

f. WolkOWYSki

LODU

Cegielniana 11. tel. 238-02

RU39BIN EK
B.
P I d -

.1e1.148-85

o u mowa

WUboroUJe L O D V
porc ja 3 S

gros zy

Wias :I wad, 8Odow'l i kruchy m ciastki em
Śniadania i kolacje jarskie z 5-ciu dań

d. 1.10 •

obsług"

pol.ea

ODlO"
Cukiernia "tR
tel. 209- 87
PrzejazdF; 1.

12.14 do War-szawy ~~edm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pnez Lowiea
1ł.10 do Glo. . .
do Ku.
IAKU SZ KOKBAD UBBACB
Angielski, 14.215
14.85 do Zdudkf eJ Woli

KUPIĘ uiywaną BZ8f~,

terowan ie posad&e k, CZ)'SIC& enie wyetllw I okIen, Iprz,taf tle
biur i pokoi. odkurza nie elekw
troluxem . Renerac je linoleum.
PlIkowIlnie okien i drzwi.

ODC ISK I

BRODAWKI
, lGRUelE N'ASK,Ó RV

••••••••••••••••••••••••

"GlOS POIANNY"

cWutowanie ł fro-

SKUT ECZN Ie
USUW A

nego szycia trykotów na nastęlHl i...
cych maszyn ach:
1. oyerlok
. odchodzll :
2. guzicza rka
3. dziurka rka
0.01 do Głow'lI&
21.25 do Zduńskiej Woli
0.42 do Poznania, przer. ('str~ w 22.36 do Kutna, Gdyni (<"1iecbc,.
4. kapmas zyna
(pociąg be:tpośredni Warsza 6. gumiark a
cink&)
wa - Pa.ryt)
&. obrębiarka
~.~ do Zduńskiej Woli ! 1ł'llg()..
6.10 do Wa.m;a wy (8.48)
7. okrętkowa
Mm bezpośrednim Karszni ce
6.25 do Sieradza
8. stebnów ka dwuigłowa
- Gdynia..
7.20 jo) LMk1l
9. stebn6w ka &~kł..
Wło·
Kutno.
przes
Gołym
'1.so do
Informa ejl udziela kaoeela ria " ...
Tochinach : 9 - 1 i 3 - 7.
cławek, Alekean drów,
Dr. med.
run, Bydgoe zcs
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'1.37 prxe~ Chojny - Widzew _
Kolu~ki 10 Skarty ska ,; poł~ezeniem do Lwowa
Spec. chor6b wenery ctmych ,
8.15 de) W&!"8Z&wy s przesia da·
eekeue lnych I 8Ił6mJctt
u
niem w Lowiez
w każdej ilotici dosta.rc.a
wznowił przyjęcia
8.20 do Laskll (w dni .wi~teezne
'Od 15.5 do 15.9)
8.46 do Gdyni i Poznan ia. cral
PnrJmałe od 3-12, 44 w.
Ciechoeinka pmlS Kutno
• nledIL i iwłeta od 9 do 1 po po l.
bezpo.
PoeJlll;'
8.54 do POznAm...
jraini Lwów - Lódt Kał.
PO'l:n&1\
9.15 do Głowna. (lwiąteezny W' " -

łodzi-Kaliskiej

M. ROZENBLUM.
francuski. PL D,brow skiego "
Zawad Eka 36
~
15.81 do PoaIaOia
1, tal U.1-81 (9-10 Jt.)
Dl.
.
JTl-82
Telef.
15
Al. I. MeJa
pnoz omów'
nik I
Przyjmuje od 9 raDO do e wiec.. MŁODY inłynier meeha
prakty k, poszuk uje uj~ciL Zgłoslenia do admini stracji eub.
989-3
otrzyma~ motna:
.. Beak".

en a
Hi gi
to zdrowi e.

] 5.37
1G.05
16.19
17.38

BE I.O LU

•

•

•

d o Kolusze k (w' uni rtllOC7.p )
do Wars7..awv motoro wy
.
do Kolusze k'
do Kolusz ek
do Koluazf 'k
do Warsza wy t ba~pośr edni)
do Kolusze k
do Kolusze k.
. (W nawiasa ch godziny przyby .
cIa na stacje docelow e).
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tę"
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18.45
19.20
19.26
20.10
:;?0.50
21.40
22.38
23.10

ni,-

piętro 11.85

te.efon 213-18
pr.,im. od 8-9.30 rllno i od 5.30-9 •
W nleda. l ~wic:ła od 9 - 12 • poL

PORĄ

oboWiązują(g od dni a 15 ma ja 1938 rok u

10.85 do SkarłYEka bezpośredni
SpeoJe nete ohorOb elr6my olt.
11.05 do Kolmz~k (w dni świ,teczwene" c.n)'oh I mONopłolowroh
De od 15.5 do 15.9)

Naw roi 32, front .I

..rTU)"

g. V'H.

lektrow ni Łódzkiej Izraela Judy

Frome ra, Pl.

pułk.

Kursy Zawodo we te'lskie przy

Boernera 2. Tow . Szerzen Ia Prary Zawodo wej
Kobiet tyd.
Wólrzm ska 21, tel. 1{)7·15
przyjm uje zapisy na Da!>t. działy:
stosnw anll. hafciar·
1. Sztuka
wśród

stwo.
2. Krawie ctwo damsk ie· krój.
3. Gorsec iarstwo · krój.
4. Modnia rstwo - kapelus ze
5.• Bieliźniarstwo • krój.
6. Ondula cJa.
7. Manicure.
Sekreta rjat czynny w g. od 9- 13
i 15-19.
J
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Redakc ja
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WESOl Wl CZ Gl

Piosen ka! Roma ns! Humo r ~
Benfer.
\V pozostałych rolach : Hans Junkermann i Frrder,k
a po 54 gr.
w niedziele i świeta o 2. Na pierwszy seans wszystkie miejsc
Początek w dni powsz. o g. 5, w sobotv. o g. l::l.

do·
miesięc~na .. Gł?SU Pora~nego" ze wszystkimi.
datkamI wynosI w Lodz) zł. 4.60. za odnoszellle -

przesyłką pocztową \V

..

zł. 6.~.

za

graDlcą

-

zł.

9.-

nie zwraca.

Za

:\~ydawnictwo: .Głos

enl-a

2 zł.; Reklamy teksteD"
za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (etrona D szpalt): l-sza strona
gr.. bez zastrzeżenia miejsca
redakcy jnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60najmnie
jsze ogłoszenie zł. I.S0
15 gr. za wyraz.
50 gr .• nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne
Ogło ·
lowe 12 zł.
zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubil
jsze
najmnie
wyraz,
za
gr.
10
pracy
wanie
Poszuki
droiej.
Ogłoszenia zamiejscowe obliczan e IIł o 60%
zł.
1
szp.)
I)
(str.
Rewia"
..
nym
niedziel
szenia w dodatku
wo &0%. Ogłoszenia dwukol or. o 50% drołej.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub fantaz. dodatko
'!rN; drukar ni własnej Piotrk owshe 101.
v - Jan Urhach i S-ka" Eugenłau Kronm aa.
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