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reke w razie zamordowania parlamentariuszJ

r i- • • ••

się okazało, ie parlamentariu1"OKfO, 20 lipca. (pAT)". Agen-cja DOLod dono~i. źe dwaj Sze zostali zamordowani lub uparlamentariusze, któr7.y dwa więzieni po stronic 80,,·ieckiej.
lłni temu
pJ'2ekroczyli !!ranicę
Czynniki japońsko - mandsowiecką ~elem d(I'ęczenia do- żurskie zgodnie ~odkreśJają, że
wódcy wO,isl~ sOwicckich w ~o żądanie
przywr6cenia status
woki,iewsJm noty japoJlsko
quo jest zupełnie legalne, pouie
nJandżurskich
władz wojskowo waż obszar Czallgkufenq został
w sprawie vrzywrócenia status be z.praW\t1ie Ok'lpowany przez
quo a.tlJt:e w obs~arze Czang- wO.iska sowieckie.
kufen~ d()fych~Zas nie pOwróMinister wojny gen. na~aki
cili.
po naradzie z min. spr. lagr.
\Y kołach do'r,rll' poinformo. gen. Zugaki u-rial się do pałacu
wa.n:ych wskazu.ią , ż e jap011sko- cesars'k iego, gdzie zreferO'\v 8 ł
mm<1żurskie wln"dze wo.iskowe cesarzowi sprawę wsphDłniane
pOdejmą na ",lasu.! J'ękę akcję, go incydentu granieznego.
mającą na celu
przywrócenie
Po wyjściu z pałacu gen. Iła
statUs quO w w;ypadku, ~dyby gaki zwołai Da naradę szereg

Rok X.

wojn~'

-

ministl'r- z

~owoki.lewskll

i

Sławianki.

\V .spraw;.' samolotu

1}'}nowu'ych przesunieciaeh wOl
skowyeh oddziałów sOwieckich
i o konccnh'owaniu ich w po-

~owi('(' -

przeleciał
granicę Mandżukuo i w cią~11 bliżu łańcucha ~ól'.'ikjego Czal1~
pół godziny
dokonywał ZWJa- Imfeng.
dów w
l) klm.
Na południowo - w chodnich
od granicy w głąb terytorium st e ka ch tych a ór przeprowadz:1
malldżm'skif'go, rząd mandżu i' ją żołniel'ze SOwieccy w gorącz
ski złożył protest na l'~ce kon- kowym tempie łuace fOrtyfika -

kiego,. który wczoraj

CZa maml-l:ursko - sowieekiego i
koreańsko - sowieckit'go, kon-'
odległości ckoło
centracja wO.isk sOwic('kich '"
obszarze CZłl,ngkllfcnl( trwa uadal.
WO.iska te rorłyfiku,ił~ wspom sula gen. ZSRR w Cbal'hinie.
niauą mie.i,"cowość, lllldują 1'0'Vedle ostatnich doniesiell, z~~
wy strzeleckie, zasieki drutowe, Sławianki wyruszył sowiecki
a także stanowiska d!3 l\.arahi- transport wojskowy w sile 60
nów mas/yllO\vydl i artylerii. samochodów ciężarowych w kie
SUne sOwieckie O(ldziały 81'- runku Huczu\[}.
ły)eryjskie zosialy
skie,.ow~me
TOKIO , 20 lipca . (PAT) '" kierunkH uścia rz{'ki Tu DlE'U, Agencja Domei don os i: Z róż 
Oddziały zm'lIoryzowane ezer nych miast pogranicza
manclwflnej armii wyru...zyly wezora,i żursko - sowieckiego dOnoszą o

sfosunki.

cyjne, budu.ią(' tam kilka łańcu 
chówl)J'zeszkód z drutu kOlcz~1l
tego,
RównoC,ZCŚnie

dOnOSzą

Il

wzmocnieuiu garnizonów sOwieckich w miastach Nikolsk,
Władywostok i Nowoki.iewsk.
,vczoraj wieczorem przelecIa
h ' ponowni e grnnicę mandżm 
s ką trzy samoloty sowieckie.

łrilDf:DSko-brgfgjskir

Zbliżeniu między Londynem i Berlinem musI towarzyszyć porozumienie między Niemcami i Francją
:':~RYŻ, 20 lipca. (pAT.) -:DŁJS o godz. 12.30 ~zpoczęły Się
rozmowy lorda Hahfaxa z premierem Daladicr'em i min. BORnetem. Poza wspomnianymi trze
ma m~żami stanu, nikt do rozmów nie hył dOllUsZ<·7..ony, odbywały się one bez udziah. łłumar.:zy i rzeczoznawc6w.
O godz. 18,30 ogłoszono nastę
pujący komunikat urzędowy:
,Wizyta angielskiej pary królewskiej dała 101'1Iowi HalifaxoW1, premierowi Daladi.er'owi 0J'~Z ministrowi Bonnet'owi okazję d~ rozpatrzenia całokształtu

sytuacji międzynaJ.'odowej oraz ku została - w zupełności utrzyzagadnień, interesujących szeze- mana.
dólnie oba kraje.
.
e
.
PARYZ, 20 lipca. (PAT.) t~u łych rozmów, kt?re to IW tutejszych kołach polityczczyty SIę w atmosferze wzajemne 1 nych komentują z żywym zaintego zaufauia, które cechuje sto- resowaniem wizytę londyńską
sunki francusko - brytyjskie, mi- kpt. Wied.emana, o której lord
nisłrowie wyrazili raz jeszcze lIalifax w czasie rozmów dzisiej
swą wspólną wolę dalszego pro- szych poinformować miał. szezewadzenia akcji uspokojenia i po gółowo prem. Daladier'a i min.
Jednania oraz stwierdzili, że ~ał- Bonnel'a. W sferach polityczkowita hal'monia ich ,poglądow, nych i w inspirowanych glosach
nstalona w czasie wizyty mini- prasy podkreśla się w związku
sb-ów francuskich w Londynie z tą wizytą, że wszelkie próby po
w dniach 28 i 29 kwietnia b. 1'0- kojowyeh rozwiązań obecnych

.w

I

problemów międzynarodowych i
wszelkie pojednawcze oświadczenia zostaną zawsze jak najży·
czliwie.i przyjęte pl'zez Fraucję i
Anglię, gdyż Londyn i Paryż jak zaznacza "Le Temps" - w
artykule wstępnym - nie będ~
oczywiśde stawiać żadnycb pucszkód polityce zmierzającej do
utrzymania pokoju w Europie i
do ogólnego uregnlowania zagad
nień politycznych, opartego na
podstawie zapewniającej wszyslkim hezpieczeństwo i chl'oniącej
słuszne
interesy każde~o
z
państw.

Równocześnie w kołach tych
pOdkl'eślają, że zbliżeniu pomię
dzy Londynem i Berlinem musiałoby towarzysz. yć l'ównolegll'
zbliżenie mi~dzy Niemcami j

I

Franc,ią.

Ribbentrop

w niełasce

BERLIN, 20 Jipca (Tcl. wł.) von Ribben
h 'o" popadł o:.ecnie w niełask~.
c::ego dowodem jest, że Hitler
pos~ . ł do Lond;plU 'Vkdcł('mau,l
poza nlecami von Ribbcntropa.
Obiegają pogłoski, że

ord
Hali'
I nasleD a h m er Ina
WDI,w, lorda Baldwina w Darlii konserwat,wnei zmalal, do minimum
•

LONDYN, 20 lipca. (PAT)'-I rOzczarowany noUtyką premi e- stanowtsku premiera o ile tylko
W ebwili, w które i premier
Miesięcznik amerykański " F.)- ra Cbamberlaina zdecydOWać zdrowie pOZwoli Chamberlaino.. Chamberlain ze względu na
reign Affaires", poświęcony za- si~ miał na zmian~ swojego te- wl na kontynuowanie. swych o- swój wiek zdecyduje się, że nie
gadnieniolll polityki miQdzyna-' stamcntu politycznego, przeka- bOwiązków, wogóle nie wchOdzi może w dalszym ci~u pOiUosić
rodowe.i zamieścił w ~wym nu- zanego po swym ustąpieniu z w grę.
ciężarów ,lrudlnego urzędu preme r z c li pc o w ym a rtyk ul znan c - pr<' z~sury partii konserwa tyw - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miera, wyznaczenie następcy

ne.i i wysunąć Edena jako ewen
tnalncgo przywódc~ partii i pre
mi<'ra Po Cbambel'lainie.
Artykuł len słał się dla niektórvch organów prasy poza
'YjpJką Bl'YlaniQ powodem do
żeń odbywają('ych się w łon l (' J)l'ZYDUSlcze(l. że isto>llJlie Eden
partii kCllserwatywnc.i IlO ushł- ,lt'sł kandydatem pal'm kOnserpieniu ministra Edenu.
WlltYWl C.i na stanOwisko
pI'C'V artyk ule tym Gordon ILen- mirl'a.
nox twierdzi. że były . premi er I \V zwią.zku z tym z najbarlord Baldwin, którego autor aro ' dzi e.i miarodaJnych sfer partii
tykułu wciąż .łesz.cze uważa ZUj k OIl'; cl'\yat\'wnej zapewniają , że
na.ibul'd:l)j('.i \vmywową osobis- na,'azie na okres ml.ibliiszj'cb
IOść \V partii konserwatywneJ, dwóch _ fI'zech lat zmiana na
go polityka angielskiego Gordona ~nnOxa, korespondenta dyplomatycznego
"DuHy Telegraph", który o.ntawiająe pOIitykę wewnętrzną W. Brytanii
przeprOwadza anaIiz<" przcobra-

l

nie będzie bynajmnie,l zadaniem IOl'da Baldwina. lecz Wfma wyjechaf do Oslo łącznie pPCmiCl'a CbambeI'lainL
Lord Baldwin zaróW!llo fo!'KOWNO, 20 lipca. (PAT). Cala prasa kowieńska podaje maInie, jak i rzeczowo przes,tal
wiadomości o zamierzone., wi- być przywódcą partii konserwa
tyw.nej i aczkolwiek odgrywa
zycie ministra Becka w Os),.
pewną rolę jako wytrawny mąż
stanu, to iednak nie wkracza ona w atrybucje, przysługujące
bawi na Capri
premierOwi ChamberlainOwi, in
i'l'EAPOL, 20 lipca. (PAT.)
ko istotnemu kierownikowi p!Jr
Książę i księżna Windsoru udali m konsel'watywne.i.
się dziś rano swym jachtem llil \.
Kależy rÓ'''1nież poulireśJić,
Capri.
że artykuł Gordona Leninou. ~

Min. Beck

Ks. Windsoru

saDy był przeszło trzy miesiące
,temu, w chwili gdy bezpośred
nio po ustąpieniu b. ministr:l
spraw zagranicznych Edena s)'tuac.i a partii konserwatywnej
nie przedstawiała się tak jedno
Iieie, jak obecnie. Dzi'§ kierownPctw,o Chamberlaina w part; i
konserwaływne.i .jest niezaprze·
czalne.
Obdk Ołi!amberlaina OISobisto~
eią naJbarozieJ wybijająeą. siG
na czoło wśród polityków konserwaływnyeh ,fe8I niewątpliwie
obeeny min~ ............anicznyeb lOrd HaiKu, W ktÓl'ym
wpływOWe' kota kOaRl'watywne

dOpatrują się ew~ następey, Jrtór«'«o w . . . . .łedn~.i
chwDł WJ.... i#;~-

........
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rzecitn

ptotogra"ia ..... iasta ""
wplywem

się

gwałtownie

pnd nejach,

podmuchów

wiatm i
aeroplan leci nad niewiell{imi pagórkami Katalonii, pokrytymi lasem,
prulatuje nad pogranicznym depai
tamentem Francji, przecina zatoł{ę
łioDską i jakoś nieoczekiwanie szyb
kI) oIIuszcza się na lotnisku w Marwciąż zmieniając

wysokość

6ylii.

Szyblw zos1.a~ą załatwione I(\t ·
maili ości celne i 110wiutki komfor·
towy ,autobus wiezie nas ruchliwy.

mi, handlowymi ulicami

przedmieś·

da lio centrum mi:lsta. Jakaś pew·
ność siebie,
spokój i stabilizacja
tchn;e od tych domów, szyldów,
~I,lepów i ludzi. Czyste, jakby do·
piero co otynkowane dont:v~ pr7.t·
pełnione towarami sklEPY, nie k<>ń
czący

się

łallCJlch

knąć pierwsl'.ą łyżkę lUpy, gdy roz-, skowy, kt6ry przyniósł
wlasn,
lega się nt,ki, ogłuszający ryl{ i chleb. Wyciąga do mnie rękę: pro~
zmusza do oderwania się od talerza. szę! Biorę kawałeczek. bo przecież
Syreny! Nalot samolotów! Tam, do lnie Ilal'!ży odmawiać! Wszczęliśmy
diabła! Moje vis-a-vis blednie. Za- rozmowę: Gdzie tym razem trafin?
pewne i ja jestem blady. Wyglą· Zdaje się, że gdzieś w porcie (w od.
dam przez okno: ulicą pędzą, jak ległości kilometra od nas). A 0szaleni, ludzie... rozlega się ze strzeliwano napastanika tutaj, "' ,
wszystkich stron kanonada. I odra- docznie znajduje się obok jakaś no.
zu myśl: co z córką? Znajduje się wa bateria!
w tej chwili z drugiej strony placu.
Ktoś wchodzi z ulicy i opowiada~
Co tam się dzieje?
bomby rzeczywiście padły w po.
W sali, . wyp~łnionej I~dźmj, kt~- bliźu portu i zapewne są xabici ł
rzy właśnIe wbIegli z uhcy, panule ranni: właśnie w .,tronę portu prze.
~isza. Tylko głucho trzaskają. pęka- jeehało kUka karetek sanitarnych.
Jące gdzieś.w górze ?ranaty 1 brz~.
Ktoś demonstruje odłamek szrapczą wylatUJące z okien szyby, kto- nela, podniesiony na ulicy. Pochore ocalały od do~chczas.oWYCb'WY · 1 dzi z pocisków dział zenitowych.
buchów. WsłuchuJe~~ SIę w kleru_ Wszyscy barcelończycy znają te
nek ~at.l0nad.y: • n.a Jej tI~ słyszymy kawałki metalu. Znają je dobrze i
wyrazme ntskl l przecIągły huk ' właśnie przed nimi uciekają z ulic,
bom~y. Gdzie? Tym razem .gdZ~eś gdy tylko rozlegnie się ryk syrell.
dalej. .P~,woli kanonada clchl1l~: Właśnie przed nimi, a nie przed
prz~le~I~It .. Wszystko, co mogło SIę bombami: bo przecież przed bomtła.
stac, lUZ. su~ s~ało; bomby ~~tały mi i tak ukryć się nie można) jeśli
zrzu~ol\e, wr.ogte ~p.ara.ty są ~uz d~ trafiają ~ pod gołym niebem, czy wleko, w tej chwilI mebezpleczen- piwnicy rezultat jest jednakowy
stwa niema. Publiczność wylega n a .
•
•.
ulice, a my powracamy do naszych
MÓl nowy znaJomy jest sza1erue
talerzy. l,AIarm" jeszcze się nie b?~aty: prócz chleba, ?os.iada rówskończył, al~ co nas to obchodzi: D1~Z paczus~ę tyto~1U I pozwala
każdy ma swoje interesy i z obia. mt, bym sobIe skręcIł papierosa.
Naprawdę ~apieros smakuje wyjąt
dem nie mo zna dłużej c~ekać.
kowo po kilku tygodniach postu!
własnymi
.0 bOID~ardowani,u, .k~óre wlaśni(l
•
_
mrnęło, mkt nie moWl, lako że jest
DOCiSkami
to rzec~ powsze1nia. A ~esztą e
Dzisiaj do obiadu niema zwykłe. I czym tu mówić: wszystko już ZO$ta..
go chleba - smutne rczczarowa- I lo na ten temat powiedziane. Iate~
nie. Przy sąsiednim stole siedzi woj resuje nas zU!lelnie coś inneao: •
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii słyChać na froncie, czy będzie ...
"a mobUizacja, cZ)' ADrUa CI6
J.
przedsłęweimie?

energii elektrycznej w Pire· lotu, tutaj - ewakuowanych z pacałe miasto chodzi pieszo. sa przyfr"ntowego starców, kobie·
Bardzo rzadko przemyka tramwaj, ty i dzieci, a obol~ przechodzi pa.oblepiony szc~ęśliwcaQfi, którym u· tia rannych o kulach i w opatru!J
dało się zdobyć miejsce; autobusy kach. PIZy wejściu do zaimprowizo
kursują tylko na peryferiach; w me· wanycil koszar tłoczą się dzieciaki,
no za"howano jedynie dalekobid- oczekując pOOY obiadowei. Znajdą
się niewątpliwie
dobre (lusze żoł ·
ne linie.
Dwa miliony barcelończyków nierskie, które głodne maleństwa
przenosi aię z miejsca na miejsce nakarmią.
W OOległym kącie ulicy znowu
:Olll własnych nogach. Niezliczone::
urządow~
samochody, nowiutkie dhlgi "ogonek": przy kasie teatru.
motocykle służby lotniczej, wojsko- Dwa z pośród teatrów w centrum
we ciężarówki pędzą we wszystkich padły coprawda ofiarą bombardokierunkach, zapychając ulice. Wszę wania, ale pozostałe są otwarte. I
rlzie, gdzie okicm rzucić. mundury. wszędzie Jest pełno, szczególnie na
Lud robotniczy, żołnierze, oficero- ulubionych popołudniowych przedwie, kobiety, - te ostatnie bez ka- stawieniach. (Wychodzenie wieczopeluszy - sympatyczny lud, prze- rem na zupełnie nie oświetlone ulice
lewa się, niby potok, z jednego koń jest bardT.o uieprzyjemne, ponieważ
łatwo Dlożna wykręcić nogę).
ca miasta na drugi.
Przy zbiegach ulic ulubione bar·
celońskie bary. Z tego Jeszcze nie
zrezygnowano. Nie ma w nicb le·
Jest godzina pierwsza w poludmonhd, ani piwa, a są tylko wer nie. Wszystkie przedsiębiorstwa,
muty i likieryf a w określonych go-. sklepy i biura zostają zamknięte na
dzinach coś w rodzaju czarnej ka. dwie godziny i nowy, jeszcze wię
wy, łlawet ~ez sacharyny._
kszy tłum wylewa się na ulice, zajGdzieś rozlega się bicie tiętinów. muje chodniki, zapełnia bary i kaMaszeruje jakiś oddział wojskOWY, lWiarnie,. spieszy do dostęp~ycb rewidocznie niedawno zmobilizowany. stauracjl,
otwartycb
medawno
Powraca z ćwiczeń. Gapiów mało: przez rząd dla robotników i praco.
wojna już spowszechniała. Zresztą woików.
wszystko dokoła Jest wojną. Na
Wchodzę do Jednej z takich retych wszystkich ciężarówkach i mo stauracJi w pobliżu mocno zrujnotocyklaeh żołnierze, w samocho- wanego Plac,. Katalońskiego, otrzy
dach wojskowi lub wyżsi dygnłta- muję w kasie bilet, pe czym wybierze państwowi. Tam na ciężarówce ram sobie wygodne miejsce przy
przewożą resztki strąconego samo- oknie. Ale zaledwie zdążyłem pr~
z,ódła

MARSYLIA, w lipcu.
Kołysząc

nntłoczonych

Iud1mi wnętrz. Piekarnie, jatki.
n'tleczarnie, restauracje, kawiarnie •
l wciąż nowe i nowe, a wszystkie
}lełne towaró,v! Góry chleba i mię
sa, ltartCJfli i cukru, ryb i !,onse.rw..
Gdzie ja się znajduję? Jak daleko
od Barcelony? W odległości dwuch
godzin lotu? Jak to, więc dwie go·
dziny temu wid dałem zwykłą wolnę. a teraz naraz taka zmiana! Czyż
takie dwa ~wiaty, tak nieskończe
uie odlegle od siebie, mogą istnieć
jed~n obok drugiego? Czy to nie
fantazja?

Olonki DO chleb

Dopiero dzi3iaj raoo w drugą
rocznicę wojny hiszpańskiej mówi·
ła do mnie Maryna, żona naszego
odźwiernego w Bareeloale:
_ Niech pan spojrzy, co przyulo.

Alarm w czasie obiadu

I

p.Tzed

•

I

_

"zwIerciadle

d·
zrestU laty ..•

uW U

_

pałOletn

_

o

..... Tak, - - szybko
Clemenceau
bardzo odpowiedział
dawoo, ale
Sklepy robią tragiczne wrażenie! tyUó.o dała amerykańskiej bistoriL.. l
Tu wytłukła wszystkie szyby bom·
Wilson odpowiedział na to dlu·1
ba, która wvbuchla w pobliżu (a gim wykładem o przewadze prawa
szyh nie ma,.. " więc nie mozna na lla d'ł'
SI ą, wspommał o Lałayecie i
miejsce wybitych wstawj~ nowe), Rauchembeau, następnie o Napole1am zamknięty sklep z powodu onie, który powiedział D.a łoż..
wzięcia do wojska właściciela, a śmierci, że koniec końców "prawo
gdzieindziej _ z powodu braku to- zawsze tryumfuje nad siłą".
Cleme?cea~, któ,?, swobodnie
warów. W sklepach z artykułami
spożywczymi pustki, a na wysta- władał Językiem angJelski~, tym
wach widać tylko drogie likiery, razem wezwał tłu~acza I polecił
fco"tld MnJ!'lri. tycie wre tvlko w mu z4komunlkowac prezydentowi,
koope-a1ywach: w· 'cdn'?i 'Vv'dq", w Wilsonowi, że Jeśli Napoleon nawet ,
t"1'l tyg'}.ł'1i·t tro"f!ę m~rti.· w 'dm . : ' E lesil pO;lo1Jne . ,~owa, to trzeha
gicf _ rusz!!" m'4'<'n,,"t, J{onsef\\' p rzyznać, ze mysi ta pjzysz~a mu
w trzeciej _ kilo k:lrtortl.
• <lo głowy trocbę p J źco , a naj~łów·
nicj'lze jest, żc Napolzon nigdy ta·
'Ul' S
h d
.
kiego zdania nie wypowiedział. Na'l
M .
• C
DieSle stępnie co się tyczy bohaterskich
Nie bacząc na to w~zystko, ulica pGstaci Lafayetba i Raucltemheau,
7.~je swoim życiem. Tr(ltuary pełne to należy przypomnieć, ie czyn~'
:'ą Pi'zechodniów: od chwil!, gdy ich dokollan~ były dzięki sile. iła
Katalonia utrr.ciła swoje główne !otworzyła Stany Zjednoczone i sił~ l

I

Ogrom
zniszczenia
Obi~d
się skodczyi
f "Jfc~.

na ulicę. • "Alarm" Jeszcze v..,
\tramwaje 1 autobusy 1eS'Zc:. .....
ale ulica i~z oddawna z)'je ~WJa
.
zwykłym zycie ID. Kto ma cierpli~~ •podo~nI do Pomcarego, zwy- wo~ć, aby czekać na koniec "alar.
cI~zaJą geruuszów w 99 wypadkach m~ '. Czy ~moloty nieprzyJacielna 100.
sk.le za chwilę. wró('~, okrążyws~
W pracy był to człowiek niestru- miasto, czy tez odleCiały do IWoiII
dzony, biorący ciągłe zajmowanie ~~zy na Majorce, - kto o 1ym mysię sprawą za prawdziwą energię sh w tej chwili.
k
i a ·tywnoŚć. Clemencea!1 musiał
Idę
w
kiel'unku portu, . .
l1iemało wycierpieć z powodu tego ulicę Cortezów. Jeden obok dr.
ciągłego interesowiIlnia się prezy- giego rozwalone wspaniale, clbf'ZJmie, siedmiopiętrowe gmachy, przebomb anu. na przestrzał do f...
Przy bólach głowy i zawrotach, wy_ b·t
1 e
wołanych przez zaparcie stolca, należy damentów. Zaglądam do wnętrza
używać wieczorem i rano na czczo pÓł ruin: oto ocalała część wewnętrznej
~~::i:zk~l:::.~ej
\v:s~~7J~~ klatki schodowej, a tu jakimś eudem wiszą w powietrzu dwa pokoje.
Na ścianach wewnętrznych jakieś
denta, który stale wzywał go do portrely i obrazy - oto wszystko,
pałacu Elizejskiego i długc. oma- co zostało z olbrzymiego domu i )e~
wiał z nim rÓŻne zagadnienia.
go mieszkwcÓw. Opodal inny wiC1emenceau nie lubił POincarego, dok: z wiszącego dzieś wysoko po
pogardzał'
•
• po dob - koju, przylepionego do sąsiedniego
mm. lM"
meJ wIęcej
nie odnosił się do niego Wilson. domu, wyziera umywalnia i para~
Clemenceau gotów był pierwszy za- wanik z różnymi zasłonami, a ..
cbwycać się k.ażdym przejawem ro. nim wisi jakiś żakiecik .. Wciąż e2'JP
zumu, ale, o Poincarem był niewy- ka na swoją właścicielkę...
sokiego mniemania.
Olbrzymi sąsiedni kłnematopał

ków llogd 6eol't!e'a

Kolejny urywek z świeżo opubU- przeszkodziła im się rozpaść.
kowanycb
pamiętników
L10yd
przez cały czas trwania konfe.
Gef'tge'a dotyczy konferencji po- rencji L10yd George spotykał się
kOJ~eJk
z prezydentem Poinoarem tylko na
"leI ą rozkoszą było -- pisze oficjalnych przyjęcia(h. Ale osoba
Lloyd George - obserwować ae- Poincarego nigdy go nie pociągała.
menceau w pierwszycb tygodniacJr Prezydent pOGiadał wszystkie zalt
Wersalu, Jdedy z natęzoną uwagą
ważył każde słowo prezydenta Wił- 1y dla zrobienia świetnej kariery po
sona, by nie przepu~cić jakiejś pro- lityka ł adwokata. Człowiek, zmiepozycji, niewygodnej dla Francji. niający swe przekonania, choćby
b"ł nie wiem J'ak uczciwy, zawsze
Jeśli wszyatko mijało szczę§1iwie,
"
rysy hvarzy C1emenceau rozJaśnia- podlega podejrzeniom, że czyni to
ły się ł wydawał głębokie west- z pobud0k egoistycznycb dla osochnienie Ale Jeśli prezydent z wy_ bistych korzyści. Ale ten, który
soko~ci idealizmu opuszczał się na trzyma się zawsze tych samych
ziemię, Clemenceau szeroko otwie. przekonań, zyskuje sławę nieprzerał swe czarne oczy ł zwracając się kupnego człowieka. Poincare naledo L10yd Ge:>rgea, mówił szeptem: żal do tych ludzi, którzy w ciąga
,}Znowll pojechał!'t
całego swego życia ani na jotę nie
Pewnego razu po mowie CIemen. zmienhli swych 1>rzckonań.• I wie('eau, w której "tygrys" domagał l'Zonc mu bez zastrzeżeń.
się restytuowania granic Francji z
W porównania z C1emenceau lub
r. t814 i zwrotu zagłębia Saary, Briandem, był to najnudniejszy
Wilson zauważył:
człowiek. Ani bystrej orientacji,
_ Al~ przecież to było da\VDO, ani żywości umysłu, ani fantazji.
przeszło 100 lat tema.
W walce o wysokie stanowiska lu-

ców. Dzieci
tłoczą siężołądki.
i chcą jakoŚ
oszukać
wygłodzo11e

a zace

Strach grzed

W·150n (lem enteau··
I al care

~~a~ ;!Ił:::~ ~=:~kU ::::~Z::z~:; l

7·ej rano. A ile :zapłaciłam? SzeAć
llesetów! I co ja d:j:isla) moim dam
do jedzenia? Pańskie brtki na
chleb podtrzymają nag obecnie;
nrz"najmniej sto pięćdziesiąt gra;nó~ na każdą. Mój mąz jeidzlł na
\vid i miał nadzieję, że uda mu się
stamtąd coś przywieźć. Ale gdzie
tam! Chłopi za pieniądze nie sprzeda!ą, chyba, że za srebro. Chcą tylko wszystko wymieniać na tytoń,
·
A k d •
.., A h
l~Zy cu k ter.
s ą Im WZląC. c,
szcz~liwy z pana człowiek, że pan
wyjeżdża! A my ta wymrzemy z
głodu, o ile przed tym nie wytępią
TJa " bomby
"...
Dobrze mi znana ulica wydaje
się jakaś szara, smutna. I tutaj Jest
rccb, ale bez zgiclk.u; na twarzach,
::;zczególnie kobiecych, wyraźne ślady trosk: skąd wziąć coś na obiad...
Na rogu ogonek po chleb, a obok
drugi po olej, oczywiście z oliwek.
I gdziekolwek ofiarują coś na sprze
daź do jedzenia, odrazu tworzy się
k-o I'k
ogr_A
ej a. T am l·ak··
IS
""Dt'k przywiózł dwa koszyki sałaty, czy beczkę pomidor6w: wszystko zostaje
rozkupione w mgnieniu oka. Nawet
do lodów, które ~ą mieszaniną wo·
dy z farbą i minimalną dozą sacha·
ryny, tworzy si~ łańcuch nabyw.

a

oiny

-oku

HAJIAH- ~lY

Z:;';Ld

ORl~P

HA PlA1°Yt~IfW 'KI~J
~

W MAIORI lub KEMERI

L

indywidualne WY.J·azdy w dowolnyeh terminach

DOOKOlA EUROPY

3-tygodniowa wycieczka autokarowa o trasie:
Łódż-Praga-Mediolan-San Remo-Monte CarloNizza-Cannes-Grenoble-Genewa-Zurich - Praga
-Łódź.
Wyjazd 4 sierpnia r. b.

INDYWIDUALNE WYCIECZKI

DO FRANOJI _

ANGLII _

WŁOCH -

WĘGIER

BUŁGARII

LTOUA
Polskie B-uro Podr6i, SP. Akc
LOnz. TRA{jGUTTA 2.

TEL. 107-86.

ocalał,
jest tylkoi sztukarasada,
runęły rozwalona
wszystkie balkony

teria. W okolicy wyrwane zostały
wszystkie drzwi, przewróciły się
kolumny. Olbrzymie domy przy
..
zb'legu z Pl acem K ataIońskim, za,~te na biura, ponuro patrzą s,..,.m
ślepymi oknami: od bomb z rozr.r.e..
d zony m powietrzem wszystko to,
('o mieściło się w biuracb, poczynając od szyb okiennych, a keńc. '
na ostatnim gwoździu, wyletiało na
jezdnię, pozostawiając po sobie .'
braz zniszczenia i ruiny. Jeden na
drugim szeregi tych ślepych oldea
spoglądają na mnie.
Szybciej w stronę portu, na lotni kol
- tegnaj, Barcelono! Kiedy się
znowu zobaczymy i w jakich warunkacII? Zostawiłem cię, koehaJIe
miasto, w ciężkiej opresji! Obyś
z teJ opr~ji wy 7.10 jak najl'rędzef!
F.

Nr, ]98

,.GU)~

w wyborach w Radymnie
i powiecie jarosławskim

I

IJzbrojoD

Cieśle w powit:
w Wielkopolsce od

we wsi

jarocińskim

h;.rły się

wczoraj cbarakterystyc7.ne
w~'bory sołtysa. Dotychczas sołty·
!'cm był tam od wielu lat miejsco·
wy działacz endecki hrabia Sokolnicki. Wczoraj na sołtysa wybrano
członka
Stronnictwa
Ludowego
Wincentego Witczakr.l.

Związku

fi

I

Legionist6w
"Głosu

I

sabotuif _rak'alg i Ulla"o

Komenda naczelna
Warszawski koresp,
rannego" telefonuje:

WIEOE~, 20 lipca. (Tel. wł.) okazuje.

uczestnicy tego oddziału zo&tali formacyjne z Insbrucka, ~osta\
przeniesieni w drodze karnej do tam aresztowany pod zarzutem
Górnej Austrii.
nadużywauia władzy były kicBERLIN. 20 lipca. (pAT.) - rownłk okręgu Hufsłein dr. KaJak donosi nicmieckie biuro in- roI Janetschek oraz jego sekre·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tarka i współpracowniczka Lui·
•
za ;WJnkler. Osadzony w areszcie dr. Janetschek usiłował pat·o·
krotnie popełnić samobójstwo,
Jak zaznacza niemieckie biuro
informacyjne, dr. Janełsehek w
okresie rządów Dollfuss-Sehusch
nig~ był zażartym przeciwnikiem
GDANSK, 20.7. (Tel.-wl.) _., hełmy szturmowe, ma<;ki gazowl', myt odbywal się po cichu, w nocy, ruchu narodowo - s~jalistyC'z
W osta~~i~h dni~c~ prze~ .gr~nicz. llIundury, tornis~ry ~ ,słowel~l nor· (lojedYl1czY1lłi "amochodami, przy nego. ne p.rze,lscle w ,D11~JSCOWOSCI Piekło! mainy sprzęt bOJow.:" Ille,chot~, .
zgaszonych latarniach, z zachowaJlomlędzy Gdanslnem a PrusamI
Samochody
!lrzejechaf,v
JawllIe"
. :>11'
• dków o,st r oz'. NaDad na czeski lokal
..,
..
lIIetn wsz_
uc h sro
Wschodnimi - przejechała kolum' w dZlen, me zatr7.ymu ,1'!c "lę !lny
lWIEDEN, 20 1!ipea. (PAT,) ,
"
h ce I1l~'(, h ,
ilOści, aby transportu nie dostrzegł
na samochodów ciężarowych,
wio straznJcac
.wczoraj około północy
kilku
zących z Rzeszy
Niemieckiej do
DA WNIEJ J DZ(S: I\J
jlolsld inspel.tor celny.
osobniików d'()lk;onało na'padu na
Do niedawna talt "gruby" przeWolnego Miasta broń, amunicję,
jedną z czeskich restaW'aeji w 10
dzielnicy Wiednia, przy czym 2
e.złonków wiedeńskiego sokolstwa czeskiego zostało dołkU wie
poturbowanych• .w. lokalu tym,
ja'k również w trzech iJnn.yeh kaktórzy podpisali skargę kasacyjną doc. Cywińskiego
wiarniach czeskieh w tej samej
"-arsz. kor. "Głosu Poranne- ' tom, ldórz\' po(]pi-,di ~"argt; 1,;, , katd7.l! jakob~' obl'az~' sądu. - dzieln~cy wY'bito ~yby, Prowago" telefonuje:
socyjną do Sądu . ',ljWyzszcgo W poniC'dzi:lłl'k przesłuchano dzone są doc.hodzerna celem ust:)
Prokuratura podj\~ła docho · w pro('esie Cywióskit';~(), Adw O - w h'.i .l)1';lWh' .~1!;:; 2 ach ·okałów. lenia 5prawców napadu,
dzenie p-rleci \"ko 15 ac!wokp. I kaf'i dflpuścić sit: midi w t(',i

ili('~'.

Rtwnież

Przywódca grUDr zastrzelonr••• Aresztowanie kierownika
okregu Hufslein Dod zarzutem nadui"

był zastrzelony l,rzyzturmowym hitle- wódca S. S. :Maksymillan Pesehrowców doszło we 'Viedniu do ke Czterej uczestnicy zajścia, a
rewolty; oddział zosłał rozwiąza wśród nich zabójca Peschkcgo.
n;;-. W czasie te,i rewolty, jak się są aresztowani, li wszy cy inni

wiciele żydów w liczbie 2 i 3 ukr,a·
cie

d ial

' W oddziale

probou~ kd~~k~ ~ud~~

wy

~ H!~~

Rewol a w wiede" s i

Kieska endecii

\'" czofaj odbyły się bardzo charakterystyczne wybory do rady
gminne,j w Radymnie, pow. jaroI-Iawsld<!go, Wybory odbyły się na·
turalnie według clvtychczasowcj
ordynacji wyborczej.
Wśród wyhranych 10 członków rady ą: b,
ros, Gruszka, pre~es rady naczel
nej 5tronllichY,1 Ludowego, miejsco

p,()RANNl'''

Po·

Dochodzenie przeciwkO 15 a oka10m

Komendant naczelny związkll leo
gionistów polskich, płk. dypl. Ju·
liU8Z Ulrych powołał pp.: gen. bryg,
Jana Kruszewskiego na pierwszego
zastępcę komendanta naczelnego,
gen. bryg. dr. Ferdynanda Zarzyc·
kiego - na drugiego zastępcę ko··
mendanta naculnego, gen. bryg.
Kazimierza Schallyego - na trzecie
go zastępcę komendanta naczelnego
zaprosił
It~gr. Emila HenislIa na sekretaprof. Cuze
rza generalnego, ppłk. dypl. Janu ·
CZERNIOWCE,
20.7. (l'AT) 'sza Albreehta - na szela wy\iziaiu Sł
'l
kół pułkowych, ppłk. dypl. Władyawny otOJJ-..
owar
ug es me u onczy ł'"zaane] sz o ł y l Jes t "Porunca Vremłi" doJlO8ł, ,. fa.
"lerz Hitler zaprosił ?JOl. ~
sława RU5ina - na szefa wydziału
częściowo głuchy
Cuzę, przywódcę IJ. pardł ___
ogólno - organizacyjnego- płk. Mi· .
,
chałoa GroS6eka - na sufa WYdZh( NV\\-r "OHIi, :W lijJl'H rPAT,) I .Jako :!O-[ptlli włucl/icnie(' o- /len,t I. Lo _\Il:'dp~ do ~owego wo - chrześciJańskieJ, Da łeprocIr
lu finansowego, płk. dypl. Zygniw,: ,'lawny Jo.t'll'i~ lI?ward Hughes ?,ieuzicz,d',OIl pu ~w,'..llI ())~'lI /~l" ,Jor~d!, SllI\\'I1,\' lulnil cierpi na ny kongres partyJny do ~
gi.
i
taa \Vendę-na szefa w:vdz, op, I .Jest człOWIekiem nlczwykłym,
.tąlek uceJllOny /la II In/huIlO\\' U\:M'IU\\'<! głll('hol~.
\łlk. tanisława Orskiego - na Studi'ował '" rÓŻnych sIkułach, t dolarów. 'Yów('za~ !H/\'uiósł ,~i\~ iii_;i.._Ei",.;;;;;ii__;;;;;;aRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii.
~"arbnika głównego.
ale żad'llC'.i pic ukOlirzył.
\ do Lu, ,\ngH\'.. gd/ir /Plllit' T-....
R
. . ~du,.iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiii:iiiiiiiiiiiii:i_____ kał u s "'t'!o( o ~ \ ryj II ... 1\ \111 \' ~ I) II u '
.
U"
..,
wieściopi<,arw
HU\l\'rla llugh:.:
sa, znanego pl'I~'.iacil'lt1 PObki,) Na porządkU dziennym projekt ustawy o podatlła
kawalera orderu "Polollia Bestiod kaszy I mą ki
tula". I
('j
1._ dla r",",y-~
-" plVJe•
al'~Z, ,orc:;p, " I o II P oran- senaclUl.
..eDl4I:
tylkO w celach leczniczych
Howurd Hugllc Illając.\ dl:i~ I1Lgo" telefolluje:
ktu ustawy o podatku od ~,i
Warszawski koresp. "Głosu Po stlnkowo nieduiy, lO też już zgóry 3J lata, interesował ~iG swego czn
Dziś od rallu obradować bę- kaszy, w przyszły wtorek, 2G lip.
rannego" telefonuje:
uprzedzić należy :lwentiJalnych kar. su przemysłem Jilmowym. w lil,"j, dzic sejm, zlIłalwiając przede ca, zbierze s~ po raz ostabd ..
Jak sit dowi:tduJemy, w wyniku dydatów na wyjazd do Jugosławii, rym s·tryj ,tego zajmuje \\'~'bi lo:' I \\'~z~'st li i m pi'o,iekt ustawy o po- tej sesji nadzwyezajnej plenum
toczących się obecnie w stolicy że przyznawane będą niewielkie llłanowisku. Później jednak po- (hłtkll mI k~łSZ)' j mąki, a lUłstęp senatu, zaś ostatnie posiedzenie
Jugosławii rokowań o układ hall- kwoty na najniezbędniejsze ko:,zty chłonęło go lolninŁwo , Zdohyl Oil ,i nic JlopI'awki Sl'uHtll do 8 usław. sejmu przypadnie, jak mówią.
dlowy polsko - jugosłowiański, przy pobytu - aby w ramach tej kwo- szereri rekordów !'lzybkoścL a 111. w te,i lic:thie do obu ordynacji dopiero 1 sierpnia, p'O ozym naznano na cele tu,,'ysty::zne z Pol- ty mogło skorzyBt:.ć z pozwoleń in. rekord przelolu w 7 godZI.! w~'bm'cz~'('h mit'.iskicj i wiejskie,i. stąpi zam'knięcie sesji nadzrwyski do Jugosławii nowy kontyngent dewizow~· ch m!)źliwie najwięcej nnch i 28 minutach przez caly
W piqlf'k. zbierze się komisja czajnej,
w kwocie 5 milionów dinarów osób. Uwzględniane będą w miarę północno - al1J_e~ki k0l1l" '- 1
(około pół mmona zł.).
możności podania należycie umoty=_
viii ł
Nowy kontyngent uruchomiony wowane, 7. pierwszeń.3twem dla wy
zostanie niezwłocznie po zawarciu jazd ów w celach leczniczych itd.
_
na kilka godzin przed aresztowaniem
całego układu, co nastąpi już w Zaznaczyć f\ależ~', że przydzial
Ul składZie
),"o\n: Hl1{l\. :W tip(a. (Fal), Berg był przewodniczącym
najbliższych dniach. PDzwoleń de- pozwoleń dewizowych na wyjazd
~Cll<ltOI' . lanu •. 0\" \' Jork JU-!llarodowego związku komhałlHl
wizowych indywidualnych udzielać do ~ugosławii już oJ szercgu tygod
liWo;o; Berg zasll'zclil si~ ~H' kilka Łów żydowskich
miał '1Vielkie
hędzie komisja dewizowa 7.ć\ po· ni b~'ł całkowicie wstrzymany.
HALTUIOHE. 20 Iil'('u. (PATII"OdZin Jl,'zł'd dOrl'czt.'niclIl 111U j wpływr w łonie partii demokra
śr~dnictwem banków ~e~'i~o~ych, l ~ :\T?~y ,kollt~';:g~nt w W!,soko"cj W kłHdzif' d~'IHłmittJ w pobliżu :ktu osl..u'ż('uin o -IlU(,IItŻYWan ic tyczne.1 w Nowym Jorku, Derg
ktore wydawać będą wYJe2dzającYOl I a mdlonow dll1aro,:v ,1okr,VJe nnsz Ralthnorc nasląpił w~'bu('h.
:~w ~'c b \\ !Jł,rwów prz," lIdzll.'la- hył jak .się zdaje zamieszany w
akredytywy na bank jugosłowian· \ dodatkow~' eks!>ort do ,Ju!t'osławii r
~'b't
. I . ~',
,._ nin k<HH'es,ji na pI'zl'dui napO- cal szereg innych afer i przet .
,
I' .
, ·4'St, za ł '\ (' I 1 l;) I 30lH Cli. ,
_ .
·
Skl.
•
W ej 'i<l'1'le] wy!"o \Osel
. " "
~. ,.,.
•
i .IÓ,~, alkOho!OWl'C 1 na powszecll widywane
Jest
al'esztowal!llf"
Przyznany kOaltyngellt 1P.~t sto- I
pr7~" aZD1C n~z",o.
Ine,l w:rstanc t 940 l'Okn.
licznych jego w!>pólników.
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"Niezaleina Bratnia Pomoc"

Nowa organizacja słudent6w lwowskich
Ze Lwowu donoszą, że senat wiera żadnych ograniczeń wyzna
unh\'crsytctu zu10galizowat sta- j niowyeh, rasowycb i nal'OdowoLII! nowp'; organizacji studenc- ściowych. Do nowej orgullizacji
kicj pod nazwą .. NIezależna Brat w~ląpili st\1df'llci demokraci, so-I
n',a POIlW("·.
I cja1iści i ludowcy, Licl,ba z.głoStatuI w odróżnieniu ou hrat-! szcii prz('kroCl.d a jl1Ż :300 o~ób,
n' ,\J,ó \r dulychc/a . owych, nie ZH

I

I

DOPOWiedź na niemieckie prOWOkacje
ze strony polskich sprzedawców gazet

"Głosu Potelefonuje:
i-jclIlloczcnie z3wodowe -przedaw
c~w i pr:lcc·.nllków
gazeciarskich
Ht)lli lj zwojuje na niedzielę, 24
b. 11:" o ~o.I7., 18-i!j w lokalu przy
I'l, Dłll~icj :7. m, 16 7ebranie spr;lc
\!:I YC . ,', gazet w kio"kal'h, mającą
1\a CI,I:I z. prote-;1owanie przeciwkO
nacisliOllt, w~·wieranym na sprzela\\'c ~ ,y 1:';\Z~t na ŚJąsJ,,! Opolskim,

'\'ar,,7:\\',-ski kortlsp.

ra)l11 ~~{J';

I

.. by nie sprzelławali pism polskich.
·Warszawscy sprzedawcy gazet w
kioskach mają zamiar zwrócić się
z npelem do wS'tystkich sprzedawców dzienników i czasopism~ ab~'
zaprzestali sprzE'daży dzienników j
czasopism z Rzeszy niemieckiej aż
do czasu, gdy na terenie Rzesz~
przestanie być ograniczo:Ja sprzeclai 1zienników i c:r.asoJlism pol·

I

I sIdeł\..

.,

towsl,jej gen.
mieście pr~~

RUS50, tłożyl

s:r.efa sztabu

21. VlI..
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Nr lf'

Paryża

na ul·ca.ch

lu

wiwatu;a na

cześć

"ar" królewskie;

angielskie;

P.·\RYŻ, 20 lipca. (PAT). '- si<: na chwilę na balkonie pałaCeremon.ia odbyła się w for- ł całą biblioteczkę autorów Iran- przez ~kwanę, przy wybrzeża '~' 1
Wizyta królewskiej pary angiel cu d'Orsay, wywołujqc cntu- mi,e ~r~tk~<:h, lecz gorących p:-lC I ~uskich w wy.daniu dla młodzic- zaczęły tryskać najpiękniejs1. '.'
"kiej odbywa sit: w dalszym cią zjazm gromadzących si(~ bez 1l10Wlen. :t\owobrany prezes rad\' z;y, we wspamałycb oprawach, a fontanny z czasów wystawy pa·
gu w atmosferzc powszechnego przerwy tłumów.
miejskiej PROVOST de LAU- księżniczka Małgorzata zabawkę I'yskiej, które zostały obecnic na
('ntuz.iazll1u Pal'yża. którego lud
NEY wygłosił pl'zemówiellie po- w postaci sklepiku kwiaciarki z nowo zmontowane naprzeciw pa
nOść zalewa .iuż (lrugi dzień z
Złożenie wieńca
witalne, na które ból odpowie- dwiema lalkami nazwanymi Miss laeo d'Orsay, a przed ratuszem
J'zedu wszystkie uli~ i arterie,
~ział krótko i sel'deCZllie, dzi~ku- France i Miss Paris, których mi- specjalne dwie fontanny, skopioktórymi 1)1'zcciąga kilka raz~'
Program drugiego dnia poLy- .ląc Paryżowi gorąco za zgolowa· niaturowe kopie spI'zedawcy u- wanc na podobieństwo rzekodziennie orszak królewski. • tu ~arl kr?l~w kiej obej:mo\~ał ue mu przyj~cie. Następnie cały liczni ,już wc wtorek wieczorem mych potworów z Jeziora LochRuch samochodowy uJcl!ł cal złozcllle wlcn~a na groblc ~le- orszak prz,eszedł do t. zw. salonu sprzedawali na ulicach Paryża. ness.
,
,. n iznan('do
kowitemu sparaliżowaniu
e " Żołmerza , pod Lulucm
.
sztuki i nauki, gdzie na stole, 11·
Po uroczystym przyjęciu' ,,,
Śniadanie para królewska spo·
tylko na trasach zamknięlych. Tryu~fa~nyJU na Plac~. GWI,auly, stawionym na środku salollll, radzie miejskiej para królewska żyła w ambasadzie, w szczupłym
lecz rÓ\Juif>ż w dzielnicad~- do po ktorej to eer,CmOJlII krtll ,le- przygotowane były dary miasta wraz z prezydentem republiki po gronie ambasadora i członków
nich przvlr :1łych.
I'zy V~ przez dłuz~zy czas zutrzy- Paryża dla króla, królowej j 1'0, wróciła do pałacu d'Orsay, odby- ambasady brytyjskiej.
r>
lUał Sl~ pod Lukiem Tryumfal- d'
k 'I
k"
.
d
.
Przejechanie
samochodem nym, rozmawiając z byłymi kom zmy 1'0 ews lej.
w.a,ląc rogę tan: l z powro!e111
Po południu w parku Bagateli,
,
.:J k P
.
lh
'latantall}l'
francllskl'nll·.
me
w
samochodZIe,
lecz
na
pl~ksłyn'l1'\7rn
z hodowli róż zorctanl'prlez sr0l,e - aryza a () ln"lcz f
•
,J'''',
1>
~l8sta Par!lz-a
nle.ud,:korowallej.łod.zi motoro-'Izowano !larden - party, na które
m
Dar"
Pola Elizejskie stało sh~ "7.eczą
O godz, 10,30 prezy Je!'}t Le'
- od specJal me wybudo- otrzymało
~ zapl'Oszenie około tv,
.
we.h kt Ora
llicżmiernie ub'udnioną i prz('_lbrun wraz z małżonką pllyhył
Kroi ?trzymal od !11, r:3~yza w wanej przystani przed . pałaeem siaca osób z kół politycznych, ii,
h .
k
.iazd laki, któJ'Y nOl'ma)Jltc trwa do pałacu d'Orsay, aby wrn., z prezencJe złotą paplerosDJc~ ze d'OI'say przewiozła dostoJ'nyeh te', ki I . ł t
d'
l'Ć
' l ']
k"
d' .
. '] b
.,
rac c l, ar ys ycznyc I nau o
'ł
o d k Wall ransa d o po ~o zmy, b OS '1U1 ~ro ews "11111 u ac SJę 11:.l swomll leI' allil l monogramu- ~ości na wybrzeże Sekwany oko- wyeb Paryża.
obccnie wyolaga najmnj('j 3-ch r~tusz paryski, gdzie repl'ezenta- mi. KrÓJowe.i 111. Pal'Yż ofiaruwa I lo ratusza i z powrotcm.
ł,w3dransów, a nicI'az przcd'l" c.la 111. Paryża \V osobach )>l'ez('- lo wspaniały serwis kryształowy
'VieczorclU w .' Viel1k iej Ope'!:l się do dwóch godzin.
sa i członków rady ll1iejskit~.i mia szlifowany przez jednego z mii
I rz~, udekoT'o~vanej i ilu~in?wala . uroczy~c,ie powitać kt'ÓłCW-1 strzów tej sztuki w ])aryżu.
\\T chwili, Jdedy motorówka z neJ, odbył~ ~lę ~rz~dsta~eme ga
c wtorek wieczór po..,7:,~ZC- sklcgo gOSCI8.
Księżni ...zka Elżbieta oh'zymała "oś6mi
królewskimi
plynela lowe. na ktorc złozył Się czwargóJne oclcinld ulic znajdujące
o .
ty akt opel'y "Salambo" kompo.,i<: w dość duż"m oddaleniu oJ.
zytora Reyera i suita baletowa,
00

I

.

Motorówka

' 'T

pałacu

Dani-ala I-10mB-na J- masia
1-'

Eliz(';slderro lub od pa-

łacu d'Orsay, jak np. bulwary

),!agdaleny i Kapucynów Or3.l
ulica De la Paix i l'Avenue de
I' Cpern mminno już o godz, 19
",umknąć dla l'uchu samo{;hodo·
t
w('~o, a b ~' zapOb lec <'wen ualn~'m masowym w~'uadkom, po'n
'
li umy PI('SZYC
.
łl prze11 I" waz
<'IHl'dniów, ni .. mieszcząc si~ n:ł
ł
c I1od ni'k ae h za1eWa)'
ta łk Ow i cie jezdni~.

fontann,

Tłumy

podziwiały

do poznej
"
. nocy morze

I'

świateł

I
l

I

skomponowana
baletmistrza Lifara. na przez
tle poszczegól·
nych arcydzieł Szopena.
Przed garden - party w parku
Bagateli król i królowa, wraz z
prezydentem Lebrul1 i J'e!!o
1113ł·
v
żonl,ą zwiedzili wystawę arcydzieł sztuki angielskie.i, otwarh!
obecnie w Luwrze, a zawierającą ll1i~dzy innymi obrazy mistrzów angielskich, wypożyczone
z polecenia kró1a Jerzego do Lu.
wru.

'
przez stollcę sl
ynna ot'kiestJ'a
pul pr7emar~zu. Złożona z 60 osób
k
d"
..'
I
.
. u gl'cl~a ICJ'OW gwardll krola ,Je orl,le~tra t.a przybyła 17 b. 1~1. do
,Izego
.
'[. Boulo. gne l s.' tam ląd udała. SIę do
l
O k '.' J. d
"r ' Iestl'a , a w CI:'1g u swego Pl) "Paryza, gdz.le zatrzYl:na s~ę 'prze!
b) tu l w Paryzu
szer.eg konccrLow l cal,Y CUlS ,w,lzyly angielSKI eJ pa)'y
l
na p acac 1 , oraz uhcach podcZQS krolew klej.
"
.
' ,
.
Nieznięchecone tłumy teł, układających się we wspaniałe.
'.
deliOracje. Na Placu Gwiazdy &:10- I
:\ a trasac11 przejazdu orszru..u IJy reflektorów oświetlały przepięło:- i
PARYŻ, 20 lipca. (PAT.)królewskiego rlumy, które obli- ną dekorację sztandarów bryty l' I
czasie przyjęda w pałacu Eli·
w
CZYĆ można na kilkaset t~' sięcy, skich i francuskich. Avenue Champ!' \
zejskim prezydent Lebru'll WTę·
stały bez
przerwy na chodn!- Elysec,> bawiła oko imponującą ilu-I
czyI królowej Elżbiebie insygnia
kach do godziny niemal drugiej minacją fontau11, ciągnącą się aż
Wielkiego Krzyża Legi.i RODloro·
l'HnO. Wielki obiad w pałacu E- do Placu Zgody, a dalej poprzez
\ wej, podczas gdy król Jerzy ude·
Iize.iskim, wydan~' pl'zez prezy- plac do l\Iaddeine przez rue RGyale, l
lkorował prezydenta Lebrun'a
dcnta l'epubliki i któl'y zgroma- bulwary aż do opery. Na bulwarzt. '
Wielkim Krzyżem Orderu Łaźni
dził 270 osób. miał się skończyć Kapucynów dwie olbrzymie- maro ~odz. 11.30, a faktycznie prze gerity nosiły inicjały króla Jerze
kr61a
"' iągllął się do gOdz. 1 w nocy. go VI i królowej Elżbiety.
VI
)1'omimo to niezniechęcoue tym
PARYŻ, 20.VII. (Tel. w1.)
o godz. 0.30 angielska para kró'
tłumy czekały do kOJlca, aby 0Do Paryża przybył szef słynncj
,,,ac~'.tnymi krz~'kall1i ponownie lewska opuściła pałac Elizejsl,i, 11brygady Scotland - Yal'du, t. zw,
witać powraeając~ paI'~ królew dając się na spoczynek do swych
Special Bl'allCh, sir Albert Can·
apartamentów na Quai d'Orsa~...
ską.
ning, którego misją jest czuwa·
Prezydent Leb,'ul1 wraz 1: malzonnie nad bezpieczeństwem króla
ką odprowadził swych gr-ści aż do
W. Brytanii,
i bębn,
samochodu.
Zgromadzone przed
Sir Canniug nOSI w AngW prze
Prasa paryska podaje liczne pałacem oddziały wojskowe odzwisko "Sfinks", gdyż nie udzieszczegóły z pobytu pary króle,\- dały należne
parze królewskiej
la 'ni.g dy i nikomu wywiadów i u~kiej, które natychmiast powta
honory.
nika jak najstaranniej wszellkiej
I'zane sią )}I'ZCZ tłumy uliczne
styczności z prasą i publicznością
po kawiarniach i na placach pu
.J est on najllepszym znawcą
bliezllych, na których dzisiaj,
I
spraw, dotyczących działalności
lak .lak w dniu święta naJ'odo20.\'11. (Tel. wl.)
tajnych organizacji politycznych.
",ego 14 Jipe a już po południu
Z inicjalywy d ziennika paryskie
ustawiOno na wzniesieniach im- go " Paris _ Soir" przybyła do Pa ZllJ~cJE' przedstl'J,Wla fragment Jedn,,~ z ul~e~ udekoroly::tneJ na przyjęcie
Nietakt
prowizowanc orkiestry z ha)'- ryża , zaproszona i goszczona
pary krolewdueJ.
PARYŻ,
20 lipca (Tel. wł.) lllG'liami i bł::bnami i zaczęto
Smętny, żelby nie użyć słowa pohllil'ZYĆ paraliżu iąc kOmunikanury, St()SUll~ prasy niemiec"
,'.i~ s~lmocbndo,,-ą.
kiej do wizyty angielskiej paty
'Ludnoś{' l'aryi.n 'pecjalnie za
króIe-""skiej w Paryżu, ilustrują
ilJleresown l:1 sit: \yindomościn.
dz.:ś na.\.t-l'lcj głosy dwueh dzieli
że królow:I Elżbi('ln, która udaników berlińskich.
ła si~ na ~'ł)oC7~' ncl{ dopiel'o 0"BerHner Boersen Ztg." sŁwier
Iwło 2 w noe;\·. już o gOdz. 9-cj
menty w Dnmu Rycerskim, będą- podkreślają, że od chwili ~lTzybycia dza, że król Jerzy VI spać będzie
1':lltO, zarnz po przebudzeniu sie
BUKARESZT, 20.7. ,PAT)
"ym częścią pałacu królewskiego, do Bukaresztu księciu Mikołajowi w łóżku Napoleona, którego 3111łelefonowala du swoich
CÓI c~ I Ks~ążę Mikol,aj rUnIulisld, brat pa·
'.'zek. pozostały('h w Londynie, l!\ljącego krola Karola, przybył rezerwowanego z3zwyCLUj dla ko· oltdawane są honory, należne człon bicja zapędziła na Świętą Helc·
kom domu królew:;kl.ego. Ks. Mi- nę, a królowa angielska spać br.
z którymi poh1czona jcst spc- wczoraj wieczorem samolotem do ronowanych gości.
'
d'
t
t
d
k'
'ę lU' kolaj, który opuścił Wenecję jako dzie w łóżku :Marii Antoniny, któ
c,ialną li h, telefoniczną.
Bukaresztu, skąd natychmiast udał
Bezposre 1110 s am a
Słaz
mI'
I' ł "
I '1.
•
· d ł "d
ł'
P'I'
zWY {y snll~rte 1111\, noszący nazwl reJ losy ró,,'D.ież są znane (skoń·
Rano I,ról i królowa u'l,azali się do Silldia, gdzie zajął apartlt· k o ł aj li a Słę o pa acu
p. I<;zor,
• Bł'
.
d "
d 'l'
siw rana, zosta .lrZ"Jęty w Buka- czyła na szafocie) i życzy momll"
g . Złe, spę Zl ~ewłell czas na mo: reszcie przez król~. •
chom dobrej nocy •
dh tWłe u ka tal alk '1 z tru llIną s w eJ iiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiii;;iiiiiiiiii;iiiiiiii;iiii.
matki.
Z za.Olku Peliszor kSi,ąż ę Mikolaj
w.1 - Lop.Alnłpozostanie do sprawy w areszcie
udał SIę do pał·acu krola Karola,
~
~".....
..
~Yarsz. kor, "Głosu rP oranm- zera Kozaka, który dotychczas który zatrzymał go na obiedzie.
Jeden g6rnik poni6sł śmiert. 10 odniosło rany
~o" telefonuje:
pozosta.ie w więzieniu, złoŻonO
Bracia królewscy, któ()':y nie wiCHORZÓ'V, 20 lipca (PAT.)- \ Po 2-godz1nnej akcji ratunkoDochodzenie władz sądowych Już kilka próśb obrony.
dzieli się od ;Iaździernika ub. r.,
w , prawie zajść ant~- seU1ickich
Sąd odmówił zwolnienia na- kiedy to ks, lHi!młaj został wyda- Na kopalni "Walenty - lW awel" wej wydobyto z podziemi 11 zaw sierpniu r, ub. w wOjewódl-1 wet za wysoką kaucją.
lony z Rumunii na wygnanie, spę w Rudzie dziś o godz. 7.45 nastą- sypanych górników, z których je
lwie hinłoslockim dobiehH kOl~Oskarżenie zarzuca Kozako· dzili wspólnie,
To 3bliżenie braci pił silny wstrząs, wskutek czego den poniósł śmtro-ć w czasie wy·
ea. "<;ród o!ookarżollych jest :\ wi udział w niszczeniu cudzego królewskich 'l trumny matki komen 12 ludzi zosŁało zasypanych, - padku, 10 innych odniosło lekeZ(łłOw~'('h działal'zy
O~R. mienia i zadnnie uszkodzd\ eie· 10wane jest w Bukaieszcie z żywą PrzYii t ąpiO<l1o natychmiast do ak kie OIb1'Qzenia. Akcja ratunkoW'1
trwa,
O zwolnienic ,jednego z nich Jó lcsnych kilku obywatelom .
sympatią· W koł'lch politycznych cji ratunkowej.
PARYŻ 20.7. (PAT) -

Wczoraj'
wieczorem Paryż olśniony byl wspa
niałością ilumtn,\cJ"i i feerii ogni
sztucznych. Cale centrum miasta
ticia..l!:nęlo
tłumy paryżan z lłaJ'bar"
,~
dziej odległych dzielnic, które do
późnej nocy podziwiał,v morze swia
J
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Orkiestra grenadierów
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-1

I .,

.

-

-

iąże Mikołaj··

.".

Berlina

w,gnaniec
z

u trumng. matki pojfdDilog
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Bilans terroru w Palest,nie za ostatnie dwa t,godnie
LO, ·UY.·, 2 1),7.

(ZAT)

-

Na

dl.i"j( ;";'.~ 111 p05ie-lz:::niu izby gmiv
]11'-:('] Fil tt:lh:r intcrpelow:lł miJJi~tr~l

k lluTlii jak wielki.::: są. straty
\,eror w Palesty
uj" \\' ('i:!<:;11 o-<tatl1ich dWllCh tygoc[

'l,',\odulI',lIlP pl'ZOl

ui,
.\ iij : i ~,;(l'I'

kollJnii 0tiw.iu(h..zyl. że w
, !,I('"L' f),-il nil'b liV/uch tygodni lI(';qe ,j,) tD lipca. w wyniku teroru
~,:lllIl.\ dl zo~; alu 77 ludzi. zaś rantY" h !'.rl.} 347. Dokonano 32 zama
dJy hl mbo\\ f', zarejestrowano 25
wyp:lukLI\ stf'w!a,fullY, 70 napadów
I;:bullk. ,~ y. yrb
i jeden wypa.je~
!Ilrwani;t C'lio,\'i ;::ka_ Dwa wybuchy
lWl~O\\ng.) podpal,' nia w Haific zoótaly l;zybko zlikwidowane przcz
"h\dU'. Dokonano też szeregu ak,
ti.w ><alJ(1taż 1J. Straty trudno jZH
I;~lalić.

W iJdptlwisdzi na. dalsz(: interpc-

1,,( je nlillister kolonii

oświadczył,

że

kcmiJja dla podziału Palestyny
jak naj rychlej zakończy :m-c prace
i IV pierwszym tygodniu sierpnia
powrl:l'i już do Londynu.

Wówczas
tylko, gdy
włosy ~ą z natury lub po przeprowadzemu trwałej ondulacii faliste.
Abr jedna~ ondu}ację dłużej zachowac, nalezy myc włosy środkami
JEROZOLIMA, 20.7, (t;\T) botu hel:irońskiego. Kobieta ta. do· }'olicję, która stwierdziła , że Dyla uiealkaliczuymi; lepiej się wtedy
W czoraj późnym WiEczorfm doszło lłtrzcgła też, że na, ziemi pC2.0stała to bomba owinięta. w szmaty, oblaukładają i uzyskują naturalną elado ostrego starcia międ~y woj- p,aezka. i zaalarmowała natychmia~t ne benzyną..
styczność. Stosujcie zatem
,
skiem a bandą terorystów niedale~~~
ko Beiaolnu. Akcja. w'.)j~kowa rozpo•
fT."O
częła się rewizją wsi Manada, gdzie
Szampon Czarna gł ._-,~
aresztOWilllO 31 arabów.
~astępnie wojsko zostało zaa.ta- Wielkie przedsl-:biorstwo Josephson6w przechodzi
kowane ,nez liCZM band,V terory·
W rAce hltlerow·6w
su: w i podcza~ walki aresztowalt\
~.
arabowie zdołali ~biee,
GDYNIA, 20 lipca (Tel. wł.)' - 18tH w ręku Joseph~nów, któB~nda a.rabska. zaatakowała odwyniku akcji antyżydowskiej rych rodzina osiadła jest w Gdań
dział piechoty angielskiej. sieriant prowadronej systematycznie w sku od 200 lał.
za wełnę owczą w przy",
Bosbant został zabity. Inna banda Gdań*u, wIele wielkich firm Ż1
;Wraz z ojcem aTesztowano 2 wozie przez Gdatlskzaatakowała mniejszy oddz.i.a.ł woj- dowskieh zlikwidowano lub też synów Be'ł\no i Ericha Josephs-oGdynię
ska w tej B9.mej okolicy. Jeden przej~li je hitlerowey. ,
nów. Akt oskarżenia zarzuca im
Warsz. kor. "Głosu PoraImł16
żołnierz angielski jest lekko ran'W pierwszych dlniach lipca r. oszustwo podatkowe, przeltlyt de go" telefonuje:
ny.
b. wielkie Itlłyny gdańskie żydow wiz do Szwajcarii i t. p. JedneW ramach polskiej taryfy we
sklej
"Spek;er i S-ka" prze
z synów Josephsona akt 0- wnętrznej zosŁanie wprowadzoJEROZOLIMA, 20.7. (PA1j ...... sdy w ręce hitlerowskich kup· skarżenia zarzuca "hańbienie ra· na nowa taryfa wyj:vtkowa, któ
Władze zaniecbaJy czasowo Wf- e6w Wildego, W~ i Zjebma. sy" z nlU'. - soojaJ. dziewl'.ZętaJ1li. ra będzie obowiązywała dla naC'iń studzień w południowej PaJeNajwiększą jednak. seP.cję
Josephsonowie postanowili c- st~pllją.cych iowarów: wełna ow
I!t.ynie ze w7.g1ędu na. ni.~bezpieezeń wywołało w GdańSku 8feszłowlJ migroOwać do Stanów Zjednoczo- cza surowa lliepralla, prana,
stwo tyci&, groź~e wiertaezont nie Josephsona, wła~łełela wieI- nych, firmę ich przC'jął narooo- zgrzeblona, bielona i czesa.na;
żydowskim ze . trony ludności arab klej fabryki oetu i mus~rd,.. - wy socjalista.
odpad3d 7. welnv surowej, zgrze
skiej.
.
Fabryka ta majoowała się od r.
bIonej i bielonej; wełlna kóz za-

•

Zrdzi uciekaja Z Gdańska

fumy

JEROZOLIMA, 20.7.

JEROZOLIMA, 20.7. (ZAT) IV tragi0z.nych okolicznościach zgi
ną1: d1~ w Haifie żydowski robot.L.ik stolarski Abel KLAUD, lat 38,
przybyły z Niemiec przed trzema
Jaty. Przaehodził on obok urzędu
telnego z termosem w ręku, gd)'

;r;.5~=a:E Rozbił
%atnymał) lee%. łAm nie zrozumiał

wezwania. i

(tAn -

Na skutek szezęoŚli'Wo<óo zbbgu oko
Ue,zności uniknięto niebezpiecznej
eksplozji '" dzielaiey żydowskiej
w Jerozolimie. Jedna. kobieta zau·
ważyła jak arab zsiadł z osła i przy
kuenął na. ziemi niedaleko Je~Z'1-

--II-

"

,..,

BoioWI odeml

nows.ki, D.ziedrle, Granowicz

:!~luż!n~l!~";=;~i~~

me do rozejmu z literał1U'ą bur·

żuazji l opłaeanyeh bezideow.
c6w. Związek pisarzy chłopskich
staje do walki o godność c.bł-opa,
o wolność i prawo do życia. Orgonem zwi.ąz,ku jest wydawnichyo ,NUTty", wyc,hcKh:ące w Kra·
kowi('.

Gen. Zagórski

uznany za

zmarłego?

..,

ATENY, 20 lipca. (Tel. wł.).
W nocy na środę w Atenach i
okolicy dał,- się od.-czuć silnc
wstrząsy ziemi. które powtórzy
ł. się killkakrotnie w ciągu 20
minut. Trzęsienie ziemi, jak wy
ni !ta z p i erwszyc h don i es i e ń,
wynąor.iło pOważne sllkOdr w
mIej Ałty~. Wieś Palatia .zO.

granicznych, jak: alpaka, ango.
ra, t. zw. wielbłądzia lub ll1.ohaer, K~szmir. lama, ll1.ombar itd.
oraz odpadki takieJ wehlY. Za
towary te pobierane będzie prze
woźne w wysokości;) zł. za 100
k~, przy przewozie ze stacji por
[owych do Łacji: ChoJny, Karo-

Zebranie

l1

l
hmru. że .-oda momcmtaJn e zalała kUka komór. Pasażerowie
odeIuli uderzenie, ale tli~ zdaile sobie spn.wJ z tego, 00 się
stało, udali się na spoczynek..
YV, ciągu nocy nadpłyn~łJ okręty ratunkowe i rano pr.zesa·
dzono (00 pasażerów "Asea.nii"
na okręty linii "Canadian Paeific". Katastrofa nie pociągnęła
za sobą żadnych ofiar w ludziach
i nie doszło teź do paniki, któi'a
mogła wybuohnąć, tym bardziej,

I

- k
jd
ł'
ze o 'ręt zna owa su~ ,w znac~·
.Dej odległości od brzegow rzek!,
...JI_ ś'
. .
kUlrej szerU&o
c w t~"1Il mIeJSCU
v.-)''Ilosi przeszłD 25 mIl. Ka~tro
f, zanłepokoU się poważnie
Bank Kanady, który w skarbcu
okrętu prasyłał 1.500.800 dolarów w złode do Banku ~~el~ego. Ka.t.astrofa "A~anl1 Jesł
plerw&Zą: Ja:ką_ z~otowano ~a
rzece Św. "a" rz~ Dca od szele-

-

gu lat.

GreCJ-l
tJI

II'
-

DlI-DU- paniki " (Ale,- prowinł.-i i 4teoilłb
'-V."
....

.

yV'aTsz. k'oresp. "Głosu poran-\Sywania się na uczestniik~w ma~nego" telefonuje: .
szu d-o Pale~tyny, z~poO.wlada, ~c
~, dniu wczorajszym w War- marsz ten rozpoczme Się w konszawie w dzielnicy północneJ, c~ sierpnia i ż~ będz.ie ~oOgło w
roz,Tzucot\-o ulot!ki adwokata RI- mm Wouąć udZIał 10 tysl~cy o-I lew, Łódź, Pabiani<,'e, Wid7.ew
pla. ~V ulotkach tych autor wzy- sób.
ZdUJlska Wola, Zgierz.
wa młodt:ież żydowską do !,api-

'rzeS-len-le ZI-em-I

j

:~~m~1u:a ~t:ejd:!:!;

arganl·zul-e
Adw.nowyR.-D"el
marsz do Palestyny

sie Darowiec
IłAseania
d I
"o"'a«-

arab!3kiego 2IIlCZ.tł a c i e k a i . ,
Polic'....t wystreJil
raił
MONTREAL, 20 lipca (PAT.'
. ier~ł
ł'8 Parowiec: Ascania" aale7!łcy do
sm
linii "Cunud - lWhite Star", kt6tJ w ciągu. swej lS-letniej słotby międ2y Kanadą a Europ, prze
wiózł tysitaee emigrantów z Polzwiązku pisarzy chłop.. ~ l'OI'bil się na ablaela podsklch
W"OdIąeh neId Św. Waw.s)iiea
.110 1IIłI_ QadłeIdem.
~ Kraowa doD'OSUl. że wezoMimo, że okręt płynął powoli,
raj ogłoszono tam odezwę związ- oŁaleie się kadłuba 14.000 łono·
ku pisarzy ohllops/kioh w Polsce. wego statku o skałę spowodowa
Na odezwie podpi$ani są Czuch· lo powstanie tak. wielkiego 0-

.

-

mu

.lzUI.kl(b p.I.Jerów Z O aDO ura. .. .,

widząc groźq postawę

tłumu

~.

Obn.-z·en.-e DrZeWOZ'_
nego

.w.

Jak uniknielo .,buchu
bomb,
Tragi(zne nieDorOlumienie

ltk4~wod.

FUłc ~'1

111

Tarnowi

Ktubu Demokratycznego
Kra-kowS'ki ko.resp .. "Głosu Pc
rannego" tclefonuje:
Z Tarnowa donoszą, że w najbUższą niedzielę odbędzie się tam
zebranie organizacyjne lo'k.alnego K'l ubu Dernokratycz:J1t"1Ot

które

przybęd'Zii.e

delegat •

kowa,

Kr61 Albanii
w Plszczanach

~OR. OSTR.AWA, 20 lipea,~

(PAT). Prasa czeska podaje, te

w dniu 8 wrzewia przybędzie
do piszczan 'n a tygodniowy pobyt król aiIbaIW!:i Zogu z małl!on
ką. Na zaproszenie hr. Karolyi
kJról weźmie udział z zorga:nizo

:a~Yają~~~.i~;o~~!~ p()lowani~
Kobieta zmi e!~~~DI.

Poz,nańs'ki koresp. "Głosu Porannego" telefonuje:
cą tuż pqy kościele plebanię,
ATENY, 20 lip~a. (PAT). Jadwiga Kulek, lat 44, mieszrozbijając ją w gruzy.
1'1 zQsienie zj~mi, które .na" it- kanka Sl~ah.nierzyc pod. OstroCentrum trzesiCllia Lua jdowa dziło u'biegłe,] nocy GrecJG spo- wem zmIe'll'lła OsrtatlllO po opelo się w pObliżtt Ol'Opos. .
wodo~'.. ało w mieJscowościach racji w klinice neUTologicznej ULi('~b~' zabitych i rannych nie TaŁoi, T~~a~ra" Kap.an.d~it~ i Kallliw,e:SYŁetu 'pozn~ńskiego sw~
zdOłano na razie ustalić, istnie-, kOS-.Ale.<\l smlerc 20 1 C)(~'Z~le po · płe~ I stał~ . ~ę męzcz'yzllą· Pl'zY,t
je oba wa, że w obec za wal enia ~r~a~n~ie;n;i;e;ip;T.;ziieiisziiłiioiiiiist.Uiiiiioiis(}iibiii'iiiiiiii;miiiiiu;J{!iiiiionaii'iiiiiJTIiiliil~;;LiiuiidiiwiiIiikii'.iiiii.
si~ wielu domów w chwili, gdy' . - mieszkail<:Y spali. li-czba ofiar
•
• •

ła calłkowłcitekał.zbw:z~a.:...~~ bęRdzzi",edd~rŹeaC'kI' podJ'ął nat~'chsdtabn
SpD
npeJSC'U'n___
"'"
-'

.Warsz. koresp_ "Głosu PoOran- o r os
l,('~O" telefonuje:
OrOpos.

Glerulto na czwart.Jm
mieJSCU
h I kk t t6

miast ak<:,k pomocy dla miejPlerwsQ start amerykański c
e oa le w
Zgodnie z dccyzją wydziału V
W licznych miej cowościach SCOWOSCl nawiedzonych przez
W Europie
r\,\"! h,' , ~[ułccznego sądu okT(' zbudzeni ze snu hukiem. waJ"'- trzę'5ienie ziemi, Minister ople,
OLM no l'
(PAT) 478 2) B
....
(H 1--'" )
•
'ł kI społeczneJ- uda.- si .. dziś
r SZ fO. KH_.
.,;,: Ip<:,a.
.
"
aumga'~'Leu
'lUUla
~lJ\\'('go. ukazać się ma w jednym cych się domó'9.' miesz.kańcy w zniszczOne tereny~'- '"
Na ohmP.lJSkllOl st~dlJO'm~ w 48,6 (nowy rekord Holandii), 3)
l llajblii.::.zych numcrów .,MO'lli- panice uciekl, w pola. Nall-'et w
Sz.tokholffilIe odbyły SIę W sr-odę EdHeId (Szwecja) 48,9.
część przerażonych
\ wieczoOrem wielkie międ.zynaro1.500 młlr. 1) Vl81Ilske (Amerylora P{}'bkiego" ogłoszenie o za- Arenach
gjllil~ ciu gC'll, Zagórskiego.
mies7M,sńeów
opuściła
.. we
ATENY, 2? lipca. (P.\T). :- dow€- zawody lekkoatletyczne z ka) 3:49,4, 2) Jonsson (Szwecja)
\\' m.,,';l ohowjązujących prze- mi4"Szkallia.
D.ono~zą .tu, ze w c.za l~ trzę~le- udziałem amerykull ldoCJh lekko- 3:52,2, 3) HarHkka (Finłandiat
[li <IW proceduralnych ogłoszenia f W Palatia runęła przy pierw ma zle!fl~ nocy ubIegłej .zos~o atletów. Był to pierwszy start :1- 3:52,6, 4) Igloi (Węgry) 3:55,8,
1(' poprzcdwj~l, poslanowienia są- sz):m.w trzą i~ wieża kościel~!ł, całkOWIele. ~lszezoRe. wJęzłeD1~ mery'kańskich zawodnjkó~ w Szabo i ~f-ostert nie st!rrtowali_
t1uwe o l!i:IJalllC Z8 zmarłego,
ktorc.l sZCZątkI runęły na stoJą- oro~- P1ęelU • funkeJołlariusJ:~ bieżącym sezonie w EuropIe. 110 pl. ~) ,Wo1cołt (A?1eryka.)
~lie;pl1ye~ 7.g1UęłU pod gruza- Zawody, które zgromadziły prze 14,2, 2) L1dma:n (Szwecja) 14,6,
mi 1\'lęzłe~lIa, 5 odni~ .ranf· szło 18 tysięcy widzów, przy.nio- 3) Kovacs (Węgry) 14,9.
\V cza,Sle katastrofy 500 WJęt sły szereg d'Oskonałych wyników,
D.JI··
1) K ..1_
(F' l . di )
'ó
.,.
ł
b'e
J'ednak
.,
y<1A.O~3JS
In an a
ni w uSl1~wa
z I c, .
T Z pola:kó~v sta,rtO'Wał ~edYllle Gle 50,02, 2) HedvaH (Szwecja) 49,57
2 osoby zabite, 4 ranne
zaalarmo'\\ ~le strZ:ll~nll ~~,r~~, ruHo. ZaJl\ł on w rzUCIe kulą 4-te 3) Soerlie (Norwegia) 49,33, .1)
I\lYSLEiXICE, 20.7. (PAT)
na drodze w Tamówce samo~Md zdołały uCIeczkę. unIemOzhw~c miejsce (z wyni.kicm 15,28 Ultr.), Bergh (Szwecja) 49,21, 5) Zagar
Dzisiaj około godz. 4,ei nad raneDl prywatny, jadący z l\iyślenic w kle· Jak P~ZYPillizczaJ". w katastr - ale udało mu się pokonać słyn- (Ameryka) 48,87,
.
~
t,tkc:;ówlm flowracajaca z My~lel1ic runku Krakowa najechał na 11ieja· fie zgl!1r.ło .:ówmez If,Ukunasłu nego fińsk.iego miotacza Kotkav·ięznlów.
sa _
Kula. 1) Kł'e~ (Es~ma) 16,0<>,
tli. Kr:.tk:ma wp;tdła w Tarnówce kiego Jana Oliwę z Jasienicy, ra
.
'.
y
d'
2) Baerlund (FInlandIa) 15,62, 3)
;"l 1';1~'~kllicallli do rowu.
Szofer niąc 11;0 ciężko. Oliwa przewieziony
'Wedł~:g doŁyc~czasO',,:yc~. Wla
TecdhOlc~n,e ";'YDl:\ za\~"O o.w, Bergh (Szwecja) 15,42, 4) GieStan;,:!' I;' WdHn;e.! odl1;ósl tak cięż do szpitala św. Łazarza w Krako· domoM:J,
~aleJ. pr?Wlllc,Jl At- prze staWIają Sl.ę ua QPuJąeo.
.runo (Polska) 15,28, 5) KotIkas
ł,je oOia:i.eni:!, że w godzinę pói· wie zmarł, Oliwa !Jył chory na epi- tyka trz""'leme ZIemi pOCI!H'nę100
mtr.
1)
Ben
Johnson
(A1505
'
"'~'
om
d ' (F'
• In l al1 d')
la
..
2) Sten qwst
uiej zmarl. Gm?ry inne osoby ja· i lepsję i najechany został przez sa- lo za wbą 50 ofiar w ludziach. meryka) 10,4,
Tycztka: l) Varoff (AmcrY''ka)
{jare samocho<lem wy<\zły z kata- \ Inochód w chwili nagIego
ataku Dotychcza owe jednak wiado- (Szwecja) 10,7. 3) Baumgal'ten
moś.ci nie są prawdopodobnie (Holandia) 11.
-1,27,2) Aermaa (Est-01l1a) 4,00,3)
btrofy ca'o.
epileptycznego.
kompletn~.
400 mtr. 1) Mal-oU ,(Ameryka) Gustav~S()n (Szw.~ja). 4.00.
W dni:l 19 b. m, wieczór r6wlliei.

*

a astro'a samochodowa
II

°

v:

nal

°

,

Maria ru

za.

\Alnuczka kr6IoW'ej . a ngielskiej 1AIikt:orii
znała 1N StAI ni życiu nielAliele szczęsc~

..

~ ~~_!

Królowa matka "faria rUlUllIlpiero zwycięstwo mocarstw za· la czynllego udziału w wojllill
chodnich przyniosło ratunek. - A kiedy wojska l'l11J1U1'l skie mu.
l ska zmarła po ciężkiej chorobie
,
i wątrobv, na ldórą cierpiała od
I królowa Maria, teraz nareszcie siały ustąpić, Bu];:areszt dostal
. Jak,o plerw~zy obywat~l SWI!?o ' dłuższego czasu. Jej zgon owa·
usprawiedliwiona w swej pali ty· się w ręce wroga i wszystko zda.
ImperIUm, kroI ~erzy, ~I ~a:wdZlę· cza ciężką żałobę dla dynastii ruce, przyczyniła się również przez wało się stracone, znowu ona by,
~za przyr~dz?neJ ,,:łasctwosct sw~- muńskiej i dla narodu, który tak
swą własną działalność dyploma la tą jedyną osobą, która dawała
Je zrozunuet!le d.'a za,rtu, ów zmy"l wiele zawdzięcza tej wysoce lltyczną do wykorzystania zwydę przykład siły i wiary.
łlUmoru, ktory Jest Jedną. z t,YPo- L d ()Iłnionej poHLycznie kobiecie.
stwa.
Kiedy hr. Czernin z poleeenia
wy ch c,ech, charakte!u, angtelslu~go:
Rodziny królewskie są rzadko
Ale nawet ten zwycięski ZWl'0t cesarza Karola, omawiał z kró~ wIern,. poddam Jego uznają I siedlis·k iem szczęścia, a o obecnie przyniósł jej osobistego szcZi; lem rumuńskim w cztery oczy
cemą :w mm autentycznego, p:zed.. nie zmarłej byłej królowej Rumu
ścia. Jeszcze ' za życia jej, cięiko szczegóły pokoju, wysłała królo.
stawlclela tego. ducha b~~tYJ~klego, ni1można powiedzi~ć, że w swochorego małżonka, doszło do wa do króla angielskiego depektóry składa SIę ze :złoshwOSCJ, re.. im życiu miała jedynie krótkie
pierwszego nieporozumienia z szę, w której zaklinała go, ażeby
zerwy, f1Ę;gmy i dżentelmenstwa, słoneczne epizody i dlugie ciężjej synem, Karolem, którego e- nie opuszczał "jej małego alf
Dowodem tego są dwa "powie-. kie lata troski.
nergia i temperament nie mogły dzielnego narodu". A kiedy król
dzenia" suwerena, którego teraz
Królowa Maria która w swych
się pogodzić z życzeniami matki. run1UIlski chciał się oddać w o.
~ości Paryż.
pamiętnikach zd'l:adza talent' uDoszło do wygnania syna, do piekę cesarzowi Karolowi, zno.
duchowionej i doświadDzo11ej pizmiany prawa dziedziczności tru wu jej wpływ udaremnił ów
Kiedy Jerzy VI był jeszrze księ- sarki, kreśli w swym dziele szeZf:
nu, a następnie do powrotu wy- plan. Hr. Czernin dodaje: "możciem Yorku i studia odbywał w rze wszystkie donioślejsze modziedziczonego i do począ~kowo na o niej myśleć co się komu po.
~,zkole marynarskiej w OSborne, by menty swego życia. Opisuje swe:
chłodnego, a po tym serdeCl!H'- doba. Ale jedno jest pewne. Nie
zostać kadetem marynarki królew- dziecillstwo w Anglii. gdzie cztego pogOdz·enia się.
Ulała tchórzostwa, i byłaby z pe.
l'kiE.'j, nie mógł, podobnie jak zaden ry piękne i żywe córld drugiego
Ale nrie był to ostatni dramat wnością chętniej umarła, nitli
z jego kolegów szkolnych, uniknąć syna królowtj Wiktorii, lisięcia
w jej rodzinie. Jej młoda ('(Irka przes'zła do wroga" ,
KRÓLOWA MATKA RUMUŃSKA
Maria straciła w październiku r.
Królowa Maria była odważna
tej, jak gdyby obowiązującej tra- Edinburgu, pot'rafiły z trudrm
dycji, źe nadano mu przez"isko, pogodzić swój temperament ira·
1934 w tragiczny sposób swe.i o a '
. k k 'l
. "_ ' .
szej Marii zl'ządzeniem losu U - "
,
'"
z rowno Ja o ro owa, Ja'1\. l Jad '
Jego przezwisko opiewało - nikt o!śc życia z poważnym rygorem. dał~ się z~trzYl1lać swą go-dność męza" .-;- ~rola Aleksandra .1U!!,?; k? kobieta. S.to~{)wała się do ety.
pie wie dlaczego - nSardynka". który panował na dwOrze ich k" l ' k ~. ' ]_" . . n ; '
'05" SłO\HansklegO.
A w roku 1CJ,., klety dworskiej tylko wted" kiek 'l
'b bk' J rk ' . .
J ł
10 e\\s a, .'~ Ja\.lez ClęZ.h.le CI .I
•
••
d .
, .
.n
. kk'
J k o dobry k oIega lompan,
,a
Slą- -ro oweJ a . I. a -lez mezwy .~ e
. ł .'
, . . , d
..,:.. znowu meporozunueme
1'0 lm- d-' Jej to odpowiadało
b'-'ła na
b y1y
~
k
' l osu t ycll cZWur[~ ,l mUSla
al l' ona
o r' owet:Jv
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• I ~J.e~ wy uc .a wać. z wszelkie?o ~eremoniału.
rucznikiem na pokładzie krążowui- ojca z najdos·tojniejszą władczy ·
dl ł B fk
• b
t ' s'ę clęzkl konfhkt, kSIąZę rezygnuje \V roku 1926 ZWIedZIła Amerykf
ka "Collingwoo(j'7 miał poważniej" nią owych czasów, a przez matkę na o eg e a. a~l), ~ y s ac J ze swych praw rodzinn'l1<:h i w~' - . . ost ł
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towarzyszką ZYCJa CIchego. tra· . . .
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J
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Jczdza ·za aranIC P •
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stppowanle e b ł
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HohcnzoHel'ua,
późmejd owego czasu
1'0 owa mal""
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~wego rocznika'. "Mister Jolmson", z llajdostojniejszych rodzin pał
ł
ostro
kry t kJ J Y owowczas
.
słała
szego k,'óla Rumunii.
ka, chora i z amana, żya prze'
Y 'owane, ze mu
Razu pewnego drog\l zap,'ową- nujących.
Poczatkowo musiała wiele wy- ważnic za granicą. Obecnie wró- przel·wać. i, skrócić podrÓŻ. Za.
dziła go do Bridgetown, na wyspie Ale przyszła. burza WOjlly ś",ia cierpieć' Ila. pOllUJ'ym dworze Ka- cHa do domu _ by umrzeć. Wie- rzucano Jej przede wszystkim, :te
Barbados. Tamt~jsi młodzi ludzie towej, która porwała w swój wir rola I i Cm'men Silvy, Konser- Je przeżyła i znała wyżyny i klę- przebywała w towarzystwie niezaatakowali księi!ia prośbami o au- również życie tych dziewcząt. - wa t "''' n i polit~'cj', którz'" wów- ski życia . .wybitnie piękna, udu- stosownym dla królowej.
Jedna z siós·t r, J\Tjktoria Melitta,
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J
J
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, , swoJ
"'ardynka
- MI'ster Johnson", Chy ro, u omanowye
na wygua- UCZUCIe.
. C·IągU,."O
",} ją zawsze kUN a J wa z"lleJS
,a epoką w ZyCIU
'-'
"
•
z,.
s~lego
ma ł żonka.
ba nI'e chcecl'e w,,~"y"tkichft,
DIU. Księżniczka. Aleksandra jelit rosYJ"ł\.lemU
'..(1_'
' , t wu swej. k-o'lo,,'e'
po k
-reWlenS
r . 1 by'la ,,'oJ·..
...a s'wl'atow"....
N'
' . ch arakt erys t yczną Jes~
, . helma
małżonką
księcia _Ernesta
WiJ- Ill"'ŁI' j', a skłonn.os'c" ta m;"'ła rów, Hrabia Oz ernin , austriacJki mini. te nmteJ
Hohenlohe
Lan!fenburg,
uwaga tego' które-.o
oddawna
w
~
ster s't:
....raw zagrandeznyoh, który
'''
a najmłodsza Beatrycze, jest mał 111'ez' SkUtkI' POII;t"czn"'.
J
""
Anglii przezwano "Księciem Pne, żonką infanta hiszpańskiego AIGdy wybuchła wojna świato- prLez długie lała sprawował w
mysłowym'"
tecbui - fonsa, ks,ięcia Galli~ra. Z pośród \"a,
J'uz' w Rumun, ii Buka·r eszcie urząd posła, opisy,
1 ' ' 'kSI'-I'em
"'" praco\"ała
,~
kiem", lubuJ·ącym 9l'ę w naukach czterech sióstr jedynie najstar- ,potpz'na
pal·tI·a liberalna,
która wal po wOJ'nie, J'ak królowa Ma""
~
to
ścisłyrb,,, mechanice i skromnej
miała swe najsilniejsze oparci.e ria swoją sugestywną wolą, słapit:kny ł subtelny drapracy:
W w obojgu następcach trOllU, z Ctl- rała s1ę wpłynąć na króla, nząd,
mat kobiety, walc:~
cej ~s.ystkimi dostt:p.
"Jeżeli raczą mi na to po~wolic .. , de jego usta o1wierają się, aby coś lą energią wys·tępujących prze· [gener~łów i ca~y naród, ażeb~
nvm\ jej środkami o
jestem bardzl) zwyc7.ajnym człowie. powiedzieć....
ciwko wpływom niemieckim. ~o stanęlI po stron.~e ententy, bo kro
m i łoś ć ukochanego
kiern".
Wtedy "Lilibetht", jak ją nazy- zgonie Karola przeżyła Mana lowa wlerzyła, ze ty!k~ ,?rrzy J?o: _ _.:...__ mt:ŻClIyzny - - . : - .
wają, odzywa się:
spełnienie swych naj tajniejszych mocy ententy uda SIę Jej dOpląC
- O, 'co za !adna mała dziew- życzeI1: Rumunia przystąpiła do I celu, to jest utworzyć silne i wieI
O odpowiedziach i pomysładl następczyni tronu małej księżnicz. cz;ynl,a! 0, co za grzeczna mała wojny. Ale jakie próby losu, ja- kie państwo rumuńskie. Ozemin
kie niebezpieczeIlstwa i cierpie .. twierdzi stanowczo, że kierowlii Elżbiety, istn!e,ie wielka i1(~SĆ dziewczynka! .. ,
w roI. głównych
Było to akurat doslownie to sa, nia spowodowała ta decyzja! nictwo .dyplomatyczne spoezydyrE.'l.teryjek, kursujących po caPREMlERA
łym rozległym imperium brl'1y:j- 1110, co czcigodny dostojnik chciał I Ciężkie miesiące ucieczki i k1ę- walo wówczas w rękach królolutro.
t, j. W piątek
powit'dzieć
i
w
:;!zym
przeszkodzi
I
ski
dopl'owadziły
rodzinę
krówej
i
bez
jej
wyraźnego
wpływu,
skim, .J edna wystarczy, aby ~y_
22 bm, WGrand-linie
ło
mu
zdumienie,
llewską
nad
brzeg
przepaści.
DoRumnnia
nie
byłaby
nigdy
wziękaz.ać żywy umysł przyszą( królowej Anglii,
W trakcie pewnej cE.'remonii do
strzegła zbliżającego się ku niej wy
sokiego dygnitarza kościelnego ..
Czcigodny prałat zgina &ię przed
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KATARZYNA HEPBURN
FRANCHOT TONE

Przejazdy indywidualne do

małą.' dziewczynl<ą, wyciąga ręlię
'L Jokami,
którą chce Zł.
ojl'owskim gestem pogłaskać, a bh

ku głowie

W, jazd, w lerm:nach dowoln,ch.

380,- obejmuje bilety od Łod7.i do Paryża _ i z yowroteI?' paszport i wizy oraz hotel 3-dniowy w Paryż.
Zapisy i informacje: Wagons-LllsII 'ook. ' Iolrkowska 68. tel. 170-70

-----------------------------...

KRÓLOWA MARIA

Moda
Poniżej drukujemy pełen trafnycll uwag felieton JYióra zmarłej królo.wej matki rumuńskiej,
Marii.
(Red,)

Tak, jak l,ażdą młodą dziewi mnie wyprowadziła mojf!. pierwsza sU'k nia balowa z rów
nawagi. Starałam się w dniu mojego ślubu (wyszłam za llulŻ 11'1ając lat siedemnaście) jak najle·
piej wyglądać. póź'niej p·odczas
koronacji , chciałam nawet, aże
by i korona była do twarzy, a że
została wykonana ze złota mojego kraju , podałam forl1l~, którą
sobie wybTałam. A kiedyś, jedna
z dam starszej generacji oskarżyła mnie, że nawet w ciężkiej
żałobie staram się pięknie wyczynę,

glądać.

fIłJl Nł:JI

Prz-echodziłmll różne fazy: Ści chief, jakkolwiek przyznaję,

f:e' jako

dzledko krótko ostr;rżo~e
w tym shczme
i bylo to niezwykle wygodne. .
.W miaTę podrastania, prosiła, aście, n'ie mu~il11y się już ściskać
Ubr~nJC . kobIet .?ZJSlCJ.szych żeby n~e ścinać jej wJęcej włogorsetem do utraty tchu. To już hołd.uJe .t~J ,tend~ll.cJ!. MOZll~by SÓ\V, PoczątkoW1O chciałam pro'
. t pos't ęp , zwrot na l ep- powICdzlCC,
ze dzISH!Jsze
czyzawsze Je~
.
t
.kobiety
lk' <1' testować , J'ak to zazwyczaj'
.
wymagają wpros za WJ.e ' Iel:)o nić zwukły matki J'eśli chod'li o
. b' Ż d .
J "
sze.
. ł dl
udzla tl a sle l~. ą aJą przy- zachciankę ich ulubIeńców, ale
Jedno jest pewne, oko przy- wilejów jako .kohlCty, chcą korzy p:orbiła mnte jednym. argumenzwyczaja się szybko do n~ody.:.:- stać ~ tego,. ze p.rzypade~ ~two: tern: " Mateczko, pr.zeciei mogę
j\'ie mogę wprawdzie tWJerdzJc, rzył Je koblet~ml! z dTuglCJ zas, ściąć włosy w każooj chwili, w
że llmJe ob~cna moda zbytnio za- strony, przY~Jen~.Ją po~t_~w~ mę- przeciągu pięciu mi:nut, a róść
ChWYCH, mImo to dla mody wczo ską, posługUją Sl~ męs-kmu ~e- muszą pr.zynajmniej Z rdk, _
rajszej nie mam żad11ego senty- todam},. przyjmuJ:t na,~et, o Ile A przyjmijmy, że pr.zyjdzie "on"
mentu.
to mozhwe, męskI słroJ.
i nie spodobają mu się krótkie
We wszystkich tych dzisiejŚcinają wlosy. Chocia,ż włosy włosy?"
szych d·r obnostkach zdaje się uchodziły niegdyś za najt>iękniej
Należy przyznać, że ten a'r gu·
tk wi tendencja zatarcia różnky szy s'k arb, i mam wrażeni~, ,że ment był, bardzo rozsądny:
,
między pkiami. To ma, moim niejedna pożałuje, że przeJ,śc~oAuta pIer,,:sz~ p.rzye~yrnlły' Się
zdaniem, swoje dobre i ujemn e wemu kaprysowi mody pos'Ylę: do ~rewolu~Jo'l1Jlzowal1l.a ~lOru
strony, alf' zawiodłoby nas to Z:.l eHa tę wspaniałą ozdobę, kton>J kobiet. Musl.ałyśmy Z:rnt~lllC nadaleko. gdybym chciała na ten tak łalwo nie 1110Żila o,dzyskać..
sz~ ~alownIcze stroje
~a ~ar.
temat szczrgółowo się wypowie-l Moja najmłodsza corka nOSIła drzI€] oraktycz,ne, musmłysmy

skała m talię
albo ją pos.z erza· mam pod tym względem,
łam, stosowJlie do kaprysu rzą- własne poglądy,
dzącej mody. Dzj.~iaj na szczc: ,
.
, .

.

I

swoJe

włosy, wyglądała

przywdziać małe kapelusze, prak
tyczne, odpurne na kurz iJ niąw·
gody płaszcze, kTółiSlze spódnicz,
ki i t. d.
,W raz z powozem zniknęła tak ,
że wiJe~ka doza elegancji. Młod·
sza generacja nie ma pojęcia, jaki to był wspaJniały widok, kiedy piękna królowa angielska A·
lek.sandra jeźdz.ila w kosztownej
karocy przez Hyde Patk, wśród
rzędów błyszcz·ącyeh bogatych
powozów, rywalizujących pod
względem uprzęży. .ws,zystkie
kobiety podobne były do pachnących kwiatów, któTe użyczają
świ·ału piękna i woni.

Ale to wSlZystko należy do prze
Teraz pędzimy naprzód
w szybkim tempj.e, widzimy
wprawdzie więcej świata, ale dla
oka
jesteśmy
bezsprzecznie
mniej ponętne.
szłości.
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Za proceder ten grozi dom pra«, przymusowej wiezienie do lat 5

APTEK.

Nocy dzi!;iejszej dyŻUrLlją następujące apteki: Sadowskiej' Dancerowej, Zgier
ska 63, W. Groszkowskiego, 11 Li·
stopada 15, T. Karlilla, Piłsudskie· Rozporządzenie p. Prezydenta Rzplitej orzeka, że żebrakiem jest ten, kto przegrywając
go 54, R. Rembi~lińskiego, Andrze
w karty, lub przepijając swe zarobki, korzystać musi z opieki społecznej
ja 28, J. Chądzyńsldej, Piotrkowska 165, E. Millera, Piotrkowska 4b Informowaliśm~' niedawno na' pTZesyłani są do prz:vtulków,
Celem zwalczania żC'bractw.l ~!ale I11JeJce swego pobytu nie
G. Antoniewicza, Pabianicka 5b,
szych czytelników o radykal- zaś żebracy, posiadający źródla i włócz~gostwa stosuje sir: środo w celu znalezienia pracy.
J. Unieszowskiego, Dąbrowska 24·a nych zmianach, jakie zaszły na u~rzymania kierowani są do są
Postanowienia
rozporządzeki zapobiegawcze, poprawcze i
froncie walki z zawodowym że dów, które orzekają o umiesz- karne wzglc:dem osób, dopusz- nia stosuje ię również do tego:
STAROSTA DENYS ZA CHORO- bractwem i włóczęgostwem w czeniu ich w zakładach Jłra('y czając~'ch ,s ię czynów, przewi·
~I) kto nałogowo odda.iąc si-:
W AL. - Starosta powiatowy '1': Łodzi po rozciągnięciu na ob- przymusowej, wz~lednie, w ra- dzianych niniejszym rozporzą grzc haz3l'dowcj, pijaństwu lub
Łodzi, mgr. Danys, zachorował i
ostremu na,·kot ~·zow a.niu si~,
szar wO.lewództwa rozporządze zie recydywy, w więzieniu kar- dzeniem.
p-zerwał urzędowanie.
nia prezydenta Rznlitej o zwal- nym.
Zwalczanie żebractwa i wló· f10chodzi do takiego stanu, Iż
Obowiązki
starosty
zastępczo
czaniu żebractwa i włóczęgo
\\7 związku ze zmienioną sy· rzęgostwa nieletnich do lal sie- dla uh'zJ'mania bądź jego samellelni kierownik wydziału karnego~ stwa.
tuacją prawną.
warto przyto- demnastu uregulują przepisy t.', bądź tych, których ohowią·
[J. Szerlowski.
zany .iest żywić, udzielić trzeb~
Odtąd żebracy, wyławiani z czyć najważniejsze przepisy I'OZ specjal1ne.
Żebrakiem w rOzumieniu ni- pOmOcy z tytllhl opieki spolct'z
ulic, odstawiani są karetką do pOrządzenia o walce z żebra
STAN ZATRUDNIENIA BEZ{)· zbiorni,
gdzie
internowani ctwem i włócz~gostwem, które niejszego rOzpOJ'ządzen.ia jest neJ.
NOWCóW. - Zarząd miejt:ki w są do czasu wyświetlenia powo- od 1 czerwca rb. ObOwiązują już ten, kto zawodowo zajmuje sit:
b) kto pobiera \Y~pilr _ia 7. ty·
Łodzi informuje, że na dzień ln dów, które skłoniły ich do upra na obszarze m. Łodzi.
wYP"aszaniem dla siebie w jaki- [lllu opi~ki ~p()ł,~eznej i wzbralipca r. b. na robotach sezonowych wiania tego procederu, wzgL do
nia się w~-koilywać zaofiarową
PoszcZEgólne arfykuły tego kolwiek sposób .jahnużny.
prowadzo!lych przez rr.iasto. zatrud sprawy sądowej.
r07porządzenia brzmią. jak naVlłóczęgą jest ten, kto bez pra mu, a dost osowaną do jego s;l
niano systemem gospodarczym w
cy i środków do życia zmienia i warunków, pracę.
Żebracy starcy i kalecy st~.puje:
wydziale te-~hnicznym ogó!em 65'1
Do walki 'l. żebractwem i wIć
robotnikGI'7, w wydziale plantacjl
cZQgo,st wew 5~UŻą:
..... G98 oraz w ka'lalizacji i wodo1) do'mY pracy (biJ. 0\ ·olllej .
Nowy samolot komunikacyjny
cią!!;a.ch 1701, w tym 110 stałych
2) przytułki,
robotników. U przedsiębiorców dro
:3) domy pracy 'fZYJl1USowt:'j.
gowych zatrudniano ~3 robotni·
Do przytułków przyjmowani
ków, u przedsiębiorców budowla.
będą z tytułu opieki spllłe('znt·.(
nych 195 robotników. Razem zalub przymusowo umicsznnni
rząd Tlliejski zatrudniał 3.544 rona m6cy Jccyzji sądu zupełnie
botników w tym czasie.
niezdoln i do pracy żebracy i
włóczędzy, nie posiada,iący śro(!
ków utrzymania.
Do zakła -Iów tych b~d f! rów
Zieleńce
pież przyjmo',nme z tyŁ. opieki
na Placu Boernera
społecznej inne osohy, pozbl!l.Po uregulowaniu Placu Boernewione środków utrzymania i zu
ra zarząd miejski założył na nim
peł.nie nie zdolne do pracy.
zieleńce, które oddzielają
pasem
Przymusowemu u:mieszczenit..
zieleni arterię komuni.kacyjl'ą, jaką
w pTzytułku IU'b zakładzie spejest ul. Legionów, od targowiska.
cjalnym (art. 24) na mocy decy/Pierwotnie projektowano urządze
zji sądu podlega żebrak lub włó
nie tu przej§ć dla pieszych przez
ezęga, nie posiadający środków
zieleJriec:.
utrzymania i żupełnie nłndoJ
ny do pracy, który
ebre
Ostatnio komisja
regulacyjna
,,"stąIPić dobrowolnie do pnyłtJł
miasta postanowiła, że przeJścia dla
ku lub zakładu specjalnego z
pieszych nie będ, wykonane i de·
tyto opieki społ. lub przyjęty.
Jeniec zostanie odpowiednio ogropo opuszczeniu przytułku luh
dzoDy.
zakładu specjalnego, żebrze lub

i

me

DLA ARTRETYKÓW:
Rllejcmalna kuneja eiołowa

czeniu z

k,piełamf w

scm

j

~sładając rozpiętość

poI,ługu cle.

55 metrów i maksymalną szybkość 410 klm. na
w podróż.

godzinę, może ~abrać

40 pasażerow

W'

::~~fE..:;~~~€:~: 25OMUnaCj
a
I
"SChlOsserOISM"er
zaMoOczona
bm. zawarcie noweJ- umowy w
dzianym. -

włóczy się.

Żebracy lub włóczędzy zdalni
do pracy, nie posiadający §rotlków utrzymania podlegają umieszczeniu w dOmu pracy prz~
musowe.i na czas od trzech dn
sześciu miesięcy.

W razie gdyby skazany lIR
mOcy art. 13 został w ciągu ~,
lat od daty zwolnienia z dOmu
pracy przymusowe.l ponOwnie'
przytrzymany na żebl'aniu luh
włóczęgostwie, ulegnie 011 11mieszczeniu w dOmu pracy l)J'zy
musowe" na czas od trzech mie
sięcy do dwóch lat.
Kto posiadając wystarcza.iątc
śl'odki utrzymania, żebrze, bt:
dzie karany więzieniem od SZC1.
ciu miesęcy do dwóeh lat, a w
('azie pOwtórzenia tego przest«:p
stwa w ciągu pięciu lat od ch" i
]i odeierpnienia kary wł~c
niem od roku do pięciu lat.
Jednocześnie z karą wł~zic
nia. mOże być Ol'zeCZOna grzywna od zł. 100 dO 5.000.
Organa policji obowiązane ~'ą
żebraków i włóczegów za,łrzy'
mywać i przekazv,~;ać do dec)zji sądu.

przemyśle
Układ
Niemojewskiego zarÓ'Wlno jak i sól cie·
chodńską można dostać w każdej apte.
ce lub drogerii, przeto nawet nie n·
zbiorowy dla fabryk rękawiczarskich
jeżdżając do uzdr~'iska, m'Ożna prze·
prowadzić bardzo skuteczną kurację
Strajk OkUp:l0yjny w zakładach' wczorajszym został zlikwidowany, nie warunki pracy omówić ze
przeciwartretyową. Indywidualne UlU. SchltJs~erow :3ki 8j
Man. w Ozorko· Iwskutck ukbdu, za,mrtego JJliQdzy w_zy.3tkimi wł:::.ścicielami fatryl.
pełnienia należy uzgodnić z lekar~em. wie, jak nas informują, w dniu dyrekcją, a przi)dst.~,widelalI1i straj swetrów.
Co się tyC3Y nowej umo\vy w
kujący,~h w inspekcji pra,~y.
Strajl' hm wybuchł, jak wiado- przemyśle dzimlym, to będzie ona
mo, po oglo.::'zeniu zarządzenia, na przedmiotem obrad na konferencji,
llIory ktr.r3go tkac!.a rnieli zamiast wyznaczonej Jlr2~}; inspel{tora na
zwołuje zebranie w sprawie wyborów samorzą- ~:! obsługiwać"" b'03'l!l. Zrazu pra, 25 b. m.
cę porzuciła zaloga tkalni, licząca
dowych w Łodzi
W dniu wczorajszym na. terenk
ponad 1.000 osób, 'l następnie 00
J'a k nas informują, w na-dcho nie ogólna sytuacja w przemy- .all.cji przyłącz.vli c;ię robotnicy in- 0luę!l,'owej jnspekcji pracy zawarta
dzą-cą niedzielę, dnia 24 b. m. śle włókienniczym , jak rÓWll1i2Ż nych działów fabrycznych w ogól- została nowa umowa zbiorowla mię·
dzy właścicil!lami fabryk rękawi·
odbędzie się
ogólne zebranie wygłoszone zostaną pierw,s le nej liczhie 3.00(i osób.
przerlstawicielami
członków ZPZZ, sektoru robot- mowy na 1emat zbliżających siQ
Na, pu:lst::t\riJ u klu.:l '.l. ]'odpi,;a- czarskich, a
niczego' "Ozonu" w Łodzi.
wyborów do racly miejskiej w Ilrg-o wCl0raj. (Jt;zymaoy został związków 7.awodowych.
Na zehra.niu omówiona zosta' r.o.dzi.
Umowa uStClVł, :lowe stawki
w całej rozciągłości dotychczasowy
system pracy na dwu(;h krosnac'n, ]'(,bkow8' i akordowe. BędziE' ona
z t.vm jcdn:J.k, że firma korzyst.:'1ć obowiąl':y\vah obie strony do 15
l-c,dzie z upustu 14 Zlamiast 9 pro · ('z('rw'~:t 1939 roku.
Obowiązek zgłaszania wszelkich zmian w ciągu centowego. l.'pllst ten dot:vczy wyczterech dni
łącznie robotników tkalni. W in·
W ~'rlział ewidencji ludności za. nie należytej aktualności ewidencji nych działach produkcji upust wyrządu miejskiego \~ iLodzi przypo- ł kontroli ruchu ludności.
110si 6 proc.
lIlina wszystkim mieszkańcom miaPo podpLaniu ukladu strajkują·
Interwencja w sprawie rozszerzenia robót
Wszelkie zaniedbanie obowiązku
s1a, że zgodnie z art. 11 rozporzą meldowania powyższych zmian mo cy podjęli pracę.
publicznych
ozenia Prezydenta Rzplitej z dnia że również spowodować rlla os6b
Po
ostatniej
konferencji
przed w dniu .iuh·zejszym dclegal'ja
H) marc:a 1938 roku o ewidencJi interesowanych dużą zwłokę czasu
Akcja. ~tLajko" a w fabrykach sławicieli związków robotni- sezonowców wyjeżdża do stolii IWlltroli ruchu ludności (Dz. U. przy ich staraniach :J uzyslialue ja- swetrów zestala w ci~gu dnia WCZ(
R. P nr. 32 poz. 3(9) obowiązani kIegoś dokumentu z wydziału ewi- rajszegu rOZSZ\~TZOlla. i og':J.rnęła 0- ków sczollowyeh w zarządzie cy
miejskim. na któreJ prezydent
Delegacja interweniować b<: oni !>ą - oprócz zmiany mieJsca dencji ludności. Wspomniane zmia. kolo 00 proc. wszystkich robotniGodlewski oświadczył, iż pOstu- dzie w sprawie rozszerzenia rozal11ieszkan~a zgłaszać równi~" ny należy zgłaszać w nieprzelua- k( IV tej gałęzi przemy_hl.
laty sezonowców nie mogą być bót publicznych do pełnyclI (i
wsz;\'stkie ilhle zmiany, powstające czalnym terminie 4 dni na podstaStrajkujący wysunęli żądanie 10 uwzględnione, odbyła si~ nara- dni w tygOdniu. w spI'awie po(l ." ich stalli" rodzinnym i cywil- wie odpowiednich zgłosu:ń meldun proc. podwyż!{\ płac.
da władz związlkowych.
wyżki stawek i przyznania Lonym, jak: zmiana wyznania, nazwi- kow!lch przez prc.wadzących mel·
Inspektorat pracy, wohcc ni.:'sta,V jej wyniku postanowiono dzi dOdatkOwych k.redytów insl<a, obywatelstwa, wszelkie wypad dunki. ~jewykonanie tego obowiąz ,deunietwa pT7e1l1~rslo\\'ców na 7.WU wszcząć interwencję na terenie westycyjnych, celem zatrudnie·
ki śmierci, slubu oraz urodzenia ku pociągnie za sobą surowe sank- łuną kC'uf0re!lcję. przystąpił ,}o czyników "ządOwyeh w 'W arsza nia na róhotach wszystkich ro
itp. W sZyl' tkie te zmiany są rów· (.je ktrne.
T,rzepl'I;warlz"nia rt>jestrar.ji fabry· wie.
,
botników. którzy pracowali n::l
oiei ważne dla zachowania w stakantów niezrzeszollycb, rrbv n~lE>tQP.Ta k !>i~ obecnie dowiadujemy nich w roku ZeSzł'irtl-

-

Sektor robotnicz, "Ozonu··

*

I
za.,

Kontrola ruchu

l

ludności

SezonowI' jada do Warszawy

*

I

•

~r

Kalas rafa s m otawa o

łacIlianin utonilł

Włodzimierzowie
!Przebywający ,w e Włodzinder~o
.w ie na letnisku łodzianin 22-letni
Berek W AJSBERG (Targowa 24,
zazywał kąpieli w rzeczce Lueiąży.
Wczoraj przed południem oW pewnym momencie Wajsberg na
koło god7.iny 10 nad RadogosztraJaił na głębię i zaczął tonąć. Rzu
czem uka7.ał się samolot cywilcono się na ratunek, l~z młodzie·
ny.
~liee znikł pod wodą.
Aparat krążył niSJko llad ziePo kilku godzinach wydobyto
mią, wykonując sztuki akroba~włokl topielca, które przewiezlotle zostały do Łodzi. (I)

we

Popisy akrobatyczne pilota

zakończ,ły

sie

rozlrzaskan~

18!

m ił ara u

Wczoraj
w ł.odzi...

Sąd starościński
skazał:
Za uprawianie sprzedaży mięsa, popotajemnego uboju, rzeź.
ników: Juliusza ANTCZAKA (Bednarska 18) - na 15 zł. grzywny z zamianą na 3 dni aresztu, G. ROTSZYLDA
(Gdańska 7) na 25 zł. grzywny z zamianą na ii dni aresztu, S. CZERl'H~GO
i.\ ndrzeja 11) - na 30 zł. grzywny z
/arui:l1Ją na il dni aresztu, A. RAJCBETA (Piekarska 1~) - na 30 zł. grzyw"Y, i". SZAFRAl"SKJEGO (Wólczańska
lll) - 11<1 ;'0 1.1. grzywny, A. KLTGERA
IZgicnl<a ;,3) -- na 60 zł. grzywny z
I.am ianą 11ft 6 dni aresztu i M. GLIK S.)fANA (Magistracka l) na 4 dni
hczwzgh;dnego aresztu.
Za 11 iewykonanie nakazanego przez
wladze remontu domów, właścicieli po·e .. ji; Jó7.ef'a OSJSSKIEGO na 14 dni
aresztu, S. KLfGERA (Marynarska 7)
l K. SZTAJNGOLDA (Marynarska 7)
po 11 tlni aresztu, Józef t; MARKO'VSKĄ (Okrzei 29) na 11 dni aresztu ,
Ut. GRJNERA (Legionów 49) - na mie
siąc aresztu, Ryszarda ŻUROWSKIE
GO (Żcligows.kiego 30) - l1a miesiąc
aresztu i Dawida JOSKOWJCZA (Sródmiejska ;)8i - na miesiąc aresztu. (I)
chodzącego l!

o
DZISIEJSZY PROGRAM
RADIOWY

(j.20 :\luzyka z plyt i gimnastyka
7.15 Muzyka poranna w wyk. orkiestry
12.03 Audycja połudn~o-wa
13.46 Utwory Li~zta
(płyty)
14.20 Muzyka obiadowa (płyty)
15.15 " Moje wakacje" opowieść Slar('go Doktora dla dzieci
15.30 Fragment z powieści J. L Kraszewskiego p. t. "Stara baśń".
15.45 Wiadomości gospodarcze
16.00 Irena Kurpis:r: • Stefan owa (for
I('piall) i Jerzy Stefan (.~krzypce)
16.45 C.O.P. - reportaź
17.10 Audycja wymieuna
18.00 Przegląd wydawnictw
Ż.I'.K. PIOTRKOWSKA JOt.
18.10 Arie i pieśni w wyk. Felińskie
TEL. 121-53
go Najllliższe wycleczki:
18.30 Premiera słuchowiska "Po2ł.YII Tomaszów l okoliec. Dzis wrót" Ualickiego
ostntni dzi !'!'1 zapisów.
19.0i! Konce:t rozrywkowy
3LYll - Smardzew. Zapisy do dnirt
19.ła AudyCJa konkursowa
2fl.nr.
21.00 Nowości techniczne
6 i i. n [I' - Włodzimierzó'l\ j SuIe-

I

7.\'1ll - KolulIIna, Teodory.
13 (".VJIT ~ Gdynia, Hel, Jastarnia••Jurata, Karwia.
KoJ~nła w ~ar~'l n. ~ałtykiem. S~- j
h.retarwt przYJmuJ!'. Z;Jpl~y n3 ko1011l<;
lurysty!'7.JlO - wypoczynkową w ]~arwi
n. Bał!"kiem już !la miesillc sil·rpień.
Willa •• Z~JCZ". - Pozatym p'rzyjl11U'_
.ie się zapisy nl\ nast~pują('e kolonie:
Zaltopsl\(', JUI'emcze, Zal('/jzczyki, Drut.klenlkl. Kllzlmi;'rz n/Wlslu. oraz 113 •
tanie Jlohyły ryC'Załtowe '1\' 'fruskawclI.
Zapisy " sckrel:lI'iacic od 18 do :.!2.

I

21.10 "Skrzypce

i mandolil1Y"

koncert
rozrywkowy
22.05 Koncert
życz ell

AUDYCJE

ZAGRANICZNE

LONDYN (261) j DROITWICB (1500)
20.30 Koncert fOl'tepiano,,'y C-moll Mozarta i Symfonia C-dur BiLela
BORDEAUX (279)
20.30 ,, )fała narzeczona" - o-peret,ka
Lcrocqa
K?ENIGSWUSTERBAUSEN (1571) .
20.40
Kwartety smycrkQwe Haydna l
M()zarta

'ragl-CZne sbulk."
III

l-letni chłopiec znalazł śmiert pod kołami auta
W związku z wypadkiem przeje·
chania. na śmi arć W mieJ-scowotiej
, • •

.,.,.

"

Barto lZleJe - Dwór i-Ietmego lit
deusza IGNASIAKA, który dosta1
I się ped samochód, prowadzony
r. oZ 47 let' I ~b lę
GROS"lA'"
"rz.:c
-. mą. z:~ e
lf
.'1

Bil.IJD

KAPITAN MOLLEMARO

61.0 rir.

I'ie prti~z szosę tuz przed pędząc)'.))
t
P' . .
.
h
au en!. 0.laWJt'Dle SIę c łop<!a. Da.
szosie bylo taJ- llDgłe, że Gr05manowa nie zdoła juz zahamował
wozu i po najechaniu na Jgoaslalł'
" h ł d
w.~ec a a o rowu

..,
. BUD~PESZT (Óó~).
(Częst:J~b?wa.,. Og~odowa GI3), wIaZAtrzymana początkowo \y aras'
w1.-~O .. Rlgoletto - opera' erd,j ego - - dze ustaliły, ze wmę za wypadek Il'je, Grosmanowa została wczoraj
(płyty)
.
b't
ł ł
.
RZYM (420)
~onosl s.am za l y C ~ o~lec. z:uc- wypuszczona na wolność.

"fi~;:';~.Ki;;";"O I'Ek;~i;;i~" ;;;~Z,nki nf!f~@
Poczllt. 4.

6D8~i~0 nieodwołalnie
pora~ ostatni!

Zapaliła się smoła na dachu domu

KALA NAG

T~a'r i

mozgka

j

nr. 157

prz Y ul. Piotrkowskiej

Wczoraj o godzinie 4 po' południu w domu Daberhuta przy ul. 6-go
według powieści
KINO
Sierpnia 44 rozległ się huk j w tym
RUDYARDA KIPLINGA
momencie zaczęły się wydobywać
kłęby dymu or~z ogień z mieszkaPocz. 4. 6. 8. 10
nia
Józefy $WIĘTOSLA WSKlEJ.
TytlIn e kranu
TEATR POLSKI
Zaalarmowano straż ogłliow~.
BtllłlłY
Dziś 1. p.~WO~I.1 niedysp9zycji p. Wan Na miejsce przybył VI pluton, któ-I
w filmie wielki&:h namiętności Idy WC:~lltlskleJ, wysł~p Opery War· ry po kilkudziesięd'l mil1ut~cb płO-,
p. t.
szawskje! od~\'ołallY.
Jutro l pOjutrze o godz. 20.30 .. Brai mienie ugasił.
marnotrawny" •
Jak się oł<J'łzało, wskutek nieu-I
miejętnego ob,;:hodzenia się z maCeny mieiosdc eJ
68
TEA l'R I~El'l'\r
I .. Dalll!! ud MaksYU1a" tlralla h~dzk szynką nartol\' ą nastąpił wybuch i
pożar. WII~trze mieszkania ......
dziś i codziennie o :;!Odl. 21-ei.

flTlIOPJl

akI adu

zniszczone.
N'\ slc2ęficie obe";I.IL
się bez ofiar w ludzhch.
Straż

* wZ,,' wana

ogniowa

b~' I~

wczoraj również do pożaru przy ul.
Piotrkowskiej 157 w domu Artura
Wutl<e. Pr.!.~:lsiębiors'..wo 1'. f.
"NIK I KEPPE·' przeprow;Jc!J;;t
tam obecnie remont. W czasie 5111.1
rowania dachów .iap:dił", się gotowana moła i ZaG7-'1' ię Jnlić dacl:.
Stmi ogniowa w purę po·i.aT 1.10
kaJizowala. (I)'

_~_r_._I_~
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w Hohndii ulubioną rozrywką za·
wodową. inteligencji i mas robotniczvch. A że Holandia należy do kra
;ć~ bogatych, częstsze t.u &ą, niż
gdziaind:ó·3j różne impre,;v. UlubicI1ym tYP€ID tutej.3zych rozgryw6k
f;a krótkie 2-3-dniowe masowe tur
1I1eje, rozgrywane w grupach po 4
o!'oby. W ~zołowych g'rLlpach
tykamy zwykle na~wjska znanych
mistrzów. VI miajseowo~ci Baam

MECZ SONIA GRAF - MŁYNE~.
W warszawskim kluł,je szachfI,
wym rozpoczą.ł się m?cz między
prz<,hywają.cą. od 2 miesięc:y w Po~
s{'e wic'3mistrzynią. świata Soni:l
Grnr, emigrant.ką. z Niemiec i ?lfłynkiE'm, wicemistrzem Warszawy TCku H/Wi. Sakundantem me('~.11 jr"
oJjmriJczyk K. Makarczyk.
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Dziesiedu
łodzian na starcie
rozpo€zgDaiilc:gc:h liC'" loboie '" Warszawie

Dziś o ~odz. 8 rano via BerUn i Malmo udaje się do zachod
nie:i Szwec.ti, do LysekU, na mię
dzynarodO'1\TV tumiej szermlerery - czołowy nolski szpadzista. łodzianin Roman Kantor.
Jak .iuź donosiliśmy, Kantor
jest jedynym renrezentantem
Polski w tym meetinn i zaproszenie do l,vsekil zawdzięcza
swej klrude zademonstrowanej
n:l trójmeczu Szwecia _ Nł~(~y _ pł}lska~ który odbył się w
czerwcn w Sopofach, gdzie pObił . czołowych
szermierzy
llZ'Rredzldcb Gl'Rufelda i Ceclerin;} j zremisował 7. Waehmclstrem.
Panu Romanowi żveZ71D"Y pol' ;)dzenia w toUl'llee.

lelt"oil.le.g(zng«:b mis'rzol.. Poliki

W sobotę i ll1iedzielę w War·
sza wie odbędą się lekkoatleŁycz
ne mistrzostwa Polski. Zgtosze.
nia napłynęły nie5podziewanie
dbficie.
Okręg
łódzki w mistrzostwach !eprezentuje d~iewięciu
n~s~~uJą.cyoh zawo(~Jllk~, Al1lkl~Jew:, Mozelewskl (Wlma),
B.~blI~'k.i, K~esa (~KS), Bar\cl~kl (Makabl), ,K ruger (UT"
M~ttelstae~t . (~SZO - OstroWlec), POh?sk.I l Tom<!zak (Bomiła ~ ZgIerz).
Na stucie stanie wszystko,
co w lekk.iej atletyce oolskiej naj
lepsze. D'W'Ud'niowa impreza sta
nie się olbrzymią rewią lekko:ytIetyczną, w które.; zawodnicy
zademcmstrują posteoy, ja.kie w
ostatnich czasach porobili. N a
starcie. zahra~ie jedy~ie Kuch~kH~gO, ktory prz~.zywa 0be~l~ gw~owną obmzkę '~!l-rJt~l 1 który wed!ng. ":5ze~lch
p~yp,uszcz-eó., ~lełkleJ roli w
mlstTzos.twach me od~gra?by.
~~~istrzo~tw zg!osIł ~}.(~. I{usocmskI. Cih.clał znller~yc S.H~ ze
swym na'stę'Pcą - ~OJI. Nles~ety do tego sensacYJlIlego pOJ~dYD'ku nie dojdzie I - gdyż Noji
z~ wzg'lędu na czekające go cięil
~le sta~y (w meczu z Norwegią
l na ~lstrzostwac~l Europy) wo
lał umknąć "'alkI z konkuren

Mecz ze Lwowem
we Lwowie
Półfinałowy met".Z rtiłkarski o

,'uchar pana Pr~"vd{',da RzplltC.I Łódź _ Lwów, w myśl re~uJaminu roz~an" hPfhie we
Lwowie, a nie w Łodzi 'jłIk przy
puszczano.
Wobec tego jednak, że jecleJla8tka Łodzi grała już w biefącym sezonie w ma.fu we Lwowie, ismieje możliwość, że nasi
pI.zeciwnicy R!odzą się na pr~
niesienie meczu do ŁOłłzi, choć
jest ona mało prawdopodobna
j to z wieln 1\TZględów. Po meezu ma,lowym, wynik którego
brzmiał 2:2. łodziWIie pozostawill dobre wrażenie i są już te-

tern, Móry mógl go zmUJSić do się powtórnie MarY'l1owski z
Wirkusem. Zwyci~stwo Marywielkiego wysiłfku (?).
W biegu na 100 m. i na 200 nowskiel';o nie wIega tu żadnej
m . w walce z naj'łep.szym sprin- wątpliwości.
W biegach przez płotki zdaje
terem polskim Zasłona z-mierzy
się nie zobaczym" doskonałego
się cała koalieja młodzieży. "(" 'jełki m "niebezpieczeństwem" Szmidta. Podczas i"' gn nieobecdla zawodni-ka z Białe~ostoku lI.1ośd walka rozeg·r a si<: między
będzie Popek, który wrócił ja- Ha,splem i Sulikowskim.
koby do formy z roku ubiegłe
W ~,koku w dal bracia Hoffgo. Wiele do powiedizenia będą manowie będą walczyć między
mieli Trojanowski II i Du'uecki. sobą, w skoku wzwyż K. Hoff·
W biegu na 400 m. zobaczy- man będzie s,Larał sil' pokonać
my mistrza dystansu 800 m. - spec.ialistów:
Kalinowskiego,
Gąssowskiego. Powinien on zda
Chmiela i t. d. '\V tró,i5'koku K.
być tu mistrzostwo. Walczyć z
Hoffman stoczy ostrą walkę z
nim będą m. in. na.jgroźniejsi: Lu'ckhau(>em. \\' ':ko,ku o tyczce
Me t els1d, DrozdowS1ki czy Mit- na granicy 4 m. będa z sobą wal
teLsilaedt.
.
czyć Sz,uajder, Mucha iMoroń·
Na 800 m. pobie~ie miSlt.rz czyk.
.
1500 m. - Stani szewski. - Nie
·W rzutach "przydzia" miwydaJe się nam, bv mógł tu zdo strzowskich tytułów nie ulega
być tytuł gdyż lla tvm dy. żad,uej wą~pliwości. IKUllę wystansie biegnie powracający do gra Gierutto, dy&k - Fiedoruik,
formy ŚHwak. Między tymi dwo w oszczepie-Gburczyk. W mlo
ma zawodnikami rozegra się cie 'Vęglarczyk stoczy bój z
walka o pierwsze mic.tsce .
Kocotem i Wh~ckowskim.
W biegu na 1500 m. Noji
zmierzy się z Soldanell1.
Sztafetę 4xl00 m. powinien
Na dystansie 5 km. Kusociń- wygrać AZS stołeczny, 4x400
ski będzie miał duże trudności chyba Polonia.
z coraz to 1epszym MarynowZarz~d WOZLA jako organiskim i doskonałym Wirkusem. zator zawodów postanowił wzo
Na dystansie tym sta'f'tuje m. in. rem olimpi.rskim wręczać nagro
wielki talent wileński - Her-\ dy trzem 7.wycię~com każdej
man.
konkurrncji na't~'chmia;;t po jej
'\T biegu na 10 ldm. 7mierzy zakończeniu.

II

~=l;'E~:;:r$laba""a ..., "'bo""ao.,rio
~~:L:=:!tnn: ::.=: .::,~: Nie możemy się doczekać pojedynku Kusociński-Noji, bowiem
eden drugiego staje unika
darz~ to tez

lwowski OZPN..

. . . .

tdrugi półfinał) odb~dzte Rł~

wl''

<,'o H~i liIiędzy

!Legią a Uni0n
TOI1Tingiem z 24 na ;nny termin . 'Vobec le~o mecz i ozegrany będzie w nadchodzącą nie-,
dziel,: na boisku Skry. w War-

\ 1~11

Un>.. :; ToU'ri'~g ~ y je h/c na
mec/. do Warsza\ty w llastępu·
~kładzię:

Micha~ki

I,

pływacki

sflnalizo·

wany

w

czasie mistrzostw pływackich
pclskich prowadzone były dalszl'
rozmowy pomiędzy przedstawicia·
lami o};.ręgów pomor!\kiogo i lćd?·
kiego w sprawie mi~dzyckręgowc·
go spotkania Pomorza z Łodzią. Per
traktacje zostały jut sfinalizowane
i mecz odbędzie się w Bydgoszczy.
przy czym w najbliższych dniach
['omorzania podadzą jego termin,
bowiem zastrzegli sobie do wyboru
dHt Y 7 względnie 14 sierpnia.
Łodzianie stoczą. jednego dnia w
Bydgoszczy spotkanie reprC'zentacyj
ne z Pi.'IDOrzs.m, następnego dnia
I'tartownć będą w Grudziądzu, a na
stępuie weżmą udział w specjalnie
zorganiwwanej przez Pomorski
OZP wycieczce do Gdyni.

Spotkanie z Pomorzem będzie me
czem rewanżowym, bowiem w piar.
wszy mecz odbył się zimą w Łodl-j
i zakońezył się zwycięstwem pomonan różnicą. jednego punktu.

Trz, rekord, plrwackie .
okręgu

ustanowiono

w Bielsku
Pływaczki łódzkie spisały sil',: .Dl
mif'trzostw:1ch Polski nadspodzie,
wania dobrze, ust'.luawiając trzy
nowe rekordy okręgu łódzkiego.

Kowalsk:L .lsta·n::>wiła nowv rekord w biegu !la 100 rutr. stylem
klasycznym czasem 1.41,6, poc\('za.s
gdy poprzedni rekord należą0Y do
ll.ie.j wyuosił 1.42,8, W biegu p.a 200
rotr. stylem kl'1Sycznym uzyskab
('·na, czas rekordowy 3,34,6, a IM
l,rzedni rekord wynosił 3.37,8.

Sztafet;!. p:m

ŁKiS-1l w składz~

Gozdawa, Kowalska, Krzemińska
uZY8k~.ła, na dystansie 3.dOO aty-.Jem zmiennym rekordowy czas 5.15.
Da,wny rekord wynosił 5.58.

108,66

:powody, dJla których nie tObaczymy No.ie~o na 5 kn..:. nie
są u:sprawiedJiwione i do pewnego s,topnia ... gil'oteskowe. o.to
I NO.li ~zykuje ~ię do zawodów w
Norwegii, gdzie będzie startol wał na 5 km. i musi jego zdaniem, zwyciężyć. Chwalebny zamiar, ale groteska polega na
tym, ze zawody w Norwegii są
dopiero za 2 tygodnie i Noji nie
wmówi nam, że bieg na 5 km. \
na mistrzostwach tak dalece wy
czerpałby jego siły, że nie zdołałby w N oo-weg'ii w 15 dni llo
, tym startować w pełni sił. PrzeClez w,łaŚlnie bieg na mistr7.osłwaeh na tym dystansie będzie
doskonałym t'r enigiem i okazją
do wypróbowania sil, stwierdr.e

PI,wilc, ..Makabill
Jadą

do Bielska I Rabki

dniu jutrzej8zym wyjeżdżają
pływacy łódzkiaj Makabi do Biel,
1;ka na oMz. treningowy, zorganlz~
wany przez ~Dlt. Hakoah pod kicI'.
trenera wiedeńskiego, p, Becka.
Obóz ten poprzadza ogól:co • pol.

W

I

Zarząd PZPN nie przychylił
się do prośby stołuzne,j Legii.
bv przedłożyć 'mecz o wejście

łódź-Pomorze
mecz

Wreszcie rakordowa, jest rb,"det
puuktacja Majchr~ak~ 1\1 skokaeł!

przyzna, że pojedY1l1ek na bież
ni Noji - KUMdń.ski bvłby 0zdobą mi~trzostw.

Mecz UT-Legii

.lt!cym

..,.

'!:

odb,dzle się Jednak
w niedziel, w Warszawie

szaw:e

..

. J-

ska, a % drugiej - dohrej kasy.
Mecz Warszawa - Kraków
~tołi~.

.,

dnia 21 lipca 19:38 r.

I

skie mi:;-tl'zostwa
Makahi, mające się

l

pływackie

odbyć

zw,

w dn. 31

1, n1. W Rabee.

Z ramienia lokalnej Makabi tego·
vicemistrza Łodzi i Z~
l'złorocwego vicemistrz:1zw. Mn·
kabi, start.owae będą w mist.rza·
etwach: "Nina", A. KałowsJd, H
Kaufman i J. Złot.ogórski
roczn'~go

Strzelclyk, Du·· ;;a, Szulc, Pile,
r. iskc, ,';;więtosl:t w~ld, v.:i.: halsk.i
II·gL Gorzko, ~,' ~del, Kr6lasik.
:\Iożliw~ j,_~t, iż w pomocy zawiast Liskego ll.l!i!ra ChojlIlacki,
pny czym i1l!hm3 ta zosta[\ie,
- ....6'11
ewent. l'.ade~ydowai1a przed sam:ym meczem. Kierownikiem
NOJI
KUSOCIŃSKI
~kspedycji do Warszawy jest p.
Izrad.
nia ewentualnych braków itp. com, którzy
Legia liwizowała swÓj skład
Na lekkoatletyc:mwch mistrzo
Taka zabawa w chowanego sz)'''Ill za wzór, NOJI pOWl.fllen
. .
na mecz niPdzielny, który przed
stwach Polski miału do.jść, ale nie przystoi wielkim ~por,tow-I zdawać sobie 7. tego spra.wę.
• ••• ł'.,
~Lawia sip. następująco: Dąbrow
ski, Piglo,'.-ski, Ziemian, Tysz- nie dojdzie do sernsacyj'l.1ego l-'ok; ewiCl, Gl ąbiski, Przeździecki Jed}"IJlku na 5 klm, Noii - KuH-i','i Rajdek,
Przeździecki I, sociński.
!\.otkowski, Gburzv!is1ki, Cięcia1 a.
Tym ralZem zawód snotylt.a ze
S~dzią rneczu będzie p. Zioło strony
Nojeł','o, bo dotychczas
występem piłkarzy Północy w
7. Polesia (!) ,
uie mogliśmy się doczekać z
Norwegia pławi :.ię wentu' na jego barkach spoczywa od· skoncentrujemy w obozie tre ·
drużyn, i ró.źn y cl1. zresztą Uispraw~edli. zjaźmie
z powodu zaproszenia powiedzialność za grę w listo- ningowym 25 - :30 grnczy. Po
W mistrzostwach iłki w.l?n~:ch prz~czvn, st~rtu. Kuso- piłkarzy do Anglii, klóre dla padzie.
tym drużyna zagTa mecz propn
w6dnep
cmsklego. MIstrz OlImpu:. 1y z wszystkich orzyszlo niespodzia
"Od dwuch lat - opowiada gandowy w Trpndheim. Nast~p
J
IL os Angeles wykurował się, u· nie, Ogólnie oświadczają, ze
Halvorsen - pertraktl1jl'my. a ni!, mamy dwa mecze między
Do :l!idrzostw okrqgl1 IV piłce spol\.Oit się ze studiami, doszedł jesl to najwięlksze zdarzenie w teraz nam si~ udało grę Z:1- państwowe ze Szwecją. POl"
l'.·odnE'J zg'ło8zona były t.rzy druży- d f
.
. d . l t t norweskim s.porcie piłkarskim
Norwegia jest tym po jcdn\'1l1 11lcczn z lloł",klj
J,Y. ObL'euio jecll"lak IfKS wycofał
oo.rm y l z:mowle .na ~ ar od czasu istnienia, a równo~ze~ konł,raktować.
pierwszym
pal}stwem
SI<andy- i Danią. Z POIsilą snotkamy sit:
Ę,wój zesjlół, tal;:, że pozostały . jedy- na lUIstq;os'l wa Po,l skl w bIegu nie też uznanie za wyczyny nor
24 paździullika. T:1 r.!'1·a shllHI,
uawii. jadącym na tak' mecz do
llic RorutJ. i ŁKS.
na 5 km.
wić b~dzie naszą lH'lth" ~{('JH'l'al
\Vegów w ostatlllich lat~ch.
Anglii ",
Ł('I.P pO'ltauowił by zespoły te
.
.
..
.
ną. "'ledy hp.cl7i"111\· ,. !(',17it>l;
Przyl','oto'...·ania l'ozpocz~l:v si.ę
raL!'gl'il 1~' ze "abą c1wa me~Z2 'IV przy
Jak Sl~ ok~zu.Jc. N?JI P?lllllnO bezpośrednio PO nadejściu za:\fielgm\' wiele długich kOll- klón:y graczp YI'c!' :- 1,~ w l'n,·I'l1 .
>,zl~;1ll t~T..!'<)(lflill. :Migtrl Lodzi wul- zglo zcma IllL h~dzH, bleg::lł 5 prosze.nia.
AsbjOrn Hal\'of,"l'11 f('rencji '/ <1ngieJsJdm zwl::v· lIC: dla druh·Il'" .• :,'" ' n~'('i ~:r ,1. ,
ez:,"r. bJ:rhil' n :twaT1Q (lo lip:i \V~ltl'r· km.
Zawody ~ :;'ac \V dUŹY1.l je t zapros.7edliem zarówno lU- 41('111 piłl,:tr~ki\11. Z:1 nim nacle>· .\Il~lii'· .
l>olo\\('J z nthirz':lll Wilna..
~(onnil1 na ałrakeji. bo ku ;{!y chw~·con~·. i::1ki ., r·<·"'lH·on~·. bo szło znpros7.cnic. Z ko{)ccm li:)\':l

l

I

I

__orno

mają ~~źyć. l~?d.

Piotrkowska 121

..................

Pol'ska egzaminatorem Norwegia
przed wielkim

Trlko dwie

l

i

Anglii

Ł6df.

21 lipca 1938 r.
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GLOS

łP

Wlcooyr3ktor gabinetn mini&tr:\
p. Janll'3z Rakowski wygI/).
~il pru.i m.iktofooom PoI~l~it'go 1\.3.,Iia c(l~zyt, poświęcony zagadlliewll
rolnictwa w gosp:Jła.rce n:uodo,vel.
Prel.~gcnt ~wrócił uwagę, że przy
;l mili&ur..cłi ostb, żyjącY('h z nIl
~ictl'o'a kwota 2,2 miliardów zło,
Ifth, jaką ')tnymuje rolrlictwo ze
;1'Tzcdaży ~;vej produkcji romnnej
twierzęco.i :hje na jedtl2go mies?:;::I\ra wsi nieco powyfej 100 zł.
~czni(', Pol'!ka w szerE'gu I1l.)lar~tw st;>i na. sz:trym kC'ńeu we
w!l;aźIIikach gOlOpodaruych. POWI) ,
.!'lll zasadniczym jest niski docl1óti

~PrZł! D

owa dos o

oprzet

~J.arbu

si~

ar~za

Ł6df.

ol ki RlJnek

pieniężnlJ

Urzed owa

I

winna na umiarkowanym liberalifmie

Jeden z wybitnych działaczy i pll
t.1icystóIV gospodarczyc~ wiccrninister JÓz.3f Kożuchowski wydal
o~tatnio książkę p. t. "Przebudowa
gospodarcza Polski".

21 lipca 1938 r.

giełdy

ceduła

warszawskiej

trcdarczej Polski", dochodzi autol
W, dziedzinie Z<'lgadnień konkretdo koakluzji, iż "pn:ebudowa go- :cych H'zważa autor w skali świaw·
Na wczorajstym zebranitI giehl,
l:f.odar';za· Polski <tra" opanowanie Wfj. ala z uwagą. zwróconą przede walutewo - dewizowej w Warszabezroti.lci&, złączone są organicznie wEzystkim na Polskę, tak aktualne wie tend.mcj~ dla dewiz słaba. OON
z naczelnym z:tdar.iem, kUre wyni- dziś sprawy, jak dynamikę surow- ty b. małe. Not,owauo: Amstern:tlfi
ka. z eytuacji g.,ograficznej Polski, ców, stanowisko akcjonariusza na. 291,65, Bruksela 89,75, Kopenhaga
J. Kożuchowski wychodzi w swo· a kt6rym jest ZWlę
. k lizenie gospo- tle kryzysu światowego oraz tak·11665
L ondyn 26,11, Mediolall
"
ich rozważa.niach : sytu:tCji kryzy· darczych podstaw obrony pań· drażliwą do niedawna jeszcze w Pol 27,96, N(Jwy Jork 5,30,80, Nowy
9
s(-"vej, a. raczej pokryzysowej, więe stwa".
. ł u I~aptfa
. ł'ow ob· "or
T k
Oslo 131,25.
Bee spra.wę n dzla
- kTab el 5311
, ,ó,
zastanawia się nad celem i charak·
Po tych r02waianiach ideowych tych i zagtanicznych w państwie Paryż 14,68, Praga 18,36, Sztoktt'l'em naszych poczynań gMIloda,r. i programowych przeehodzi J. Ko- polskim.
lwIm 134.65, Zurych 121,55, Bank
czych w obliczu pewnej niewą t l'li· żuchowski w dalszej częśri swoich
Nowe i nie?wykle szarokie hory. Polski płacił za: dolary am('rykań.,.'ej poprawy koniunlttUlY w Pol- rr.zwaza.ń do bardziej juz konkret- ZEDty otWIerają
.
'>" d l
wywodv oświatla· l'k'le 5,_0,
o ary k':mn d'
YJ8lda 5,25,
!lce. Po przez uwagi., dotv. t:zll.c,e do· 1J.Pgo ul~cia
.
.l • •
•
' kryzys komun I ['1 oreny h olend elf.k'Ie 290.60,
~ iranzaga'.llllen
prz,>b udowy ;;ące
wszech
stronme
kuczliwej
Jlraktyki
administracYJ'.l • l O b '
.
k
'
P
l
'
.
l'
f
k'
14
AO
f
k'
!l"II"\~zny lulności, uk':lzt~łtQWaIiy
w roz·.lzm e" potr~e le crgalllta· atyJny w (\ sce l rozważaj1ce za· n Iancus ',e
,'~, ran -l szwaJ':k Lisko głównie pod wpływem nej dla życia gospodarczego, P,)' cji prac nad przebudowa gospodar· f!ndnienia fi:lnnsowa polityki komn- carskie 121,05, belgi belgiJskie 89,;)0
•
Jrtel
r0zwazania, dotycza.e€}
kIa· c:zą P o"
l k'"
. , z uwzg1<: d"
. lsk'Ie 2602
f unty pal e·
t?j ezęści spo ł eczenstwa,
którą re·
r"'"
'..
1 •
111'1 ,aCYJneJ
TIlf'Dlem waII'
u' funt y ~ng13
"
f.Tezentuje rolnictwo, absorbująM r,y ~zn·:oo sporu pomIędzy hb~rahz.
ROlwija on pojekt dekretu o po. o rynek przewozu. Do zakresu pc- I'tyń~kle 25,95, guldeny gdańskie
najwięcf'j rą.k robo~zych.
l{Ie~ .~ e~tyzmem. <1och.odzl. Ut' wolaniu komitetu,jo !lpraw prz"'- krewnyl!h zagadnień nale:i.~ te?;;' u.1 !l9,75, korony czeskie 12, korony
Podstawą Wytyczną, wysiikll po- stwler~z.eD1a. f~~dU, zdumem Jeg? mysłowych. Komiwt taki, zdaniem wagi:) finansowaniu produkcji przc ,duńskie 116.10, korony norweskk
urawy gospodarczego położenia. z,,'lsad~lczego, IZ "P?lska. 5k~ada blę jego, nie byłby urzędem do planu mysłowt'j i eksportu. rozważające 1130,60. korony szwedzkie 134, liry
kraJU musi byc na długie lat.a. po. ~ zab,)rów, .które me praCll}t1 z S? wania, tocz or""auem specjalnie lI-. ffi, in. rolę br,nkowości polskiej Z,R. włoskia 22,50, marki fińskie 11,30,
.,tulat uprzemysłowienia. i urbani· ·ą· ~ rynkcw go~p~darc:v,ch Dli.' l,dncmo~niony~ ,lo oprltcowania r(,wn.: z dzin.łdnośri zaldadow. marki niemieckie 75. niemieckie
:lCji Polski. Zanim jedvak dokOM' puwI~za!lych ko~uDi1~acY.lmi.', ek· I('wnyeh za ?..dnień. I w tym ,wlaś- cz~'ch w rrzemyśl2, jako też jej zrm ~rebrne 97.
my UlgO dzieła., musimy pilnie b:.t. ~fntow produkCJI, ktore ~ą wchła Ilie tkwi gl.;wny wyeiłek pracy .J. c'lenia w handlu
AKCJE
Izye w obecnych warunkach, aby m~ne przez o~ce pr('c:~~ produk· Kożuchowskiego, iż nie idąc po te· I W Nzw1.ża'l::: ch swoieh o prze- . ~a rynku akcyjnym tendencja.
ni? tmniejszała. się ta. część ogólne- c!!n~, zkkO;Y3.nto~ tlnerg.l mtelcktl~ rac,h t. zw. planowania, kt,;re bar-) btulowie g..,spo<br 7,e,i J'oL'ki nie Jll",1cdnnlita, obroty 1Ia ogół ogra~c nO:'hor}u społecznego, jaką re- a~lleJ. tóre., bIegną. P? obcych b· ozo częato bywa ,.genialną" im pro- ; '-'rUI'ZCZ<l Lei antol' 7 0 1;::1 7:>""!1l'if'J"1 111iezone. Notowano: Bank Polski
lm~l,l,uje rolnictwo.
ma,'h W"isoloego napJf.~m~. Przebu-. wizacją, khdzb największy natisk I (11)tycz~cych Bałtyku oraz ziem 1;:6, Cukier 3?,75, Lilpop 84,50 -Ya~tępnitl prelegent prz€cho(hi dowa g~spod~r~za P01s~l - t~ przy na potrzebę gruntown,'go ' wszech. \ wschodnich, w klćl'c~ to or;tat.nić'j 81), Sta rachowIce 38 - 38.25. Hl/.,io omćwienia. złych skutków, jakie ~rć~eOl~ lOgIkI geopolItycznej .kra.. stronnego oświetlenia 1 op.:acuwa- ; QziE'dzi1!il~ l'ozwin~ł s~czp~ńlnie in- 1,E'rbusch <iB.
'" gospodarce krajn wywiera spa- )('Wl. ktory- zdo?ył w~lność p~hty~z nia zagadnIeń gospodarcz\-r;h zarów te[,:,ywwl dZ::1!ulność na czele Ta
PAPIERY PROCENTOWE.
Mi cen artykułów rolniczych. TyI- ną· ale. me pOSIada ~e~zcze ntep~,d. 110 z puntu widzenia t~orel:yczneg'l). I W?l·Z~·fit\~·a Rozwoju Ziem W choG' I DI~ papierów procentowych tee
k~ człowiek n'liwny mógłby się cia- le~łoś~l gospodarcze} I moralneJ.. jak i pr:ckt.ycznego, GVwna t.?7.a IIlich,
dpTICJa przeważnie słabsza, przy 0o J~~t n~.zelna teza W:vw~d(}:v autora w tf.'J dzicazl.'1i9 je"t pr7e:
E,YĆ, te bęlhie miał ni~o tańszy
TeuiJneję myśli go:.pot1ar zej .J. I:J?tach z\vięksZOJlych dolarówką l
rhlełi i koszty utrzym:mia skorry at. ;ra. l_W l~runk,u ,v:vkr~Je1\1,a ~wiatl~7.erie, ..ze dopi':fo llpr7.Cl(,y- K(.ŻUrl'l'W3kiC'f!,'o 8('h~r~lkf (,l'VZOW<lC,' I ptł proc. poż. ":ć":nętrzn~. No·
przy tych tańszych kosztach ntrzy- wy ~czn) ~h tej prz< budowy l O~ł..: słowier!ie Polski pOZW.1l\ na intell- mowa jako prób~ realizac.ii 1Ill1ia.. i t~w:nO" 3 proc. poz. lDwest, lem.
,n.t.llia gnzić mu może rednkc.ja z ~le~l1a zW~~'lan'yeh z tym zagadmcn syrikację kultury rolnei, finansowa- kowanie liberalnej, nie et,at y st y c7 .. II F.1.2!J, J~[ e~. 82, 4 proe. dol. 41,50
pracy lub ehoćby tylko godzin pra IdZIe WYSIłek Jego pracy.
uie reformy rolne.i \)~llZ realiZaCją! tlej gospodarki. ~rowadzonej je d- - 41.7D, 4 l pół proc. wewn. 67,50,
er.
W rozdzialo: omawiająr.ym ~7.cZt3 'gc.spodarki kapitałami llbe"piecze, J1ak przede wszY'itldm z myślą G 4 proc .. kons~l. 67.88 - 68, .. I pc1I
Po wyjaśnieniu watniej~zyeh po. gOowo "wytyczl'.e przt.bun.1 wy go-! uiowymi w dziedzihic świadczeń ..." ~iIe i potędze państwa.
liroc. ZIemskIe 64,75 - 64 - . ,
f proc. Warszawy stare
,tanowień
proJektowan~j
prz<lz
II
~,ennictwa
proc. Warszawy z r. 1935 14 lZ.1d ustawy, maj~ej na celu po(l·
V"
li1I
73,50, 5 proc. LodU II P. 19I9
trzymanie dochodu rolnictwa, prePI .
'tgent Iltwierdza., it j~t ODa pomyKatastrofalny spadek eksportu odpadków
r; proc. oeka 70.
iiw w ten sposób, te nie może w,"
Eksport
d dk łók"
,
ibI"
.
GIEŁDA ł..ODZIU
• ~~1.; .. ;I,. l . L
'k'
L_'
o pa ow w Jemu-, cisk na zbieraczy w kierunku do· I l,asy, ze w naj Jzszym czasie przy
Na waoraJ'szym z.raDia .; I.'I _
.,.olae "........,~o WJea. zwyz I
OllVC'
h
PIk'
k
t
l
t
'
.
.
k
I"
b
d
.
6
ł
db"
...
0_
, h
hl 1.._' L_
h 1.
czyc Z o S l sz a Uje Się me o· starczania szmat po niźszvC'h ce. puszcza me me ę zle m g o le· w ŁodZI notoW3no:
~
....MZ- nys tUle.
' EkSpor t szma t lV ciągu
•
J
• k
.
:
. CJn
. c 6ua
_ J o~enve
.
1 llach co wywierało t1J'emnv
,vplyw I ra Ć W1ę
szyc h'l
I Dś CJ. szmat.
............
K...t~w u .... zyma.rua.
ół
b'
ł 2975
.
.
N' .
:".
• d k
fUlI aM
~..
t
• ~ li rocza r. , oSiągną
ton I
,. na '
ogólną sytuaClę w handlu &Z1l1a
aJPowazmelsz)'m
Je
na
mo· I Dolar6wka
J
•
I
, . Jt.,moznl'- prbz~ ~ zapomma." na sumę 1.744 tys. zł wobec 6.637 \ ianl'l
lItentem w ogólneJ' ,·tuacl·i ekspOJ'
JDwestycYłDa Ilem.. MJIO - . . .
ze Z8Jl.ce cen z oza, me towarzysz v
. '
nwestyCYJD&
em. 83.00 - &2.75
,
.
"
". ton wartoścI 4.557 ty ts. zł. w analo
tu szmat była "prawa ekspor.tu do
KonsolidaeyjDa
83.25 - III.
~ugdy propore.Jonalna. Z~lzka. I~~kl gkznym okresie ub. r.
\ Jeśli chodzi o poszczególne ryn- Austrii, która w latach ub!eglych
Wewnętrzna
87.75- 17.10
l,chIeba. R~ln~e.two tracI na zruz,~
Przyczyn niekorzystnej sytuacji, ki zbytu zaznaczyć należy, że trud· I hyła najpoważniejszym odbiorcą I Bank Polski
127.00 . . . .
"~~rna setki. milionów, a konsnmen· eksportowej szukiać nale7v przede \ lIości w eksporcie przedstawiały się I szmat. Obecnie eksport szmat do Tendencja niejednolita.
:.- ;;y:skuJą gro~ze. ~rzy prodllk- wszystkim w spadI<u cen, 'gdyi CC-I' rozmaicie zależnie od rynku. I tak I Au"trii obraca się w granicach miŻ"to ~~~~r.A ZB~~.OooWA_. .
,.~ makt W' :nłym~
kilka. procelIt
.teny aoglęhcy
. ~ I..Jttgos,o'Han' .'
I.
•
•
•
. .. _
, ny oferowane na rynkach zagra- .
Impot
. l1unalnych, wskutek mewYJaśniei11a
Pszenica jednolita 27.50 - 28..00
Ja~"a. :d:zae na. L zw. rozkurz~ kt:> nicznych były niższe Vi wielu wv- I scy oferowali ceny, 'nie mogc!cc szeregu spraw tyczących obrotów Pszenica zbierana 27.25 - 27JiO
l: ~yWl szcl:'.1ry, a prz.y spadku C611 padkach od cen
żądanycb prz~z stanowic wogóle podfitawy do I handlow"ch i' pł!lłtnicz~'ch z tym
1~~~~!~ II
~:~
~1~IZ.3 powstaje roz~urz urobku drobnych zbieraczy szma"t. W z?liąz I ewel1t. rokowań. Rynek fra.1cuski : krajem, '
•
Jęczmień przem.
17.00 _ 17.50
lolruka. KotlSllment. me ma z tego ku z tym eksporterzy wvwj('rali na.. zaopatrz,my był Vi tak znaczne za- ł
Mąka pszenna
45.60 - 46,60
.rozknrzu" bdnego p o i y t k u . '
41.50 - 42,50
Prc!ekt
usta.........
O o.J"tach ~
40.50 - 41.50
",J.PU'
or~
36.00-37.00
Itąkę i kasf-ę ma. na celu y : r z e c h v - "
31.25 - 32.25
dzi:,larue temu rozkurzowi. Powi28.50 - 29.50
.
'eść"
pr,edstawicielstwa
firm
wł6kienniczych
Mąka razowa
33.00 - 34.00
men JfrtynI
zamurzoDv skutek,
Mąka ziemniaezana
o ilt !)a.~i ~olniey w!p(.łdziałać hę,
Prasa litewska douosi. że )wI- J Kła inedzie. W ślad za ł,,.l ma- , część ha lldlu ma być dokonywa
superior 30.00 - 33.01
:l~/ {KIb~ką rządu, } nie ł~dą _rzu~ sk~ pI'zemysł '\'łÓkjenl1i~,xy za-' ,ią zamhw zało:ly~ s~·~ .hinr~ lnu. na zasadzie komp.e~sacyj- Mąka ziemniac:~~ 27.00 _ 30.00
" !lo .ZbI?r:.ach ~boza :ca 8prz"daz Inlerza otworzy.ć swe bmr:l ban ~andłl)\:'e na LlhvlC rowme1:. Illle J• poz?stałą za~ cz<;sc ?mpo.,~ Lubin niebieski
17.50 _ 18JiO
lr hyłcJakieJ cewa.
dlow.~ w Ko,,,mc, 'wz~lędme w UlUC dzIały przt>mn);l r ... b1w,- tu PolskI będą rownowazyly Z\ Lubin żółty
19.60 - 20.50
;
, go_
I ski z łt'anzytu i obroty portu w Rzepak ommy
46.00 - 4-7.00
I
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Otręby żytnie

11.75 -

18

I

-le.JpIleiInosc' "konfekClonera
·
N
Firma I Halpe
J"
I
•

DO

rn proponu e wierzycie om 60 proc

wydziału handlowego sądu
w Lod . wp}
ł
'"
Zł
ynę o po·

t[. ... ~( W6C10

"''ie'

danie firmy l. HalperJt (piotrkowO otwareie post.ępo.wa.nia. u-

ok! 18)

t!adowego.

PrZedsiębiorstwo to

1'?r.19~~2 produkcję

prow:W7.ił0

*

Według .,Diell~'·'.

Inapotkały
tcw~kie

~la.iTledzie.

polsku - liLitwa pra~nie jedvlli.e wymia
rokowania handlow~' ny towarów na zasadZie kOm-

=

12.00
28.00
Makuchy rzepak. II 13.50 - 14.00
Słoma żytnia
6.25 iJiO
Siemie lniane
8.50 t.OO
Srut 50ya
23.50 _ 24.00
G ka
r::A
1"""
ry
17-. ........
Siano nowe zbiol'1 7.50 - 8.00

~~~:Cfki~~;a

;~::

narazie na pew!l1e pensacyjnej, przy czym zgadza
..
.
tl
b •t
d
Gtwarcie pt)stępowania układowe. tru no·&cl.
SIę p~~zą wwo .na o ro w wy•
k •
;,;-r ):,.pr~.ponuJąc
redll.clę swego za·
ZdrunieOl Polski, początkow" 50kOśCI 5-7 mdn. litów.
dluzema o 40
ł t
,J
Z dniem 16 b. m weszła w iv
•
P~oC'. l. zap a ę ue-\ obrót handlowy powinien wy no cie poJSlko _ Utewska konwencja Vietori!-.
~.oo - auo
dukowaueJ nalcznoscl w 2-cb rów- sić okOło 15 miln. litów, przy w sprawie komunika~ji wodnej Mąka zytn1a wszystlue ptu.kł .....
nyeh ratach rocznych.
czym rozrachunki mają być.
ł
d
N'
• nus 50.
l sp awu
rzewa
lemnem I Tendencja na wszy4łko spokojM.
prowa d zone w ten spo.sób,
:i.() Wilią. Droga dla statków i ba,
Ogólny obrót: 867.
iiiii:iiiii--iiiiiiiiiiiiiii__iiiii_______iiii!l;i_ _ _ _iiiiiiiiiiiiiiiiii rek jest otwarta.
NOTOWANIA BAWEŁNY
NOWY JORK.
lWIają
Według ,,10 Centu", po zakojJ Otwarcie z dnia 20.VU
czcniu rokowall hanil.lowych Styczeń 8.76, marzec 8.80 - &at,
podatek na popieranie cen zbo!a
>nają rozpocząć k wkrótce dal maj 8.84, paidziernik 8.66 - 8.66, 11'9

I

towarów wigu
filOWych męskich i dzianych na kon
r,kcję dla celów eksportu. Eksport
tr h • k ł~ k'
ł
J ar~y u '\lW larowa się do Holandii, Anglii, Afryki Południowej
I Zachodniej, gdzie miał on citarak
'\V 'W arszawie odbyło .·ię '1e- przemiałem 11a11<1low,\o111 jest rzc
tl']' pioaie~ki.
branie delegatów szeregu' orga- czą w praktyce nie wykonalną,
nizacji młynar 'kich, które roz- a s!WOrty tylko kOł'zystne wa'" końcu r. 1986 zarysowały się ważvw zy zasady projek'lowa· runkl dla pu.emytu, którego nic
" eIn;porcia trudności pod wpły nej przez rząd uslawy o Inter- da się opanować.
Wrm dumpingu japońskiego. W r. wencji dla pOdtrzymania cen nr
Wobec tego młynarze wypo1~37 wiąkszość produkcji lli'3 mogla. tykułów rOlnych, wyraziło PĆ>-\ wiedzieli się za
hć unrip.szezana zagranicą, zwJa- watne zastrzeżenia co do plano- upOwszechnieni~m otllaty prze~Z<'za na tle trud!loaci w Anglii, wanvch opłat od mqki i kaszy.
miałowej,
!!Ilzie zakwe3tionowanc tran~port
. Mł';larzc sa miano,,:icie zda- fak, by wolne od nici były tylku
towarów na skutek 5twierdzo!1ilj ma~ ~e opodat~owaUle tyl~~ produkty przemiału przeznaczo
d<l1TJicE'zki e"-tucz!1ego jedwaHu ,i CZ~SCl produkcl1 młvnarskleJ ne na eksport Przy stawce 50
lUllożoo.l wysoką dopłatę celną.
prtyczvni sip. Jedvnie do znisz- groszy od 100
dałoby to
ezenla bytu ~konomicznel!o mty· roczu'fe 30 milionów zł., a wpływ
NieWypłacalnoścl
odbioreów
nów, kt6re t~. opodatko~aną ten byłby realny, dający się ści'
krajowych pogłębiały te tnldnośd,
część pr?duk~.JI rep~ezent~Ją.- le sk011łirolować i nie otwierająlak. iż firma za J)OŚrednictwi:.m RozgramczcQle bOWIem mJędzy cv pola do żadnvch nadu.żvć.
ad". Z M~nkeaa złożyła podanie o przemiałem
~ospodarcz,"m
l .
.
.

\Al
szySCy

piaCie

I

kg:

dzień 8,73 -

7.75.

sze w sprawie na.wiąznnia kOmunika('ji drogowej. Odbędą o
ne się w Kownie.
Według pra y lit€ws.kiej akhandlowego Rzeszy
tuafne Je t wyszukanie dróg dlal Opublikowany ostatnio bD_
przyszłe.i polsko. litewskiej wy handlu zagranicznego Rzeszy ..
miany towarowej. Służą temu czerwiec r. b. wykazuje ponownie
rozmowy z przedstawicielqmi I ujemne saldo w wysokoAci 26 milo.
,,'Lie'u'kisa" i innych firm litew RM. Jednocześ'11~ zaznaczył się spa
s.kich. Polska interesuje liiQ ro- dek obrotów.
wniei porłem kłn illedzkim Cło
Półroczny bilans handlowy Rze
raz 'jego składami tranzytowy- szy wykazuje ujemne saldo w wymi. POil1iewa~ towary z Polski I &okości 104 miln. RM. Import 'IfYb~dą przywoziły do Kłajpedy ,niósł 2705 miltonów RM., ek§port
statki polskie, aktualną się sta· zaś - 2.602 miliony RM. W 1937
Je sprawa załoŻenia w Kłajpt'-I r. saldo obrotów handlowych było
dzie konsulatu oraz billra o r~-l dla Niemiec dodatnie ł wynosiło

DeliCJI bilansu·
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t2.~ można zostać właścicielem tego
o""artości01Afego a p
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SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH (wIo sów,
przeprowadził się

na

ul. Przejazd .. 7
GODZINY PRZYJĘĆ: od 9-11 i od
6-8.
- Tel. 132-28.

Speeialista chorób

skórnych, wenerycznych
i seksusir , ~h

narutowicza g, II p.,

Wó,lKóW d ziecięcych
ŁóZEK metalo~y~h
MATERACY wysclelanych
MATERACY sprężyn.
.Patent·
.
ŁOZEK polowych
w fabrycany~
- - sklad.le "

~

fronł

zł.

GUS 81 Klihn

mieszka obecnie

Piotrkowska Nr. 212
tel. 266-35
Godz. pn~jęćl 10 -12 i 16 -20.
.-

~r.

._--

~

----

Jerz, Gollib
chor.

wewnęłrsne

spec. serca
przeprowadził sie

na

ul. LEGIONÓW 25a tel. 260-72
Od 5- 7 pp.
.5ygn'ltura: IV Km . !090 I 36
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
RUCHOMOŚCI

zt.

1.100.~

Bucholllości można oglądać w dniu
jjcylacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym .
Dn' /\ 8 lipca 1938 r.
Komornik: (-) Karol Bielawski

-

Do akt. Nr. Km. 1332

OBWJESZCZENIE

Q

c::::a..:.

pOlAlroc:il

IllJ
.....f

lłlriiODÓ'"
t "_!il

I

przesyłką

fńi;k;>j·"~--"ki ~~~~!~fOŁ1~~iefaNi.jnI50i6

~'!'iII 7. dn. 17/XI. 1931 r.-zł. 25.niemieckiego na nazw. Geyer Itka.
Ul<:'tcdą konwersacyjną szybko wyllcza Kryszek, Pomorska 15, tel.
Kopno i sprzedaż
171-28. Zastać od 2 - 3. Korespon
.
"
rl~lIcja. tłumaczer:ia. J.('k.~ia indY- 1~_~.\e.."~ ~,
'
wid. 7.ł. 1.50.
. 655-3 .NICIARKĘ ca. 300 wrzecion,
używaną kupimy.
Szczegółowe
............

A}1"(';IFLSKlEGO

i

ID
hl

·R6ine

" " " " " ' " " "..............- '

jj ~~:~~~. ~2958~

l

FOTOKOPIA. Akty, dokumenty,
tel.
dnwOtly
identyczne z oryginałem.
216·40 I Koklotek, Cegielniana 53.
92-3

n:
iSi';S:kh!~i~61~~:ek
~",iata,
pięknego wiedeńskiego
ś

ręł<opisów

Luciao Upwaki

,-",-""

I

,

,_

admin\~~~~

do

"

·

niem przy ul. Narutowicza 79·c
od zaraz do oddania. Inf.
tel. 213-92.
137-4
WJŚNlOWA-GÓRA.
kuchnią ,
I

koje z

Dwa po·
piętro,

VI

pięknym

pal'ku tanio do od·
dania. Telef. 151-39.

DO WYNA JĘC1A słoneczne,
frontowe 2 pokoje I!l kuchnią
z wygodami i balkonem, Lipo·
wa 3.

JANUSZ

filmu

p. t.

,_

KONRAD

URBACH

r'"

IJDllJlt ŻYDÓW
W41(f
O NlfPODlffilOS( POLSKI
JUZ DO NABYCJA WE WSZYSTKICH

===
=

STRONIC 2H

KSIĘGARNIACH

TLUSTRACJI

54

=

CENA 4.- ZL.

=-_________•________________.....:
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Iii den.
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Celly 111l6]SC: I m. i ,()!), H m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr. z pl awem zajmowania dowoloych miejsc.
SAL \ SPECJALNIE CHfJODZO:--lA
Pocz. przed st. w dni powsz. o godz. 4, w niedziele i święt.a o godz. 12.

micsi<:cZ l\3 "Głosu Pvrannego" ze " ·szystkimi dodalkami wyl\o~i w ł .odz i zł. 4.60. za odnoszenie pocztową \\' kraju zł. 6.-, za grani c~ zl. 9. -

Redakcja
Rłdu. tor OdDa

Cm-8e

... ,

Lokale

W p07.ostałych rolacb: F. CZeDa. K. Schinbock. P. KemD. J.
Xastąpny program: "po BURZY" z LurZĄ URLlon.

Z('J"o lllski ego 7Ui6. leJ.

52,

7..u·Jl'i.·:"_-~-

Sołowiejczyk

bohaterka

P:!IBnumerata
groszy. z
\O

OKULISTA

I

E,.

=~
... r--.J
~c=:

Marg olis

""spólnik

KOMITE'l' Rodzio6w przy Szko le POWSIl. i Gimnazium Tow.
Sz~rz. 9św. i Wiedzy Techn.
Zawadzka 10 teJ. 106-30 wśród Zydó~ w ~odli, Pomor:
puyjmuje od 9-1; i od 5-8
ska 46 znwladamla, że drugl
w nied.iele i ~więta od 9 -1
turnus kolonii letniej dla ucz·
niów rozpoczyna się dnia 29
.... lipca b . r. Zgłoszenia przYJmuJe
DR. MED.
codziennie kierownictwo kolonii
Głowno, Nowy Otwock,
wj]]a'
p. Wiśniewskiego lub kancelaria s~kołV tylko w c.wartki
chor. uszu~ nosa i gardła od godz. 10-12 prsed poło

c::;:::)

l~n8[Y

do użytku publicznego w parku miejskim im. przEprowadził się na ul.
H. Sienkiewicza.
Kościuszki
Oferty- pisemne, odpowiadające treści koszLo
'Ysu ślepego, należy składać w Zarządzie Miej~kim, Plac Wolności Nr. 14, III piętro w pokoju
Nr. 44, do dnia 30/VlI 1938 roku do godz. 11 raDO ZAPROWADZONEGO
. no, w kopercie należycie zamkniętej i zalakowaprzedsiębiorstwa pOSZUKiwani'
nej, z napisem (wymienić roboty).
Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys
z warunkami przetargu otrzymać można w Wy.
od 10 - 15,000 zł.
dziale Technicznym, Plac Wolności 14, II piętro,
Oferty: .Kasowy artykuł'
w pokoju Nr. 25. Otwarcie ofert nastąpi w tym
~---samym dniu o godz. 12 w południe .
Wadium przetargowe zgodnie z przepisami
w wysokości zł. ,)00.- należy złożyć w kasie Za·
rządu Miejskiego, zaś kwi,t dołączyć do oferty.
Wadia składan~ w walorach winny być depc:mo·
w każdej ilości dostarcsa
wane w Głównej Kasie Miejskiej przynajmniej
na 1 dzień przed przetargiem.
Łódź, dnia 20 lipca 1938 r.
ZARZĄD ~nEJSKI W ŁODZI
Południowa 39, leI. 1.ta-Qf

CHOROBY SKÓRNE
I WENERYCZNE
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DR. MED.
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Komornik Slldu Grodzkiego w tod.i rewiru 2-go, .amieszkały w Łod.i,
przy ul. Fr.eJud 40
na zasadzie art. 602 K. P. C ogłasza
że Wf dn. 26 lipca 1938 roku o g.
12 w Łodzi, przJ ul.
Piotrkowskiej 240
odbędzie się publiczna licytacja ruchomo~ci, a mianowicie:
waty, mydła toaletowego, perfum,
wody kolońskiej, urządzenia sklepu,
pudru, kremu
oszacowanych na lącznl\ sumę
zł. 515.które można oglądać w dniu licytacji
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
ozn:lczonym.
Łódź, dnia 9.7. 1938 r.
Komornik:
(podpis nieczyfelny)
Sprdwa f. "Olla"
p·ko Marii Pływackiej
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DEZY NFEKC t[ lNY
Al. I MaJ"s_4_' _
tel.
222-60
_ _ _ _ __
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Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi
JV rewiru Stefan Zajkowski mający
kancl!larię \V Lodzi przy ul. Narutowicza 35 na podstawie art. 602 K. P. C.
podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 28 lipca 1938 r. o godz. 11 w Ło
dzi przy ul.
Prz:ejazd 40 odbę
dzie się l-sza licytacja ruchomości
składających się z fortepianu, otomany, 2 foteli klubowych i obra:r:u
n~ rzecz K. K O. pow. Ł6d.kiego
oszacowanych na ląc,ną sum~

obsługą.
poleca
,

1.10 z

Przejazd 1. lei. 209·87

specjalista

Bornstein
[boroby kobiece i akoneriB

groszy

Cukiernia "t ODlO"

chordb koblucJch i akuslsrli

Mi80łal

1.6dź

81.

Wlaz z wodą sodową i kru~hym ciast.kiem
Śniadania i kolacje jarskie z 5-ciu dali

Doktór Medycyny

Dr.

"ZAKłAD

komodowych
WYżYMACZEK
marki Rubber·
LODÓWEK "
LEŻAKóW, HAMAKóW
ROWERÓW i dt"ezyn
Ł6dź, Piotrkow,ka 73
w porlw Tel. 159-90

porcja 3 S

prllvjmuje od 9-1 i S-g wiecz.

._-----------

ŁÓŻEK

Wuborowe L O D V

Tel. 128-98

POWRÓCIL
Piłsudskiego 51. tel. 170-03
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.

IlDlgatore'Cimex... Pr.zeprowad.amy dezynfekcje mieszkań
pod gwarancją galami D. G. W.
~ill05zen~a~

DOBROPOl"
·
•
Z
d 1\1' . k·
Ł d .
l
ubl'
~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~
w: Iprzetarg
arzą·
" na leJS
wykonanie
1 W
O Zlmurowanego
og asza p .szaletu
Iczny

OH. MED.

D.Różaner

.

Wielki wybór:

nie zwraca.

wiersz milimetrowy l -szpaltowy (strona ó szpalt): l-sza strona 2 zł.; Reklamy te~s.leD'
·głoSIJJ Bn.· a zaredakcyjnym
w
z
miejsca 60 gr., bez
O
50 gr., nekrologi 40 gr. Z"'-yczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogło~zenie zł 150
zł. 1.;jO;

f·

tekście :

zastrzeżeniem

zastrzeżenia mlE';SC~

Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłos;::enia zaręClynowe i zaślubin owe 12 tł. O~lo
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str_ 5 s:r:p-ł l zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50% dr(l~r,
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia ta.mlaryczne lub fantu. dodatkowo iłG%. Ogłoszenia dwukolor. o 50% drof(

Za Wydawnictwo: "Glos Poranny -

Jan Urbacb

j

S-ka" Eugeniusa KroB.aD.

Y.i drukarni własnej Piotrkowske 101

