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w wy·padku, gdyby Sowiety nie wycofały wojsk z erYlarium Mandżurii
li_wiDOW olwiad(zgl, że ulfumatuwDU tOD nie odład

niesie

eRO Ik fku' "

skwie
O-I

MOSKWA, 21 lipca. WA1j'-l
TOKIO, 21lipca (PAT.) - Dziennik "Niszi 400 samolotów eskadr morskich i lądowych i
Kom. rLitwinow za~zył, że
Ofic,ial'llie kOlUUlli:kują: Ambasa Niszi" donosi z Siszin na pó'łnoeno - wschodnim ,I koło 2U.tlOO mw'ynarzy słano, wiących załogę fIo- w interesie pokoju' i norma1lnej
(JOl' Jap&.nii Szigemitsu odWie-\ wybrzeżu Korei, że DO Wł... ADYWOSTOKU
ty Dalekiego Wschodu. AkcJa osiedleńcza na po-. pra·cy aIDJbasadv sowiookiej w
d:dł wczOra.l Litwin owa. któ1"c- PRZYBYŁY NOWE ODDZIAŁY SOWIECKTE gl'wlicz\( koreańskim jest, według doniesień "Ni-l· Tokio, a japońskiej w Moskwie,
mu oświadczył, że rząd japoński 'V SILE 50.000 LUDZI.
::T.i Niszi" SZCJ'oko rozbudowana, a osiedlający a::ąd japoński winien pr.z;edsię
])0 dOkładnym przestudi~'aniu
Są to w całośc.j oddziały zmotoryzowane. się na lJOgJ'aDh~zu rczerwi.~(·i otrz~·n11l.ią wydatną I wziąć kroki w celu uk8l'8ll1n
zajęt'ia wyżyny przez wojska 50 Pas umocnień pogranicznych na wschodniej gra- pomoc rządu sowieekiego,
I winnych i ni~ tło
wicckie na zachód od jezior~\ niey Mandźukuo (w okolicy Nikolska nad rzeką
I oOwtórzenia si~ »odobnyeh ,.
Cb~s:m (Czanezi) stwierdza. że Ussuri J zatoką Possiet został wZ11locniony bal'·
TOKIO, 21 lipca, (PA'!'.) - Doo.oszą z pół- padków w nl'z"sdo§cl. ,
w~'zyna ta nwezy do ~Iandżłl- dzo maezn.ie tak, że w obecnej cbwili LICZBA 11OC'~e.~ Korei, że zaohserwowano tam 4 transporTOKIO, 21 lipal. (PAT.)kilO, pl'zy czym ludność mand- ŻOŁNmRZl'
ODDZIAŁÓW
ZGROMADZO· łowce .sowieckie, wiozące oddziały piecboty z Otrzymane z Hsingking wiaOO żU1'ska twierdzi, że ua wyżynie NYCH W OKRĘGU Wł... ADYWOS. TOCKlM
Władywostoku w kierunku zatoki Possiet. Zato- m{)ści o rerw8rniu rokowań 10t(!.i Qtlbywa.ią s-fę obrzędy religiJ COWANA JEST NA 100 TYSIĘCY.
k,a ta jest najbardzieJ zbliionym punktem wy- wiec'ko - mandżur$lkicl1, bnk
JJ~.
."NisziNiszi" donosi. Żł!' na wlK'bód od j€~io, brlleŻłł sowieckiego do Jnie,isca, w którym zaszły wsze'likich wieści o p.M'lameaił.a·
, l}~w~ł'uj~c się na pokojowość l'a Bajkalskłego, zgromad1wne wojsk. !!lO fe 'I:;'
i,lH'Jid·' t, sranif'~~" \-~'I fwrem po nidłfe p1"Zfl- ri.'Uszadh j~ki~, ~sJJLłl
SOwletow, które pr~ą utrzy- LICZĄ 400 TYSIĘCY LUDZI, CZYLI 20 D\iegały SMUG] REl'LEKTOnÓ" OKRĘTÓW do dowódrtJtwa sowleek 1ego 0ł'ft!1.
mać status quo, ambasador ja- WIZJI.
\ WOJE1'I'"NYCH SOWIECKICH, które w ten spo- niepomyś1ne zakończenie I'OZJlol',;ki o~wiadcz;yl, że. na 1'Zą(1
Również bazy lotnicze i mOl'skic we Wład~ - sńb t.'lłCi;!ł~· ochronić się przed ł'wentlllłlnym 10{- mów, prowad:mn.yclJ przez. amba
,,,,o,~',eC'ki spada ~edzial. wosłoku otrzymały znaczne posiłki. \\' obecnej Iljez~-m wywiadem japoń~khn
, sadora Szigemlbm.. z Litwln"110SĆ za naruszenie status qu" '1'1' ehwili we :Władywostoku znajduje si4! podobno
wem, przyczyniaJą się w pcwreJonie
pogranłezny~ przy
nym stopnin do wylWOi4bla acz~'"JU zaznaerył, 7;e rząd japoń. ,
tmosfery niepokoju, gdyż przed
ski nie kładzie nacisku na naNA DO UZl:,CIA SIŁ~, .
Ule !e~t poparte. zad~ymł dOW o - SRODEK ,W MOS«WlE NIE Japonią staje widmo drugiej wO.i
lycbmia8ł Owe dokładne -·wyłyezc przJ;' czym p~torzy! swoJc. ~ą- ~a~lł ) dlatego .lcst me do przy- O~N.liESIE ~KU.~K,!.
. ny w ebwil~ gdy pierwsza nic
nic granicy, lecz żądania · jego. da-Ule wy~ofaBIa WOJs~ SO'\\1e,f~- ,,~c,la..
.
•
. Za?-darm _!apOnskl.-:- mÓWIł jest jeszcze zakończona.
sprowadzają się
kich. z zajętego teryt~Jum or~1 . Co Sl~ Z?!, tycZY Z~s.[~sowanll! 1L1tWJ,UOW ~ 7;~ta.! zabIty na te
Jednakże J:'o.zpętana po zajęciu
DO NATYCHMIASTOWIEGO zał~ył prot~t. pr~cl~ko za,bt- SIły, !nowd kom. ,LltwI'OO,,:_
I rytorIll~ sO'w~ei1tJllll, na ktÓl'e Gzanglkufeng kampania prraso'Wf!
WYCOFANIA WOJSKSOWIEC ~lu ~~darma ..łap?nslucgo przez .JEŻELI P. ~l\'m,AS~.DORc l i" A Ole po;',nien -był wchod~ć. .
, wytworzyłG. już sytuację, w kt6·
KICH Z ZAJĘTYCH l\IIEJSCO- źobl1el!~Y sowl~ck,ieb.
. ZA P~DOB:\Ą (,nOZEl!Ę ZA DO
P~.z~ tyn1 kom. LIłW1IlO,~ vej trudno jest od.stąpić od żąd: ,
WOśCL
.
Komisarz. L1twm.ow odrzucIł BRY SRODEK, DYPLOJ.\>IATY- ~wro~lł. uwag~ ambasad~OW! nia ewakuac,ji zajętej miejscow I!
Komisarz Lit'w''llOW
d o. lkategorycz'l11e aluz.le co do au- CZNY, KTÓRElIp ULEGA·JĄ JapOnskletnu, ze 19 b. m. Jakas ści.
wiedzi na to o~Ołal
o pu- teutycznośc-i map. o.świadczają.c, l'\j"IEKTÓR.E
PAXST\VA,. TO banda wtal'~neła do ambasady
Z rlll'ugiej struny twierdzeni, '
mowę chuncz~ń,sk z ~~ę 1~':9 i że żądanie r~ądu j,apoński.ego ,eo Wlt~mN. ON, WmDZIE~ O SOwieckiej w TOki~, gdzie ~OJ;- sowieckie, i;ź Czangknfeng znajna załą.czQne do te~ UĄ1o.wy ma do wycofama WOJsk sOwIeckich TYM. ZE 'J EGO RODZAJU rzucała pl'owokacnJle ulotki.
dnJe ~ię na teryt~iu~ Z" S..S. R.
py, które W1Skazu.ią, że miejscoewe_ itI ' _I....
ue *
nada.l.e prot~~ J~p0!l~klemu
wość ta Jeży na terytOrium sOprzecIwko z8JęelU tej mle.lscowo
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rząd

wieckhn,powołując
podczas się
gdy na jakieś
ja- I
poński,

II

Merco,,11 prz
. .

uieokreślOnc i rządowi sowiec- l
kiemu nieznane dane oraz na
twierdzenia anonimoweJ JuduOś
'"
ci mandżurskiej, których to. da.
. , .
, l'
., .
.. I MO~TRE. L, 21 lIpca. (PAT.)
n'\
. . samolo.t "fi \
1 ")
d' .Cl
. !I1le ma mo.Zllo.SCI sp·r a,,·' Brytyjski
ercury
7.~: er
• , r
"
1- " który wcz.oraj "\",iecz.orem o go.l'l~ra. ~~~I;~C~vt~~~.~szo~? ~~{~ dzi'l1ie 8-ej wystartował z Foynes
~ y. . .t . .
" L. " )d w Jrlandii do lo.1'u diO Ameryki,
s ronę .]apons
....o-man
.
.
d·'
b t
.. o" pl
k zezkto'ra
t 'y nl
, adiu WIOZąC pl,erWs,ze zr JęCIa Z pO' Y u
7.urs ą·
w
"3P
1
1'1
k'·
P
.
'lonicsi(', całkOwitą odpo~iedzial pary lUO ews -lej w aTyzu, wyuOść za skuł:ki.
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Ko.misarz lLitwil1o.V'i

zaznaczył WyłW"

Jednocześnie. że jeżeli rząd jnlloński przed,stawi dowOdy, na

Jlowołn.ie, to J'Ząd sochętnie Je rozpatrzy i wy
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lądował dZ'lS po puludmu Q gOdZl
N ..JORK. 21 hpca (pAT.) .
bl··
.
.
S
l
t
M
me 16 lll. 20 w po IZU nucJsco- amo o. ,,1 ercur;v" ;,yl ąd!!Ował
wości Bouchervi11e, o[wfo l\tO'n- na IotplsJm nOWOjorskim o godz.
tl"ealu. Około godziny J R-ej po- 21.08, p'rzelatując dystans Foydcjll1ie "l\1;ercHrry" dalszy lot dOlnes - Montreal - Nowy Jork
N o.wego. J o·r,,6;.u.
.1_
( k ł
o o O4. 867 kIIJ.n) W 22 godZlin~'
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produkt:ji i

slawiani~

ma I gm przfdsi"-biorsiwom

wiccki
powie o ł1'1ll swO.lC zdanie,
p'rz~sz..
~
J\~ lo .nIllJ~fł,>ador .i~Po.il, ki o.d
"JOI)Ir '>1 1.'. . (PAT.) --Iko
w"twóroiom parUJ.Ilounł'IPl,zemYSIU kinematograficznego
OWI('d7.l·)]- ze I'ząd .('óo z ~.,o
n.,
\~, Ipca .
Y
• •• •
•• wie lkic b
P
. . 'od
' · • i I .., ~ h -l '; ~'ł wniosek pro.knrato'l"3 Cleneral 'Varner Bros, Celltm'y Fox, Co- I ZnIesleme suprem3ICJI
l'n d 1:3111
pow
et
ZL UIC
c,.,~łe
<
U
't
d
A
k
"
d
.
. , wyd . l
.
ueClo Cummingsa rozPo.częty zo- lumbla, Ulllversal,
lU e
r- ompanJrl na mmeJszyml
za owO ony. .
"
stal przed sądem fedeTall1ym pro tisłs i syndyllatowi Ilpą<Uośei R. twórniami.
,
lO:ł., .. , ., wJecka, UlOWJł al1~- ces przeciwko 8 wielkim wyłwÓJ' K. O.
'proces ten ~ywołał natycl.
~emitsll. powo!u"c niom fiJmowym.
Poza tym pociągnięto do od- mla.stową r;akc.Ję na Wall S!recl.
mapy. ktOl'c ItIgdy
PI'okm'ator zan;uea wylwól'- powiediziah1!ośo.i 25 towarzystw gdZIe akCje towarzystw fIlmłl
Iblikowane.
niom, iż zmonopolizowały one filmowycb, odgrywa.ią('.ych mniej wych straciły znacznie na ~U1'
. .iapo,l~ki <lOl1l~lgat wszystkie.> pl'zNlsiębiorstwa kinc. 1szą rolę na rynku.
sie, PO~O(~ując n~wet ,zmIau::
la atl11osfer~· . .laka matogl'aficzl1c i stw81'Zają prze- \ Pierwszym celem p'l 'ocesu, we lendcn~jJ ~cłdoweJ, .ktora P'rZ:Y
la na graJllcy, bo. szkody w pl'odukcji i eksplo~\ta-' dług oświadczenia pTokm;atora, -..twarC'lll gIełdy w d1ll'u wczoraJnas1ąpi. lo
I (',ii m;n{,winllycll ~,·ytwół'lJi.
l.i('·st przywrócenie wolnej ~Ol1ku szym, b,la mocna.
tJĘDZIE Zl\lUSZO-1 PrOlkurator wy ląpil przeciw- ren('ji wc wszystkich tlzmb,eh

h..

do. we:l
wnętrzny~b interwencji.
spraw sO~I~ckleb

pozo~tawla ma~o ?adzl(''l na
słęphwość SowIeto'w .

11-

. DO~Tz:e po~formQ.w~~ k?ł~

Japon~kle o.ś.wlaocz?-.łą,

lZ

moz~l-

:ue SOWIety będą SJ~
'
starały wykorzystać
ten incydent
aby 1) uzyskać już teraz 10"11al,
ne zobowiązanie Japonii, że nit
zwróci się ona przeciwko z'''SH.
,.
.. c J'
.
po zakonezemu
kampanIJ
JlII
.
bo
sklej, al
też
2) rozpocząć wO.l u ę prewencY.i

wym Jest

smdem ną
~

monopollziłtll

Lód

.

..

~t

(illeU 22 f!odzin.:.

k

Atl nlJk śei, formę

le'llłIal
.

przeci'Yko .J:,ponii w obecne.;
korzystnej c)~wlh, na .wypade~,
~dyby ~apoma UlC cbc!~ła udzJC
hć wiązących gwaranC.11 na prz,\

szłoŚć.

TOKIO, 21 lipca. (PAT.)Agencja D O'lue i o nowym incy·
.
dencic pog·r anicznym d 0'110S1:
12 z'ołmerzy
•
so l."J'cekJ'cb pr"c
•• kroczyło granicę w okolicy Sułaszau, na wschód mI Manszuli ;
ostrzeliwało graniczny patrol

mandżurski.
Żołnierze mandżurscy

odpn·
\'ieJzieli ogniem i wzięli do nicwoli j:e:dllego i:ołnierza so.wie;>
kiego. Władze Mandżulmo zarządz.iły wzmo.cnienie ochroll\'
pogranicza

I
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'I~m
sie ,,'ZII

Woina pod o
Armia
Hon~

chińska

Kong, w lipcu.

HOJllg Kong... Wzdłuż całego
wybrzeża
kłębi się i g~~tniejc
rdzawa mgła. Rozpostarta na-:l
morzem zaslona chwieje się i
trzepocze, niby skrzydła nietoperza,
wiatrem
chybotana
mIknie po przestworzach i pn.vpOlffiina roztaczający się ongiś
widok przed oczami dzielnych
marynarzy :Marka Polo.
Długie wagopociągów przybywających 1

Hong - KOIll.g...
n\'

Hamburga i Genui, z ~rar.sylii i
Nowego Jorku, toczą się po S7.y
!lach, a syreny lokomotyw huezą ostatkiem sil.
Pod niebem
,~~ 'lnieje
dym, unoszący się ;:
mija.ią,cych amolotów Jego 'W y
sokości; warkot motoru przera
ża skrzeczą.ce stada mew. Dwa
P( lJnc krążowniki brylyjskit'
zakotwiczone w poreie ~l'ożą
~ \"YIll
suro,,,ym majestn Iem i
':'\Yiadczą o cztl\vaiacej sile Anglii na Dalekim ·Wschodzie.
.. n l'ZllCa <;1<: uderza iące pod o
hicllsłw o ,

zachodzące

l>0mi~

l!;"" Honl-( - KonCli~m a Gibralbll'cm. Tu i tam teren ufortvfi-

f:nwany, pełen twierdz i diial:.
lu i lam ziemia nicżyzna. jało
"':I. Zar{l\\ no na ~zezYcie His7.panii, jak i nazczycic Chin ,Y.
111'\ lania troskliwie i zapohi~
!!Jiwir wznio';la nienaruszalne
t ,,'indzc. Tam i tu unoszą ię
nad rafami rdzawe mgły,
co
ieszc.l.r hardziej pogłębia wraże
"il'. iż mocarstwo angielsld,p
czuwa na kraileach świata i naw"t pl'i'enosi swój wilgolny kli
l1Iat l Londynu ...

bron;

•

na

armat brgfgjskit:h
pomocy

oreża

n;elflieckieSlo
°

skieh. Gdy ambasador japOJ1'Ski sów rasy białe.i na Dalekim pe.lskich i amerYkań 'k ich przedl - A jeśli Japonia, kolos bli
zainterpelował
na tcn 'ICI!'a! ·Wschodzie.
nalc::" bezwzglę- si~bior.sttw. 500 milionów chiń- nianych nogach,· nie wyjdzie
rząd w Bcrlinie, otrzymał \Ja dnie uzmy.słowić sobie fakt, że czyków i 800 milionów azjatów zwycięsko z zapasów, czyż zjest~p!l.iącą odpowiedź:
is~njeją potężne bazy angielsk:c różnych J'as stanowią olbrzymią dnoczonc Chiny, po pOlbyciu
-.- Dostarczamy hroni'! Nit! w Singapourze i w Hong - KOIn- klieut~)ę dla rasy białej. Istnie- się swydl najeźdźców, nie bt!zaprzeczamy. Ale cóż'? Japo'nia gu, należy wiedzieć, iż na Fili- je tcd" obawa o utrate tego ryn dą s-ta!llowić dla nas niebezpiew.szak. nie wypowiedziała w .• j- pionach zakotwiczO'lla jest pO!tę- ku; zwycięstwo Japonii w Chi- czeństwa? Z Japonii -- Charyhny Chmom. ,V tym łVypadkul goa amerykallska, a w Indochi- nach
oznaczałoby załamanie dy do Chin - S<:yłli?
korzystamy z prawa wo!nq;o nach nienormalne siły miJitar- się, a po tym ruin~ wszystkich
Grono dyskutujących zamił
handlu.
Be Francji. I nie trzeba też zapo białych na terenie Azji. O tym kło na chwilę. Z chińskiego mia
Zapadł wieczór. Cztery ~lepia mi nać, iż Niemcy postanowiły wiedzą wszyscy od Suezu do sla dochodził tumult i hałas .
reflektorów
'''patrują si~ w doszczetnie zmi3Ż(lżvć trakt~t Hon01ulu·. Tarn, gdzie ja'Pończy
- Najlepsze d!a nas rozwią'
ciemność nieba, szukają czego~. wersalski i wciąż okiem zerka- cy zdobywają teren, ludzie bia- zanie - wl:trąca pewien optymi.
I znajdują. Niewielki samoJ·ol ją na swą dawną bazę w Tsin<1 - li, bez względu na ich naroo-o- stycznie
nastrojOny europ ejna wysokości dwuch tysi~cy Tao l na archipelag Bismarcka wość, muszą us,tąpić.
czyk - byłoby wtedy, gdyby ometrów ch<:e przellllknąć niepo- na Pacyfiku.
Zwycięstwo nad Szanghajem, bydwa państwa równomiernie
strzeżenie.
Rozległy rynek zbytu az.iatyc- tak d'r ogo oku'Pione, stanowi c.- OSłabiOne wycofały się • pola
Obrona lotnicza Hong
ki nie jest obojętny dla curo- słabienie industrii europejskiej walki •. Czas zt1!Żyty przez nie Da
Kongu przeprowadza CWlCze.
tam za.instalowanej w stosun.ku leczeme rannych i wyrównanie
nia. Proszę dobrze obejrzeć ten
~~n"~ KłH~
75 proc. Japońscy mężowie sta- flonie.lOiO!llych 5t'J'a't byłby dla.
samo·lot! Bez względu na .iego
•
nu, generałowie i admiTałowie nas wielką ~gr~ą. Atoli pos7:ybkoś{o, niepozorność. rutynę
oznajmiają. całemu światu, że dobne r~zwIąza!llle. opa·r te na:.
ptlota . który umie wzbijać się
POCi!. 4. 6. 8. 10
intencją. ich Jest uwolnić Azję z,,:łoce me zadowohłoby por6pionowo - rcflektor go znajod ncisku rasy białej ł narzucić "~lO~e st_rony. ~esztą wydaje
dzie. Ten samolot jest jal;; Zr:JDziś wspaniala . własną begemoni~ na cały kOn- SIę, .ze WIIBO zWyC:Ięstwa O<łttna
żOIny ptak. Mógłby wprawdzie
prem~era !
tynenł az.iatyeki.
nieraz nar?dy. bar?zo IOhdne.
rzucić kUka bomb, ale czuJc.
Ta dlo szczerość w brutalno- Ucz ten WIelkI kraJ, zasobny w
lC .iest stracony. Nie ma zun".
Wspaniala para aktorska
ści metod japońskich mot e ich star~ ~ywi~izalCję, .wyszedlby z
by u'jść działaniu angicI.skidl
drogo kosztować. Jeśli opinia dług!e.ł wO.J1lY zruJnowany i w
kul.
11
!::u'ropejska waha sl~, co tlo mo stame komp-l~e~o ubóstwa.
;Pod niebem samolot porUSZ3
_ i _
żliwości wybUichu wojny ideolo ~la zaopatrzeDla SIę w matesię niepewnie, zakreca w bok,
gkznej Chin rewolucyjnych z J'lał !:>,u'duJ.eowy, w środki lokoto znów cofa się, lecz wobec 0konserwatywna Japonią, nikt mOCJI, w przemy>sł narodowy,
':;lcpiaj~cych bJns],ów reflektotu nie wierzy ~ te przedawnio- dl~ przetransformowania ehiń1'a skazan)- jeSit na posluszeńw wzruszającym
ue koncesje. Zwycięslwo J3!po- s~lego gospodarul!.wa średniostwo i bez\Yol~. Nagle stalowy
dramacie miłosnym
nil byloby klęską nie tyl.k.o dla 'lueczneg? w n~oe~y ~ptak zakręcił raptownie w stro.
Chin, lecz dls całej rasy białej stem., panstwo <:hmskle będzie
nI; Kowloon.
i to klęską najwi-:kszą, jaką ra- zmusZOne utr~ymywać kon~t
- Nikt pojąć nic może, co tu
sa biała odniosła od pierwszej ~ ZachOdem l to przez ?fugte
właściwie zachodzi, bo każdy I
chwili pisania historii.
łata. !'łoże prze~ ~ały Wlek. a
ma na myśli jedynie dwa wro- I
Schematyzując rozmowy tu mofe Jeszcze dłużeJ.
.
gie obozy: Chiny i J'aponię. Njf.'
prowad'zone, nie sposób JJrze'
Ktoś z l!~. zamT'U.Czał niby,
każdemu rodzi się w mózr1u remilczeć głosów, pełlnyeh 1rwo- m~lalJ1chol~,me: ,trud1fl() .Qrzerwf..

I".

KalarZnna Hepburn

Fran, hoI To ne
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SJę zarvs~

które
Atoli miast niepozornego gar
'1ii' 01l1l an~jels1dego\ przycup"il'lf'!:(o li podnóża skał andaluz\·i;.kich. znajduje się tu rozle-I
~k'
miasto chińsko - enropeJzdobywa sit: prawo do
skit·, schodzą.ce z stromych gór.
mlllna polaka
Olbrzymie
zamówienie
dla
lorda
Nuffielda
l1ajelone potężnymi bulding3Znany krytyk literacki, p. Domi. miasto urocze, niezapomulia
LONDYN. w lipcu.
prywatnej firmie, a sama. fabryka jEszcze zapawne o konflikcie polll'. Jakby olbrzymie i bałaśliwe
Lcrd NuWeld, na.isłynlli\'j~zy pro rrzekroczj' wszelkia rozmiary, ZIlli między lordem Nuffieldem a rzą- braczyńSki, p:isze 'fil' kat'dliddej
)'hmtc Cal'lo. Jeszcze wczoraj dllcellt samolotów Anglii, po:stano- ne dotychczas w angieh;kiej pro- dem ,angielskim, którego głćwnym "Kulturne" o b. Pudrze z oikazji
byto. O~lO nieurodzaj,ll\:m wrw- wił ostatnio zbudować nową fa bry- dl'kcji samolotów. Lord Nuffield. I,owodem było to, iż lord Nu1field napadu na niego:
Ks. Puder jest z pochodzenia
::o wl~kl(.'m, ter~.neD1 gorzy~lym, kę samolotów za sumę 3 miliollow który zmmy jest zc swych wielkich chciał miać zupełnie wolną. rękę w
Jajowym;
dZIS poprzeC1'Ilanc funtów. Fabr"ka ta otrzymała od ft'Ildacji na cele naukowe i socjał dziedzinie produkcji i metod organi żydem.. Ku.zynem Leo Be1monła.
iiI' t szerokimi, prostolinijnymi nadu zamówienie na 1000 samolo- ue, zrezygnował z góry z wszel- zacyjnycb, podczas gdy rząd angi~l A także jest czło~iem, który
uli cam i, w~Tównywanymi PrlY 1 tÓ\~ bojowych "Spitf.ire", które !'ta kiego honorarium za swą własną f,ki domagał się zachowania pew- 'Z wyjąt'lwwą opinią ukończył se·
pomocy no,~-oczes~:ch maszyn; YI( 'wi:-t najszybszy typ ~amolotów. pracę. Now:J. fabryka po urnchomie T!ych zasad produkcji ogólnej (mia. m~nalJ'ium i który umie wszędzie,
<.ll!~~ odlatUJą. dz~s
aeroplan); b'ljowych angielskich sił powietl'z- I niu, zatrudni 12.000 do 15.000 ro- nawicio rozdzielnej seryjn~j pro· gdz.ie się ty'lko pojawi, zyskać
dukcji poszczególnych części samo sobie uznanie. A taJkże - proszę
1:I1Jl
ImperIal An:",:ay,s,
Ali nych. Zamćwiellia te jest najWięk-\ botników.
Frallce. holendersk.le.l.1<.. . L. i\1., ~ze jakie kiedykolwiek udzielono
CzyLelnicv przvpomil1a;a sobie lotów). Z walki tej wyszedł zwy- wierzyć jego k~ledrze smolnemu
cięsko lord Nurtield, a :r.,owe olbrzy i seroeczill·emu p<rzyjacielowi stąd odchodzą pOClągl
Hon~
.
.
,. ruic zamówianie dowodzi, że prestiż niep1l"zeciętnym znawcą J.iteratuKOll~' Kanton.
jego w międzyczasie jeszcze wzrtflł. ry i historii poilslriej. Badaczem,
Taras hotelu Gloucc'ster
Zapowiedź budowy nowego' 01- entuzjastą·
!lic blaskiem w zatoce. Nad hu·
brzymiego przedsiębiorstw:L wywo.
I kSli.ędzem katoliclcim. "A.te
dynkiem łopocze dumna chorą
W MAIORI lub KEM:ERI
lała w Niemczech pewne przygnę- żydeml" - krzyknie ten j łIIIm!!ie w hr\'tyjska. ,V hallu dokoła
bienie.
teu. Nie vwy1k.łem oarodOWlOAei
indywidualne wyjazdy w dowolnych terminach
slolu kilku francuzów raczy siG
. ki
. kmierzyć ksaJtałłem czaszki ery
whisky, rozmawiając u wOjnic.
" J edynym wmos em, Ja \ na- kolorem włosów. l'Wierzę 'tV Dale.~ałoby ~~nuć :; go zamówie- rodowość, którą zdobywa się 0Ktoś opodal, uchodzący
'1<1
:CIa hryt'YJsklego muusterstwa 101,. fliarą życia. Nie . oświadezemiMlli
wielkiego znawcę lrwającrg'.\
3-tygodniowa wycieczka autokarowa o trasie:
ni~tw~
dla. lord~ ~tlffi~lda, jest, że nie dEti3ł'8CPu;ni - ale ofiarą .. '
konfliktu. defi'lli uje sytuacjI< "o
Lódż-Praga-J\Iediolan-San Remo-Monte CarloWIelka
Brytarua. Ja:vme chce dać
Ks. Puder me zdobył by duc
len soosób: to walka pl'zcmO~~
1\izza-Canncs-GrenobJe-(Tenewa -Zurich - Praga
znak ~o J1oweg~ ?::ędzynar?dowe-. m~ana polaka tym, 00 napi<SBł o
iapoJiskic.i z chhiską wytrwało
-Eódź.
Wyjazd 4 sierpnia r. b.
go wysclg~ zbroJ.en _- _oŚWl~dcz!ł sobie. Nie zddbył by ta!k.że S'Woiści:,!. Ow osohn ik należy do Li·U ·
pcWlen
polItyk me~€Ckl berbńskli) mi zai'niłeresowamami historycz<lu halJdlarzv armat. 2łlanU~1J
~u
~orespondent~Wl
Reu~era, W no _ literadkimL
Ale ma pełne
pod nazwą .. grupa chillska". \Y
15i~CH3 duch WYŚC1.~ zbroJ~ń. prze- prawo po to miano sięgnąć miś ,
ll'llście Iym
zasiadają bankic'
DO FRANOJI ANGLII - 'VĘGIER
,~aza .c?raz bardzIZJ w praSIe ano gdy ręka prowokarora pchnęła
rzy, eksjJorLerz~', ll1clalurgiśt:l,
WŁOCH BUŁGARII
glelskleJ. "Germany doubles - Wfl przeciWko oiemn otumanionego
l·uropcjclYCY, Ulki, fratlCHzi. :\.
. mllst ndouble" - tak brzmi eharali szewezynę, dziś, gdy potrailł, pol11er~'k~nie , nicmcy i ~nglicy .. J
terystyczny tytuł w piśmie ~,Eve- wr6ciiWSzy z oirzymanym - jalt>..·
- NIemcy? - wyra7,Jllu ZaZ1ning Standard", do artykułu, któ- że zaszczytnymI potimkiem
wienie.
ry
miał dać wyraz opinii a.ngielskiej do ołta·rza wybaczyć napastniko-- J'ak .;('~~. niemc~'!
w sprawie konieczności prześeignię wi - swemu bra~ będącemu
Polskie Biuro PodrOż,
Akc.
- A ja sądziłellI, lI! Nll:J\lCy
cia. Niemiec pod względem puygo- bezwolną Dl8Ti'O'll.e1Jkę w obcyclI.
TEL. 107-86.
J.,ÓUŻ, TRAUGUTTA 2.
.Tnj)onia ...
towań wojennych.
wrogich dłoInia.elh.".
Dosłyszałcm ironiczny ~mje('h
" 'okM mni e: naiwni są ri curo·
pej' :'.YCY mi '.'0 ·,YSlv'\iJ,o .
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szlem lud

•

•

lej

CI

roloi€fwo uzgskajt podwgikt;
\1,-arsz. koresp. "Głosu Poran.ego·· telefonuje:
l\a wczoraj,s zym posiedzeniu
plenarnym sejmu poseł Minc[H'I'g wygłosił ohSZrr'lle przemóWiCIlic, poświ~,col1e projektowi
lłsta\n: o środkach finasowych
JW popieranic i kształtowanie
ccn art~'kulów rolnych.
Pos. :\lincberg podkreślH. że
u~tD.wa ta jest ty!)owym przyktadem s,tosullku do ludnOści

mają być obłożone specjalną
daniną, to wszelkie różnicowanie ich w zależności od tego,

Na marginesie tej ustawy i no
wych obciążeń chwilami ma się
wTażenie, że otwi~ramy nOwy
rOzdział w dziejach gospOdarczych kra.lu przez stopniowe
tworzenie
podatków pOśrednich. DzisiaJ sprawa dotyczy
chleba, Jutro będzie dotyczyła
soli, pojutrze nafty, a kto wie
do czego dO.tdziemy, jeżeli będziemy kroczyli po tej drodze.
Słusznie zauwaźvl poseł Dę-

. bicki, że ustawa balansuje mięHOZllllliell1\' intencje sfer rzą- dzy monopolem a obrotem wol-I
dow\'ch przyjścia z pomocą rol- nynt. Tymczasem stale się 11 nas
niko1l1, ale - niestety, wszelkie powtarza, że należy pOpierać i])QcLyniania w tej mierze odby- llicjatywę prywatną, dawać jej
wnją sje kosztem kupieetwa i bodźca, zachętę. Czy ustawa ta botniczą, kupiecką, przemysło1I?'j(('mY'iłu, robotników i rzemio rÓ""l1ież jest. zachętą dla pry- wą i rzemieśl1lliczą.
sla.
watJnej micjatywy?
Zresztą jaką mamy rękojmię
TIo7.\ynŻalllY ]",'csli<) kszŁaltoJeżeli chodzi o sanlą zasadę, i kontrolę, że produkty rorne,
" ' :lill ia cen artykułów przede na jakie.i skoIliStruowane jest za przeZil1aczon e na użytek własny,
wS7.ystkim roślinnych ,ale j<uż f,'adnienie ksztaHowallia cen, to nie trafią tą CZy inna drogą na
sama ustawa przewiduje rOr jest ona nie 'tylko niespołeczlla, rynek kupiecki? Stwarza się w
sZ('l'z('uic interwencji także na ale wręcz niemOrałna. Nie moż- ten sposób pole do nadużyć, cho
~w'ykuły zwicl'z~ce.
na obciąJżać pewnej części pro- ciażby za pośrednictwem robot.JesŁ za tym rzeczą jasną. że duktów
rolnych, gdy druga ników
rOlny,c h,
orpłacanych
icźeli
sztuczne p'odwyższanie część tych produktów, o tej ,sa- przez go'spodarzy. - Będziemy
cen artykułów rol,ni-czych hę- me.i Jakości i gatunku, ma być mieli bowiem do czynienia z pa
(hje stosowane systematycznie, wolna od ciężaru inwestycyjnfl- \ radoksem, że ta część produkodł'ri.ie się to głównie na ludnOś- go. Skoro już ta<k ma być, że tów będzie wolna od specjalnej
('i mic.isJdej.
,p I'odl1k t y w pewnym okresie I opIaty mimo, że jest ona w 0-

I te

elacje

'YaI'5z. kor. "Głosu Parannetelefonuje:
.
I o'Jowie z grupy "Jutra Pracr·· i zbliżeni do nich zasypali
wcz'J!'a.i i1;bę interpelacjami o
ma'loGlI'J·ii. Pos. BUDZYNSKI
:; .!ł!~,.. ił interpelację do ministra
1i~I'l:Iwirdliwości w spra,,'ie n.iawuioHcJ w Warszawie loŻy
masO 'iskie.i "OgniwO".
W interpelacji tej p. Budzyń~ki twierdzi. że w procesie ad~IUSZKATA
wOkala Jakuba
P"2:('Wóu sądowy ujawnił istnielJi(' !o:iy 1118solislde.1 .. OgniwoS.,
mii'I' Z l'7.ąee.i si~ przy ul. Pomań

dląe z nazwy szkoły nazwi5ko
mMona.
Z pomocn p, Budzvńskiemu
przy\S"Zedł wclora.ł pos.
GLADYS.Z, k.o.n.senvat,sta, zblliony
do grupy "Jutra \Praey" z Po-

6EVAERTA
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I

•

i'fW'f

oża

I

I

•

z

(~n

brocie gielJdowym drogą wewnę, ustawy,. którą uw~żamy z gnu,
wmlego pI·zemytu. "IV 'tY?"l ~z 'l-I tu' za nIesłuszną I ,zbędną •
sie produkty rollIle, znaJdu.1ą,ce, Wobe-c tego. ze U1Stawa w
się w obrocie giełdowym drogą' brzmieniu podkomisyjnym nie
legalną będą podlegały specjn!- nrzewidujoc powszechności, pos.
n~·i opIacie.
Mincberg głosował przeciwko u'
Z tych też względów jeśli ,już, ,stawie.
wbrew wszelkim zasadom mo- - - - - - - - - - - - - ralnym i społecznym, przepisy
mają być uchwalollle, to p,r zyna.jmniej winna obowiązywać
powszechność, która w jednako
wf'; " . " '~\' obciąża mieszkańca
w,'"
lIi('szkańca miasta.
I
r\ lH'i~ ('cież nie bez znaczenia
jest chyba kwestia WySOkości
obciążenia. P.ny powszechnoś'::i :
bowiem ciężaru będzie on wy-;
nosił nie trzy złote, lecz tylko
.1eden złoty.
WZOROWI!.
Jeżeli może dzisiaj rolnictwo
ODBITKI
jest naszą teraill11ejszością, to
: POWIĘKSZE" lA
przyszłością jest w dużym stopNA PIĘKNYCH
niu upI'zemysłowienie kraju.
;
PAPIERACH
Nie twórzmy tam dla upue- i
myslowi-ellia kraju
I
mysłowicnia drog'ą podobnych
ustaw.
WYKONYWA
\\1" niosek komisji na posiedze 'I
LABORATORIUM
niu w spiJ:awie powszechiności
przepisów wys1l!llięto. Był to je- 'I
dyny SiPosób złagodzenia samej

k,t o je konsumuje, jest (llie do
pomyśJenia,
tym bardziej., że
Slpecjalna oplata przez,naczona
jest w\taśnie dla rO'lruika, a nie
dla mieszkańca miasta.
Trudno wyobrazić tego rodza
.ilU sytuaej,t:, że mąka pochodzą
ca z własnych jakoby potrzeb,
.lest wolna od specjalnych opłat,
natomiast la \Sama mąka, będąc
w posiadaniu robohlhka, musi
pOdskOCZyĆ w cenie. Nie jest to
polityka racjornalna, gdyż głębo
ko upośledza ona warstwQ 1'0-

Jł1i('jski~.i,

ss;

HiIiEllliB I

••
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PIOTRKOWSKA 40,
TEL. 120-63

WIELKI WYBÓR
APARATÓW
FOTOGRAI'ICZNYCH

EJ"" .. popisy posla Budzyiiskiego.
St. siarżan
D.terting na czale ••iaczajki "" ar..... i"'··
~, ł)"

Sk~:ile~:p:~a:~~:~:~'dZi,
że łoia
lożami

znańsklego.

T.en znowu intemelowa.ł p.
ministra s.prawiedUwoścl. czy
wdroŻOno dochOdzenie przeciw

ko li urzędnikom państwowym,

których prz~"BależnoŚć do maso
nów została udokumentowana.
Nazwiska tych urzcdników,
,laik .poda.je jnJter.pelan.t. są: Zbig
niew SKOKo\,-\rSKI, z min. opie

Id

Sl)OJ..

Stanisław

••

STĘPow-/mYśłDYCh wyników egzaminów.

SKI l! min. l'olnjdwB, Emil KIPA z min. s.pl'. Ul$ .• Marian PO
NIKlEWSKI 111 ZUS i Mieczysław WOLFKE, profeS01' p01itechniki warszaw~ie.f..
Interpelant chCIałby ~lę dowiedzieć, jakie ~:"I wynUd <locho
dzet:tia.
OPl'ÓCZ łych 8IIlegdotycmyclt
interpelacJi masońskich, ksiądz
DOWNAR, znany z interpelacji
antyhitlerowskiej., zgłosił in terpclację do minisłra oświeccnia
z powodu wiadomości, że około
4 tysięcy młodzieży, mimo .,0-

nie dostało się do pierwszej kła
sy szkół państwowyeh ogólnokształcących.
'
Ksiądz Dowmar pisze, że xaniepolkojenie rodziców. szczeg61
nie warstw biedniejszych, jest
z: tego powodu barozo duże. JJnterpelant pyta mini'Stra, czy Bilans trzAsienia ziemi
nie uważa za mOŻliwe ntwone"II
nie w nadchOdzącym roku szkPI
W Grecji
nym równOległych oddziałów
ATENY, 21,7. (PAT' ..... Liczb.l
pierws.zej klasy w gimnazjach o1iar wczorajszego trzę;ienia :&iemi.
państwoWych
~ó)nokSizł:8łeą- według informacji .ze źródeł nieofi,
eych,
ejaln)ch wynosi 18 zabitych i oki)
lo 100 rannych. Niewielka stosunko-

18 zabit,dI

i

100 rannIm

I

GIOSO11'1
nI- e na nazwiI Ska I:z: ~~Ś~y::~e 7ud::!a;~xytl:~
W

..
kontakt z
w InoI,",SZYCh wstrząsach, które były
wrQ;cł!lwiu i pO'zuaniu i że rol~
znacznie słabsze aniżeli wstrząsy
('~'{·, ·dująl'ą w ł)'cb organizau€hwalił
Ił!Daiu
p~żniejsze, ~olał~ opuścić domy
c.!lH'h o(hrl'ywa.!ą żydzi, że otrzy j
nllcs~kalne l wybIec w pola.
!lia
mu,ią oui insh'llkcje z zagranicy .Warsz. koresp. "Głosu Poran- kszością poprawkę senatu o na-Isły. POUl tym uchwalone i OdflU ! mj~js(e ~a1as1rofy rząd wysłał. od:
i że .i:1kOb;y pI'owaC'rZą akcj~ wy- nego" telefO'l1uje:
daniu akademii wychowania fi- cone poprawki senatu, nie po- dz,aly mosące pomoc dotknięte}
~H'tHuwą w ul'mii p"~('Z zakOn- ;Wczoraj na posiedz,enju pk· zycznego Józefa Piłsudskiego w si.adają większego z~aczien:i~. . I kata~t:o:ą I~dnoścl i. to . zarówno
spirIJw:mą .iacz('jkt' ze sła1rszym l'1arnym sejmu załatwiono p :l 'Ze- Warszawie nazwy "woJskowa".
Zgodnie z -p'fzewJdywamallu , oddZiały ~OlSkOwf!', JaK 1 Czerwo~lrrżrlnt('1Il Dctcl'Iin,;iem na ~. de wszystkim poprawki senatu Uchwalono poprawki senatu Lba ~trzymał.a się dłużej na, o- l nego Krzyza.
'r.
dQ 8 ustaw. Z decyzji, powzię- do obu ordynacji wyborczych statnrm J?unkclc por~ądku dzien
Pociągi zdązające z Salonik d(l
Y\- obec lego \I siys.tkiego po,s. łych przez izbę, zanotować nale- \ mi,ejskiej i wiejskiej, w myśl ktu Ilego, to Jest nad proJ~~tem usta- Europy Zachodniej idą z op6tnieTJlld~ ,\ ()~l,i interpeluje ministra ży następujące:
l-ych dopuszczalne będzie głos{)- wy o podatku od mąkli kaszy.
niem, a to wobec uszkodzeni.,. mo_ Z\' czło, nków loży .,Oeuiwo" 0- OdJ,"zucono kwalifikowaną wię- wanie na nazwiska, a nic na listów i w niektórych miejscah tonlz J)olkrew.nvch lóż pocią.gnie
rów koJejowycn_

la

lIUl

poprawki

SejM

I'

I

RInI eIen

do odpowiedzialności sądowej.

POlli('waź

_

mało

jednak za łych ploby11) ", Hudz,"ISkicl1łu
lek l:lklmłlnyeb, sięgnął wi~ do
hh;~OI'ii i z~łosił drugą i!llterpehU·.il: do minisb'a o..~wjeceoia z
pl:wodn is!nit'!}!a w, Leszlł~e

H" l

h b l'"

r en e

Os't a
d'

rządu

Dollfussa

Żrdom wstell wzbru-

nion,

WIEDEŃ, 21.7. (PAT) -

Akcja
J IŁUJą" z rajcę
! propagandy antyżydowskiej "
LONDYN, 21.7. (Tel. wł.) _ łym terenie Au~trii. Na prowincji' sa, masla i mleł(3 w Niemczech Wiedniu zaostrza się. Dziś umie"1'
I('JkC)I)f)IS~tIl~
;!~nHlaK~·,um
!~Il"Evening Standart" donosi. źe by- austriackieJ' nie ma prawie żadnego przyjął wprost katastrofalny chad f t
.
S W( W("'O alllłelllH
onleuSiay-'.
.
'.
. ,.
Ezczono prze rOll em opery Wlel'>.
•
'. .
ły mmister ośwIaty w rządZIe Doll- przedsiębiorstwa żydowskiego.
rakter. Na rynku zna]dUlC SIę za. .
.
('14",
JZ
•
•
•
l
\]Jl.l~I'pchH·~a
r (' kwywodZI.,
'
łacinie fU8sa, R111telen, ktory następrue w
PraSia w tym kierunku postępuje ledwie piąta część tej ilości pro d uk I deńskleJ wielkie transparenty z na
('~~!:ll~::l~ł~:, ~~~~:/:y~~r)j592 do związku z zamachem na b. kanele: naprzód w takim tempie, że w cią,- tów wymienionyc~,. jal,a jest nic· I pisem "Judcntam ist verbrecher·
• 0- ł
' I~'I "'li.. t " cln la ',nello rza Dolltussa został aresztowany J gil 3 lat następnych wszystkie zbędna dla ludnoscI.
\ tum".
I Q {
1., u~
....'! I Z
•
e
k
·
.• . ,
. •
k"
;' lkulIU v:;/muw('go,
patronem s azany na ~ezterm1U~we ~lęzlell1e, przed~lębłOrstwa żydows 'le przeJW Berlinie większość miesz!m{l- . Pilnie przestrzegany jest zakaz
lIW~'Ja4!~'i1 curoo('.iskic,i. Pl'ckur- z~:tuł obe~~l.e przez bitlenę ,:zreha- dą w ręce aryjskie.
ców nie mogła się zaopatrzyć l1a! uczęszcZ<\nia żydów do parków wie
sOI'('m lai'·1.·zH('.ii
wychowania, b~htowany I nagrodzony dozywot ·
sobotę i niedzielę w lDi~so,
I deńskich, na wejściach do których
Im.i ud:r.iał w fH'gallillowaniu na mą Tentą.
Goebbels W Insbru,ku
lk
li
.
jazd u .'iŁ\\'('dn:kh·~o na Polskę.
Rintelen, który liezy obecnie 62
WIEDEŃ, 21 lipca. (pAT: _
Ks. Starhemberg
widnieją wie ie tab ce z napIsem
. ,y 1..1 1('(' łe_.,r() p' roponu.l·e, aby lata, spodziewał się czegoś więcej, . tin. Goebbels przybył dziś z Ins,
"Żydom wstęp wzbroniony"•
w uzdrowlSnac
I.
b, Ja
- k w Ba d elllt
~zI.I*~ odebrać obceną nazw~, aniżeli renty dozywotniej w razie brucka do LillZU, który został z te;
a m (1:tć .!('.l il1lll~ starosty ba,hi- zwycięstwa reżimu hitlerowskiego, okazji odświętnie udekorcwaJ:!y.
WIEDEŃ, 21 lipca. (PAT! pod Wi~dniem uie stawia się prze
m 'u.i;;;ldC'Ao I{I'zvsztofa ZegockicWIEDEŃ, 21 lipca. (pAT' .-. BerUn bez miAsiM maili!! Książę starhemberg uczynił po · szkód żydom w Imrzystaniu z par·
~o, kUlI'v brOnił Polski Pl'ZCCiW- , 0_2108zona obecnie statystyk,a wy'Iii!.
nowonie zabiegi. o uzyskan.ie zezwo- ków. Gtńinom tych uz d rOWIS
. k, oraz
ii mle"'a
'"
~C)Zuj~, pr~e?i~sienie ~otychczas
,a
II( .
,
_
~enta l~a p~wro~ d,o Nlel?lec. '. Ja~ właścicielom hoteli pozosialViom,
ko szwcdflm,
Tn lerpcla III 7.~py lu.W l1l1l11słra Jednej trzeciej zydowsklego stanu
L?NOYN, 2.1 ,7. (,:e': ,~I.)'.
..łych~c, st.aral~.a Jego !He ~l1a,li! na
co z:tmil'f"7.:l uczynić, aby u 'u- ~osiadania w ;'ę,ce aryiskie na ca· I "D,\1ly Herald" d0110S1, ze brali fil\i · 1 dal wldokow na powodzeme.
s'... obodę w przyJl110waniu zydów.
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rzed królem

Prezydent Francji Lebrun uda

się

z

II

1AIizytą

Galowe przedstawienie WODerZe. -. Przyiecie
Iungiś llależący do Wielkiego Mogo·

W

do Londynu

Wersalu

. la. Jstną rzekę diamentów stanowila koli:ł królowej, a 11a białej toalecie odbijała się jaskrawo Wielka
Wstęga Legii Honorowej.
Król przybrany był w szkarłat·
ny lIIundur ze złotymi naramienni·
kami feldOlarszałlta.
OdlJowiadał
on również uśmiechem na entuzjaslyczne powitania, które milkły do·
piero z pierwszymi dźwiękami ano
gi~l~kiego hymnu narodowego.

I

Rewia 40 "siec,
/

Trzeci dzień pobytu pary kró-,
lewskiej upłynął przeważnie w
\Versalu. Na pierwszą część liTOczystoOści wersalskich, które obejmowały rewię W{)js'kową,
król Jerzy udał si~ bez królowej,

Prezydent Lebrun wita Jerzego Vl
lewskiej na dworzec Bois
PARYŻ,

w towal'zystwic tylko prezydenta republiki.
W rewii, jeanej z najw paniaI
szych w ostatnich 20 latach,
wzięło udział 40.000 piechoty,
kawalerii, wojsk zmotoryzowapo przybyciu angielskiej pary kró nych, mal'ynarki i lotnictwa.
Król i prezydent, którzy zajde BOlllogne w ParyŻl!.
mowali miejsca na trybunie ofiwobcc braku mieJsc, uzvskać cjalnej, przyjmowali rewię cały
wstęp na to pl'zedstawienie.
czas stojąc, król w mundurze
P.,rę królcwską i prezydenla marszałka polnego i głównodo.
l epubliki z małżonką powitali wodzącego armii angielskiej, w
WSZys-cy obecni na sali nOWlSta· ezapce polowej, salutując prze-

21 lipca, (!PAT). Pobyt angielskiej pary królew.
skiej dobiega końca, Kulmina·
cy.inym momentem było, poza
uroczysjrm obiadem z w~mia
ną toas"w, galowe przedstawienie w oitl'ze i pół dnia, spędzo
nego w 'tVcrSłJu.
Opera paryska , która słynnar
jest z przepychu swych przed. r
stawień uroczystych, gdzie zresz
tą na zwyczajnych pnedstawie·1
niach obOwiązu.te publłeznOść]
sfiró.l wiecZOrowy, na galowym
nrzedstawieniu ku czci gości aD
gielskłeb przewyższyła pnepy-.
ehem, pięknOścią strojów, kOsZtOWnOściami i klejnotami wszy-

I

Król angielski opuszcza

pałac

na Quai d'Orsay.

które przeciągnęły w rozwi'nię· chór wykonali utwory z XVII-ue
tym szyku, defi.lo,,,ały oddzjały wieku.
piechoty morskiej w mundurach
polowych i oddziały kolonialne
"Komplement
slrze'lców algierskich i senegal·
dla krOla u
skich przy dźwiękach swych or·
Po koncercie i śniac1.2niu, la·
~tawionym w sali zwierciadla·
:.wj pałacu wersa sk!(;~o, przy
~ (ole liczącym ~; ffit,t". tJłOI;()ŚC!
i vbsługiwa"ym pr~ 1(;0 loka·
jów w kostiumach z czasów Lud
wma XIV, a nakrytym zastawą
sewTSką z czasów Ludwika XI",
król i królOwa udali się do ogr";
dów wersalskich, gck:łe "'r1
się dalszy ciąg Ul'0eZyst0śe1, u·
trzymanyeh całkowid.e, w stylu
lli czasów Ludwika XIV.

stko, co widziano dotVclJ.ezas w
Paryżu od szeregu lat.
Całv gmach open rzęsiś.cie F
Jum·i nowany. Avenue de I'Opera
i Rue de 13 Paix w..spaniale ude-.
korowane sztalIldarami fruncus·
kimi i angieI.skimi, zalane były
światłem reflektorów, iłuminujących ściany gmachów Po obu
slronach ulicv.
p o obu strOnach wszystkich
Llic. prowadzacych do placu ol.ery, a zamkniptyeh dla ruchu

Z pałacu do ogrodów hole,,',
ska para a'll.gie15k~ prezydent
republiki i goście
przeszli
wzdłuż szpalerów, artystów komedii francu~kiej, w strojach z
XVII wieku.

"'Uł""llObl'lowerio,
z_.drOJnadzl'ły
.
honoroweJ. przeJez
. 'd'za przez Most Zgo d Y.
n
~.
"'.,
Wspaniały orszak królewski w otoczeOlll asysty
sic niezaczone tłUlllV ustawione
·tak szeroko w !!łab, że tamOwa jąc z miei.sc owac"'IIP'mi oIda';.t ciągającc sztandary, wśród któ- kiestr afrykańskich. Za piechotą
całkou'I'''I'e
komuni'' \\1 czasie prze d stawlelll:l
. . ryc h specJa
. Iue wrazenle
. , na zgro p'rzeclągnę
.
ły wreszClle
.
f ormacJe
.
I.".T 1'0' ~·nl·cz·
n
.. 'kan11.
'I-acip
lła "" ls z,'stk'lch 1>ł'''y ł'''f.!·
, .
l ' l ekk
~
'<> krÓJew.ska oara alluebka
WJe- ma d zonyc Il 11 umac h 1'0b·l·
I Je d y- Złno t oryzowane, ar t yerm
- a
'ycb
ul l· cach, a Jlawet na ult'c)' lokrolnie OklaskIwała
. ,
]
..
' t owej· ·
· k'a, a'1" t y l er,Ja
' przeclw<:Jltnl. l
.
l
3rt. ~ 'u'
w. ny
oca a ł y z wO.lny
SWla
1 ·ClęZ
'v·oll·
J' 11'1
l'lc'lCU
I{Olllcdl'l'
Prc'lO
'j
,
k
'
t
d
30
b
t
l'
t
I
'
t
k'
l
k""
,
.
.•..
.Rl
" '
szczego me przy pacząt u i PI'ZY sz au al"
a a lOnu s rze cow cza, an't e ·'1>.le l Clę Z'1>.le , na d
.
kOncu
'
II , ca ł y poszal'pany przez kto'rynli' z wark{)tem mot:orów
cuskJ'e.l·, oddalon"cll o po'! ]'1'10,
o b l'aZU baletowcgo, n· J)leszyc
'
,
k
l '
, . es''ka·
111etra od .. u1acl111 oper'y, - Or'· t war lego I. nUl}kllI<:tego
hmcem,
u e.
prz,ecląga ł'
y rOWlloczesme
"zak królewski posuwał sil',
I
d
l t'
b'
.
k
"d .
'J
I
,"I)aJ·tym na motywac'ł I)oou('za
B
dd - ł
Ty samo o OW, O' eJ>DluJąc.e O owsro nleml knąc;'c 1. cllluzp· i skom~onowall.Hłl do J'Hlzyki
~rwn.e O Zl~ J
'lo 400 samolotów wszelkiego ty'il"czu"ch \ okrzykov'
•
_ Jlolollezu". chopimhy,,·:;ld.1.
Rc,~!ę otwJerały o~dz~ały ka· lpu. Galowe ~rzedstawlenle
. w,alerJ,~ kont~nel1talIleJ l kolo: I
•_
lI#,
•
była u~r~na
malu,cJ, z. IUezw~k~e ba'Twnyn;11 p
-.
." operzc. "dzl.e nrzedsŁaWle·
lowa ilżbleta 1
oddZiałamI s'Palusow ma'Tdkan'l
rlJleCle W ersa U
me g,alowe obCJt11lowalo tv1J~o
skich i algie'Tskich na czele, w
Po rewii wojSlkowej, kTól WlTaz
krótki P?łlora.'!{)dzi~l:1V
p~'o. Królowa Elżbieta wystąpih we bialych burn~s~cb ~ w stroja~1I z prezydentem udali się do pała.
gram, złOZOJlV z cztcl'cch akto,," wspanialzj toalecie z białego jedwa czerwono. meblesklcb, odpowl8' eu wersalskieg'o, dokąd jednoczc
dYllnc,i OpP"· ' francuskiej "Sa. bill wzorowanej na toalecie: jak~ dających kolorom sztandaru t śnie niemal przybyła z Paryża
lambo" i suity baletowej, skom' miała na sobie królowa WiI,ton" fraucuskiego. Po kawalerii prze.' królowa Elżbieta wraz z prezy. · J'~r..{}wal1~;. d() llluz~'ld pcszcze. IV r. 1.~55, w czasie swej wizy1y we ciągnęła piechota w rozwinię. denłową Lehrun. Królowa bo.
~oln."ch d~łeł ~~oJ'llla.
Fr~n~!"
.
.
tym szyku, po 24 żołnierzy wsze wl,em opuściła Paryż o godzinę
":, ;:n,~kle mJ(.' ~sca ocl parteru . ".ro!~wa. z uŚlmeche~ kłal1\~ł~ regu, z oddziałami politechni'cz, później, poświęcając czas rewii
do galem :rnocł,lllonc byly tylko ~łI~, dztęłwjąc za owacje, a na Je,1 nej szkoly wojskowej, słynnej woOjskowej w \\Tersalu na zwiezaproszollymi gośćmi, WY.iąlkO·1 ciemnych włosach lśnił przepiękny· szkoły oficers'k iej w Saint Cyr na dzenie szpi,tala an<1ielskieg,o w
Wo
up,'zywile,iow3n;rmi, gdyż mi ogniami najwspanialszy i na.i· czele.
Paryżu. . Uroezysło~i w pałacu
na 500 poslów lylIio '200 moglo większy I>rylallt świata Koh·i·Noor,
Za sześoiu pułkami piechoty, Wel'salskim ułożOIle były pnez
_
,
organizatorów w sposóh niezwykle oryginalny, łączyły bowiem
..

..

M.

IZ.

Jak

kro-

W

I

·
zl-e
O
Lond,nu
Heni in

I

Na basenie, otoczonylDl bijącymi fOIllta.Ilinami, artvśei i ar·
tystki baletu parvsddego odtań·
czyli szereg tańoow z ~88ÓW
Ludwika XIV, według prOgra'
mu, zaczerpniętego ~ historii te
atru
czasów.
Artystka
ko·
d" tych
f
k"
·u
CO
me 11 rancU!s lej p. yet'8.
•
RENE w przerwie pomiędzy
tańcami
!limf
i tańcami pasterk"
_~~
s Iml z·_..:I-iał
cz~w Ludwika XIV,
wypowl~ł' a pod
adreeem
lu'l
,
o at dmO lerowskl
"K0JBp1e.
ól '
men
. . la kkil'61 a". 'Po przedsta·
Wle\lllU
r destwo
'dangielwy
Ii
wraz z prezy entem o by l 'PI
cer ;p o Oglrodaeh wśród bi~
slynlJlych fontaill.'Il wersalskieb.
O godz. 5 po poło p'Ocięg & M!et
salu p'TZywiózł gości kll'ótewskłdi
z powrO'łem do Paryża na. dwo·
rzec Inwalidów, gra,nieząey tył.
ko poprzez ulicę z pałacem d'Or·
say, w którym królestwo anglel·
scy zamieszfkują. Wieczorem pl'()
gram zakończył się obiadem, W1
danym przez ministra spraw za·
gran,iczny.ch ~onneta, ~a cześć
gOŚCI an~elsklch w tej czę§~ł
pałacu d Ors~y, .k!óra pozostaje
do d?TSPOZYCJI IDIDISt. spraw za·
gramcznych.
_

I
I

Prez. Lebrun prl'lClł
zaproszenie

do
u.roczystości
PARYŻ, 21 lipca. (PAT.)
ku pe,,:neg~
CZCI gOśCI,stopl!ia
angIelskIch
ze wspo
,
mnieniami
.'eh'ospektywuymi, Prez!dent, Lebrun prZYJął zapr~
związanymi z 300·leciem uro. szeme krola Jerzego do odwie·
dzin króla Ludwika I-go.
dzenia go w Londynie, dokąd u·
,~I~m
da się w początku przyszłego NI
Przyj~cie
w pałacu Wersal·
(;z~§kł~eo
skim rozpoczęło się zatem od ku. Prasa Podróż ta ma na celu we\lłtlg ko· celem ilzysk,ł11ia jak największych półgodzinnego koncerlu muzyki "OFIACA, DANA ŻEBRAKOWI,
PRAGA, 21.7. (PAT) Ilodaje, że Konrad Henlein wybicnl I menUlrzy prasy czeskie.i wywarcie u~!ęp~lw przy !l~rmałiza('.li slos1l1l'1 religijn~j w ~ap1iey ~ałaco~"~j;
się dlJ Londynu zaraz po otrzyma ·; za pośrednictwem )ządu a!1gielsJiie· kow narodowosclowych w Czecho· w cza le
ktorego najslyumcJsl NIE PRZYNOSI KORZYŚCr
SPOLECZEŃSTWU",
nill tekstu urojekt!:'nv "~dow~· ch. I 11:0 Ilacis)m ll.Ą r~ą(! ~:!~<:hosłowacki skwac~i.
I artyści, ol'gnuiści fI'ancuscy i
.

uzgskania jaknajwickszgc:h UliCpsiw
od -rzadu
l

I

l'\r. 1 n1

-"_J.

"[T. _
1""0
~--~~~~~~~----~~~~~~--------------------------------------~

Mino. Beck
wyje zie do Oslo w
lipca
'Vat'sz. kv1'(,sp.
tcll'follU,iC:

końcu

"Gło~u

POl'an,

'\I'~o"

J

W kołu('h poJityczn~'ch mówi:!. l,e wy,jllzd p. ministra Beckil

do Oslo nlłsh!pi w ostatnich
dnl.wlt Iil'ca. Będzie to jeszcze
,}I'zcd I)OWI'olem p. Prezydenta
lb:pIH(',j z Laurally, który ma na
,hW'f "koło 7 - 8 sierpnia.

!

TerorJlści

Umundurowanie

poborców skarbowych

•

arabse, morduja nawet dzieci

. .
"JEROZOLIMA, 21 lipca (ŻAT) go. Dokoła lwlonii nie ma Ogl'O~ 110nisty Gulermana i wymordo:\Illllslcr. ~karbu podpIsał r?z Mrożące krew w żyłach sceny dzenia, to też dostęp do niej jest wali całą rodzinę, złożoną z Gup orzllllz.ClllC o umundurowaulU rozegrały się ubiegłej nocy w ]-0 łatwy.
termana, jego rony Loty i póHoIlobul'cow skul'bowych.
lon iii KiiJ'iat - CharO'Sleth podczas
Banda, złożona zc 150 tel'Ory- rarocznej CÓl'ee7Jki. Następnie
Puburcy karhowi. jako or· ataku arabskich tel'Ory:stów. - stów otoczyła w .nocy kolonię i mordel'cy podpalili dom, który
gUli w\kona :"'CZY "\Yladz skarbo- W wyniku tego ataku zginęło;) przystąpiła do ataku. Żydowscy spłonął doszczętnie.
,'"...,-ch, ob~w:flzalll są do nosze- żydów, w tym półtoraroczne policjanci P'0IIl10ClllCZy stawili oGdy dom stał już w płomienla w luzbw munduru według dziecko.
pór, lecz po wystrzeleniu w_yst niach, żydO'wscy policjanci po,\~zoru uSłal~e~o .1'<JZp Ol'ządzeKolonie 1'lriat-ChaToszelb. po kich nabojów, zmuszeni byli 8i~ mocniczy podjęli konłrartaik, lecz
fil~111 rady nUllls~I'OW z 19!'-9. r. łożona niedalekO' Jagur. jc~t i'zo" (·oflląć. Arabowie wtargnęli wów mimo bohaterskich wysiłków,
I)
umundurow3111u urz~dlllkow lowana od inuych o::,iedJi żydow - \ czas do kolonii , zdemolowali bóź nic zdołali wyprzeć terorystów z
cf'lnydl.
.
skkh i składa sit;, z domów, poło- nict;, i budynek szkolny a następ- kolonii.
M UlIdur składa SIl' z płaszcza, żonyeh daleko jeden od drugie- l nic wdarli się do mieszkania kuTel"O'ryśei wtargnęH wówczas
km·tki, spOdni dhl~ich do lirze-

go domu zdołali się jednak zaba
rykadować i odpowiedzieli 8malami. W, tym czaSlie nadciągnęła

~Y~~:;~i~Ub

~.s:~~~ ~=~;. ';:::~ !~;

Apel do Zil

krótkich do butów

cz:~~~z~l~e, Ok~:tk!im~~~~~i:d~

wykO'nanc z sukna: kurtki. sPO'd
nie j czapki na OIkres letni - z
lekkiegO' materiału wektiano -

O iOltrwfDt:,-e "

ze

rzeczą słu.szną,. a~y rząd .Hi~lera

od('zuł odIUm Jakle wywołUją lego

czyny", List głosi następnie, że sy.
stematyczne próby unicestwienia I
członków jednej z najbardziej utalentowanych ras ludzkich na obszarze Au~trii i Niemiec stały się spra
wą sumienia tych wszystkich, którzy są wierni zasadom chrześcijaństwa i dla których święta jest jednostka ludzka.

sjrzał

sobie
Pobor om skarbowvm dozwo
10M jest noslenie munduru tak
YVaxsz , koresp, "Gł'Osu Poran
że p01..a łużbą..
nego" telefonuje:
PO'twornego zabój.stwa dotko
nano nocy wczorajszej w GołkoJugosławia
wie pod Piaseoz.nem w wiUi p,
Edwarda Chrostowskiego, wła·
2:0
Belgią
BRUKSELA, 21 lipca, (PAT,) ścicieLa wielkiego składu naczyń
,\ Y czwartek rOZ1pO'c.z,ął się w Bru kuchenuyciJ., przy ul. Marszałkseli półfinałO'wy mecz o puchar kowsikiej 108 w ·W arszawie, PO'Davisa w strefic europejsJdej po chwycony na rabuniku bandyta
miGdzy JugO'sławią i Belgią. Po pos1:rzelił śmiertelnic właściciela
pierwszym dniu prO'wadzi JugO'- mieszkania,
p, Chrostowski przed trzema
slGwia 2:0, Puncec pokO'nał Van
dcn Eynde 2:6,6:0,6:1,6:2, a Pa la t y na b y ł p l ac w Go ł'k-O'W ie, lada ,~ygral z Lacroix 6:4, 6:t, \V roku ub. wybudowanO' 8-PO'ko
jową luksusową willę, Otacza ją
6:2,

z

:::Iz~:!!i; :~~Tn=~;

Igdów

śladów

ży, że

niosło

Podpisani domagają się, ałiy rząd
angielski jak najwydatniej poparł
inicjatywę Roosevelta w sprawie
pomocy uchodźcom. Głos wpływo ·
wych angilków winien się połączyć
z głosem osobistości amerykańskich
i przedstawicieli innych narodów
cywilizowanych
występujących
l!rzeciwko degradacji ludzkości i za
sad chrześcijańskich.

.l5Dliertelnu
Uslrzasaiacu morS
Bod
rias
czuem
stb"gtaDelio

;~~;i~~~~i n:~nSX::;.lldZiĆ

Druga grupa terorystów USI -

łowala wedTzeć się do trzeciego
domu tej kolonii. Mieszkańcy te

ang ·Ielsk~ego

Ipra",i~ prZfŚ adowań

Kolo," paŁek na kurtce i plasz
LONDYN, 21.7. (ŻAT) _ Z ap e- '
CZll oraz O'toku czapki jest brą- l
l
d b t ' k'
. t
em 'o rzą u ry YJS 'lego o m er
ZOW~·. przy czym patki zaopa- wencl'ę w sprawie prześladowań
. .
trzone są w Zielone WypUStkI.
żydów w Niemczech i Austrii wystą
Do kurtki nO'si się wykładany pili w dłuższym liście w ),Timer,"
kt1[nierz i czarny kra,wat.
lord LyttOll; arcybiskup Yorku, hi
Oznaką uOborcy podatk()w~· skup Cbichester lady Violet Bon.
go j('sl .g~iazd~a złota, !tQft~a hem Guter, Vi~tor Cazalet,' lady
na. szescIOr8Jmenna o średnICy Gladston i Evclyn Jones.
1 cm., umieszczona na patce
kOłnierza kurtki i płaszcza
List podkreśla, "wydaje się być
: • J 1) ułaski sznur, umieSzczOny
na ezapee W7Alłuż górnej krawę

::~i;;i ',~,~:~i~i ~',:;::j:

uszła śmierci.

Ni~m(z~(b ..j /łos'rii

"

bawełnianego.

orUI

do drugiego domu, należącego di.
kolonisty SZTYGLERA. Gospo·
darza nie było w oomu. TeroT:; ści zamordowahl jego żonę Regi.
nę Sztygier, lat 33 i H·letniego
sY'lla Jakóba, 6-letnia córeczka
Szrtyglera schowała się i eudem

DraWIdzI

..iiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii__ii-iiiiiiiiiiiiii

duży. słarBllllłe utrzymany o '
gród, ogrodzony drucianą siatką·
IW, willi tej p, Chrostowski za-

mieszkiwał

na lato wraz z żoną,
6·ciu synami, cóTką, zięciem,
wnucZlkiiem i dwiema shrżącymi.
Nocy wczorajszej p, Chrostow
ski, zbudzony nagle podejl'ZłUlym
szmerem, spostrzegł przy łóżku
jakiegoś m~żezyznę, który wyciągał ze stojące'; obok nocnej
szafki zegarek. Zerwał si~ z łóżk
' za Tę1(ę·
'a 'l pOC h WyCI'ł rab
uSla
'"V tym momencie padł strzał. Właściciel mieszkania runął na
podłogę. Zabójca rzucił się do u cieczki przez otwarte okn'O.
Zaalarmowani
domO'wnicy

.... yla 44 lata I.
Prze....

I

'e wiedząc. te J'est matczyzną...

złodzieja

2 lala WI-eZI-enl-a

.
.
wpadlli do pokoJU p . Chroslowskie~o. Pi~rwsi z ,pom.~. ~jeu
pośpleszyh sylH)'Wle, Wld<Zlelli nciekającego zbrodniarza; nim
. d na k zarząuuvuo
.l___ p~1Ig,
..J._'
b anJe
dyta zbiegł.
p, Chrostowski zmarł prawie
natychmiast.

krwi, wtnios'k.ować na~e·
conajmniej 7 arabów od·
rany.

D

I

z.iś ralllo p.rllybył'O stu aD<g'ielskich żołnlierzy na mułach. loł·
~.ierze wyruszyli w góry, ścigat
tó
jąc eroo-ys w.
Lekarz policyjny, który dolkonał oględzin zwłdk, stwierdził, że
ofiary zmarły prud tym jeszcze
niż elała ich spalone 2lOstaIJ wr..
z domami.

Bomba w T,beriadzie
_ JEROZOLIMA, 21 I.itpea (lAT)
! Z daohu jednego z damów w Ty

I~~~=:'ra-5
C

1 órlt.a

l wnuc4a.
TEL·A VIV, 21 łtpea (lAT_)
Na rynku w Tel-Avlvie ares7-towano dziś aTaba, który wydał się
podejrzanym, Pny .......a ·
nym znalezłono bombę.

HALFA, 21 liiJ>'Ca. (lAT) ,- 39·
l e t,m' TVJ.lOllll
.....'- ..... ik- ż y dow!>ik'1 Z N'
J. Je-.
"?-l~ Abel ~laud, który wczO;t',aJ
ClęŻłJW Z'l"amony został w pob'Hzu
Gdy na miejsce przybyła poli, gma.chu urzędu celnego w Hai·
cja, ustalono, że bandyta dostał fie, zmarł dziś na skutek odu!.'·
się do mieszkania prZ'ez O'twaTte słonych ran.
okno, przecinając n&lycami siat~ Powstanie
Jemeniel
kę drucianą· Tą samą drrogą u·
ciekł.
JEROZOLIMA , 21 lipca (ZAT)
" Dawar " donosi z Jem€łJlu, iż
Istnieje przypuszczenie, i.ż za- wybuchło tam powstanie prze.
bójcą jest Eugeniusz Kozioł, 26- eiwko imamowi .Teehie. Na czele
letni bandyta, skazany na 5 lat powstania stoi szeik Alrasajes.
więzj,enia za napad rabunfkowy z który dokonał werbunku Ż'oł·
bronią w ręku i bezterminowy nlerzy, ofiarując znacznie wyżpobyt w za'kładzj.c dla niepo- szy żołd niż rząd. Jak utrzymn
prawnyoh przestępców,
"
ta' t
'sri:
'
.Ją, pOWSI' Ule o Je popIerane
B.l ta l
d11J'u 13 b ID przez J"ednO' z mocarstw. Urzędo·
anuy
en w
l
"
zbk~ł w czasie przewożenia go wegO' potwierdzcnia tej wiad,)
"
mości do tej pory brak.

w

nl
..
P(Jl~A'i. 21.7. (TeL wł.). _. tym, przeprowadził dochodzenia i
za słowną zniewagę
Przed kilku dnialIII znalazla !'ię w doszedł do rewelacyjnego wyniku,
'
.
ak
k
Prezydenta Rzplitej
Oto okaza łao SIę, ze
uszer 'a,
1,Ii.dce chorób nerwowych U, P.
\\' Pcznalllll niezwykla pacjentka, która była przy porodzie. omyliła
CHO,JNICE, 21.7. (Tel. wł.). - d~oiiW~.~ię~z;i~e~n~ia~m~ok~.;o;to~wiiiiiskii·iiiie~g~O'ii'iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..i--~?
a raczej jak to się oktazalo... pa- się poprostu i oświadczyła rodzi- Plzed sądem okręgowym w Chojni- c,i,enr. '
com.I że narodzo. ne dziedw .jes, l
w Sl<almierzycach wzbudzała .llli dZIewczynką. DZlccku dano na limę cach odbyła się rozprawa przeciw
•
ot! ldlkunastu lat :::ainteresowanie Jatlwiga a m:1zice wychowali ją 1<.0 l8·letniemu obywatelowi pol·
·
,
i . k' j
POS. Madej-ski nie dosłanie wynagrodzenia za
ClemnOCIe
41 _ letnia Jadwiga Kułek, która jako
dziewczynkę.
skiemu narodowości nemlec le.
j.tI;lwlwiek nosiła ubiór kobiecy, swy~h rodziców ~wdzięczało dzicc Hugo Bockowi, robotnikowi, zaOl.
pracę naukową
l;o"iadalaa silny zarost, basowy gło~ ko, ze zostało ... dZIewczynką".,
w Nowym Dworze pow. sępołińWarszawski koresp. "Głosu Po· regulaminową 7.3apl'obowana.
j 1I3llr:Hnlp herkulesową siłę. Stąd
Jadwiga Kulek wyrosła ,na h'
s!lną skiego, oskarżonemu o zl1;~wagę raililego" telefonuJ'e:
Pos. MADEJSKI miał uzyskat.
'<
1ei. przy I"da sposobności kpiono pannę ~ nic dziwnego, że me l' cm
W dniu wczorajszym z inicjaty- od sJtarbu państwa wYllagrodz~n~~.'
.. , zamąz,
. Ole
' czuJą
• C pOCI'ą<Y1I
Pana Prezydenta Rzplitej, w wyni . \vy marszałka sejmu p. Sławka za pracę nau k ow~. Na t o lW!ntSJ'
- t
ł a wYJsc
" nicj,
b
..
'
. do mę1czyzll.
ku której Bock sllazally został na obradowała komisja regulaminowa, nie <Jała zezwolema .
. let!.mllo 1< ulek, ktora prac6),\ a·
Ofiara ciemuotv rodzicielSkiej' ? lata Wl·ęzl'enl·a b"z zawi""zellia.
'
l k·
j
l' I I ' w '
ol
<
""
rozpatrując 3 sprawy pose s le, wy'
,a lIa ro, l.\ ,.
\I ~!! a nte~!Ilacznel\1U
.. k'
or~
I I t
't
I./ ' nie przewyższała rodziców stanem
nikające z art. 44 konstytucJI,
tvIII
J ' ad"ow~, .,,' ypac e;: ~11 liSI owa <' umyslowym, gdyż dotąd nie wpadła
I;:','<; !epllte wykorzystac dla lIz,ys.ka ,' l'ó,vlll'el' Ila ponlysł, z'e J'est męzcz.y1.
ry z~kazuje posłom cZE'rpania kO'! OLKUSZ 21.7 (Tel. wł.). Izyści i zysków z instytucji i przed- Podczas ~zynności urzędowych,
I
lila I. zw. _n'nt?'.. w~pacl ww~-, I " n:~ a nie, lwbietą.
\ Funduszu inwestycyjnego siębiorstw państwowych, o ile nie n:ieszkaniec Pilicy. , Wawrzyniec Dy
'~' 1l1 ,:elu zgłOSił" SU~ do lekarz:ot.
W związku z całą historią i for,
.
I"
.
ł'
t b
-l
'VARSZAWA, 21 lipca (PAT,) ma na to zgody władz sejmu.
lew ski, usiłował wyrwać z ręh.i se·
.1,1\ iei. hyło zl\zjwieme lel,arza. ma ną zmla!1ł p CI, po rze ne ~ o
,Pos. KASPRZYKOWSKI z Rado kwestratora urzędu skarbowego "
f;1 ;" '1(\Jll;ast kobiety zobac7.~'ł przed ś\:iadect~'1) lt'karskie" ,S~ierOWa!lO Ur~ąd, cUugó,,: pans~wa komum· mia uzyskał koncesję na aptek~. OIkus~a zajęte przez nit'go przeclJlli
~obl'! 1l1~' cZyZil~,
7?intrygowanJ"\ W,I~C fl.ac.len!I\~ tło khOlkt neuro,Q \ kUJe, ze w dnJU 21 lipca 1938 1"0- Komisja reg~lamin~w~ zg~dz~ła. su~ : ty, a następnie zamknął go w mie"
- - - -IItl:ZneJ, gdlle po dokładnym bad.ł· ku wylosowane zostały do umo- 1'a tę IwncesJę, llwazaląc, ze me Jest kanil1 na klucz .
.. Z.' PI:Z Sll~ :\",.\ CZLC .
wydano .,pacjentce" świadec- rzenia bony Funduszu lnwesty- to w sprzeczności ~ mandatem.
Dopiero na widok zblii.ając:ycl
L()HZKI E(~O TOWARZ'
że jest mężczyzną . Jadwigił
. et
ClOne nr nr 236i
Pos, KOCIUBA uzyskał ńrzewła- się D.olicl'antów Dylewski WYP115C. n
PUZE'CIWŻEBRACZEt
ek po otrzymaniu świadectwa c~Jlleoo_ O'ma
"
'
,
~
l'
{.\Z'.I)'/" (;nOSZ ~A Z'V t
li obecnie starania o zmianę ·J,604, 6D83, 1145,), 29183, 3640~ szczenie jlół morgi gruntu"
I ta ~E'kwestratora z chwilowego "Wl~'
{
~ - NIE ZEBR. CTWA"
mia Jadwiga na Ludwik.
i aS057
transakcja została przez komisję zienia".

n eSI-e dla

I

p slo"w

I

WJIosowane bonr

'b

I.

'

UWlezl1 sekwestra t .

.:1. VII. - ' . , m;o~ N1'R'ANNY" --' 1~::I~

Nuka niemieEka

niebezpieEze .

\V

•

le

Haiasirofalng brak mlodgt:b !iii naukowg.:b
Przymusowe przenoszenie robotników z jednego przedsiębiorstwa do drugiego
Berlin, w lipcu.
WieJkie wrażenie wywarł w
całych Niemczech okólnik mini5tra wyznal1 religijnych w
Wśród polityków angielskich ma· sprawie subsydiowania kośdolo który miał w takim stopniu przy- łów ze skarbu p ańs,tw a , Okólwilej służenia jako tarcza dla po· nik ustanawia ścisły związek
cisków ironistów, co Dtawid Lloyd między prawem do rządowej
George, Jako sygnatlłńusza trak- pomocy finansowej, a całkowitatu wersalski.ego, określono go tą lojalnością w stosunku do
na Tamizą w następujący c;posób: reżymu.
I
"Lloyd George uratował Anglię;
'Va1ka 7 IwściD]rm może w
jest naszą Joanną d'Arc". Ale jego nil'~o zmienir,llc.i formie. trwa
uie spalom/'.
nadal i jest to jeden z poważNawet jego, czarującego mówcę, nych
czynników,
zakłócają"'"ęsto podczas zgromadzenia
"'"
.
,słu
- cyc h d uc h owy spoIkó'.l l Ud'
Zl s t ar
Dla osób otyłych i muskularnych, u I ~ze~150 p.okolenia;, Młodzież, je•• mOzna sądzI C pO słuden"",
."
których występują objawy pełnokrwl- Z e]1
stości, kilkutygodniowa kuracja praw, rll, przechodzi ohojętnie obOk
uzi",ą wO<!ą gorr:ką Franciszka-Józefa wszystkich tych zjawisk.
- pełna szklanka. co ranok na czczo Z am,'k'ame
'
l,:1 t o l'ICti.lC
" IJ orgajest ze wszec h mIar w s a z a n a, _•
.. t d l ' h
mzaC.l1
s a er. c. (le przesz ł"
(l ,a4
umyślnie
szykanowalt. kiem spokojnie. OznajJIDio,lo O
chacze
Zwłaszcza kobiety rozpętały swój tym
w czasie "studenckich
•
"J d
. h d 111'c' w Heidelbergu, które w
gmew
przecIw
memu. e na z mc
·
ł
k
>t ym ro'u
~ta_y
po d zna k lem
os t rym g ł osem zawo ła ł a:
_ Gdyby pan był moim mężem,'
jll'i dawno dałabym panu truciznę ~
doNa
wypicia.
odpowiedź nie dał długo czekać. Odkrywszy wołającą damę w
głębi sali, stary walijski polityk
zimno na nią spojrzał i rzekł:
- Gdyby pani była moją żoną,

l!\\ ur'h ;".1:.1 ·.visk: ~,rzcdc '.\'~zy~I,
kim (~ałkowite.i likwidat'ji związ
ków katolickieh, a po drul';ic,
silnego nacisku z góry, dążącego do zlania partii studenckieh
z ol'ganizacjami hyłych sludellłów, połączonych w 7, wiązkach
t. ZW, .,Altherren", Na uroczystościach hcidelberskich byli o·
becni i przedstawiciele nazi·
stowIskiego
"AJtherrenbundu c"
któremu jednak dotychczas nie

udało się u'zyskać większych
wpływów pośród akademikó~

starszego pokolenia, skłaniają'
cyc hSIę
raczeJ, d o nacJooa l'1stycznych prądów Sltarego Huaenberaa,
~
" kto'ry sam .J·ednak cal
kiem zniknął z vddowni.
"Fiihrer" studenterii niemieck'lej,
• d r. S e h ee,
] s t ary par t yJ:.m'k-,
',' h l w łar Jl ma ł o znaw szerO'KIC
ny, zajmują~:y się wyłącznie
sprawami studentów, oznajmił
, , '
uczestlllkom
z13zLlu o zamknłę.
"
" k" at!) J'le k'
•
C111 ZWląZl{UW
'le l
l 'l ZWlą

l

zał je polit}cznie i historyczni C (zjazd odbył się VI Mcklenbm·
z organizacjami ,.Althern.nver-l gul, wszyscy dowiedzieli si<;, źp
bundu", obwiniając jedne i noństwowy przemysł, którcnlłl
drugie, że jeszczc za LlUl!>ÓW potrzebne są siły naukowe tłu
Bi~marcka pracowały w kierun Ilrac laboratorY.luych, gabilll',
ku .,osłabienia pajls~wa". Scnsa łów doświadczalnych elc., bOl'yClą było je~o oświadclcnic, że ka si~ z wielkimi trudnOściami:
95 proceut z,i~'dnoczenia byłych wła~nie w tej dzi edzinie musi
akademików z~łosill) akct."s (10 I on konkurować z kapitałem pry
pracy z nar.-s~. organizacjami watllym, który zalrudnia najlep
studenckimi. Oficjalna liczba sze n1lode siły, oplacająr. sowi.
tych akademików, którzy prze- cie ich pracę.
szli na stronę partii, wynosi rzc
Ok'
t
l'
.
komo 50000 osóh,
I . 'azu,Ie Slq, ~e o O( CHlf,'anlc
Zwyci~two nad .,~tarvml·' najlepszych . s;ł
naukowych
t r akt owane ,:lo.;
" t , .la
'k o po~"a'ny
przez
przedSIębIOrstwa
prywatz
Ile
trwa
już od poczatku obJ'ęsukees partu l całego ree:ymu
., .
.
l ecz pra'kt "·'.', ll."
'" za,.,a
. a j 111'e",
narodowydłso,11,1 (": CIa
• r władzy
l przez
b'
wiele ważniejsze były rozpatry- C.l~ Izm, ecz o ecme ----;- we ug
Sło w
wane nie na zjŁŹdzie w Hcidel- d
. ~r, Szulzl~ - p~nstw,u u tc
b c.rgu, ] ec.': 1'3
. wrSzee h
'
nI >'lll.ce- I ale
. k' SIę upOWO
d l wvrownac
ł d
l
Ium
' " z lez'd Zle
.
y m o vC 1
m l o d ycI1 uczn· )ra h 1. ,'łzę kI
d l
' tlCZO
t nych, 'zjednoczonych w z\\ iąz- nyc l w za]' a ~c 1 pal;s .w,o.
ku doeootów wytszych szkół. IWYc 1 po~,:o l SIę lzape nla]ą ,
Z przem6wJema "Fuhrera" mlo ' ecz rozwol
t' przemvs
l ' dl u b(pracu' . ')
d yc h d ocentow,
•
f
S
I'
lącego
na
ura
pro '.
'lU LC kt'
' bme
f ' ta"z rOJen'J ,
.
'ory musI o l owac w SI y '
naukowe, j.esŁ niebezpieczny -jak oświadczali uczeni na tym'"
że zjeździe - dla akademickiej
pracy przygotowania mlodych uczonych, MoŻe zabraknąć nauczycieli _ profesorów!

I

....

Prze Iecia ł A t Iantyk "przez pomy ł kp"

J

To zagac1nienic oddawna już
nurtujące lud7.i,
zajmujących
się
sprawami wyższego wykształcenia i nauką niemiecl;ą,
po I az pierwszy było omawiane talk jawnie, na zjeździe do·
~en'tów.
Coprawda, w Meklen-

w;ypiłbym ją!

*

Innym razem Lloyd George był
przedmiotem następującego żartu:
Rzecz dzieje się na parowcu
),;rólewskiejlinii żeglugi. Rozmowa:
- Przypuśćmy, że pasażer wpada do morz.l. Czy to nie jest wypa·
dek?
- Słusznie.
- Dobrze! Ale przypuśćmy, !e
I>an się rzuca do wody, ratuje tonącego.... a potem
dopiero pan
!-twierdza, że wydob,ył pan Lloyda
George'a, Co to jest?
-

burgu zagadnienie to zostało uJęte w wąskie ramy: mówiono
tylko o wielik im zapotrzebowaniu przemysłu - prywatnego i
państwowego ~ który zabiera
techników, chemików, fizyków
i różnych i1lJllych spccjarl!5ł6w.

Katastrofa.

*

Wszystkie "powiedzenia" fran ,
cuskie przypisywane są Tristanowi
Bernardowi; wszystkie dowcipne
odpowiedzi angielskie kładą na
karb niezmordowanego Bernarda
Shaw'a.
Pewnego razu zapytano go, w ja '
l,jej epoce chciałby najchętniej żye.
"zybko odpowiedział:
- W epoce Cesarstwa,
- W epoce wielkich wojen ... ?
- Tal. jest! Bo w owym czasie
vrzynajmniej był tylko jeden czło
wiek, który się uważał za Napoleona I.

Amerykański

lotnik Douglas Gorri gan, ldóry dokonl1ł sensacyjnego przelot'l przez Atlantyk,
przez dziennikarzy po przybyciu do Baldonnel w Irlandii.

oblega.ny

Drugiej strony tego zagadnie
nia >- odpływu całego szeregu
pOważnych sił naukowych
ze
wszystkich dziedzin, ze wzglę
dów rasowych i paI'ltyjnych _
w ogóle na zjeździe nie poruszano. !Lecz publiczność, kt6ra
czyta nietyl~{o to, co wydTukowaln o, ale i to, czego si~ możn~
domyśleć
między
wierszami,
traktuJe znacznie szerze.i zlłlga
dnienia niemieckiego ż:5"cia kul
turalneł'.'o.

"Sb

Nowa

w~r·

rozrywka

Partg"

amerykańskich

sfer

na świecie istnieje zwy· można przy tej okazji jale wzajem, jedną z pierwszych, gospodyni po.
przyjaciele i krewni ofiaro- nie uzgodnić te upominki. aby W kazała mi nakryty stół. Cóż za uwują upominki z okazji ślubu, lub sumie powstała bardzo ładna wy- roczysty widok przedstawił się monarodzin dziecka; składane podarkl l)rawka dla dziecita. W ten sposób im oczom! Po środku stołu stał bo,
nie zawsze są jednak takie, jakie mloda matka nie będzie nlUc;iala się cian i trzymał w dziobie nOWOllarobyśmy najbardziej pożądali. Prak- I sbarżyć, że wiele rzeczy by nie dzone dziecko, a wokół niego natyl'zni amerykanie zaprowladzili w Jwpowała, g;lyby wiedziała przed gromadzone były przedmioty, potej sprawie pewien system, czyniąc tym o prezentach, jakie otrzyma.
trzebne dla maleństwa, Nagie laJednoczeŚIDie
z niej jednocześnie rozrywkę towaleczki trzymały kartki z wyznacze.
z tym wysuwa
Takie "
Baby
. .· niem miejsc, a na każdym rogu sto' si".. zagadnienie o"alenl'a
P"ZC ,
rzyską, która sprawia wiele przy. Shower" ma oc"'~,,'-'.
jemności wszystkim, biorącym w wiście swój specyficzny (,harakter, łu siedziała wielka lalka, dzierżąoa mysłu niemieckiego. który aniej udział. W ten sposób rozwinął przy czym prawie we wszystkich w ręku klosl: 7~ słodyczami. Gdy pada z poWOdu braku mOżliwo
się w całej Ameryce zwyczaj "Sho- szczegółach widoczne są aluzje do ~jawili się goście, odebrano od nich śei ~kspOł-towyeh.
wer-Party" i to nie tylko w sferach wielkiego wydarz~nia_ które ma upominki i złożono je wszystkie na
Wiceminis,ter handlu narodozamożnych, ale i w warstwach g<ł wkrótce nastąpić. Aktorka angiel- stolilm w pokoju przyjęć, przy wego obiecał pańs;f;wowej izbi.e
Odczytywanie nieznanych szy· rze.i sytuowanych,
ska Meather Thatcher, która w tej czym gospodyni nie wolno było na przemysłowo - handlowej
dur'
. - t b t
d
. T '
chwili pracuje w Hollywood, brała
.
.
. d "
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.
fOW ~Ie JCs .z y tru I.le, ~es I su,
Sama nazwa nie jest zbyt łatwa udział w taki(',i ..Baby Shower" i razIe mc ~I~ '.Z1ec, o -?Iesp?d.ziance. starczeme walut na zakup su·
:tr.aJdzle do llIch odpowledm lducz, do zrozumienia bowiem. shower"
Tym radosmeJ zaJaśmała JeJ twarz rowców zagranicą, gdyż nadziL
. . k'sza t radnosc
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ł '
, ulewny deszcz
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N' aJwlę
po ega wasllie
(,znacza przecież
ale przesIała swym ziomkom
. .entuzja.
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c WI J w sensie pr.t.e .lo.ś:tVlll używane J'est
• ..,
','.,.
ego s o I a, wszysey goscle sle· 'o'wyc calilok'
'Iem zawiodła. Za
..
"
'I
.
"ZJawiłam SIę na me pIerwsze. ... l'
. ob serwowa· granIca
•.
I
oIJecneJ za Jellnego z naj epszycn dla określenia boO'actw nadmiaru.
I"
. ,.,zJe I wo k oło I. b aczme
me c h ce "ekkich"
ma·
spec~alistó,w od szyfró~ n~ świecie
Sama zabawa j:st właściwie bar ,,~aby S lower z mał~m ?pomm- li,. jak szctęśliwa matka otwierała leri~ów .zastępczy~~, z którymi
uwalany .Jcs t fl'all~usl{J oflc~r ~zta. dzo l)fosta. Ameryk.anie powiedzieli klem pod pachą, a pOUlewaz byłam kazdą paczkę, Nawet ~eser br! u- mUSIał Sl~ p017o.dzlc rynek We
bowy J~la~or Bazen.I.', OstatllJ~ Jego sobie, że właśdwie zjawia,ią się za
trzymany ~ stylu: kazdy gosc 0-· ";Dętrzny. ,aU! mnych ~uroga .
odkrycl~ Jest w duzym Stllplll1l sen· późno, posyłając upominki po urotrz~mał ~aJą koł.'skę z laleczką z łow, na ktorycl~ 0I?arl~ Jest lt-liacn~e...
dzeniu dziecka, .gdyż zabiegliwi ro.l
SZANSE MILIONERA.
lodowo ZJadł?m Iraleczkę, kołyskę i raz przemysł llIemlCCkl.
;\laJorowl l~dało SIę z,naleźć Iducz dzice niewąt!lliwie sami przy~to-I Milioner do przyjaciela:
ca!ą resztę, 1 ~~z~,stko smakowało
Na dodatek znacznie spadli)
rio sz~' rr\l lIstów l.rola Ludwika wHli już wszystln konieczne Womi lladzwycz3JUl('.
e
tr
ż'
• ł'
XIV dC' i~ao marszałków któr' I
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"
- Mam ~.T,f'ŚI: 'iLies;ąt lat. chciał.
w Wll.ę zne zu yCJC matcl'la ow
. . ,."
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~c I hel' tego lIrządm SIę uprzedll10 b '
h··
. .,
J k _
Shower-Party" cie~zy sie ogro") \ techlllCZfiych, które iest rezult 'j
w CJagu GWUSHI lat I11kt me zdołał Bab Sho e 1t
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_
ym Jeszcze ra." SIę ozeDlL a ~ą·
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'
cdczytać M'
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' • y
w r , na • ore zapra~za clzisz CZy moj'" st.aU?i'l wzrosną lIym powodzeniem. nie ma OCZYWiŚ-[' tern oDmzema
galunkowoścl
,
a,lor
ugo pracował ~: ;ę przyjaciół j krewnych. którzy d '
:
."
'~ J l ?
'('ie J'ednak zupełnie zamiaru po tych towarów Niemiecka <10s·
nad 'ymi ko!umnam' c ł'
' - ś'
g y powJCm ze :nam 50 at
- "
.
to>
ł d"
...
I~' .r, wresz- I1I:JJą przynIe, c ze sobą w chanakte- I
'
.
wstrzymać dobrego starego wuja pOdyni woli łatać starą ('o'!Izil'7
~ e OI~~~I~ Sl.ę Z!laCZE'ma. słowa l rze ,upominku coś odpowiedniego -- Moim z'laniem, wln' 2i się n.aj- od ofiarowania fortepianu. albo niż kupOwać nowy to "':U' .. ..
ketlllelllle l na te,l Jlodsta vle ZI·C· ł sukienkę, {la ltofelki, wanienkę, a łatwiej, gdy powiesz, że masz już kochanej cioci od zjawienia się z leJ wartości.
onstruował caly klucz do szyfru. także zahawki i t. p, Oczywiście osiemdziesi,ą.t latl
rzekiem o kilku zerach.
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Czy wszystl{je areydzieła Szeks.
Jlira są napisane przez Szekspira?
Stara kontrowersja, nigdy nie rozstrzygnięta.
Pewien dziennikarz
zagadnął Bernard-a Shawa.
Ten
zrobił minę jak gdyby się długo na ,
1I1~'ślał, a »0 lem oświadczył poufnie:
- Otóż sądzę, rzeczywIscle, :te
dzieła Szekspira nie pochodzą
od
Szekspira, a12 oC1 anglika, l{(óry
:iył w jego czasie...
nazywał się
Szeh.spir!

*

Wszędzie

towarzyskich

Aby jednak przemysł pań
stwowy nie był pOZbawiony pOtrzebnych sił naukOWyeh ł wykwalifikowanych
robotników,
których brak Odczuwa się wc
wszystkich ddedZinaclt, wydano de.kret o przymusowej pr;tcy, na mocy którego mOżna ~
bl'ać każdego rObotnika z każ
dego
przedsiębiorstwa,
aby
przenieść go do państwowej fa.
bryki, zakładu przemysło,~:("go,
czy kopalni.

czaj,

że

I
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Zwalczm, DSJchoze
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Prezydent Łodzi Godlewski o zamierzeniach inwestycyjnych naszego miasta

ll(jJJ

Wobec tego, że w chwili obcc
roboty sezonowe trwają w
całeJ pelni, zwróciliśmy się do
prezydenta m. Łodzi p. M. Godlewskiego z prośbą o naświetle
nie zagadniell inweslycvjnych i
sp-recyzowanie dalszych zamierzeń zarządu miejIskiego w Ło
dzi.
\V sprawie tej p. prez. Godlewski oświad~zył nam, co na-

gulacyjnych, przebicie i poszerZeJI1ie arterji komunikacyjnych.
Dla przykładu wskażę na opracowanie planu regulacyjnego
południowej dziel1llicy miasta na
skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej
z Pabianicką. iP'l'ojektuje .się wy
kupienie terenów Leonhardta,
przebicie uJ. Piotrkowskiej od
Pabianickiej do Bednarskiej, upOrządkowanie pla~u Leonhardta, wybudowanie na nim stacji
koleJek do.iazdowycb i dworca
autobusowego.
Opracowano również plan regulacyjJny północnej dziellI1icy
miasta, położonej między ulicami Pomorską, Sporną i Brzeziń
ską. W roku bieżącym przebito
już uJ. Trębacką od Cegielnianej do ul. Dr. Kopcińskiego. -
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stępuje:
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Brutalny budzik

DYŻURY

Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki: M. Kasperkiewic~ Zgierska 54,
A. Rychtera i ŁobOdy, 11 Listopada 86, M. Zundelewicza, Piotrkow"
ska 25, S. Bojarskiego i W. Schatza, Przejazd 19, Cz. Ryteła, Kopernika 26, M. Lipca, Piotrkowska 193,
A. Kow:alski I S-ka, Rzgowska 14"1.
APTEK.

RENTGEN W SZPITALu SW.
Jak nas informują,
~ dniem 1 patdziemika r. b. w szpi
talu św. Józefa. przy ul. Drewnowt>j, ie J za,instalowa.ny zostanie apara.t
J·.)ZEPA.

Jesteśmy
obecnie pod znakiem kanikuły. Zażywają ludzie
dobrze zasłużonego wypoczynku gdzieś poza granicami mia\Sta, nabierają sil do wytężonej
pracy zimowej. Niestety, nie do
tyczy to zarządu miejIskiego. W tym właśnie okresie prowadzone są na.lwiększe roboty inwestycY.ine w mieście; realizuje
się żmudna praca przygotowa w
cza miesięcy zimowych, w czyn
wcielają się zamiary i projekty
~ produkt dłp"';ch badań, rozważań i ka·l kuJacji. Z dumą mo
żerny powiedzieć, że .przypadko
wych Tobót w Łodzi już nie ma
my. Każdy nawet drobny oddnek J'est częścią ogól"
gramu przemyślanego i sŁanowięcego jedną całość. W prac ach
naszych, jak zwykle,
pierwsze miejsce zajmuje kanalizacja i wOdociągi. Robót tych
jednak w mieście już nie widać,
gdyż całe śródmieście dawno
.
k
l'
Jest
s "ana lzowane,
a rury wodocią.gowe
w nim ułożone.
~
W bieżącym iroku układa: ~i~ na
.
k'l
~przestrzelll 10 l ometrvw I'nrociąg łIoezny o średniey trzy
czwarie metra, który połączy
studnie, znajdujące się na Choj
naeh .ze zbiornikiem na Budach
.
d t
5tU!A!YW5kiCh. D ązymy
o ego,
aby już w roku 1940 Łódź
o"";"'mał
_noe
t ' dr
~""J
a 1ft'~1 ezys ą l Z o
wą wod~ z w1)dOciągu miejskie-

UBÓJ W RZEźNI. ~ W oliresie
P;f rW:;1.ego kwart.a.łu r. b. ubito W
17.c;źni ruizjskiej 9.432 sztuki trzody
cLlewnŁ'j. Ja.k wskazują dane uruclwmienie giełdy mięsnej wpłynęło
La zmniejszeni" się uboju trzody
chlnvuej ') 8.729 sztuk w porównaHiu :t identycznym okresem roku
1937.
W pływy rzeźni zmalały 'tV' tym
okresie wskutek obniżenia. taryfy
ubojowej i spadku naSIlenia uboju.

Jak juź donosiliśmy, dziś przy- Kościtrszki.

będzie ~o Ł~zi p~z~dsta~iciel żan-j

Dnia 20 lipca 1938 roku odbyło się 362816 363863 36!Si6
'" PKO siódme publiczne premiowanie 367809 367971 367992 366490 367487
l;a wkłady oszczędnościowe, premio- 370315 371096 371108
wane serii IV.
376831 37954J 379865 ~82564 384428
\\' prcmiowaniu brały udział ksi1- 385528 386987 387963 a89610 39071a
ż('('zk i. na ];l6rc ",ni!'~iono wszystkie 3!lHl20 :!!l3046 395417 39735? 3!l82t6
wkładki za ubiegły kwartał w terminie
Poza rym padło 211 premh 110 złodo dn ia 2 lipca 1938 roku.
tych 100.
l'remi(" po zł. 1.000 padły na nr. nr. Po raz drugi padły premie: zł. 500
:lOIHJ:a J.l.870;; 372481 373742 384910 na nr. 328017, zł. 250 na nr. :161164,
('\'("l11i(" po zł. 500
plldty na nr nr.: zł. 100 na nr. nr.: 323311 355305 368710
~nl;lq [ :J009n:, a1131n :11202.3 a:l1;;OCi 385:18:; 3881!)2
31:1721i ;111;\);\0 :\20Ii7~ :}28017 ;\;141+.)
Ogółem padło premii 30J na lączną
;:;\81; 1il :13~)20!l ;!;,\)O(; 1 :11;:\2:)7 :l(j:j I j:; kwolI) zl. .3:!,(;00. _ O wylosowanych
~(j7112 372700 37G07.J :J81173 :J!l15;)1> prellliach wta~ciciele ksillżeczek są po3fl.li07
wiadfJl11ieni lislownie.
1'rt'mil' IW zł. 2;;0 padly na III'. nr,:, K~iąż cczki 'erii n'-pj, na ]dóre padły
:>022\7 :1O,;ł7l :1I :!liU2 312888 :lL.)7V~ Jll'!'mie w porzednich Jll'emiowan iach,
3W76J) :nx:.!:\\l ;)J!)(;28 ;120252 :121017 dOl y chezas lJi"podj~le:
:ł215:1:i :\22729 ;l2!OHi :;:ld80:l :\2987 i
ZI. 250 - 30!l8()\J 346442 :n:}(l.) 7
;:,\1.JO:! ;;;J·Hllti 33ł!JHi :n4!)j8 :la58;W
Zł. 100 :\01:369 302!l71 ;:25787
3~77.)2 .;.t 141!l ;WiMI2 :3+7882 a ~82:)O :3:H632 :i.148[;9 340210 34:1064 a4778:i
~ H17(f" :l;; fl[)O,) :;;)1 R;! :;:'25Hl :{,j3017 :~:)2;H() :l.H352 35.3618 357n05 36541G
JjjJH .3j183 3:)8[;)8 361161 3{j118~ 38Gu67 ,838 i:l :388!l7!l

światem

tioilibowa

Również i w dziedzinie bullo.
wnj.clwa dużO się w Łodzi robi
N'leWIe
. l e copTaw d a b u duJe
I' SIę
.
Mąi,
o~azałvch kamienic nrvwatnycl,
w śródmieściu, projektowau'.!
są natomiast budo\~e przez pal'i
stwo, mia<sto i instytucje sp ole·
czne. Obok projektowanej budowy gmachu urzędu wojewódl.
kiegQ,
huduje się obeonie
AkcJ"a prof.-Iaktyczna przed epidem.-ą tyfusu
• pny ul.
~mac h po1-1-'
MO.lego lladia
brzusznego
Narutowicza,
gmach chłodni
przy nI. Rokicińskiej, gmach Hi
W okresie lata rok rocznie obser ków dla chorych na terenie szpita- blioteki Puhliczue.i przy nI. Kowuje się pow.ażniejsze natężenie za la w Radogoszczu. Barak posiadał. pernika oraz gmach Wolnej
chorowań na tyfus brzuszny oraz by ogółem 40 łóżek. Uruchomienie Wszechnicy przy ul. POW. _
dezynteriI' _ krwawą biegunkę. baraku nastąpi prawdopodobnie w i\I' t . .,.. •
.
'"
• .
' las o .rulZ w przy/sz1ym mleSIąZjawisko to notowane jest rówmez sierpniu r. b.
cu przystępuje do buJdowy Mob
k ' I t'
K rw~~a
J d
.
. ł zd rowla
.
~ o ecnym o resle ~ mm.
e nocze śme
wy d zla
ku miesZlkaniowego dla robotni.
biegunka
występuJe przewaznle publicznego przypomina mieszkań- ków o 96 mieszkaniach 2-izb()..
' pl'ć mI ek a suro- wych na r\owym Rokieiu.
z ch wilą pOlaW1en~a Się pterwszych com, ze
Ole nalezy
owoców.
wego, wody nieprzegotowanej) kon
Z tego pobieżnego przeglądu
Zabezpieczając się przed ewen- sumować niemy tych owoców, za- miejskich robót inwestycyjnych
tuałnym wzrostem wypadków za· chowywać higienę, myć ręce przed widać, że Łódź ipowoli a/l e stale,
chorowań na tyfus brzuszny i krwa każdym posiłkiem oraz tępić mu- konsekwentnie i planowo dźwi
wą biegunkę, wydział zdrowia pu- chy, roznosicielki wszelkil'h zarazo, ga się ze swego zaniedbania ł ,,blicznego zarządu miejskiego w Lo ków chorób zakaźnych.
pośledzenia, Że ma ambie,;Q pra·
dzi projektuje uruchomienie bara1 cv na polu podniesienia swef'o

dziecI, siostry, bra[ia, bratowe i szwagrowie

Baraki" w RadogoszCZU

o
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•
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J wyglądu
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PORAŻONY PRĄDEM.

ILapięciu. W stanie groinym oJwie.

I

Wczoraj wydarzył się straszn)o.
wypadek pr'!.y pracy w firmie
Zysman Bornsztajn. Zs,trndniony w
tej fabryce ,)u 12 lat el'3ktromonter
N. Teneobaulll wykonująe naprawę jednej z maszyn, wyłączył prąd
dektryczny. Jeian z robotników
nie wiedząc o tym, że Tener.baum
jeszcze napra.wia maszynę, prą.d
z pO'\'iTotem włączył.
Tenenbaum
zestał porażony pq.dem o dużym

ziono go do szpitala.
BURZA Z PIORUNAMI.
Nad Tomaszowem przeezła wczo
raj burza z piorunami, która po·
ciągnęła za sob~ ofiary w ludziar,h.
Przy ul. KralIcowej 3 wpadł piorun do jednego mieszkania, niszczą/}
je. 9-I<1tnia córka lokatora Józefa
WIECZOREK została lciężko porażona. Następnie piorun uderzył
w dom przy ul. Gęsiej 14, nie wyrządzając tam jednak żadnych
f;zkód. Natomiast.w s~siedIlim domu
Skończ,ł,
wi:-kutek uderzema plOrunu dostała
:ttaku nerwowego 40·letnia Antonina BYKOWSKA.
Pozatym piorun uderzył w KOO godz. 12-ej w nocy, wygasły ILin farUarni Hamana i wpadł do

sie Ulgi

koleJ·owe

zewn~trziIlego.

Łódź,

mia's-to pracy, centrum przemysIu polskiego, drugie co do wieI
kości miasto RzeczypospolitejmUlSi przestać być kopciuszkiem, .,złym mjastem", a słać
się miastem wielkim, pięknym,
doskonale zagospodarowanym.
Musi stać się nie tylko ośrodkiem kultury maLeriallllej, alc i
duchowej. Powiullo dążyć do otwarcia Akademii Lekal'skiej i
rOzszerzenia 'Volnej "'szechnicy, aby stać się wreszcie miastern uniwersyteckim. To dźwiga
nie <się Łodzi wzwyż powinno
napawać dumą każdego łodzia-

lz~

nina.

1P0,,,inien on . zwalczać

wśród 5we~o otoczenia psychO-

małomiasteczkową, obawy
przed każdą inowacją i głęboko
wierzyć w wieIawść Łodzi, jej
wspaniałą przyszłość i w jej poważną rolę w gospodarce ogól·

87Y:l% ulgi przejazdowe na P. K. wnętrza fabryki.
nopaństwowej.
(Kt).
P., dla dzieci do lat l4-tu, po'M ó- . .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
żujących w towaT,zystwie opriekll
nów.
~
kolejowe.
zaleceme przeastawIema właspowodowało dłuższą przerwę w ruchu tram ..
dzom centralnym do!kładnych ze
sŁawień statystycznych o ilośd
wajowym
przewiezionych dzieci.
\V czoraj przed południem przy z(·~koc7.yć ,'/, wozu
Pllnieważ rozbitv wóz 7.atarast)·
zHegu 1.1 lic Piotrkowskiej i Emilii
złot,ch
wydarzył się wypadek h:amwajowy, wał całą. je l.d nię , ~astąpila na. uli,
Z uliey Emilii na Piotrkcwską ey iPi..t,rkowskiej przerwa w ruz kwesty na T.
ulicą.
wyje7dż:J.ł wóz,
załadowany żwi chu tramwajowym między
Kwesta uliczna lIa rzecz kolonii leinich 'fOZ'u w dniu 20 czerwca b. r. n'm, pr0wadzony przez Antoniego Rad wańską Ił Placem RE'ymonta
Tr:lITlwajo kursowały drogą okrQż
dowiodła,
że społeczeństwo naszego KRYSIAKA (Marysińska 56).
miasta docenia praeę 'fOZ'u.
W tym momencie nadjechał tram ną·
Dochód z kwesty, mimO złej pogody waj linii ,,1". Motorniczv nie zdołał
Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i.
i ł1ickorz~'stllyeh wKMlnków, wyniósł
tysiąe trzysta dwadzicśeia dziewięć zło- iuż zahamować elektrowozu. Na- Trallgutta nastą.pHo wczoraj prze'l
tyeh i 75 groszy.
ftąpilo gwałtowne zderzeIlie. WÓ3 południem zderzenie tramwaju z sa
Zarząd 'fOZ'u składa tą drogą ser- uległ rozbiciu. Uszkodzony
został mochodem. ,N& szezęście oheszlc
(leczne po(lzil;kowanie kwestarkom i
się bez ofiar w ludziach. Samochórl
/ kwestarzom, ofiarodawezyniom j ona- r{.wnież przód tramwaju.
Kry~iak zdołał w o:3tatnj('j chwi, i tramwai 7(\~t~1T" .. ~-l:Ol l7.()np . O)
rodawcom.

;~~~~ ~~~i~~ I Dyre~cje

l

z tym

W południowej dzielnicy mia
sta nabyty zo's lanie nieba wem
przez millisto park \Venec.la €Y
raz udostęP'lliony PUbUCZllOści
zieleniec, 7Jl1a.rduj.ący się na te<
rytorium Leonhardta na prze
dłużeniu ul. Piotrkowskiej.

WyprowadzenIe zwłok odbc:dllie się dlliś, w piiltek, dn. 22 bm.
o godz. 1 po poł. z domu iałoby przy ul. Limanowskiego 117,
o czym zawiadamiajil pogrllteni w głębokim żalu

Myśli" się również o wyjściu
Paweł Łodzi z chaosu urhanistycmego./
Pl
anuje się szereg posunięć re-

P. K.O.
~
Preml·owanie kSI-5z·eczek

si~

z domu Frledman

przeżywszy lat 45.

Ułotenie ruT w~ddci~(),wy~h

przyje!dża dziś do Łodzi

_.!:...-

lł~bC!ka

i lka!IlaJliza~yjiIlych w śródmieści'llpozW<Oliło :na rozpoczęcie ro
b6f d!rogow~h, mających na ce
Ju k<msekwentne usunięcie z ul~ naszego
miasta "kocłch
1b6w"o Jeszcze w roku bieżącyIJj cala ulica Piotriko'Wska z
wyjątŁkiem małego odcilIlka od
ut Czerwonej do PlacUJ Reymon
ta otrzyma ulepszoną nawierzc~ni~ z kOSltki ba'z altowej. Wreszcie ta na·sza centralna i
najwaimiejsza arteria zostanie
uporządkowana, podobnie jak
ulica: iPabianicka. Ulepszoną na
wierzchinię otrzymają rÓW'lllez
RżgoWlSka" jako uJica wylotowa,
a w śródmieściu: Sienkiewicza
od NarUJtowicza do [Przejazd, ul.
Andrzeja od Piotrkowskiej do
M. Kościuszki oraz u1. ILegio~ów od PiotT'kmvskiej do Alei

Mir. Hodoss,

Projeklowana ulica obok pose-l nymi literami. Fasady domó ,
sji Ojców Bernardynów przy ul. zaczęły być systematycznie odSpornej b~dzie ulicą wylotową nawiane. Tegoroczna ak~ja p ,
z Łodzi na uporządkowaną już premiera w sprawie polepszenia
szosę Strykowską I - trakt war- wyglądu
osiedli niesłychanie
szawski.
przyśpieszyła realiza'cię tvch za
Po uporządkowlliniu
więc miar ów i spowodowała, że czer
dzielnic przydworcowych po- wOIlle mmy zaczęło się tynko·
rządkuje się obecnie dzielnicę. wać i że znikn~ nieestetycznc
wjazdowe do Łodzi. Odpowied- białe parkany tak eharakterysty
nią oprawę architektoniczną u- czne dla Łodzi.
zyska również piękny Plac DąZwiększa się rÓ'WInież z rokl1
brow:skiego z chwilą wybudowa na rok iiość parka:nÓ'w i zieleń
nia na nim htrnacbu urzędu wo- ców w mieście. NaJwiększy na
jewódzkiego.
kontynencie europe,fskim pM'k
ProwadzOllle już od lat kilku ludOwY imienia :Marszałka Pił
prace miejskiej inspekcji budo- suclskiego na Polesiu Kcmstalllwlanej doprowadziły do usunię tynowlSkim jest j,uż na ulkończ.e.
cia z frontonów domów szpet- niu. W tym miesiącu oddany zo
nych szyldów i zastąpienia i~h stal do użytku publicl'l1ego park
pięknymi neonami lub plastycz Julianowski.

B. P.

go.

WIZYTACJA KOl·ONII MIEJ·
SKICH. - Informują, że wyjecha.li do Serw i Lysej Góry przedsta.\"iciela za.rzą.du miejskiego w ~
d~:i z wiceprezydentem
A. Pąez
Hem na wizytację miejskich kolonii letnich.

mJr.

W dniu 21 b. m. rozstala

,.Jf-

1<' C'lltgenowski.

darmern węgterskleJ,
Hodos

małomiasteczkową'

1329

o~zymały

o. z.

Zd erzenie na u.
I p.lotrk OWS .lej-
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I. Z iałobnej kan,IIWJdeczka PO insIJlucjach"TOZ"u'
I"
k'
Zmarły przed kilku dniami dr,
Zdzisław Precbnel' był przez lat 30
zgórą członkiem 7J1lrządu, skal'bnikiem i lekarzem towarzystwa opie·
ki nad matką i dzieckiem "Kropla
Mleka" w Łodzi. Na tym stanowI!11m pracą gorliwą i nieustanną po·
łożył zasługi wielkie, przyczynił się
W dużej mierLe do rozbndowy i roz
kwitu tej instytucji.
Lekarz wykształcony, pionier pro
iilaktyki nietnowlęcej, szedł stale
z postępem i w €hiałalności swej
wyliazywlał głębokie zrozmr.ienie
opieki naj niemowlęciem.
Jako członek zarządu i skarbnilt
był dr. Prechner rozumnym, przewidującym doradcą;
obdarzony
taktem i umiarem wzbudzał sznCllł1ek, a jako współtowarzysz prary
i kolega cieszył się ogólną sympa·
tią i uznaniem.

. prowa d Zł. swą d Zła
. ł a nosc po.d zna lem
as uzona ta 'lns t y t uCJa
walki o zdrowie i czystość młodego pokolenIa

Zł·

Zaginiecie

ucznli

powszechnej

szkoły

w

Łodzi

Zaginął w tajelllnicz)cJI llkolicl'
Ilościach 12lPtni Paweł - Zdzisław
PRUSS, l1czeń szkoły powszechuC'J
w Łodzi. zamieszl,ały przy ul. Km·
kusa. 13.
Rysopis zaginionego: wzrost lijj
cm., postawa prosta, wlosy hlond,
czoło wy:30kia, oczy niehieskie, uz~.
bienie pełne. Ubrany hył w cieilkil
marynarkę walnhUJą koloru brązo·
w€'go w kratkę, z tyłu przez środol,
wąski pas9k, spodni;) do kolan tegoż
koloru, koszulę starą białą. z P()·
dłużne wąskie pa.aki, szn.re, E>weter
wełniany, szary znis'wzony, zapi·
mmy z pr'lodu na zamek hłyskawicL
ny i rękawy do łokcia, pończoch~
czarne, długie, sandałki skórzana,
był bez cUJ.pki
Urząd śledczy w Lodz.i prosi 080
by, mogące przyczynić się do od.
nalezienia zaginionego, o merowanie wiadomości do na.jbtitS'Z'ago pos1~l'llDku policyjnego.

' .
Towarzystwo ochrony zdrowia około 5 tys zł. Subwencja gminy
Następuie zwiedziliśmy półkolo
ludności żydowskiej w PO]SCf.l (ocl- wyznaIł~owej wynosi 2 tys. zł.
nię w ogrodzie "Milanówek"
pou
dział 'IV Lcdzi), ,,'lUZ", prowadzi
Niezwykle ciekawą i charaktery- Dołami. Na bardzo dobrze usytuo·
na ter'2nie naszego miasta szeroko 5tyCZlla: j\lst pozycja ok. 34 tys. zł., wanym terenie leśnym obozuje
rozgałęzioną działalnlJść.
O pracy p!lcho!lząca z opłat, wnoszonych I przez 5 dni w tygodniu przeszło
hoj słyszy i mówi się wszędzie, lo, przez kOIi;~'stających ze świadczell 700 dzieci. 500 z nich pozostaje tu
:1.ultaty jaj są oczywiEt.e. Może dla- t0Wal'zystwa. Są. to opłaty grosze· ~ koszt samorządu. Dziatwa pod
tego "TOZ" należy de bodajże naj wo od 25 gr. $wiadczą. one dosadnie cpieką. wytrawnych wychowawców,
p··pu1.uniejszych instytu.cji
spo· jak rozległy jest zasięg działlalnoś- spędza czas na zabawie na wolnym
łl!ezllyeh w Łodzi. DoŚĆ ~zezęśliw:-t ci "TOZ'u".
powietrzu oraz na pogadankach.
1;~7ła myśl zaznajomienia opinii pu·
Inne sUUły, wpływają.ce od mia· Olrzymuje trzy razy dziennie posihlicznej z całokształtem działał- Elta i gminy idą przewain"ie na po łbk. Wieczorem dzirci odwożone są
noś ci .;roZ" i z jego ~ytllacją w klyci~ świadczeń, wykonywanych tramwajami do domów.
chwili obecnej. Bilar;s ten doko w zastępstwie tych urzędów. Min'C)
Frekwencja jest b. 'Ivi<?lka. Że
nany został na odbytej 'Wczoraj wszystko ,,'lUZ" je~t instytucJą dziecJ są. zauowolone z półkolonii
konferencji prasowej w lGkalu to· dEftcytoWą. Pracuje uzięki zaufaniu świadczy fakt, że wiele z nich prze
warzystwa przy ul. Cegielnhrnej 14. dosta\ycćw i społaczellstwa.
krada się na teren półkolonii przez
a. Dastępni~ podczas wizyty wszyst·
Po konferencji dziennikarze zwie podkopy, albo przez parkan. Nie·
kich instytucji "TOZ'u". Dzienni· dzieli niekt6re instytucje ,.1'OZ'u", stety, brak miejsca dla wszystJdch,
"Kr(lpla Mleka" wspomina przed·
karze nrieli do:sl-onałą. spo_(\bno~l': jak poradniQ dla matek, w ),tóryclt potl'J:euujących świeżego powietrza
'\'cześnie zmarłego z wdzięczJlością,
}Jodziwiania tej pełnej p0śl\'ię~'ani1 udziela.ne są lekcje prawidłowego i ~Ionta.
że wiernie i owocnie pracował,
a
i oIiamości pracy.
Jrarfilicnia, leczone są niemowlęta
(,iekawi) jet't. że na kolonii prze·
choć przykuty do łoza boleści nie
Na konfercncji obecni h:vli z ra· ehora na ];;rzy"icG, !td'l.i(' otrzyJl1l1. hyw..! duży odsetek ,.ochotników'!,
~8.r
przestawał 3nteresować się sprawan:iellia zarządu m. in. pp. pl czes ją rozmaite preparaty, odżywki, dzieci chrześcijańGldch, któr(' rówTEATR POLSKI
mi tej tak przez niego umiłowanej
dr. Szyfmnn; dr. Szwalbt> i K. Ka' mleko itp. D7,iellllikurze z"'icdzili lli('ż 11trZ)'j])11je "TOZ".
Dziś i dni na$t~yeh o
20M
instytucji.
baker.
śWlet.tl.ie urządzony t~abjllet d.:nty·
O:statni etap wyci2cL:ki. to Wis "Brat marnotrawny.
~zęść Jego pamięci!
J '
.
l'
G ora,
'
. .•
.
LETNI
D r. ~zy f wa.n IV mowie . . 'rej jJlJll t t
yC7.Il~., o raJ.: g;a ) 111(' t !.''ll'l1l:lf,ty,j mowa
gazIe
mle!:zczą
su:
Dama odTEATR
Malksyma"
.- ~
kreślił, że ,,'rOZ" jest jcdyn:1 imt y kCZllJl·.Zr-j, jedyny, Jlozn. i~tllil'jąr.rll· dwie kolonie letnie ,;TOZ'u". Prze· dz'iś i codziennie o godz. :n-ej.
tucją
żydowl'ką,
ktrjra
krzl wi \Y npltall1 .\nny :'\[arYl.
I.y\\ a tam prZl'~zlo 4(1(1 (1zic'ci. U·
wśród szerokich ;nad ideę proi'ilaJ;:.
". sekl'ji api"ki mld rlzipl·kielll rząd;;.'nin wzorowe, opieka llaUZW)
tyki leczniczej. Prowauzi prO]):1" I'UpOZllallO W7.cd~ta\\'ici('li j11'r..~y ('z:tjll3. "amopoezucic dzieri jest.
na kolonie TOZ
g:mdę higi~ny 'VI' słowie i ct.yllip z pracą opiekunów spole('zll~'ch, od do"konale. Cały dzielI spęclzają 1I:t
])omcną. uziahlnobei "TOZ'n" jp i:i t, "jedzając~'ch
gniaula
bi~rlotJ' za ba \\':teb. ~pie\" i~ i Tacjonaluyu'.
Jutro, t. j. w sobotę, dnia 2S Iipea
Na teren posesji, przy ul. Piolrkow·
"d k' . .
I
o godz. 22·ej na terenie kolOIlii .. TOZ.~
0łlieka
nad
matk"
i
dziecliicm,
:\
;'0 Z lej 1 ud.lidaj:!c.\T h por:\·1 I'o'j" ypoczynkl1.
Kolonie
te
zwrócił
l' 'v Krzyz'ówce na ,")'<-'!oweJ' G6rze ..la
Jkicj 211 dostali się w nocy złodzieje.
"t
ol
,'T "11.1
""
?:akradli si~ do SZO!?y fabrycznej. firmy zwłaszcza n8.d Il\lo'JYI~ pokoleniem. dziel)"l 1\ ~pr.nyjc w.\·('J~O:Y:lIl1.:l j 11- uwa~ę władzadmin~stracyjnyc.h raniem komrtetu, Eorganizoowanqo
Irador POLAKlEW ICZ, z którcJ skra· Praca kontynuo\\'a na ]e~t pod zna- tl Z~'I1l.v" 'lIlI,1 w rz'. ;;to~el u:mltw.1 swą Idealną zabudową 1 schludnos. przez letników, urzl\d%ona zostani.
dli 10 paczek pr~ędz~ wełnianej i 30 Idem p.uero·i,::znej valki o zdrowie I Dal:'ra liro!!;1 ]1/'O\';;\llzi (hi.'I1HI.1 cią. l.i,·zne JllldYIlKi i pawilon v, wielka zabawa letnia.
J,g. prz~dzy wcłnJUueJ w molkach o· .
.. o .
...,1
..
'j b '.
I P '/
1 l
'1 . . I '
.
W r. b. na kolonie letme TOZ'u wygóJncj wartości 1.000 złotych.
'
czystl)~C no~eJ g.CJ1erac.lI. n:I""~') I '<1:'7.\ !"'Zl'Z z o e .... fJTZ\' II. l' noc l"W' .lllJ". ]l,,~.. I . OII ~zo ;ll'~·Jn~', '\craIJ słanych zostame 1.300 dzieci, rek1'1lł1l.
) . ..
. .
otrzymuje opIekę ,JPszcze Z<lllllll :-w:' lleJ. Jc>'t ou "zOJ'n".. c l1rz;;d~OP~T l d~' 1tp. ~pr:nljl.r Jakll:tJlepsze wr~· jących się % najbiedDiejuej 1adDo6r:i
) ollcJa pocIągnęła dO' odPQWledZ1a!·
". b .
.,
1 tl'
. I I' . . t'
l'
d'
l
. sta.. K01/111'tel doeb6d • baności karneJ' Feliksa GOTO~ISKIEGO l'OUZI, Ol.... lem roztaC'zana }c.;t Opl(,,' ]1~)( r.w ,1. Y. ~'I!' ąf.n.l~l SWU' 11If'. l7.10 zetli' na z.WJC za. jącyr l.
naszego mla
t
l
l
t
t
l"
I
l
prezy
przeznaczył
Da adeaie fanda·
I
(Dednarska 10) za używanie do pracy lla na~nt nad ciężarną kohietą·
,I
ro~' 1\1 l'.! O]lICP,', ~"" l'lIla .yCl.·
IP~11I1l11.]:l(' ""1.,1'1(' t1'ZC')l) Hon· . ó
li: 10M' let 'eh
Wobec: teso
~h(lreso ko-nia.
. ~ajwj~kszą bolączką towarzyst'.1 f1 T,( Jll'l II.'~ak(~w:l.llj1t 1.1j1'1~1 j zil:!'! tlM.m\ ać. :i.e .:1'OZ" prow~(lzi swą ~~;a~ się1
te ~~
- \V mieszkaniu ·v.łasnym, przy ul. J<'/'t hrak odpowi~dnil'g'o 1ckal1ł MaJ.: ollz.l''' 1:111111 "~p::l'l:ll \'Il1 lIll' I l)racE, SUIIUentlle, w pCCZUCl1I pełne! liCZ'nie poprze zabawę.
Skladowej 31 targnął się. ~a życie Ja- PdrZ{'bn. y j.e.st Dom Zdrowia, 1.'l'_-Il;ipm. Za JlIleko to ,.TOZ·' płaci odpowiedzialności za losy pozoSla.! yr ~edz!e1ę o godzinie 16-ei. odhę,
kob WINTER, przez wypl':le kwasu sol ryby J11.Inj~ścil liczne iMI.\tl1('j-' oroższE' ccny od Illlr10w,Yc I, trd I·i. .iar:vch pou jego opieka dzieci. Za d7!l~ !ll~ WIelka ze..... dla Cbied ..,
1)(""0.
Przyayna samob6J twa - z a · .
... '
J •
I I l
.
..'
....
razIe numogody - Da iaB), lIrOllllaf·
1'1 ód miło!DY.
"TOZ'lI". Zaduma ,,'rOZ II' r(l~J1,l za PZ;I iI,).' ... J.I l." o UlW J1 k 11:1 !\, \ /, ~mH'ę. Le. lIalez~' ~Ię "e.flle Hlwal1le i, cona bogatym pn)fnlm.em. ~
w miare JlofYlębiauia ~:e !-in Z\'~1J I ~~"'.1 .Flk,>:-PI,
, lalill;IJwl~I<"Z(· JlOflIlrCl€.
Gel. Ii ł. d.
- Przed domem, przy uJ. Wolbor·
''''.
• :
'
,kleJ 20 niejaki Józef Urbański (Fran Lędzy, a wply\I~' fmnuc'ol\'e, I 1f':Ot.C· I
_
•iiiiiiiiiiiiii;;;
•
__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii
dszkańs-ka 66) dokonał napadu na K. ty, się kurczą.
(iOLD~ (~łynar~a 12), któremu za.~at
Dr. S~wa,lb,' roz\\ odzi "ię He 1'1,
oskarżollqch
k.lka CIOSOl\' nozem ~, plecy, przebIJa· kG nad drogami "1 ~pan~J'i 'ruz·u'·.
.
JBC mu płuca.
~ ~..
'" "
.
Omawia. działalność. lJoszczegóJllJ dl
- przy zbiegu ul!i<: Zgierskiej i
..
k
. . d
OrewDo.wskiej rolwaga Jak.6ba KRY- iustytuCJI, ja sekcji opJeb na llIJ.t
GlERA (Pomorska 25) przejechała pó?- ką, i rlzieckiem, obejmuj:lcej dwi'
lorarocznego chłopczyka Władysława poradnie dla matek przy ul. C~gicl·
,\IlCHALSKlEGO (DrewlIlowska 17). - I!.iHllC'j 14 i Pl.. Ko~cidnym .t: w kt,)
zaprowadziły
WIęZIema
mIeSIęcy
Dziecko w słanie groźnym przewiezio·
110 do szpitala Anny Marii.
ly,;h )JJZ05taje pod opieką okol.,
8(1) dli,~~i, co stanowi jedną tfl.l··
:\;1 Płucu Ko~cic1l1ym popby· 110 i w<:lo/'aj ~IHIU!ł 011 przed ą'ISięcy wi~zienła, 1llfimo, że tłuma..
- Przy ul. Lagiewnickiej ~9 spadł
I rUS7.t·owania 17-1etni Wacław KRAW. ei.1 pJ'zyJ'o~tll naturalnego ludnobci
w~łł ~.i~ P!'z~~ pt'\~'i~n C/~h lll:lgik. :t1f'l!l. j.d,o os"a/'żon~' o krauzie!. ~zył się, iż spTaw~ k<raod.zieiybył
CZYK I.Łagicwnicka 142) i ciężkO' sir: żydo\\':::!iit'j w ł"odzi. Jhlej lilUWe;\ .JOi'd lH.D,\.\HLh.. ,lego p/'OJlIJ I Sąd slmzał BcdmłrJUl nu 6 nuc Jeden z pośród wldlZÓW.
poranił.
(;hrazllj~ pracę domu '\\ychowaw· cje w)'wut~ waty
podziw i Zl"
- Przy zbiegu ulic GdaIJskiej i 11-go I czego dla llie01owl~t (żlotlka), }JW chwyt wśród wid7ów.
Listopada spadł li roweru, doznając zła w:Jf1z, n'3O'o na ko~zt i:milly· pr":('/.
Beunnn'k ('howa1 l,arl.' w b· 1
mania J1o~i, 18-le~ni Kezimierz BU- .. TOZ". '" poradni
przell~zkohle"
CJIELT (Llpowa 61).
'
.
li"
.
k'
d'
.
W stanie
. po d chmle
- Ionym ś·
ł'
I
wreSZl':e se 'eJI ople I nad
ZI(.C· p(']l1~Z(> pn:yguanyeh widzów. a
plewa niecenzura
- Przy ul. Abramowskiego 3i l>pa· kiem szkoluym. Liczba s71;,ó1, znaj· wyciąga l je po Lym ku ,dumiedający gzyms rozbił głowę (}B·letniemu
nin pllhlicZJlo~ci z wł:i~nego fI:-:
piosenki
Stllnislawowi JAŚKlEWICZOWI (Kra. ulljqC'a E\i~ pod opil'kll townrz\·~t".l
liawa.
Na.iwi~ksz:ł
uf.rl.llc·.i~
ned·1
:ł3.letni
Józt:J'
UP'J'AS
10
czerwpolicjanta. Na pOIlJO'W\tlie z,wróco·
wyno~i
80,
a.
lic7.b:t
dzied
ok(·),)
k')W5ka 10).
l~al'ka .była .Iedna~ sztU('~ka ZI~' ca l'. h. upił ~i~ do nieprzytom· n~ mu uwagę, pijany zaczął jple
4.000.
- En,in FELKER (Chojny, Dwor·
\Yicle dzieci o(~(1~. wapy('h :(O~! d.OIYJ1H z<"gal·ł{ulIlI. --. braL ou! noś i. Opuścił wJ:aśnie jedną z wać Sk6Jll!)OnOwanc na poczekaCu"':! f) otrul siQ sublimatem.
'- ~tefan l\1atecki (Skierniewicka 15) na wychowanie do opielulllów za plerwsz<'gll 7 brzegu WltlZ'.l lłot;.· knajp i samo Lnic przc~hadzał ~ię nin słowa, leHmotywem. których
~aż) ł dużą doz~ luminalu.
\Y hes:el~. ulicą • -iciarnianą, śpiewając na byla policja.
Ten tcltst włamie
oplatą. Rezultatr ter'c w~'chOwai1i;) ~('gaI:ck. chował go
spowodował, że funlkejooariusz
- Prr.ed gmachem P. K. O., przy ~?,. c1o!lkonal~. Były wypadki, 7.<, <' .lak SH;: po tyn~ O'~a~ało: wspu]m- cały glus wiedeńskie walce.
"biegu Al. l{okiu5zki i uJ. 6·go Sierp· I)ickun< wic adopton'ali .1ziccl. CZ~ ka, a na~t~P!lIe 111llt;~C.Ję zł.olego
'\Y pewnym momencie zbliżył bezpieczeńs-twa publicznego ZllDU
nin doszło do bójki między Tadeuszem
~c~~rk.a
"::·\:,Ią~~tl.
l.eS!C1~
I. wla·
ię
do niego policjant, który pro· ISZOlly b~ł doprowadzić pijaka do
~t(·
walczyli
w
sądzie
o
nadanie
im
PYLE~f (28 'p. Strz. Kan. 32), a jego
sCJoela plcl" dZl\Ht') o zcoalka zło sił go, aby sIę uSj)O'koil, gdyż za· }"oIDIsanatu.
kolrgą. który dobył noża i zadał Pylo· !!wego nazwiska,
"i kilka ciosów w plecy, )>Q czym
tego.
aresztujc go za zakłócenie spokoSąd grodz'ki skazał wCllOl'aj
N;1at~Jlnit3 m( wta om!! II ja I.j\li:(:
zbiegI. Pyla skiel'oWallO do szpitala. Za
Sprytnego
..
lll:1gi,ka"
przylapa·
.in
publicznego
w
slanie
nielrzeź- Uptasa za obrazę pO'licja'llta 'fI1
'prawcą pokłucia Pyli policja wszc.z~ła gabuletu de~liystycZl1ego, gabinetu
!i!MlCO
li
wyJU. lJptas w odpowiedzi na 10 czasie pełnienia obowiązków slu:i
po~cig. (l)
higien)' 3zkolnej, Heszcie !l0łkolo·
: zaczął śpiewać jeszcze głośniej, bowych na 3 miesiące aresztu.
- ,,'ieczol'cm odebrał sobie iycie llji, prolyadzonych z pOrtll·'l.enia n.:\
I przy czym
dopuścił się obrazy
na skutek nieuieczalnej chorO'by 56- gislratll oraz kolonii na Wiśniowej
•
Jl"tn i Stefan SZWANKOWSKJ, właści·
ci('\ pralni.
Górze.
II
,le;;11
o innr· fhbhirv pr.l d
kt
b
('v, to .,TOZ·' doż.'·1I ia. II' I'zkolalh yre ora iz y rzemle -,
zill1;~ 4.000 lzieci. Otrzvml.ją 0111'
niczej
i
skazany na rok więzienia za nad~iycia
wolewództwa łódzkiego t, dzi2Jlnj,~ P') szklanre mlEka. i bIJI· W dl\i~1 wczonajszym uległ wy. ~ Przed sądem grodzkim w Łodzi wall, a wpisywał je do Ilart(}te~
'" Pabianicach z jadącego ulicą "'o· ce. B 11'Jczpsne miejscC' z:J~muje '" padkowi samochodowemu dyrektm: stanął wczoraj 31-letni Bolesław wskutel{ czego przt>z kitli.a miesię·
pr:lf:y towar,~ys;lVa. g2binet glmna· łódzkiej izby rzemieślniczej, p. sta-I SZYMAŃSKI (Kątna 24).
cy związek tych nadużyć nie mó~1
7:U spadł na bl'Uk H·letni Antoni LEŚ·
I 'JE\VICZ ze wsi Dobroll pod Pabiani. st~'ki leczo.l.czej.
nisław DOBOSZ.
Szymański był w swoim czasie stwierdzić.
UllIJ.,i. Chłopiec uderzył głową o kumie·
Ze sprawotdania fiJ~ll1s(1\\·P.!W,
zl(,
zatrudnion"
w charakterze drugieB
nic. doznając złamania podslaw\' czasz.
~
WypadeJ~ wydarzył się na szosie'
.
ol.
Rozprawę rozpatrywał sędzia il'
J...i. \V ~tllnic g"oźnym przcwic7.10Jlo gQ :(.(·np~o pr uie, w~'1lika, że budżet wolborskiej w pobliżu Piotl'ko'\\'a. go sek~etarza z~lązku zawodowego licki. Oskarżony Szym<lński broIIiI
do ~/.l'i'ulll.
,:fuZ'u" l.am~ka się TC'CZ1Iif' otOW;l Auto dyr. DobosU1. w czasie wymi- "Praca' '; ŁodzI..
. się sam. W cltaraktt>rze świudkó'?
kliWO wHJ.n• ';11111:>,
blbk(! ćwiel'l! jania dwuch chłopców zarzuciło i
W
od 5 ma',a
.
't
. czaS1e
.
'" .do
. .14 paz
'
występowali przedsiawicicl2 zWIąZ'
We wsi Lasko" ie". pow. hl~kif'go. miloinu zloty'·h.
wpadło do rowu. Wskutek wypad. dZlerml;.a 1.936 r. dOpUS~lł. SIę 011 na Im "PraM" z Id~rO''';lli!\: ll1 50·
pl'zt'l.Jy\\ający tam 11a letni~ku J7-letni
~alll'~ 8khilki członl,( w~J::.i(; lh;:! ku dyr. Dobosz został lekl,o ranny. f.zkodę zWiązku naduzyc, a m. CHĄ na czeie.
l
ł
b' 333 ł
ki
Hieronim KnA ,,"CZYK. zarn. w Łodzi,
przy ul. 2>'lbi.,.i 18. zażywał k'lpieli '" lc~zm,~ 10 ty5., ~lłbwencja wojeprzyw aszcz:y s~ le
z. ze s.a.
.
Illirjsco" yJ11 sl:i" ie. ::"nale Kra" czyk II'.' ,htWil - ~.650 zł. Warto J1admie
dek członkowskIch i ze sprzedm.:y
'V w;\'illlw rO/:ll, .:' :.' ,,,:'·~11:I:l~I.I
na~rfl.fil Ila glęhi<: i zaczął tonąć. - nic, że przed dwoma laty w ;,en· OFIARA DANA ŻEBRAKO\VI, ZJ1~czków na rzecz budowy danIU I zost~ł sk~z:JIlY 11'1 '0;." ~= r'1I1 z
~ll.sl~le,z~no mil z. p~lllOCą: lecz byto. (lf'ckie.l" radzie miejskie.i, komisarz " T
' T
•
zWiązku.
zawlesz~l1I~m. na I::~ ~"'.J lat. 7.I tl .! zap6zllo. :\Hodzlenu't: znIkł pod Wll ' . • W' .' d k' b
./
b'"
.. NIE PRZ~~OSI KORZYŚCI
Z tytułu zainl{asowanych kwot warul1lm~n:. /.':' ~.• ·,.CI ; r I I ·l~r.0
<Ją. Po j,ilku "otlzinach uopicro wyd"
lIll.
o.le\\O z I rOlli Sil ~cncJl
"
. \
' . ")
byto zwłoki, '"
v ~ mit'j .. kiej dla "TOZ'u";
Wyl108ZąCr-:j
tSPOLECZEŃSTJVU".
Szywatlski nie wydawał pokwtto· 1939 r. p":j'WI'lJT..: .'1,' .' ;a,ę· .'
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~.7099 414, 36 591 GOO 14 178 805 985 67 243 G17.! 8725 943 83 1150715 1555 89 'J2 730s 814 525 63180 472 556 692
124 36B! 440 877 1045 130s 67 3475
~~{HJ1 23s 2355 4665 98 636 38 725 969s .23.5 588 301 602 28 735! 1160215 230s 874 641375 216 3725 489 619 709 65148 626 68 742 99 20245 329 5155 28 Ms
::!1011 1.:i9 775 227 52 77 92 93 3395 5611 664 6435 7205 8695 947 75 117122s 247 322 813s 66tl28s 425 85 725 675335 792 7005 43 838 5-8s 31225 38 380 885 542s
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.44'1.! 002 49 118113 247 42ls 5235 8~ 856 74 915 68021 1435 345 620 796 729540495209 338 75 9635 89 5300 617
'(1(1265 89 236 437 598 65S 70ls ł9&17 775 8b 1190745 3645 410 513 8335 690265 1395 3265
59 833 455 57 964 62585 5355 947 703~
i I , 575 615 31U4 5'3 2M! 72 4.93 7735
12t12&fu 674l! 824 925 1214745 l)60s
70153 7445 575 90 710H5 215 597 633 1165 51 317 43s 501 720 29 928 MiS
DZ' IS' IEJSZ" PRoG D .......
S s 32075 3725 4095 121 597 6M 7Gb 'Ms 25& 52s 952s 70s 1221095 354 5405 9M 72142 624s 73051s 65 343 565s 086 9501 9245 30
..
,n.·U'
\'018 O! 33016 &8 73 985 2iih 30Ił Ub 6235 85s 98 7'57 8015 70s 943 123119 25 701 744075 715 837 585 75607 22s 982..
10077 160 432 57s 6815 86 759 64 975
RADIOWY
i 0, ;,O l s 33 5 6405 7225 24s 67 68 3UOl 37 215s 93 3835 4405 853 12ł2~s 83 764505 8985 77001 90 212 78481 755 11088 3285 4295 675 9175 32 34 121505
6.20 Muzyka II płyt i gimnutyb
.!fi (j05 3 13s 566 (81) 945 70la 8U 95ł 3095 ~ 458 61 610s 869 1250015 185 795815 011 97s 9005 695
229 6225 747 90b 133185 815 29 975
7.15 MUlyka poranna
.J;jtlB9s 110 17 31 37·1 78 łOO 534 611 łUs 5a9 777 842 1262375 664 963 127478
80181 300 4165 572 9195 81089 1095 14356 451 74 5055 976 153065 10 8/15
12.03 Audycja południowa
::01865 210 53 3Gls łM 533 ~ 66 8111 6711 1280255 2335 95 424 96 7585 841 269 4715 632 872 82037 258 4685 6i3 965 539 42s 961 16068-'627 815s 916 172181 13.45 Utwory symfoniczne Dei'.'._IIII_~.
(i"~ 7165 685 92s 832 9th BO 91 3703;) 129047 231s 79 695 806
76 833365 4925 6095 7245 85 878s 84174 673 18091 192 236 85s 622 19012 235 ' go (płyty)
l n., 2 13 60 318 475 67 88 490 544 875
130132 258 95 520 485 71 623 7275 82 3165 406 644 9705 850Hs 252s 528 685 54 715
l 14.20 Mm:yka obiadowa (płyty)
;\['" 87 99 737 827 335 38249 71 326 406 131202 345 89 448s 532 653s 645 761 802s 98:} 96 86077 ·155 5585 985 87328
20139 6085 842 904 21318 402 5975
15.1? "Głośn~ s~umią Gopła fale" .
;,025 11 17 854 917 39005 215 30s 212 9SOs Bl 13208930816 ł 8419s 5195 912 ($58 935 88038 306 8 4095 89096 499 ~ 15975 5O?5 7Q3s 223c6 87 454 609 81 audyCja dla dZIeCI 5ta·r szych
;\79521 75709 809
1330275 267s 495 1~4097 1735 452 76 789s 867s
8225 99; 23467s 760:' 836 51s 88 24~895
1~.30 R~zmowa.z. chorymi
-10170s 2235 5-24 60s ~ 7085 63 820 6925 13'50t>9 1025 5as 248 53 562 818
900285 31 81 202s 353s 580 604 9 72s 1 731 25133 67 251 408 7865 877 26063
10.45 Wladomoscl gOSJ?oda1.'oze
!l:~ 9975 41265 61 239 601 849 938 75s 136191 4865 7375 8535 9785 137014 126 740s 850 991s 910·10 58 81s 93 4295 541 513 1390 270965 216 825 961s 28207s 92~ 16.00 Walce, romanse ~ serenady
120415 8665 431945 228s 480 504 745 76 945 238 319 39 688 915 707 803s 900 6:!H 8805 9;)95 92190 403 (\4 56:> 738s ?9ł"8 8265
16.45 C.O.P. - reportaz
1-10 15 24 745981544116208 62s 7.fJ 6575 19s 97 138004 157 508 659s 1390015 4-1 9301::15 382 639 799 94025 533 95449s ,- . '
17.00 "Mały bohater" (przygody (P
6 1s 90 710s 880 45107 3935 412 835 520 92 3905 985 6225 72 86 715 815 35
57;; 6-19s 703 96204. 9s :J37 4-91 5565
30399 7735 31438 6885 738 32232 4015 łębia pocztowego) - felieton
77 1 8345 62 46028 1475 2915 531 601 783
140082 120 70 266 69 308 285 488s 1 732s 922 97004 437 56 702s 425 9:i! I 791 33200 329 ~84 756 8i7 34202 310 429
17.10 Audycja wymienna
830 47143s 254s 430 60 97 555 67 6765 1410975 290 525 29 34s 415 620 85 8'1 :BS012 139 50 6is 227s 438 395 7i3 98 588599699 38293s 4725 583 783s 36373
17.50 O w5zystkim po troSf;ku
6235 24s 723 903 37125 31'6 550 653 675
18.00 Rzeczy ciekawe z techniki l
918 480325 47 1175 26 655 70 76s 91 788 889s 901 9s 15s 89 142380 428 509 819s 99032 73 80 1165 465 67s 451
;]635 9') 743586598 802s 49023 191 327s 15s 652 7285 81 8908 1431585 323 35s I: 100508 795 86-1 1010455 955 351 431 38333 82 665 39069s 240 3125 6358 9785 przyrody - pogadan·k:,55 695 90 4205 67 739 806
4955354 411 1532566 83s 97 597 85.)s ,-185 659 874 'J195 102422 5925 757s
40246549 801s 920 41122 343 405 50s
18.10 Utwory fOll'teplanowe w 'fC'YlL.
50019 1255 413 415 542 6425 715 843 144037 1705 361 97 485 6155 41s 87 7265 1 10;]002 15 572s 811 93G 89 104333 5235 i 42654 765 80'5 43182 5315639 44138 5255 Heintzego (~ ~~d~i)
.
18.45 NowosCl hterackle
3 1010 263s 3175 40 6655 75752046 145 869 145011 40 81 83 191 510 425 67S1375 1053;:;5 76432 54 682 73367 910s 995623576079 85(}s 41430 ~6978 47361
89 227 306 24 485 6515 70 812 923 79s 611s 20s 85 704 811 27 14-6043 182 8,35 106138s 611 ]07322 1080705 719s 949S!,602 98s 48193 325 4185 691 818 9-11
19.00 ~i~n! polskie w wykonam.
53087 94 133 206 82s 467s 87 542 8136 355 499 537 755s 70 953 147152s 313~ 109H1 721 82.) 919
. 4~62s 414 572
·
,
zespołu zensklego
93 1s 54023 132 3345 5365 91 667 755
19.20 Pogadanka aktualna
.
66 833 525 55016 63 108 20 385 229s
19.30 "W romantycznym kalej(Wakil·
8 25 4895 7715 56289 3115 456 875 531s
pie" - koncert rozrY'Wk:owy.
20.55 Pogadanka aktualna
21.00 "Drobne barballZyństwa" -- , .
gadanka prawnicza
21.10 "Te brzóz kilika, ten . . wo
dy" - audycja słowno - mucya!lla
22.05 Muzyka lekka i taD~

I

J1_
li!
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3io
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Premier francuski Daladier

Wlstawa projektów
gmachu urzędu woJewódzkiego

Jak wiadomo,

pierwszą

AUDYCJE ZAGRANICZNE

LONDYN (261) l DROI'riftCH (~
21.00' Sónata G-du,r Brahmsa i .ROIIdo

nagro -

dt: za projekt budowy gmachu u rl. ~ du

wojewódzkiego w Lod7.i
u trzymali architekci łódzcy pp.
/dbr echt i Alchimowicz.
"'y.'itawa pl'ojektów gmachu
woj ewódzkiego otwarŁa
zo ..,łnn ie dla publicznoś c i w nic-

t1 rz~ du

df. idf', a dla prasy w s obotę , dnia
23 b. m. o godz. 13-ej.

-Sąd slarościlzski

l

skazał:
~ _ ...

a:z:zm

12 wla;c icic li d \Ilu\\' na ar e5z t b ez ·
wzgl<: d ny d v j('c!n cg o JI1i es ią c a za niew\'h.I II I},ni e na ka;wn cgo pr zez ",ladz e
n :"101 1l11 ]1 o,wsji .
:II. A nO , 'O\\'I CZA (LilllanowsldC'g o
211) - ' Ila 7 cl ił i l> cz ", zg l ~ dlł eg o ar es zl1l
za upra w ia llie h ~ ndlll JI1i ~sem, p Ol:h od l;1t'ym z p Ol :Jj ll1Jllt' f(O ub oju.
T rlec h ul ic zn yc h ha ndl tu'zv n a a d'
ł na bankiecie,
reszt b(' z "z {.!1 <; dl~Y d o :1 dni
laul\'- prze\\'0 I1Iczy
waaie ru d lU.

za

I

brillant Szuberta
BRUKSELA (48ł)
' 21.00 Fragmen,t y z opery "Luiu."
Charpentiera
PRAGA (470)
20.55 Rondo Paganiniego, Symf_ia
koncertowa Mozarta
PARYZ (432)
20.00 Uwertura "Król Stefan" Beethovena, Andante na kontrabas z ork.ie
51rą Birten5tocka, Maski i bergama·
ski Faurego,
Karnawał
zwieuąt
,Saint-Saensa, Kaprys na fOftepian z
orkie5'łrą Strawińskiego, ,.Istar" d'In
dy'cgo
HAMBURG (332)
19.15 "Don Carlos" - opera Verdieg v
SZTUTGART (523)
00.00 Fragmenty operetek, Symfonill
Haydna, Serenada MOlarta, Suita li ·
ry~zna Griega, Kwartet 5myczkowy
F-dur Dworzaka i Uwertura "Sprz r
dana narzeczona" Smetany
BUKARESZT (361))
19.40 "Rycerskość wieśniacza" -- op r·
ra Maseagniego
21.15 " Pajace" - opera Leoncaval1
RZYM (420)
,~1.00 " Młyny w Pit Lin-- - ' operetka
I Paloillbiniego
'

I

wyda Ilym przez syndykat dziennikarzy, któreg-o prezydentem jest p. SOli stel
(obok premiera na JI"wo).

SPORIOWY

s. K. Jugoslavija·· przeciwnik lKS·

Noii podejmuje
rekawice

nic slUl'tować w biegu na 5 klm.,

.to

Mistrzostwa Polski

dnia 22 lipca 1938 r.

Wrjazd pl,wak6w

przybywa do Łodzi w sile jedenastu internacjonałów
'"
.
na h'kkoatlctyczl1ych misłrzo- · W dmu 2 slerpma gośCIĆ bę- Na 19-hl graezy, którzy wchodzą Radonavitscha i podwójnych bo·
stwa('h Polski (w d.niuch 23 i 24,' dziemy w Lod,zi czołową druży· w skład ekspedycji do Polski, cznych. Są to: Brotscbitsch, Atal>. m.) obecnie zmienił swó,i 'z a- nę pił'karS'twa jugosłowiańskie- jes! jedenastu reprezentantów nack.ovitsch, Djokitscb i Domomitu' j podniósł J'ZlIconą mu Ill'zez I go - "Sportski Klub JUGOSLA· panstwowych, przy czym tacy, rodski. Z piątki tej Djoki,tsch
KIIl!>OciJisI\.H'gO J'ekawie~.
VIJA" z Bialog'l'odu. Będzje to jaJk: bramkan Spasiłsch, prawy gral 13 razy w reprezentacji pań.
Pojedynek Kusodńskic"'o z 'PierwSI'.la gościna pil'karzy jugo- pomooni·k Djokitsch i lewoskrzy stwowej {l Radonavitsch - 2.
.\ą.ih~l ,;. bh'gll na 5 klm, J~ędzle słowiuiiSlkich w naszym. mieście, dłowy Zełscheviiłsch nosm p o .
'
njewą'pJiwh'
lltl'Hkl'ją
mi- a że wybór padł właśme na .. S. kilkanaście ra3.y k(}S.Z~i o barAtak Jest fantastycznie młody.
sh'zosfw.
II{, J,", która reprezentuje fakty. wach narod,<YWych,
Najstarszy gracz . Zetschevltsch
eznie nujwyżs'zy poziQ'tll footbalu
tw; ogóle, drużyna jest w&pa. liczy 25 lat, al.e tez 25 r~y grał
swego kraju - z wi'lyły tej wy- male skompletowana i przygoto- w reprezentacji Jugosł~vh, za
pada nam się tylko cieszyć,
wano. do jubileuszowego turnie. tNe~h innych graczy Dle ma .wu~krótkodystansowe
Rywalizacja piJlkarska pol'Sko- ju z okazji 25-1lecia isł'lllienia kIu- ~ej Jak po 18 lał. Zetschevlłsch
W Łodzi
jugosłowiańska og.raniczała się bu, który odbędzie się w drugiej ~st lewym Slk~zydłowym, Obok
Z:ll/i~d PZK pu)'dziclił V,rlzi dotąd niemal, że wyłącznie do połowie września, Skład droży- n'l~go .na łąO~ll!kU ~ Rak~. Ol'NLlllizuc jf
kr6I:ikohysta:t30' spotikail reprezentacyjnych, a że ny został nam wczoraj przediSta- K'lerllJr atak'l,em lnternacJO'Il~ł
\\'\'~h t()oro'~'Yel' mislrzoslw Pol- obie jedenastki państwowe czu- wiony i wygląda następująco: Petrov łseh. Na prawym łąoznl'
' l~i na Pl'ze trzelll' ":t"000 'llt'tr\t..
Bramkarze: SpaslbJeh - naj. 'ku zobaczymy
. ją do siebie w.zaJ'emny r~ekt,
,
.l w
~-t"
Ik.
dlPerlił8cha,
Sa ils h a Rna
.\hl rzostwa odbt:dą "ię na !o- ~rozumi,an,? ,nad Sawą i iW'isłą, starszy graez w dmżyDłe (28 lal) pTa~ym s rz~ e
v ~ a. e·
j,/C helcnowskim '" dni'J 21-Y111 ze z kO'l"'ZySClą dla obu stron na- ł ló-lokPolny Jntemaejonał oraz WOWl na środku ataku ,l n.a Ob~l
-;irrpnia i p cląc ;one hędą 7 ~ię leży kontakt rozs:zerz~ć na, k~u- ~ovał8ch~vltsch, który tylko raz Skrz~łach, to, wspoonrnQm naJ\I;. ·; narodowynt.i
zawodlłmi to. by. I tak do PolskI w SIerpnIU,Ja- jeden n{)~ił kOSlZlUlkę TeprezenJta. ~łodsl ..gracze, Stcvkov, Tschi·
~
. na tcn d'
J g l .. " B
~_S_'"
.
rItsch i Bednar.
11l\Yy1111. pro.lektowauyr:::
,ą· " u O'SlavJlJa , "eograUJ.C.llto.l eyJIlą·.
l'Jmin przez ?'wiązck M\lzki.
I HASK. .
Obrońcy: Jest ich ezterech i
Drużynie
jugosłowiańskiej,
Jako pIerwsza zjeżdża "Jugo.1 wszysey już grali w dmżyllie pań przed meczem, poświęcimy jesz·
slavija", drużyna znana na boi- SNowej. Nuwiska ieh: Lukltseh czc wiele uwagi, zasługuje ona
'!Iij
•
skach całej Europy. Nasi pobra- (8 razy), Andjelkoviłsch (4), Dł· bowiem na to, aby ją SIlerszv 0ElektrOWnia -TramwaJe tymcy rozpoczynają tournee po młłl'ievltseh (3) i Stokłł8ch (2). gół poz.nał, dziś natomiast wyra.
\Y najbliższy poniedziałek Polsce. od ~zł: Zjeżdżają w
Pomocników wlezie SKI. - żarny raz jeszcze swe zadowole·
odb<:.dzie się _ .iak już donosi- składZIe WIelu młemacjonałów. pięciu. Jednego środkowego - , nie, że LKS. ją pTowadził.
li'my .- mec.z pił~ar~k.; pomię~
d::y pracowmkaml Eleoktl'OWlll
i lramwajów, z kfórcg(} C:Iłkowi
zwyci~stwa polskie w Berlinie
!~~/()cl'óct prl€Waczony j{:st na
1\"uji.

klóJ'~' początkowo mi3ł

,Lódź,

O pilkl.a FOM-u gra.-.

na mistrzostwa Europy
niepewny
Wyjazd pływaków poLskieli
na mistrzostwa Europy do LOll
dynu prawdopodobnie nie doj.
dzie jednak do skwtku. "Tater
poliści nie pojadą już napCWil10
możliwy jcst więc tyLko wyjat.·j
Heidricha, Karliczek bowicm .
który nic .stawił się na mistrz·)·
stwach Polski i tym samym nit'
bierze u'działu w meczu z Fin.
laJlldią , nic wchodzi wogóle \\

rachubę.

Trzej lek oatleci
jadą do Londynu

Na międzynarodowe zawod~

lekUwatlełyczne

w Lomdynie w
dn. 31 b. m. i 1 sierp!Ilia pojadą
ostateczlnie: Gierutto, G~ssowski i Noji. Na zawody te ))yłi
również zaproszeni Schneider i

Kucharski , wyjazd ich jednak
odwołano. 'Vprost z Londynu '
udadzą się nasi zawodniey do
Oslo na me·cz z norwegami.

I Czr kolarze lódz

Dwa

l ,-:\1.

:\fecz rOl~j;'rany L~Ji.;e o pil.. ,. FO~,I'11 i odb~d.li(! się na sta·
1"lI,ie LJ\.S o godz, 17.30.
\V obn zespołach
wystąpi
crcg '/ l o' lnych piłkarzy łódz
\. ich, z p 'śród których niejeden
hronił .iu~ bal'w ,Polski względ
u i,' ł.o dzi. \\7 dniu we1.orn.io;r.ym
mln lone zostały składy obu ze-

te.

czątkowo,
Polskę ł'eZ'praen·
tować będzie jedynie k:ra:kClWia.
nin Kupcza.k, o ile w dzie]~

nas od teTIll, mistrZOlStw ez:asiE'
wykate się odpowiednba fGIIa4.
Inni kolarze nie byfi pr'lrIIet FIZI\
w~óle bra ni
raebuti~.
Zan~ łódikiego ct'lZ zapro.
ponował jednak zwią-zk<Jwi. h '

E1cktro-v,-:nia grać będzie w ze
Sl:lwicniu: Kot, Galecki. Wlodar
('f.yk. Wolfangel, Sobczyński, U.
I rfltn~·. Dm'ka,
Król, Herbst·
re'ich, Gołęhiow. ki, TwardO'W

:na mistmostwa WJ'3łaJ Ile W'Zg1~

~ki.

\Y drulYl.· e tram",ajarzy -wy
• l~l,pjl!:

J akllbiee, Golf;biow·ski.
nadaw ki, Balcerzak. Kuhiak,
r-;r;golew·;ld, Salaj, Zaezyiiski,
I \qbrow!'>l;.i. Wyrwa.s, Grodzicki.

Na międzynarodowyoh zaWOdach wiec.zornyeh, przepro wadzonych w Berlinie, wzięli udział 8p<l1 towcy
,,- c7.:1sic 7.awodów p ('zyf:try- klasy światowej pięciu narodów.. Bieg na 100 mtr. dla kobiet wygra.ła polska. rekordzistka SteUa Walawać bc:(lzic ~'rJ..iestra Iramwaja"ie'n'iczóWM (po lewej) . Bieg na 100 u.etr. dla nlt!żcz-yzn wygnił d<isk(· nały holender O"endarp. a bi~g na
T/Y
800 rr:tr. - polak Gą~sow5ki (pn pra.w~j).

dn·

mecz Nieme,-J"
Franeja

Kogo w,losowali

o puchar Davisa

na rozpoczynające się jutro

,,- dEiach 22 - 24 b. m. ro·
zcgran.\r zosŁanie w Berlinie
,nccz lcnlli,ow)' o "lIchaj' Da.
\ i. :1 p'Jlni('\·u,.v rC'prezcrtal'jan:i FI':1lleji i ielllice.
Ohie druhJl~ ll~laliły
S\\

oje skład~'

jut

III ianowJCIC:
Franeja: Bon~. u~. l)('slrelllau,
Lr<;l!CUf i Pel!'n.

n

.

:'\ 1(,1'I1(,.\":

II('nl,el.

~Il'Ia"A.3,

V: dniu "'lCzO'rajszym odbyło
losowanie pv;cdbil'gów lekkoalIct) cznycl1 mhtrzosŁw Pol·
:.ki. Lo'dzianie naof;ół nieźle wy
'l osowali:
Na 100 mir. Bal'ciiiski (Maka·
hi) wylo-sowat n ,przedb, i sftartuje .raz€ll1 z, Dal'!0",:ski,m . ~Illd('~kl~m, ~or7.yn,s}l.lm, SZ~~)lń
SkUll 1
Kruger
0 .Jl1oWlskm1.. (UT
. ) wylosował przedb. III i

się

r('pre7,fntac~'jl1e,

I

"r

Mościckim.

łaez·kowskiUl.

L-atletyczne
'Vybrań-cem i Ko-

MozeleW1S'ki (Wilila) jes.t w piął.ym przedb. i hicga z ŁadnoWi kim, Szczerbińskim, KTzanowskim i S około"\\"·
skim. \Vresl,cie Poliński (Boru·
ta) jest w przedb. TV i spotka
się z IPQPkiem. TęsiorowlSkirn.,
Lopt1JSzczyńskim i Słom.kiewiczeln, \VoWbec tego, źe po 2-ch
wchodzi do pól'fi'l1ałów liczymy

łodzianie
mistrzostwa

BeZ

•

-I
,
II arZ 1940

Ddbędzie się

OlimPI·ada

n rc-I arz,

r.

w

Hrahia Baild _ Lalol1l' prcze. ku ~dP?wi~dl'lIich, boi,k, a tyeh
="I!~dz. KomiL OJil1lpijskiq~o l). Hcb.Jn]u ~~e po.~~ada.lą, Z~esztą
~wiadc/.yl w z'A'i:l'l-t1 7. prośb,t w 'pJ'nJandll, g~Zl~ grubo wu~~~.ze
fi,'I~kil'g\ł . k 0111 ill'l ul oljl1Jpi.i~kh~. /.nlll~ereSOwal~lc JC, t s1?ortanll In·
go, kl('/I y Pl':.tglli;e zw~żf'ni:1 pru... !dY"'Jd'U~:~Ym!, głoW'JUc zaś lekgnW11l ir'fI.Y~J.. w rokll Hl40 że J...oallel~ ką, guunastyką, zapasaXIl.I'l (~in;pitlda odh~d;'i(" .. i~ mi i ho kS:,lll , ~urniej~ te nie c~cprawdnf!odobniC' JWI lldziału pit. 1"izy~yby su: w!~k. z:t fr~kwencJ:t;
I,::trzy i ~zczypiornistów.
Na .l3pylame ducllUl:karzy fm
,~kich, cz~r narciarze wzi~liby u.
Turnicj piłkan.ki i turniej dział w olimpiadzie z.imowej, kt6
szczypiorniaka rozgrywulIy rów ra się odbędzie w Oslo, prezy·
nocze~nie 7 innymi konl .. lIl'r!1C j ,lldent ll1i~dzynarodowej federacji
mi olimpi,hkimi, wymagałby kil narciarskiej mjr. Oe tgaaTd o-

Helsl·n1.
..... ac

h

świadczył, że narciarze nie wezmą udziału w igrzy&kacl1 zimow~ch b~z względ~ na 'ktraj, Vi
ktorym IgrzySka SIę <><łl?y,vają,

Uchw.ała kong.r~c;u m1'~z~a:

rodowej federacjl narel~uslkleJ
Jest bM'dzo wyTaźon~, ~óki,?Ii~
~y:nar~ow! komItet ol1mpil.l~kl
me zrewIdUje swego sta'lllOwlska
wobec nauczycieli narciru:-stwa i
kwestii amatO'rstwa, igrzyska zimowe odbywać się będą bez udziału narciarstwa.

Polski

Na 200 mv. Krliger spotka
siec z SlI'lilkoWlSkim, Sokołowskim, Ondef1kiem i Rymowiczem. 'Vobec tet'o, że po dwóch
z Duneckim, Górzyńskim, Lo-puszal1!skim i Pola'lliakiem, Poliński .spotka si~ z Trojanowskinl., K.rzanowskim, Placz.kiem
i Wybrań~em.
Na 400 mu. pOlłński wpalda
na GąlSsoWlskiego,
BechlIlera,

=n;C;J;l;i~G~o~('~P~f\~'[~'l~.~~~~~~~h;ie;g~a~;r;a~z;en~l~z~T~r~O;ja~II1~O~~~;k~im~,;n;a~B~a;r;c~~;'S;k;'i;P~g;o~'~~~~~~iKn~~a
MLHelstaedlt

w.a

pOjada

na mistrzostwa świata
do Ams terdamu?
Sklad ekspedycji Polski na
mistrzostwa kolarskie Ś'Wiata "W
koń~u ·ierp.nia nie jest jeaJcz.e
ustalony. PZK postanowił po.

;:.połów,

Dziś

lU
"II

•

d6w pedag~mJd:i ..wodni ·
ków, kt6zy uyU.aJ!ł czas pam.
tej 13 ~ przy czym ~.
wf łódzkiemu chodziło 'tli pnie.
de wszystkim o S~OWiIIIIiego
i ~ejeWl'dtie:go.
Podobno zarząd PZm ~
lit się do ",-mosku związku ł6dz
kiego ,. tym? te w n.zie gdyby
za-wod:nrey ci na niedzielaJda
zawodach mistuowskieh .. Kaliszu wzgl.ędni~ na p6łlo:iejnyda
uzyska.li czasy pcmiłej ta _.
na 200 mtr. pojadą oaI na ...
strzostwa świata do Ap.,-*mu.

W· d

.
la
omo~cl szadło".
NIEMCY ~

PA~STWA

'EMJI

~

NE _ 29:9. "'......--r
&n:egra.ny w Bremie dW1lClDiow,Y
lQecz międzynarodowy na tt dea.
k.a~h między reprezentacją Niemiec
i kombinowanym ~espołem krajów
ekandyna.wskieh, w skład któreg.)
weszło 9 szwedtw, 7 duńezykó-w l
8 norwegów, za.końezył się druzgo

i Z~~~k~I*~ ~~~ ~~~~
(KSZO) jft;t
dr.tJż~y w stosunku 29;9. Kompro
rytem swego przedbiegu i biegu IlUtUJ~Cą porażkę szachistów !!kan·
To
Zabien:o'WtSkim, Kulickim i! dynawskich przypisać naJeży w
Podolińskim,
I' głĆWDiJj mierze hrakowi w icb sz:c
Na 800 mb'. ~ntre1staedt choć ~('ga~.b wieJu z~ny()b mist.rzów i o·
s-p()!!ka się z Gąssowski'm, ma za mPIJ~~ykÓW, Jak Stolz, Daniel
peW1niony finał, gdyż po sześdu ~(Jn, .Mvolclsen rrad Nieloon6\1
zawodników kwalifikuje si~ z l t, n.
dwóch półfinałów. Jego inni
Niemcy,
którzy zmobilizowali
przeciwnicy: GarczyńŚ:tŁt, Sol. wszystkie !llljlepsze siły, wygrali
dan, Libera. Graj, Rakoczy, 011- pierwszego dnia. 13.6. na drugi
~zewski, Keniiliski. Kornll) , I u· dzień pcdwyższy1i wynik do 16.0
Mcki, lPieczko i Tomcza'k IEo- Podajcmy kilka ci2kawszvch indy·
ruta).
widualnych wyników: StahIberg
Na 1600 mu. TOmczak wal- (czwN'ja) - Kicninger (N.) 1.5:O,u.
CZy w grupie Stani szewskiego Lundih (Szw,) Richter (N,) 1'1.
i on ma szan e na finał.
.Miiller (d. Austria) - Hage (Dam n ,
Na 5 klm. p·r,zeci'wnilka'Iui Ku!' 1:1, R,~llstab (N.) Kr(\gdahl (Norwr.
pessy są: KusocillSki, Noji, Ma gin) - 1,5:0,5. prof. Eecker (da.w"
q''JloWlski. Flis, Kramek, Sol· Austrin) - Ha..a.ve (Norw.) ,- 2:(
da~ Fiałka. \\linku i Broma.. I t. do

faW'O.'

Łódf,

PięĆ

GLOS HANDLO

22 lipca 1938 r.

Zr

miliardów dolarów

Nigdy bodaj yanlies nie oczeki.
wał z takim zainteresowaniem ogło·
szenia cyfr budżetu, jak obecnie.
"Człowiek ulicy" ma dość mętne
pojęcie o tym, jak żyją i zarabiają
jego współziomkowie i jak kształ-·
tują się wielkie fortuny magnatów,
"królów" stali, żelaza, bawełny czy
l,auczuktt, którzy w łatacIl ostat·
nich mają niełada kłopoty z urzę
dem podatkowym.

Kto zostanie

Roosevelt przewidywał deficyt
IJliliarda dolarów, aie w międzycza
8ie polityka nakręcania l<oniunktury dźwignęła ten deficyt do 5 miliardów. Jest to najwię!{szy deficyt
Ameryki prmd wojną i po wojnie.
Wpływy preliminowane są na 4
miliardy dolarów, a wydatki na około 9 miliardów. Roosevelt liczy
się poważnie z dalszym wzrostem
długu państwa do 41 miliardów w
porówaaniu z 34 miIlardami z przed,
dwuch lat i z 16 zaledwie miliarda·
mi w roku 1930.
Przeciętny

~zaliowaDg
objęty ryczałtem?-Łączenie

Ministerstwo skarbu zwróciło
siG do samorządll gospodarczego o zakomunikowaJnie uwa.g o
uyczaHowaniu pOdatku dochOdowcgo Od drObnych płatni
ków.
Samorząd gospodarczy m. in.
na zasadzie uwa.g izby łódzkiej
zakomuinikował
ministerstwu,
iż ryczałtem w formie
dobrowOble.i ugOdy z urzędem skarbo
wym objąć należy możt}iwie sze
rokie warstwy drobnych pła'IJii
kÓw.
Rozpatrując z agadlJ.lieni c, jaka górna granica dochodu powinna Dowodo,,,ać wyłączenie z
ryczałtu,

samorząd

~ospodar·

czy przyjął, iż ryczałtowi winni pOdlegać płatnicy, których
dOchód nie przekracza 7,200 zł.,
niezależ,nie od ilości źródeł dochodu.
Z ryczałtu winny być wyłą
czone oSoby nrawne, kupcy re.iesłrOwi oraz nłatnicy, prowadzący uproszczone ksi~i. Wymiar ·ryczałtu powinien obejmo
wać okres 2-1etni, co daje mOżność UJwzględnienia zmian. Na
feżałoby
przy ustalaniu ryczałtu i w cZlłlsie ugody uwzglę
dniać
okoliczności rodzinne,
w,zgl. Sipecjalne, osła'biające silę
podatkową płatników i uzasad-

podal~k
terminów

ŁÓdż, ~2

doc:hodowg

płatności.-Odrębne

ugody z

R

przem"słowa świata

spółdzielczości

chałupniczej

I

"PRACA"

Pomot: aospodareza tlmergkil

I

k

.

--

Urzedo wa ce

t.,.

Plaitr

skarbowym

zaszeregowanie ich do' :Mimo zawarcia uS'ody w ry- ..:~ i .<;lanowiło zachl;ll; ella prze
grupy podatku. Z,mianu czałcie,
do tyczący lU poda ll, 11 stawienia działalnośr.i na lory
źródeł dochodu, powodująca je obrotowego, konieczllHl jest otl- legalne.
;;"0 zwiększenie
lub zmnicjszc- rębna u~oda w pOdatku dOchonie o przesvło 30 proc. win!l1a dow:rm, o ile nie będzie 0111a o·
być podstawą do pl'Zeklasyfiko - siągnięta - nie obowiązuje zalJ._n_,,_e_--..:.p_le_n_l..::ę_Z_n~lJ
wania płatnika do innej grupy. gada mechanicznego zastosowa·
SamofZlld gospodarczy wY'P0 nia ryczałtu, lecz wymiar poltuła
wiedział się przeciwko połącze- daltku dochodowego powinien
giałdl' wars zawskiej
.,
ł
• •
ł się odbyć na
zasadach ogól niu termlllOW p atnoscl zrycza Na wczorajszym zebraniu giełdy
"·~
ilych.
t owanego pod atk u d OC h u'uOWCwalutowo - dewizowej w Warsz8.go i ryczałtu podatku obrotowe
Ze względu na zasady ugody wie tendencja była nieco mocniej.
go. Wskutek kumulacji płatni- tniedostateczne
wyrobienit sza. Obroty małe. Notowano: Am.
cy napotkaliby na znaczne uch! płatników, należałoby przewi- stera.am 292, Barlin 212,54, Brukseżliwości równoczesnego regulo- dzieć zawieranie
ugód przy la 89.35, Londyn 26.13, Nowy Jork
wania należności podatkowyclI. współudziale zrzeszenia gospu- 5,30,75, Nowy Jork - kabel 5,31,
Nruleżałoby więc ustalić termi- da.rczego, którego płltmik je,>L Paryż 14,69, Praga 18,38, Sztokholm
ny odrębnie, aby zryczal1towany człon.kiem. Współudział ten po- 134,<50, Zurych 121,75. BaIJk Polski
podatek dochodowy płatny był winien posiadać charakLer po- płacił za: dolat·y amerykańskie
po roku. t. j. tak jak obc:nie, mocniczy , gdyż ugodę Wlllwn 5.28, dolary kanadyjskie 5.25, floa !l1ie z g6ry. Można by SJtoso· zawierać plartnik wgzl .u,powa- rmy holenderskie 291 J franki fran.
wać .iednolity nakaz płatniczy z żniony przez niego cdonek ro- cll~lde 14,49, franki szwajcarskia
tym, iż odrębnie byłyby w nim dziny. '" interesie zmnie,isze- 121,25, bIegi 89,70, funty az:gieskio
wysz~zegó1ni~ne k,;oty. podat; ~ia kosztów l??stępowania nale 26,0.1, funty palestyńskie 25,95.
kOW.1 odrębnie termllly Ich płat załob:v: zwolruc z o~aty stem-. guldt':uy gdańskie 99,75, korony
M'ŚCl:
ploweJ
pełn01110cmctwa
dla czeskie 12, korony duńskie 11605
~ ~ 10
1_ ,.
d .
, ,
Samorząd gospodarczy
po d -/ .Zlon .... ow ro zmy.
korony norweskie 130,60J korony
niósł, iż przywiązuje dużą wagę
SamoTząd
gosoodarczy, w l szwedzkie 134.15 liry włoskie 22.70
do :powiązania ugodowego usta sz· czególności izba łódzka, wy- marki fińskie 11,30, marki niemiec.
lania k wat rycza~tu podatkv do .sltępował o wprowadzenie zry- kie 74, niemieckie srabrne 95.
chodowego z ryczałtem podat- ~załtowanego podatku dochodo
AKCJE
ku obrotowego, aby najpierw weg'o; p'fZyczynić się to może
Na rynka akcyjnym tendeneja
zawierano ugOdę podatku obro. 'do stabilizacji stosunków kaIku
towego, a nasłf~pnie _. dOchodo lacyjnych drObnych przedsię nieco mocniejsza. Obroty małe. No,
wego.
biorstw, co ulatwilollY ich pra- towano: Bank Polski 126, Cukier
36, Lilpop 85,50, Starachowice 38,25
l\:Iodrzejów 13,50.

Produkcja

Rozwój

urzędem

niające
niższc.l

zjadacz chleba, rzuoa
okiem na te astronomiczne cyfry, zadać sobie musiał pytanie:
kto za to wszystko zapłaci? Znalazł
011 częściową odpowiedź w postaci
(Iowieszczeń
ministra finansów o
wpływach z podatku dochodowego
z.a rok 1937. Tak więc w r. 1937
urzęuy skarbowe otrzymały około
5,5 miliona zeznań podatkowych,
reprezentujących około 19 miliardów dolarów dochodu . Z tej sumy
wpłacono do skarbu 1,2 miliardy
dolarów z tytułu podatku dochodowego. Odpowiada to przeciętnej
~iawcE: podatkowej
w wysokości
6,36 proc.
Lwia część obywateli, zoliowiąza
nych do płacenia podatku dochodowego, posiada. dochód poniżej 5000
dolarów rocznie. W roku 1937 prze
szlo 4,5 miliona płatnil{ów,
przeszło 80 procent ogółu podatni'
ków reprezentowało dochód poniżej
~\\OO dolarów rocznie. 8 proc. płat
lIików, t. j. około pół miliona osó!l
posiadało dochód około 10.000 dolarów, 13.500 osób o dochodzie ponad 100.000 1olarów, 4000 osób poIlad 300.000. - 330 osób, posiada
jących dochód pół miliona, wreszcie "górne dziesięć tysi ęcy f1 - 177
milionerów i 61 multimilionerów.
Z 1ego grona uhyła spora grupka
Zdmuchniętych
lI1ultimilionerów
I'rzez kryzys. Trzeba Jednak zaznaczyć, że w latach ostatnich cyfra ta
zaczęła się znowu zwiększać. W roku "dna" kryzysu, t. j. w r. 1933
AmeryIHI miała 20 m!.lionerów. W
ci'!l!u dwuch następnych lat cyfra
La wzrosła o 13 w~brańców losu, a
czisiaj jest ich już 61, a więc trzy
razy tyle, aniżeli przed pięciu łaty. Gospodarka światowa w oslatnim dziesięeioleciu ulegała silnym wahaniom. Vl tym samym kierunku rOZlwijały się
Wzrost tej I1czby nie powinien jed- również wskaźniki produkcji przemysłowej. Po okresie wysokiej ko.!liunktury w roku 1929 nastąpił kryzys, klórego "dno", osiągnięte zostało w r. 1932. Z kolei gospodarka świato~va zaczęła się dź~igać, osiągając maxi~num w ro·
lIak przesłaniac faktu, że okres łat·
ku 1937. - \Vskaźniki produkcji za I kwartał r. 1937 i I kwartał rOtku 1938 ustalają ponowne załamame wytwór1\ ego dorabiania się i utrzymywaczości przemysłowej na świecie.
nia wielomilionowych fortun należy przynajmniej narazie do bez·
IIO\Hotnej przcszłości. Jeszcze w r.
1933 podatek dochodowy pochłaniał
przeciętnie około 16 procent dochona terenie całego województwa łódzkiego
dów milionerów. W następnych laSzereg spółdzielni chalupni- rema miesiącami niewielką do- płaciła swym członkom ponad
tach nacisk podatlwwy wzrastał
h szybko i dzisiaj "karb pochlania czych zorganizowanych prud tację z funduszu pracy, wY'no- 700 zł. tytułem zarobków.
72 procent dochodu.
K. M. kilku miesiącami na lereni.e szącą zaledwie kilkaset złotycb,
Jak z powyż,szego widzimy
łódzkiej izby rohlicze,l i będą- już w ciągu krótkiego czasu po- rozwó.i spółdzielczOści chału.pni
cych pod jej stalą opieką, mimo traWa dokonać obrotów na c- cze.i na terenie województwa
krótkiego okresu działania mo- koło 3.000 zł. i uzyskać 300 zł. łótbkiego odbywa 5ię pomyśl
że wykazać ,się już poważnymi czyslego dochodu.
nie, a fundusze zaangażowane
I" ursy Z.modowe Z .~'·łshie przy
wynikami pracy.
Nadmienić należv, iż w tym w tej akcji nie idą na marne.
lo\\'. Szerzenl;l Prar.y Zawodowej
Tak np. spółdzielnia szewców samym czasie spółdzielnia wywśró() Kobiet Zyd.
w
Silnicy, pOw. radollhSZczańWólczańska 21, tel. 1()7·15
skiego, otrzymawszy przed czte
przy jOl u je za pi!' y na lIa!> t. działy: =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1. Sztuka SIOSOW80?' barciar. U
~lwO.
Stany Zjednoczone pacyfikują Europę?
2. Krawiectwo flamsliie . krój.
Jak donosi "Yorkshire Post", lu pacyfikacji stosunków p.olitycz3. Gorseciarstwo .. krój.
W bran:ly dzianej
w kołach londyńskich istnieje prze nych.
4. Modniarstwo .... apelus7.e
'V ostatnich dniach zanotowa konanie, iż obecny pobyt w Londy- Zarówno Roper jak Morgentbau
5. Bieliźniarstwo . krój.
6. OndulacJa.
no na rynku łódzkim nicwypla- nie
sekretarza
amerykańskiego mają zbadać stosunki europejskie
7. Manicure.
calności wśród
producenLów - Board of Trade, Roperta oraz mini- gospodarcze i polityczne oraz zo!lekretarjat czynny \v g. od 9- 13 nakładców przemysłu dzianego. stra skarbu U. S. A. Morgentall'a, \ rientować się w zamierzeniach i na·
i 15-19.
Sw'aty z powodu niewyplacal pozostaje w związku z zamiarem strojach kierowniczych kół al1gielIlości Lych firm wynoszą około prezydenta Roosevelta przyjścia z skich.
p'0moc.'! gosIl.odarczi! ElIrop'ie '!R ce· .
100.000 złotych.
jąc

lipca 1938 r.

nakładców

I

I

P APIERY PROCENTOWE
Dla papierów procentowych łeB
deneja. na. ogćł słaba przy .obrotaełi
ograniczonych. Notowano: 3 proo.
pot. inw. lem. 82,75, seńa 92~'75,
II em. 81,75, seria 90.25, 4 proc.
dol. 41,50, 4 proc. wewn. f!{1, 4 )11'.
konsol. 68, drobna odcinki 67,88 .:...
67,50, 5 proc. konwersyjna 10, • i
pół proc. ziemskie 64,75 . . .,
proc. Warszawy z r. 1988 r. 11",
5 proc'. Łodzi. z 1003 r. 65.16 65,25. 5 proc. Częstoehowy z 19S3
r. 65,50, 5 proe. Radomia z 1938

-

62,50.

.

GIEŁDA Ł'ODZJa
Na wcrorajszym zebraniu gjefdo:w)'ll
w Lodzi notowano:

Sprzedal
Dolarówka
4<1.60
Inwestycyjna I em. 83.75
Inwestycyjna II em. 82.75
Konsolidacyjna
68.00
Bank Polski
127.00
Tendencja utrzymililla.

KllpDO

41.25
83.60

az.óo
67.75
12&.00

GIEŁDA ZBOŻOWA
stand.
21.00 - 21.25
Pszenica jednolita 27.50 - 28.00
Pszenica zbierana
27.25 - 27.50
Owies jednolity
20.00 - 20.25
Owies. jednolity II 19.50 - 19.75
Jęczmień przem.
16.50 -:- 17.00
Mąka pszenna
45.50 - 46.50
41.50 - 42,50
40.50 - 41.50
36.00 - 37.00
31.25 - 32.25
28.50 - 29.50
Mąka razowa
33.00 - 34.00
Mąka ziemniaczana
superior 30.00 - 33.00
M~ka ziemniaczana
prima 27.00 - 30.00
Lubin niebieski
17.50 - 18.50
Łubin żółty
19.50 - 20.50
Rzepak ozimy
45.50 - 47.00
Otręby żytnie
11.75 - 12.00
Kasza gryczana
27.00 - 28.00
Makuch lniany
19.20 Makuch:v rzepak II 13.50 - 14.00
Słoma żytrua
5.25 5.50
Siemie lniane
8.50 9.00
Śrut Soya
23.50 - 24.00
Gryka
17.50 - 18.00
Siano nowe zbiory
7.50 8.00
Victoria
29.00 - 31.00
Tendencja na wszystko spokojna.
Ogólny obrót: 1054.
Żyto I

NOTOWANIA

BAWEŁNY

NOWY JORK.
Notow. 1 środk. z dnia 21.VI!
Styczeń 8.83, marzec 8.88, maj 8.\9'3.
lipiec 8,96, paźd-ziemik 8.74, grudzieJi
8.82.
LIVERPOOL.
Otwarcie z dnia 21.VII.
SakeIlaridis, loco 7.86,
Upper: 1000 6.14, styczeń 5.99, ma·
rzec 6.02, maj 6.05, lipiec 5.99, wrzesień 5.99, paździemik 5.98, listopad 5.98,
Gin, 1000 7.411, styczeń 6.96, marzec
7.04, maj 7.06, lipiec 6.93, :wn:esień 6.96, P.tt~ M8; ~ 6.78.

ft. \'11.- "GLOS POłtAN~Y"
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Nr. 199

Łodzi730,
do Wiśniowej-Góry oddJOclzą
1)30, gzo, 1000, 1145, 1;)30,
1710,

z

WiśnioweJ' "Góry

Nr. 10) •

710.

:!Ooo,

]8 15. 1UOO,

o goJz.
J 440, 160

:3100

do Łodzi
815, 9 l5 , 10 15, 10 45, 12 3e , 1420, ]54

170o, 1800, 1905, 2000, :l115

Ce~,! !ilelU dwup!zejazdowego 1 zł. 80 gr_, DoiedJączego 1zł. • UWAGA: ~~.~!G~~;;i~~l~ot:~!;ni<~c1~j\:~~t l:f~l:I~~l~~~;;
757.
e .........m........am........
......
Pof znikł!.
~G-ab-ine-'-kos-m-e~-k,~·,
811110
PuderS
,.eO_SnICZZ8WI'Aoal8LtoBweEł
Miejski w
publiczny
ODCISKI
~

M.~

Przetarg.

Zarząd

Łodzi

ogłasza

przetarg na urządzenie kanalizacji i wodocią
gów wraz z przyłączeniem do mieiskiej sieci
kanalizacyjnej posesji miejskiej przy ul. Kiliilskiego 101 (park im. Sienkiewicza).
-----~-----Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztol,-ysu ślepego, należy składać w Zarządzie MiejOOKTOR
skim, Plac ,Wolności Nr. 14, III piętro w pokoju
Nr. 44, do dnia. l /VIII 1938 roku do godz. 11 rano, w kopercie należycie zamkniętej i zaIrukowanej, z napisem (wymienić roboty).
SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE·
Szczegółowe irnformaeje oraz ślepy kosztorys
KSlJALNYCll r SKÓRNYCH (włosów) z warunkami przetargu otrzymać można w MTy"
przeprowadził się na
dziale Technkznym, Plac iWolności 14, 11 pi~tro,
ul. Przejazd 17 w pakoju Nr. 25. Otwarcie ofert nastąpi w tym
GODZINY PRZYJĘĆ: od 9-11 i od samym dniu o godz. 12 w południe.
6-8.
- Tel. 132-28.
iWa.dium pl'lzetargowe .zgodnie z przepisami
______ ___
w wysokości zł. 600. - należy złożyć w kasie ZaDR
rządu Miejskiego, zaś kwi,t dołączyć do oferty.
:Wadi"cl składane·w walorach winny być depcmowa'ne w: <!łównej Kasie ~iejs·k.jej przynajmniej
I na 1 dZIen przed przetargIem.
Łódź, dnia 20 lipoa 1938 r.
6PECJ. CHORóB
SKÓRNYCH
ZARZĄD MIEJSKI :w ŁODZI
J WENERYCZNYCH.
I
.

KLlłłDBR

t

'

HaII reCh

Piotrkowska 161, tal. Z45-Z1
Przyjm. od 8 do 9 r. 12-3 pp.
i 7-9 wie cz. w niedziele i święta
9-11 rano.
~-------~-

Ogłoszenie.

,- --

Rozkład

Z

I

SKUTECZNIE
USUWA

i

BRODAWKI

I ZGRue'ĘNIA,sKORV

dfpJom UniweFsvtecki
Moniu811:ki 1, łel. 127-99.
Ueuwanle w8aelklch
defekt6w cer,.
Usuwanie beapowrotnle I b8E
.ład6w •• pecącyoh włos6w.
PnYlmule 10-B i 4 -8 wiec"

p

LAWIO

.I<OWALSK

Higiena
to zdrowie!
Cyklinowanie, drutowanie j fro.
terowanie posadzek, czyszczenie wystaw i okien, spn:l\tanie
biur i pokoi. odkurzanie elek.
troluxem. Reperacje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

Et

WUbOr~tue

L O D V

porcja 3 S

groszy

Właz

z wodą sodową i kruchym oiastkiem
Śniadania i kolacje jarskie z 5-ciu dań
zł. 1.10 z obsługą.

J. HUPERT i S-ka

o l e cfł

'1:.1. 202-'14.

p

Piotrkowska 44.

•

Cukiernia "ZRGDlO"
Przejazd 1, tel. 209-87
z

"GlOS PORANNY"

g

otrzymać można:

1) w TEOFILOWIE,

jazdg ·P. H. P.

obowiązują,u od dnia
Z lodzi-Fabr,cznej /17.00 do Koluszek (w
odchodzs •
17.30 do Kolusze~

Y,Przy!uliska dla Sierot"
podllje niniejsxym do wiadomości, te
"nia 5 sierpnia b. T. o godz. 1 pp.
w lokalu "Pr:Jytulisk." pray ul. Poludlliowej 66 odbęrlzie sl«
Nadzwyczajne Walne Zebranie
n:onków .Przytlcliska- z nast. po·
aądkicm dziennym;
I) Zagajenie I wyb6r PuewodniC7.qccgo Zebrania
II) Powzięcie uchwaly o pr.c,jęclu
da owizny nieruchomości, połotoneJ
'" Lodzi przy uJ. Południowej 66,
J IIH1Czonej Nr. hlp. 394 rep, hip.2487
W ruie lliepn.ybycia dostatecznej
ilości członków, Zebranie odhę<bie
siC; w dl"trgim terminie II tym lIamym
Ilnr2óądkicm dziennym, o tej samej
godzinie dnia 12 .ierpnia br., kt6rego
uchwal)' będą prawomocne bez waglę
~!u na ilość osób. Zarz.d ","".lIslI."

INOWŁODZU

okolicznych letniskach u Le.
wenberga;
2) na WIŚNIOWEJ GÓRZE u Jam.
nika, wHla Kawuli oraz u Awro.
nima, willa Hoffmana. koło ba.
senu;
j

15 maja 19:18 ..oku

PODDĘBINIE,

TUSZYN-LEi 11a SCHODOWEJ GÓRZE
u Awronima, willa Ty1ińskiego.

3) w

9.25 do IJasku (świąteczny w se.
wnie)
AndneJowa
10.15 do lAsku (świą.teczny w se·
Koluszek
zonie)
Koluszek (w dni ruboeze) 10.25 do Głow.ua. (świątecr;ny w seWare,.awv motoro'il'V
wnie)
Koluszek"
.
11.52
do
KaJisu - Ostrowia. bez.
Koluszek

Zarząd

J:::Y'N

sm

dni ro]}oc.ze)

i!;;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;1
Og,łOSlenia drO~D!

.. •
17.54 dn
0.15 do Koluszek - Częstoeho'\\y 18,15 do
- Ząbkowic
Katowic 18.45 do
(5.47).
19.~ do
1.17 rrzei Koluszki,
Słotwiny, 19.26 do
Skarżysko do Lwowa i Prze- 20.10 do
pośradni.
20.50 do Kolusz~k
worska. (11.85)
POSZUKUJE 2-ch loW ło
do P oznania. pokojowych
3.15 dl) Kolus~ek (3.55)
21.40 do Wa.rd:~a.wy (bezpośredni) lf.OO bezpośredni
lub sklepu i a.ch
przez Kutno
5.25 do Koluszek
22.38 do Koluszek
.
. pokoi W' osvstym domu DA uli·
ti.05 do Koluszek
28.10 do Koluszek.
12.14 do Wa.rsza.wy bezp{\średm cy LimanowskiegoI poe&Jnai(d
Il.50 do Kolt1S~k (1.80)
(W nawiasach god!iny Pr2:YbY-\
pn.ez Lowict
,od Bałuckiego Rynku do n\'
14.10 do Głowna.
7.(}9 do Andnejowa. (7.23) ku.n;uj~ cia. na stacje doeelowe).
ml3ru 60 oraz mi~dsy Napiór·
w dnie robocze.
14.25 do Kutna.
kewskiego i Senatorską. "Kropla
7.25 do Warszawy torpeda. (8.53)
14.35 do Zdusńkiej Woli
Mleka", Piotrkowska lOB,
7.35 do Warszawy torpE'da (9.03)
153-J
15.81 do Pozna.nia.
Dezpośredni
8.10 do K"luszek (8.50), połl!e~;(~przez Ostrów
nie z t.orpedą do Katowic i 0.01 do GłOWila.
DO WYNAJĘCIA mieszkali.
0.42 do Poznania przez Ostre w 15.87 do Kutna
DOKTOR
Krakowa
pokojowe & lokalnym ogrze'
~pociąg bezpośredni Warsza- 16.05 do Zduńskiej Woli
~.25 do Andrzejo\\'& (w dni świą..
waniem w nowym domu. Na·
wa - Paryż)
teczne od 15.5 do j 5.9)
16.19 do Wa.t'3za.wy przet LG-wic71 rutowicS6 79-., tel.
8AO do Koluszek (w dni świątecz G.I0 do Warszawy (8.48)
137-&
17.38 do Sieradza
1
6.25 do Sieradza.
ne od 15.5 do 15.9)
17.56
do
Głowna (w pią.tki i dni
Sp{~ ejalista chorób
skóynvcb,
MASZYNA. do kolekcji (Zaok'
9.08 do Warszawy (11.38) bezpoŚT. 7.20 j.) Lasku
przedświą.teczne w sezonie)
\H,uerycznyc:h i seksualnyeh
masohine), śtedniej wielkośoi do
9.25 do Koluszek (w dni świątecz 7.30 do Gclyni przez Kutno. Wło·
To" 18.35 do KutDa
cła wek, Aleksandró,v,
sprzedania. - Wiadomość: Za'
ne od 15.5 do 15.9)
'19.08 do Głowna. (kursuje w )liąt.. wadzka 1, m. 14.
Bydgoszcz
~1.50 do Anrlrzejo,va (w dni świą
7.37 przez Chojny - Widzew _
ki, dni przedświąteczne i
~....
Fołudniow3 ZB. tal. 101-93
teczne od 15.5 do 15.9)
C. HELMY pod Zgierzem. Pt'osjOJl!!
świą.te(!zne w sezonie)
Kolus'1:ki
do
Skarżyska z poprzyjm. od 8-11 rllno i S .....Spp.
10.15 do Koluszek (w dni świątecz·
,.Zacisze" .w pięknym ogrodlie.
w niedz:icle i §wi~ła 0:1 9-12 \II
łącLeniem do Lwowa
19.50 ,lo Ostrowia Wlkp.
ne od 15.5 do 159.)
Las
S<!SDOwy. ldea.lne miejsee wy
8.15
dt.
Wa:-szawy
z
przesiada·
20,21 do Warszawy przez ł..owiez
~10.33 do Skariy:>ka bezpośredni
poezynkowe.
Swi:n,łl)
elek~
niem w Lowiczu
21.25 do Zduńskiej Woli
11.05 do Koluszek (w dni świąteczłazienka. i W's~ystkie wygody.llIh
8.20 do Lasku (w dni świąteczne
22.36 do Kutna, Gdyni (Ciecbc- ma. djetetyema.. Zanąd: pp. Lengo
ne od 15.5 do 15.9)
od 15.5 do 15.9)
cinka)
11.35 do KolusZ3k
wa i Jaknbowictowa.. Ceny mUl'
8.46 do Gdyni i Poznania oraz
i2.50 do Kat.owic (18,27)
23.35 do Zduńskiej Woli z wago- ne. Informacje w LodU, teł. 1'«.121
Ciechocinka przez Kutno
14.00 do Koluszek
nem bezpośrednim Kars'l.nice Gd ~-ej do :Hlj po poło
900-!
8.54 do Poznacia. Pociąg bezpo·
\Vólczańska
14.45
do
Koluszek
Gdynia..
śraini
Lwów
-Łódź
K3,l.
przyjmuje zapisy na kurs mechanicz·
nego szycia trykotów na następują· 15.25 do Kolus7.C3k (w dni robocze)
. . . . . . . . . . . . . 0 •••••••••• ADMINISTRATOR rutynow8I1Y
Po~na.ń
c,\'cb ma szynach:
lG.05 do Ro~wadowa
9.15 do Głowna.. (świąteczny w se·
przyjmie jeBlole kilka domów
Dr. med.
1. o\Trlo,i,
HU5 do 'Warszawy' torpeda (18.t3) ,
zonie)
do zarządzenia. Reflektuje tyl'
:I. guziczarka

Z I.odzi..laliskie;
odchodz. :

a

EICHER

:na-9!.

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

lenenie promieniami Roentgena

run,

- - - - - - ----

---"-_.- ------langelaria

a I,Ort"

-
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L.Speojall_ta
NITECKI
ohorOb .k6rnyoh.
ASfALTOWANIE PODWóRZY ~!::d~;hie :!:::k!cha wenerycllnych
i mOClloploloWJch

;~. dziurkarka
4. kapmaszyna

j,

gUI11ial'ka

n.

obr~bial'ka

l. okrdJ.. owa
8. stt>h;lówka dwuigłowa
II. s!ebn6wli:l z,,·yJda.
JlIrocll13cji udziela kancelaria w go
c\liI13clr: \) - 1 j 3 - 7.

ura% udziela gwarancji na ulożone asfalty w podwórcach
POLSKIE TOWARZYSTWO ASFALTOWE Sp. Alce.
front I piętro
Biuro: Ł6d:t, ul. Kopernika 24,
tel. 142-12
tel.'on 213-18.
Fabryka: H
•
Towarowa 28/30, tel. 226-16
F-ma egzystuje od 1928 r. i wykonała na terenie Polski około 1 miliona mtr. pr.,jm. od 8-9.30 rano i od 5.30-9 w
kw. nawienchni IItfa'ltowych \Y tym pół miliona mtr. kw. w m. sł. Wars.awie W nledK. ł §więfa od 9 -12 w poł.

NIwrot 32,

, "'~iIDW&.\ilii.wji+*'" .
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s:a
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Zeromskiego 74/76, leI.

Dziś i

dni

Ogloszen-II

.

ZGUBIONO kwit kaucyjny Elektrowni Łódzkiej za Nr. 9UM
na _1. 15.- na nazwisko B
Adler, Piotrkowska 64.

"

,V" pozostałych rolach: F. CZeDa. I. Schlnblck. P. KemD. J.
Następny program: "PO BURZY" z LUIZĄ URLICH.

Pora!lnego" ze wszystkimi. doLodzl zł. ł.60, za odnoszeme _
\O groszy, z puesyłką pocztową w kraju _ d. 6.-, za granicą _ zł. 9.-

149~

GWIAZDA RIWIERY"

Ceny miejsc: Im. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 gr.
129-8~ .Poca. przedst. w dni powsz. o godz. 4, w niedziela i świ~ta o god •. 12.

nf.nnnm!'łrat~
"Gł?SU
r • .,UYII II 'Ul miesjęc~na
datkami wynosI w

objek~.

•

nas~pnych!

r ~at~ohat! =n~fi~ ,,~~6!~~~:o p. t.

ko na poważniejsl9
Oferty
Bub. "B. F. ..

I

Tilden.

prawem zaimowania dowolnyeh miejsc. ~A
SALA SPECJALNIE CHŁODZO.

zł.;

te~

za wiersz Plilimetrowy l-szpaltowy (strona 6 szpalt): 1-5%a strona 2
Reklamy
redakeyj~ym zł. 1.50; w tekśeie: z zastrzeżeniem miejsca 60 ~r... b~z zastrzeż~ia DlIeł~~:
50 gr., nekrc;'logi 40 gr. Zwyc%aJne (str. l~ szp~1t) 12 gr. Drobne 16 g~. za wyr8%, naJ~meJs%e. ogłoszeme .zł. .1,
PoszukiwanIe praey 10 gr. za wyraz, naJmmeJsze zł. 1.20. Ogłoszema zaręc%ynowe J zaślubmowe 12 zł. dO':
Redakcja rękopisów nie zwraea.
sz:enia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. I) szp•• 1 zł. Ogłoszenia zamiejscowe obliczane SIł o 50% rr7
firm ząr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub tantaz. dodatkowo 60%. Ogłoszenia dwukolor. o 60% dr
Q'daktor odp. L.ej. . Upińald
Za ~ydawnietwo:.GIGa Po~, - Jan Urbach i S~ka" Eugeaiau KrODDl8D.
M1j drukarni włamej Piotrkow~}~

