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r Nieme,
I e I Dr
w,rzekaia

o ile Hiller zloiJ! urocz,ste zapewnięnie, że
zania zagadnienia niemców sudeckich

sie rozwie-

silą

oko1Arania tac ye się będą WIr Lond
o
rze
i t1Ale
lorda Hali.,

-I

LO~OYN, 24 7. (PAT).
W miru'cda,illych sferach bryty.i
skich panuJe przekonanie, że
l'okowania l'ządu praskiego L
1)I'zedstawicielami niemców sudeckich nie doprowadzą (lo pol'07.umienia.
Różnice między żądaniami,
\\'~'suni~lymi przez Hcnleina a

konees.iami, do których udzielenia skłonny .lesł l'zą(l cz('ski są
łak wielkie, że MOŻLn~70S(.

KO~IPROMISU WYDA.JE Sll~
Z(lauiem t,'ch czyuników an- kie.i mediac.ii W. BrylanH 11al
POPROSTU NIEPRA WDOPO- gielskicb próżnię tę wy~lnić wYIJadek niedo.iścia do skutku
DOBNA.
może tylko NEUTRALNE PO- rokowań bezpośrednich.
\V tych warunkaeh, zdaniem ŚREDN1CTWO.
Wątpliwym się wydaje, aby
miaroda.illych sfer bl·ytyjglde1.I,
W Londynie uważa.ią, że isł- od tego rodza.iu pośrednictwa u
irzelJa sit~ liczyć z ewentualnO" nie.lc tylko .ledno mocarstwo, chylić się mógł rząd pI'aski z
ścią załamania się rokowań l :r które pod.jąć się może te.l roli, a j chwilą, gdy zgodzi się na nią
koniecznością wypełnienia pró- .lest nim W. Brytania. Wydaje kanclel'z Hitler.
żni, jaka wówczas powstanie i się, że rozmowy prow8tlzone 0Rzecz oczywista, że W. Bry ta
która okaza~ się może niczmierlllł3tnio mi~dzy W. Brytanią a nia tylko wówczas l}odjęaby
nic uiebezpieczna dla pokoju w Niemcami dmviodły gotowości się te .• roli mediatora, o ileby 0Europic.
kanclerza Hitlera przyjęcia ta- trzymała ze strony Niemiec for-

malne i oroe-zyste zapewnienh:.

że NIEMCY WYRZEKAJĄ SIf~
ROZWIĄZANIA
ZAGADNIE-

NIA

NIEMCÓW SUDECKICH
przynaJmniej na czas
przepI'owadzonej przez W, Bl',v
tanię mediac.1i.
O ileby do mediacji tej doszło, to niewątpliwie główne ru
kowania mediacyjne odbywały
by się w Londynie pod przewo·
dnietwem lorda HaUfaxa .
SIŁĄ,

•
Mial on

lecieć' samolotem. który uległ !catasfrofie, ia
prezentanł J). Prez)ldenła Rz"Iiłe; na lJoSlfzeb królow
Dvwie komisje badają przyczyny tragicznego

Wy-I

CZERNIOWCE, 24. 7. (PAT)'11ę badały przyczyny katastrofy. I zostaną pochowane na miejscoChlop, który widział cały
Korespondent PAT. dowiaduje Orzeczenia komisji należy się wym cmentarzu.
•
padek, zeznał, że obserwował,
się bliższych szczegółów kata- spodziewać za kilka dni.
Poselstwo bułgarskie zarządzi· jak samolot lecąc dość wysoko,
strofy polskiego samolotu. KataŚ. dk'
k t
f
l k' lo, by zwłoki obywatela bułgar- wleciał w dużą czal'ną chmurę·
wla lem -a astro y po s "le,
• .
strofa nastąpila w pobliżu wsi
l
b ł
' k' f' sklego JllZ. Radewa zostały prze- Następnie widział, jak samolot
go samo otu y I'umuns I o 1- . ' .
• •
r
t
P't kt'
WIeZione do Czl'r1110Wlee.
wyleciał z chmury i po kilku mi·
Gllineti w odległości 100 metrów
od dawnej granicy austriacko- cer por• .n..ons anty l u, ory 0Zwłoki japolIskiego płk. szta-l nutach wleciał w drugą chmurę.
I'Ullluńskiej w lesie zwanym Do- świadczył, że widział samolot w bu generalnego p. \'Vako mają Chłop usłyszał strasZlly huk OI'az
l.~tca Latonica.
chwili gdy wyłonił się nagle z pozostać na mipjSc.ll katastrofy błysk, jakby od udcrzenia Jlioru
chmur i zachwiał się w powic- d o eza u przyl)~'cla
. d{' l egata po- na. Z czarnej dUHIt!'y wypadł S::l
Samolot nie ,jest spahmy, tyl- łrzu. Jednocześnit> dał się słyl
.
"1 •
B l
se stwa Japon "-lego'" II ,,<lre z molot i koziołkując spadł na zie
ko doszc~łnie rozbity, skutkiem szeć nit>regularny dźwięk pracy .
Cle.
mię. Chlop twierdzi, że niewątupadku ze znacznej wysokości. motoru. Samolot powrócił J'edZ w ł o k'l o b ywa,ł~
< I'1
poIS k'IC II, pliwie piorun musial udcrzyć w
Padając na
ziemię,
samolot nak do norll1aln~j pozycji, po którzy padli ofiarą katastl'ofy, maszynę, która opadła.
zniszczył dużą część lasu i po- czym chwiejnie opadł niemal zostaną przewiezione do Polski.
łamał stare drzewa.
prostopadle z wysokości około Duża czarna chmura. Dalsze nazwiska ofiar
Zwłoki wszystkich pasaż,erów 1000 metrów.
l CZERNIQWCE. 24. 7. (Tel. LWÓW, 24 7. (Tel. wł.). ~najdu.lą się w rozbitym samoPoselstwo amerykallskie w Bn I wł.). - Ekspedycja ratunkowa, Samolotem, który padł ofiarą
locie. Zegar przy sterze samolo- kareszcie zakomunikowało rU-1 która wyruszyła w celu odszuka 'vypaukll , lecieli z~ Lwowa:
tu wskazu,je gOtlzil1~ 17.52 cz~'li mUllskim władzom lotniczym, że nia szczątków: samololu, dotarła kpt. pilot G~YĆ, który siQ udawał na Rodos
w celach tury.lest to dokładny czas katastro- zwłoki amcrykańskicgo lotnika- do mie.isca katastrofy.
Przesłuchała ona osouy, które stycznych i p. WALISZEWSKI.
fy. Ostatnią wiadomość, jaką o- amatora dl'. Cal'o, maj~l biĆ prz{'
kLóry leciał do Bukaresztu.
gdzie były świadkami wypadku.
trzymała stacja radiotelegraficz- wiezione do Bukarcsztu,
na na lo,tnisku w Ozerniowcach
wstała nadana z samolotu o godzinie 17.38. Załoga donosiła
wówczas, że aparat znajduje sip.
w gęstych chmurach.

I

osevell VI
rezSensat:gjne
denl podloski

.W dniu 23 lipca przybył na
Iniejsce katastrofy konsul polski I L(.;:\DY:"-, 24 7. (Tel. wł.). -w Czerniowcach p. Uzdowski i '!'ulcjs7e koła polityczne utrzyzabeZl)ieezył przy pomocy od- nlUją· że pl'ezydent st. Z.fe~n()
działu żandarmerii zniszczony czcn:n'h Roose~e1t w tym .~esz, cze roku uda Się do Fl'anc)l.
samolot. Konsul Uzdow5ki pozo, F "
I d'
.
. .
-Olllewaz obecna .a encJa
stał na mIeJscu wypadku do czu pl'CZyIlenta Roosevelta, druga z
su przybycia polskiej i rumuń- rzr.du, jest zarazem oS'laLnią,
skiej komisji, które zjawiły się grl:vż po raz trzeci pod rząd, w
na miejscu katastrofy o godz. myśl prawa zwyczajowego, nie
.•
• ł d' . może kandydować - postano2 ')~. Ob'le k 0l111sJe
przez ca y zlell' l
.. tk
.
ł
ó'
• •
')'"
\Y I
on zuzy owac l'a y sw j
sobotlll l w nocJ' z dn .•3 na -4,: l}osiadany obe('nic wpł~'w dla
jak również i !lrZCZ całą uicdzic- wZmOżenia demo~l·ae.M '.;aak-

•

I

•

li

ypad

CZERNIOWCE, 24 7. (Tel.
Na lotnisiku w Czerniaw·
cach wsiadły do samolotu, kt6ry padł ofiarą katastrofy, naslę
pują,ce osoby: kpt. JONESCU,
dowódca portu lotniczego w
Czerniow'cach;
p.
NUSSENBAUM, p. BODEA i p, TRINET.
\~ SlySCy olJywatele rumuń~cy
Lecirli oni do Bnluuesztu.
(u,dem
s·m."ercl"
wł.),

w.e

una"knel."

Jako godny zanotowania wyp-a dek należy podać, że tragicznym samolotem wybierał się 'tV
pOdróż jako reprezentant p. Pre
zydenta Rzeczypospol.iJłe.i i rzą
du polskiego, wiceminister spr.
ze~l'alli<'zl1ych Jl. Szembek nn
pog!'z('b królowej rUllluński('.i
l\Ial'ii w Bukllreszcit·.
\\T osLatniej niemal chwili, ho
wczoraj w południe minislcl
Szembek z powódu nawału bie·
żącyeh spraw resortowych po.
stanowił

cd.ieehać

pociągiem.

dlatego o godz. 1 po l)ohJ(lnin
na lotnisko nit· przybył, lecz I ł
~oDdgDie
.lechał wieCZOrem IUJJ'iercm I
cCntowanhl solidarności St. Zje iż podróż ta będzie nosiła cha- kaJ'{'sztcJ'iskim.
dnoezonyeh ~ Anglią i Francją, rakter na.jściślej prywatny ,~
W ten sposób cudem lInikll~lł
\V tym celu pod pozorem pry prezydent odbędzie kilka konfe śmierci, gdyż nikt z uczestni.
watnej
wycieczki
Roosevelt renc.ii z czołowymi politykami ków katastrofy nie uszedł z ży
wraz z małżOnką uda się na je- francuskimi.
ciem.
sieni do Paryża, gdzie pOstanoSlPodziewają się również, iż
Ze ILwowa mial rÓwnież wy
wił spędzić swój urlop.
po wyjeździe z Paryża RooseBędzie to pierwszy wypadek velt odwiedzi Londyn.
lecieć ·tym samym samolotem
spędzenia urlopu przez prezyznany
humorysta
l'l\diowy
denta St. Z.fednocronyeh w EuWizycie tej brytyjskie kola S?lCzepko (inż. Wa,-da) na W,"
rOpie. Koła angielskie podkre- polityczne przypisują olbrzyra wczasy do RumulliL w ostatni..·.!
ślają znane frankofilstwO prezy mie znaczenie, uważając ją
denła Roosevelta i .iego małżon dal,zy ciąg niejako wizyty pa - Jednak chwili zrezn~llowal 7. )"
dł-my pOwietrmeJ,.
ki, oraz zaznacza;. że mimo, ryskiej i jej konsekwencji..

W.
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Niemiecka aklywnosć gOSPo-j Steana Homana wyrosła na poSlca.na HOlllaIlu lawarta poro bok Deulsche Bank była czynn~\
i eks- darcza koncen,trowała si>ę w. tęgę i me tylko budowała UTZą- zumicnic z do1yr'hczasowymi 'la terenie Humunii w dziale
porierem krajów bałkańskicb i trzech dziedzinach: eksploatacji dzenia technicz.ne, ale dyspono- konkuTelltami. s7.\yedzko - ro· nafciarstwa DiscOllto - Gesellreprezentowana przez
naddunajskich. Na skutek An- nafty, złOta i kolei żelaznyeh.
wała własnym taborem kolejo- syjską firmą Nobel i par~'skjm ,>ch:-tft.
Po- s.chlnt"u z Austrią wolumen wy
Najgłębsze korzenie zapuści- wyro. budowała lS.zkoły. apteki, Domem Bankowym Rotszylda. I"owarzystwo .,Concordia".
mi:»":. .. towar(}lwej III Rzeszy z ła ona w Rumunii. Dzięki szczę szpitale, rozporządzała własną. będącym głównynli producenta siadała ona znacznie skr.omniej
tymi kraJami wydatnie wzrósł. -~liwemu zbiegowi okoliczności flotyllą. na Duna.1u. Zyskała ona mi w zagtllbiu Baku pod nazwą szą. produkc.i~. aniżeli przedsię·
UJaWlIliaon przy tym sIlale ten uzys.kał w 1903 fOIku Deułsche dużą wnrtOść strategiczną dla Europejski.ej
Unii Naftowej, biorstwo Deut'lche Bank, a nadencję do dalszego powiększa- Bank kontrolę nad "Etoile Rou- niemieckiej floty wojenneJ, któ dzięki
któremu to porozumie- Itomiast wysunc;la się na r,zoło w
nia się.
maine",
p·osiadającą
najbo- ra z wę;gla przechodzić poczęła niu nowa grupa ostała się z po- dziale l'nfincl'ii.
Eksploatację l"opalni złota ,_
Penctrac]a gospodarcza Nic- g~.bze złoŻa naf~ow~. w Rumn- Jlll ropę.
wodzeniem niszezą.cej konIkuw
Siedmiogrodzie.
mice na tym terenie zapuszcza nn. p.o reorgamzac.1~ towarzy- - - - - - - - - - - - - - - rcncji wszechpotę!Źnych Royal Bradzie,
prowadziły od 1884 roku wspól
"0 raz głębsze korzenie, mimo stwa J pTzekształcemu go w Przy schorzeniach sercowych 1 ATap- Dutch i Standard Oil.
konkurencji włosko
angieł- SIeana Romana A. G., produk- nieniu nil czyń krwionośnych, sklon\\T ten spo:sób Niemcy weszły nie ,.Hasthorts Bergwerke" i
skiej i francu.skiej. Jest to tvm c.fa jego w 1905 T. wyniosła je- ności do w.3:lewów krwawych w mózgu do ł'fJ.zgrywki mi~zynarodowe.i .,Cheroische Fabriken in Go.
.
.
.,... .n_· dn"'T. Łrzceią"całkowitego
wydo- i apopleksJI, .mllła szklaneczka natura! O
[t
kt'
b"
·edn
lha", osiągaJąc przed wojną. pro
znamlenme.fSze.
z~. wS:-Js'~le
,.
" , nej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa
na ~
ora
ylU
J
ą ze
zdobycze
e'ksparuJI memlec- byCIa r:mnunsklego,. a udzIał " rano na czczo, powoduje bezbolesne, sprI;żyn. 'wpravdających w ruch dukcJę roczną w wysokośel
kie.i z okresu przedwo'je:nnego eksporcle tego km.tu 49 proc. łatwe wypróżnienie. Zapyt. Wasz. lek. mechrtnizTIl wielkie,i wojny. 0- 2,000 kilogramów złota.
Duża cz~ść rUTtluńskie.l sieci
1. OS ta.ły
zlikw id O'Wane
p rze z iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iii
kOlejoweJ,
wybudowanej przez
traktaty pdkoJowe. Niemcy mu
niemieckiego inżYniera Strous<ęiały załem
zaczynać od poberga. znalazła się na skutek orlzątku. Niemcy WTacają na sta
peracji finansowych pod kooTy szlal (posługując się dostoso
trolą
DeuL'Sche Gesellschaft.
walnymi d.() nO'wyC'h wanm!ków
Deutsche
Bank ze swej strony
metodami), z którego zostaty
, §z~Die
powalał do życia "Bank fur 0zepchnięte j odzyskały z nadrientalischen EL<enbahn.en" w
wyżką utracone pozycje. Warto
BERLIN, w lipcll.
Zurychu. kilórv pTowadził ekswobec tego zrobić pTzegląd IS-taW lab(}ratorium dla optyki elc:kplaatac.ię kolei
w Turcji euronu posiadania gospodarki nie- tronowej zakładów Siem('ns j Halpejskiej.
mieckiej na BaIDkanach w okrc- f'ke dwaj inżynierowie - wynalazry
Na dużą skalę brały niemiecsin przoowojeBlJlym, aby zyskać Bodo v. Borries i Ernest Ruska
i Ide han'ki udział w transakw ten sp.()Isóh kTyterium por6w- ~konstruowali ostatnio niezwykJy
cjach finansowych, l uljących
Jui.wcz.e, jeśli chodzi Q ich obec- ~up~rmikroskop, ktlrego dalsze
na celu gospodarcze uaktywniene położenie.
możliwości roz.woju i skutki dla
nie krajów bałkańskich. Odgry·
Na tle wieTkidl prze-dsięwrlęc, nauki nie dadzą. się jeszcze wprost
I wałv one cz~sto dominllją~ą ro
jaki!' kapitał lIliemiecki i pTze- ocenić. Już obecnie przy pomoc ,~
lę w międzvnarodowvch konsor
my3ł niemiee'ki podejmowały tcg-o 8upermikroskopu osiąga si(,.
cjach finansowych i publiczwe wszystkich ez~iach §wiata. I,(·większenia 30.000-krotna, jednakność niemiecka chętnie podpisy
Bałkany stanowiły jedynie od~ że powiększenia te są tak ostre, ŻI~
wała pożyczki bałkańskie. Były
cinck ekspansji niemieckiej. By wynalazcy są. pnakona.ui, iż doj/łzie
one papierem popularnym na
h- one niejako uzupełinieniem i ~ię d,) powiększ;)J'l 100.000-kr Qt·
giełdach niemicekich. Wielkie
hazą wyjŚciową dla poczynalI nych, :lo nn.wet ;jaszcze więks:?-ych.
ban,ki niemieckie specjalizowana rteTenie A%Ji Mnie~zej. kt6- Te niezwykłe możliwości powię
ły się na poszczególne kraje bal
rvch ukorouJOWaniem miała: być ]ó;zania. niewątpliwie pozwolą wyI kańskie. Przodującą rolę w fi·
kOlej bagdadzka. Ohoć lila ~ku- kry~ 8Zeri'g ,chorobot-\vórczyrl1 z~
nansowaniu Serbii odgrywała
tek pły;nJnośei słos1.lIIlków polt. razk6w, ~toryeh. dotychczas ~e
Berliner Handelgesellschaft, w
tycznych interesy z krajami bał mogło dQ]w2>6. Z~~<l oko luilzkl'l
l,\umunii pracowały głównie DikaThskimi obciążone były du-I przy pomQcy. ,1stmeJą~ych ~p~a
seonto Gesf'Uschaft i firma Blei
żym ryzykiem, a zysk z nich, w t~~. Supermlkro::;kop POZWO:l rowchroder, w Bułgarii Detttsch,,-,
ogó}tnej I5kali zaroMtów zagra- mez otser90'ować rzec.zy. ktcre Rię
Bank.
nicz.nyeh, nieiby! wielki. NiemEikspansja ,niemiooka na Bał.
cy rozwinęły na terenie bałlkań
kanach rozbudowywana była
ski m uZo wię'kMą aiktywność,
systematy-c7mie i planowo. "WieI
:l!uiżeli daWiD'iej na nim rozwijaka wojna ją zlikwidowała. Ale
ła All1'gliA i Francja..
nie na długo. Niemcy T'07:poezę
I ly swą pracę na terenie bałkań~
Cechą z!namien.ną ~ooar
czej ekspansJi niemieJckiej było.
skim od podstaw.
A. K.
i;i, kierował Illią i kontrolował w
drobnych nawet szczegółach nNajmnieisza, największa
rząd do spraw zagra:nleznyeh w
aktorka świata
Berlinie, Co jurt S-1lmO przez się
nadawało je.i zabarwienie poliIyczne. Drugą cechą chaoralktery
sty.czną tej eik.sPanJSj było, iż
miała ona w dużej mierze ehamówi i śpiewa po chiń
l'alder pionierski, obejmowała
sku w fascynującym
lereny lub dziedziny poprzefilmie na tle oatatnieb
dnio .przex inlllych nie tknięte.
zamieszek na Dalekim
Trzecim rysem niemi~ldej pe.
..
.
.
Druga. ilustracja. (2) daje nam poobserwacje
j~dnoc~eśnie
Wschodzie p. t.
netracji byłd, iż O'l'ganhowały ro.z~waJą w millonow~J CzęŚCI żliwić
jęcie o osiągnięciach, na iakie pt:'. wielkie banki niemieckie a .!Dihmetra! Nowy supermikroskop trzem badaczom.
'~~e przemysł. 'Przemysł nie~ec. pracuja przy pomocy promieni elek- Na jednej ilm;tracji naszej (1) wi- zwoli ten nowy aparat. Oto widziki byt na tym terenie nie przed tr?nowy?b. Ze ,:zględu na. olbrzy- dzimy t~~ll nietwykły elektrono-op- Jf,y na. lewo bakterie. powodujące
ropienie w tysiąckrotnym powię
~ię:biorc.ą.. inicjatO'l'em. a jedy- JDlą dODl?słoM, Jak~ tak. dokła.d.n~ tyczny mikroskop przy pracy.
bzeniu, jak ja nam pokMuje nornie wykonawcą otrzymanych obs('rw~eJe mog~ nueć dla. naukI l
~
malny mikroskop. Z pra.wej strony
zlecrń, nie pOIIl.osząoeym p'l'ze- tł'chnilti, supermikroskop zost-,J uwidzimy tę samą bakterię, wywołu- Premiera
ważnie ryzyka.
rządzony w ten sposób, aby um01 we wtorek, 26 b. m.
jąeą ropienie, niez3.barwioną, po- 1
20.000-krotnie, obserwo·
W "Grand-Kinie"
zł. 199.- większOIll\
3-24NIII
wan~ prV3Z eopermikNl!kop.
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '
Do .JUGOSLAWI.
!, 3 i 4 tygodniowe wycieczki zbiorowe i indywidualne
li(,/llC,

są już od szeregu lat

największym jmport~m

Ipozwala
r na•powj( nJ IOO.OOOlllk sOl

l
I

S I

Y

LE

PA Ai RKA
NA GAPE

jutro, t. ;.

Do (armen SilVJ

Na lotewskie

wJbrzeże

2· i 4: tygO'dniowe wycieczki do 'Maiori lub Kemeri

Do WIoch, Francji i Szwajcarii
3-tygodniowa wvcieczka autokarowa o traeie:
Ł6dź. Praga, Insbruk, Garda, Mediolan, Genua, SanRemo, Juan LeB Pins, Grasse, Grenobl~, Genewa,
Lozanna, Zi1ricb, Monacbium, Praga, ł.ódż.

Do FranCji, Anglii i

KOPENHAGA - OSLO
SZTOKHOLM
1-'s/vm

Bułgarii

ANGLn
FRANCJI
WIEDNIA

Włoch

i Weg;er

Polskie Biuro Padr6i, SD. Akc.
LÓDŹ~ TRAUGUTTA 2.

TEL. 107-86.

Informacje;

Wilgons·LiIS~ Cook
ul Piotrkowska Nr. 68.
..~
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Wkrótce w kinie

"EU O A"

•
•

Największy,

CZECHOSŁOWACJI
ŁOTWY
WĘGIER

indywidualne wycieczki na 2, 3 i 4 tygodni&.

Paszporty, wizy, bilety akredv~ najszybciej I najlanlej

260.-

Paszporty indvwidualne
do

indywidualne wycieczki na dowolny okres CZB8tl

Do

zł.

~-----------,

,_

'f~"

•

.najbardziej
tajemniczy, "s7..ary dom II
Alcatrazl

w S t r Z 8t S aj ą c y

dramat,
oparty na faktach, który
wywołał

GROźBY ALCAPONE1A!

Nr.

!~. VI l. -

:.!U3

Pomnik króla Alberla I

.. r,f .".... '",", Tf'<\

~

NNY" ..::

a

'fg~~

~~~----~~------------------------------------------------=-

we
Nowa fala
antJsemityzmu
lokaforów ..

odsłoni~ty został lM Niewport nad Izerą
BRUKSELA, 24.7. (PAT). - W
Niewpoi't nad Izerą, w mieJscu, któ'
re był() widownią ],rwawych w,alk
\Y J LOEŃ, 24.7. (PAT) - Zapaw czasie wojny światowej, doko· dk o':ita!;nio w Wiech~iu wyroki są.·
nano t!ziś od.:;łonięcia pomnika kr:)- <1"'H'. UJ. l1wcy których aryjczyc;y
la Alhe,·ta I. W UI'C?czystości wziął mogą żądać usunięcia . z kamienic
udział król Leopold oraz cała kró'II~J{ato:-ów żydów, wywołały obec
lewska rodzina. Byle sprzymierz\}. me
faje
wypowiadania żydom
Ile mocarstwa reprezentował mai'· f mieszl'ań.
Daje się to zauważyć s"czegćlllle
!'zalek Petain, al1giel~ll.i generał sit
Robert Wigham oraz amerykańsl;i w dOlłła~h Vrzy ulic:lch glhvnych.
pułkownik FulIer.
W razi'~ ::-ozszerzenia się tej akcji

IJsułfćlnie

żgdów. Nabgwiłoie przed5iebiorl~w

I

Tllies'lkan~o\Vej, sprawa 7.ydow~ka cji. partii. ~rodo,:o - s~(;ja?stycz, obecnie nabywać sklepy i przedsif(
w Wiedntu weszłaby w stan, ktore- lh3J, dąząCt3J de Jak na}8zyr!swg'J biorstwa żydowskie.
go rozwiązanie trudne jest do prze- r.,zbyda się żydów z Wiednia.
Interesanci powinni z\>r(cić F,i'}
.widzenia. Jak słychać istniejt> ten·
WIEDEŃ, 24.7. (PAT) - Urzą.l do samego urzędu komisarza Buer.
dencja do usuwania żydów w ulice kI lIIi.iarza Buerkla ogłosił dziś, że kła, pr'tY czym ofo?rty mrływającJ
boczne, ;) ile właściciele kamienic w związkn z akcją odżydzania z Rze!<Zy załatwione będą dopiero
na tych ulicach przyjeliby ich. Naj- ! przedsiębiorstw austriackich możn3. pc ~fllrtach z Austrii.
pr:J.wdopoiob~iej os~atni ten odru.ch j
cą."
autyzydJwskI wyruka z wznoww•
__
npj bardzo silnej agitacji i tenden-!
d h-tl
k'
.

N -e
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ero ws Iego

Studenci niemieccy, obywatele
Rzeszy, przebywający na studiach
w Stanach Zjednoczonych, musieii
podpisać zobowiązanie, że będą na·
Wizyta Morgenthaua w Paryżu ma charakter informacYJony
leżeć do ~arodowo - "socja~ist~czI uego" zWIązku studentów memlec
PARYŻ, 24 7. WAT). Sekr,,- czasów ich pobytu \V Waszyng- cydowanej odpowiedzi, ze słów 'dm, zaś - po powrocie do Rzeszy
je<,o jednak wynika że rząd w - zdać będą musieli sprawozdanie I
tarz stanu Morgenthau przyjął tonie.
nie' zamierza ze swej działalności.
Wl'>aszyn<ftollie
dziś w ambasadzie Sł. Zjedn.
Udziela.iąc odpowiedzi na zaTyIttc'l:as~[n okazuje się, źe w;~(lziellnikarzy paryskich i {l- lJytanie dziennikarzy stwierdził p,rzepl'o:'adzić dewaluacji dolnra.
kszość tych studentów nie dba
świad:~ył. im, że ~izy,ta jego ~'e Morgenthau, że wizyta jego ma
I

I
I

ie bedzie dewaluacji dolara

I

I

Fr~llc.11 Ole ma zad~lych celo w
pOlItycznycho
.,
_.
."Pr~ybyłeID do francJI - po
WIedZiał Mor~;enthau - aby ou
począć wraz z rodziną i złożyć
przy tej sposobności wizytę pre
zydenŁowi republiki i pani Lehruo, których znam jeszcze z

S"

~jji

charakter wyłącznie informacyj
ny i że nie zamierza on poruszać sprawy trójstronnego ukladu mOnetarneO'o t
I"> o
.'
Zapytany o sytuacjI) finansową
St. Z.iednoczonych nie udzielił M:ol'~enthau żadne .• zde-

I
I

raJ Uli

ności.

«: s

SfDI 1R:ł:g"'ng

H ; g i e n a.
to zdrowie!

tJ

wcale o powrót do ~,Trzeciej" Rzeszy. 80 proc. z posród obywateli
niemieckich, studiujących na uni·
wersytetach amerykańskich ubiega
s~ę o n~lUral~zację i stara się ~abezpleczyc sobIe w Stanach ZJednaezonycb możliwość egzystencji.
Nie śpieszno im do "raju" bitle·
rowskiego. Wolą być dn!eko od
"Trzeciej" Rzeszy, w il:rajll ,~oJ·

przywódcy

amerlfkańskich

hitlerowców

NOWY JORK, 24,7. (ŻAT) -, <lową, któ~a prowadziła docltodze·
. Żyd nowujorski Emanuel Jack wy- nie w J.:wiązlcu z działalnością ametoczył proces przywódcy hitlerow· rykal-iskich
narodowych socjaltskiej organizac.ii w Ameryce FI'i, stów. Kuhn oświadczył wówczas -1zowi Kuhnowi za obrazę żydostwa I według akta oS!iarżenia ze
.w,
amerykańskiego. Osl;,arż~'rieł dl:'! "wszy':icy żydzi bez wy.iątku są
ś.
Stanisława
~
tą I maga "ię od Kuhna orlszlwdowa-I wrogami Stanów Zjednoczonych" ')
~'·
~ nia w wysookści 3 milionów 'J()la-· że .,w~zyscy żydzi stoją w łwntaLzostał odsłonięty w Dzikowcu przez p. premiera.
Piotrkowska 44.
' i rów za szkody moralne. ft.l~t oskar- I cie z komunistami llla nnicestWleDZIKOWIEC, 24. 7. (PAT). - \
pospolitej Polskiej dnia H. 3. ! tam. 202-'14. ~~ ż~lIia .głosi, 'że Fritz Klihn wYPC~! nia k~nstytucji U. S. A."• •JaCk mil.
Dziś odbyła się w Dzikowcu uro
1938 r."
'5ffi'iP'*WW
SW 'M'
••
;V1edzmł. pod arlresem obywatćli ' ~~~Hl]e ~~ą. sk:argę tym,,, ze •. d~bre
czystość odsłonięcia pomnika ka I Po uroczysiości odsłolLięe:a
zyd~wsluch szer.eg .oszczerstw w ~nuę os .• ~rzyclela i ka?d~go z~da
prała Korpusu Ochrony Pograni (pomnika mjr. Zgrzebllicki wrę- I
czasie p~z~słucbl\vallla go .'~ cha-I pko . patrioty <lmerykansklego Jest
u
cza ś. p. Stanisława Serafina, I czyi ojcu ś. p. Serafina nadany I
-_
II·
~ rakterze sWl'ld.ka przed komIS!,! rZł· narazone na szwank
który poległ podczas pełnienia/ zmarłemu kapralowi przez Pl·(·-I
zna~ezlOno W pałacu
, ___ii·iiic5'~m;E.~.&';-~~_'m'm;-;;-~'-ii-;-;;~;;'iiiii_____iiiiiiii__;;iDi__

-

Pomnik

Serafina .

P.

I

'1

l

Cyklinowanie, drutowanie i froterowanie posadze:t, czyszczenie wystaw i okien, sprzlltanie
biur i pokoi. odkurzanie elektroluxem. Reneracje linoleum. ~
Pakowanie okien i drzwi.

I
Ui

·

J HUPERl i S.. ka

l

,41 I
I

Skladn;(e 9arkol inJv.t'

służb~

na

tew~klm

p~graniezu

polsko-li- z!denta R.

~. Złoty

Kl'.zyi

za~h!-I

ks. Radliwjłła

l'

dnI~ 11 marca rb. na/g~, a z kolej pan premJ:l' ?S::>~.lS
OSTHÓ\'.', 24 7. (TrI. wł) _
odcmk.u Marcmk.ancco
Cl~ dcko~~,,:ał ~ł?tY~l T,r1..~~a-! \\- pałaCH ks. HadziwiHa u'h.ol'i-r

-l

CI:'a " ~~ł

11111 ZasIU;,1 10dzlCOW s. p. 'L.a- ~70no 'uż

lo

ft. l'ij1ł~i~.~
~ II ~~.
Ga~25ter skazany został
'h!llU

a

na 1 lat więz~enia

w~z\'stkie
rz -OOLO_'
Józefa i Wiktorię.
': _.I
: :., ( _. P.' ) '" l : LO~DYN, 24.7. (Tel wł.) .- Sen- , za tym ilodczas procesu udowodnlo
H'k'
.• d
'" ania
J m~ł
. Je
. d nego I no, ze
' os k
'
. ł d o Ito ń ca wo j •
vv oncn p. premIer zawm 0 - ;,
l' na prz) Jazi kSH'CUl
.
sacYJlla
pro'b a porwama
-arzony
'Ly

~(l l~r OCZ) stośc tę ~rzyb,~ gen. \fi.rVcl
- Skła,dkows'kl
.SłaWOJ
,
ł
. .' ktory .dokonał aktu ods omęClla pommka. mił Józefa Serafina. że oh'zyma ... on "ą· ' , '
~
.
z najbegatszych przemysłowców ny światowej wyłącznie z rozmaiOczom zebran ch ukazał się od niego w darze mocnego, zdroD:ZPOSI C~_I1~O ~o ~~~~He ~' I angielskich lorda Nutfielda zakol;· tych ~ałszerstw, oszustw i wymu.
I wego konia oraz młóekarni~
kłó Da" sa n OlI l) mał.l płJL~Jd pasz- cz,'ła sie skazaniem 4S-letlliegl'l szeń .. m, in w jednym wypadkI'
.
. ,y
duzych rOZIDlalr ow monoht 'Z
•
•
.':>. port na nazwisko ksi<;; ';,nej Fa
'wonego
trembowalskiego
pia
rą
premier
polecił
zakupIĆ.
I
re- ]' 'Ił'
d'
Brllce Thornthon3 na 7 lat WlęZle, zmusIł !Swą ohalę do wyznaczenIa
czel
'.
ł dł'
ś . k (ZJWl oweJ na po staWJe doku'
.
ł .
.
~kowca z płytą z czerwonego "NI mIel' wręczy
,a ej staro Cle wo,
t
'1 '.
N'"
ma.
mu sta ej rocznej renty w wyso
~. t
.
..,'
.
1
'
t
' 111fT} U
S u ,:ne;:(o.owoLellcy
'Id
k
ł
. Th
k
ś . 1000 f
tó
I' .
uitu szwedzkiego na któreJ' wid- ę plemęzną na po\.rycIC resz
d
'I d
d
! I') e ztwo wyazao, z,e
oru- o CI
un w sz t ermgow.
,
k osz t'ow ]lU d OW)T pOlllm·'k a.
pl. Z\""
),1 ~ sumoe 10 em
. ł uprowa dZJC
., ł or da N·
p
" o uprowa dzeme
.
I orda'
nieje napis nashamjącej
treści:
. . rs"
.t ,'a. Anto'l
. , 1hon l' hcm
Ulrocev
.
'Wracając z Mielca po drodle nllla ,I' plen"zeJ pO.O\HC Slerl! I fielda na pokładzie jachtu, aby wy- Nuffielda był prawdziwą sensaeją
"Kapralowi Ochl'ony Po- p. premier odwiedził we wsi nia.
_ .
: musić na nim okup w wysookści w angielskich kołach towarzyskich,
granicza, U1'odzollemu wOzi· Czezie zagrodę rolnika Pawła
Pouczas
r?bIeIlla genera]- , 10ft tyi>ięcy funtów szterlingów. Pokowcu 5. 11. 1914 r. poległe- Bryka, któremu udzielił zapolU:) n:vch porządkow 'IJlfl.JI''llono''''
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
mu w obronie granic Rzeczy· gi w sumie złotych 50.'
pałacu :lIltollillskim cały stos
Witraż na wystawie w
Jorku
w:vpróżnionych
buteleczek au
leków, k' óre, ,jak się okazało,
b~'ły lUlrkoh'kami . 'V ten 'ipU:.{onferencja otoczona ścisłą tajemnicą
i sM) ksi<.:.żę, ja k n.ló \'.-ią, hył po, wolnym llarz ~d zlt>Jl1 w rQkat:h
PARYZ, 24. 7. (PAT). Przeby- rem Daladier.
swej dawnej pielęgniarki, Atlwający tu brytyjski minis'ber woj
Ministerstwo wojny zachowu- kinsoll.
ny Hore - Belisha przeprowa<1ził je na temat tej rozmowy ścisłą
uziś dłuższą rozmowę z premie dys'krecję·
O[ler
T

•

. '

I

I"

-

.,
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'"

.

y/ . ,',

N.

Hore-Belisha •• Daladier

l

Huragan

Now,m

B.

Jorku

rinski

włamywaCZem

'Varsz. kor. "Głosu Porannc'
go" t~l~fonu.ic:
Pobc):.l .stołeczl1U arrsztowała
wczoral zuch',yalec 'o włam wa-I
\ cz
' ) ' s,.;-'
A
dY . \
Ja w o~o lle er lusza ,,11 re Je
wa, poszukiwan;go z; szcre N
kradzieży.
'
1:>
Okazuje się, że Andrejew .'esl
b. oficerem carskiei rmii
dzono go w więzie~~i~1.
.
<

porwał samo,,.,t bombowy i autubus
JORK
?47 'PAT)
br' N
J
.. , .
No ""
, - .• \
,. po IZU c.w ersĘ'Y wywroChWJ '
Nad Nowym Jorkiem przeszedł cher ,autobus. Jedna osoba zm,tala
.
. .
•
g~vałtowny huragan, połączony z ~ablta, a g ci.~zko rannych. LIcZIII;>
lIIezwykle gwałtownym deszczenI. I farmy w IJobhzu Nowego Jorku lO
Wiele domów doznało 'lszkodzei1, I stały zal~lle. p.rzez wodę. Hm:agai}
lIlosty zostały zerwane, a wyrwa- I szalał I'OlVllleZ nad POłUdlllOWOIle z korzenid?Ii drze~va poprzer,y-j wsc_hodnią częścią s.tanu Texas,
\\ ały połącz cm a zarowno telegra gdZH~ spustoezył 8 tysIęcy km. kw.
l'iczne, Jak i telefoniczni!. UniesiOliy , Ilprawnych pól. W stanie tym 2 0przez torm:do samolot bOmbowy,: soby zostały zabite, kilkadziesiąt
spadł w pobliżu Woodbrillge (Con i rannych, a przcszło 500 znajduje
obrzucony bombami
nee1itut.) Trzy o~ohy, stanowiąc" się bez dachu nad głową,
PARYZ, U. 7. (PAT). Agencja
załogę samolotu, zo<;taiy zabite. W
Ha.vasa donosi: Norweski statek
"T-j,ralla" zawiadomił dziś rano
że zosłał zaatakowany i oJH'zueo
ny bombami przez nieZl! mego
pochodzenia samolot. z'~&łako-l
wanic nastąpiło pod 36.35 stopniami szel'okości północnej i 0.20
długości zachodniej.
Łódź

Wicher
nry

I
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Podag

w,koleił

sie

BHUKSELA, 24 7. (PAT). przy
Tronu
pociąg osobowy. Pięć osób zO-lOdbYło się posiedzenie komisji orzekającej w sprawie konkur
stało zabitych, a liczne odnio- su na witraż na temat "Symbol Polski Odrodzonej" dla pawisły ciężkie i lżejsze obrażenia. lonu poLskiego na światowej wysLawie w Now~'rn Jorku. Do
P.rzyczyny wykolejeni?- się po -I \\'yk~nanj~l w~'hrano pracę, aut?r~m ldór~j je l p. :,r~eczysl~:v
CIągU są dotychczas J1leznanc.
Jurglelevm:z, asystent AkadeIDll Sztuk Pięknych .w W ał'sza\'i le

Dziś
rano wykoleił się
wjeździe na stację SSaint

ł

Nr. 20!

Historia

amerykańska I

W SIlanie Indiana (U. S. A.) w)
miasteczku Warsaw (\Varsza-!
_
l'Iorz~m
wal mi~ło miejsce wydarzenie. zOliaDIł!
ZIOił!i urnił! złożone
które mic'szkaflcy komenhlją ze
zdumieniem. Bezrobotny .T. Slip
BUKARESZT, 24.7. (PAT). - ukochanej przez cały naród króKról Karol wszedł do sali beziku, którego właściwym S'lefem
ster, zroz.paczonv beznadziejną Zgodnie z życzeniem zmarłej lowej.
żadnego orszaku. ,Wkrótce po była jego matka. Za królem szła
sytuacją, postanowił się o1!ruć. królowej matki, serce jej wyjęte Trumna ze zwłokami zmarłej nim pojawili się arcyiksiążę An-I rodzina zmarłej królowej, deleRozpuścił pastylki wer()[lalu w podczas balsamowania. złożone przeniesiona została w ciąru no- toni Habsburg, b. książę Mikołaj, gacje zagraniczne, korpus dyplo
"zklanc<c wody j już podniósł ją zO:S!ało ~ złotej urnie, którą na- cy z pałacu Cotroceni dot'> pała- wielki WO.łewoda Michał, ks. Fry matyczny i szereg innych dygni tlo ust. W te.} .samej chwili, a raZIe powierzono proboszczowi cu królewskiego gdzie w wy- deryk Hohenzollern, ks. Kentu, tarzy.
lJyłll -.;o,-laśnie burza, piorun ude kaplic~ zamku Cob·oc~ni. Ur~a kładanej białym' i żółtym mar- ks. regent Paweł, ks. Cyryl oraz
Na ulicach, przez które prze·
I'zył w dom. SZklanka wyleciała z?s-tame w przyszłOŚCI przeWle- murem saH tronowej ustawiono wielki książę Dymitr.
c~odził kondukt żałobny, ustaSJipster'o~i z ręki i rozbiła się. Zlona na wybrzeże morza Czar· katafalk U stóp trumny spoezyZa nimi pojawił się Da sali ":lOue były co 20 metrów wyso",- kilka chwil p6źniej do dr~wi -ncgo. do odległej. ~ 2~ ~lm. od wała na poduszce korona królew kler prawosławny, po czym przy kle maszty,. p1'ZY,brane fioletem
7.apuk~J listonosz.
PrzYDl~sl g:amcy .1)UIga~S'kl'~J. mlcJsco~oś: ska. Dokoła katafalku leżały stąpili oficerowie huzarów pułku oraz umalW z ktoryeh W'ydOS.ła·
dwa lIsty, adres?wane. do n~e' CI ~alc!Ik.. W ~~leJscowo~Cl tej wieńce, poohodzące jedynie od królowej Marii do znoszenia z wały się płomienie.
dos~łego sam ob.ó.JC y: ..Jeden lisI z~aJduJe SIę, wsrod .wspanIałych rodziny. Jeden z nich ofiarowa- katafalku trumny. Dziedziniec
Ors~ak przybył na kilka mi·
7.~WlCrat PO'lwler~Za.1ą<c,ą odpo- oo.rodów~ pałac, w l,..tór~m prze- ny był przez dzieci królowej i na \ pałacu oraz pałac kr6Joewski nu! przed d'WUnastll. na krói~w.
v>'Jedt na o~ertę Shpsler a <? po- bywała staJe zmarła bolowa.
wS1l:ędze jego wypisane były imio przybrane były fioletowymi dra SkI ?wór, skąd specjQlny pocIąg
<;ad~, drtl'gl Ul<Ś - z AngIn na: Karol, Mikołaj, Maria, Elżbie periami..
.
zawIózł trumnę do królewskich
c:z~ Il3: p~ą ~,,:otę, którą ~y
BU.KARESZT, 24.
(PA!). - ta i Deana.
Przy dźwiękach mar~7.a źałot. ~robów.
słah Shl>st«; 0'''': Jego krew.m z
DZIŚ r~o odbyła SIę "! m;zwy
nego, wykonanego przez OTkieNa
wszysliQch
dworcach,
!\falIlehestern. Sl nO'Il e vero ... kle podnIOsłym nastroju pIerwO godzinie ~ W~'l"~~yły na. sa- strę pułku gwardii,
złożono przez które Dnejet'dmł poeiąg
s~a czę~? pogrzebu królowej mat l~ tronową naJ.wazmeJ~Zie del~ga trumnę na lawecie armatnitej. żałobny, zbierały 5i~ wła~ du
kI Marn.
Cje. Na przedzIe stanęlI ~Y!Jmta- Na czele pochodu żałobnego kro chowieństwo i ludnoU miejscotw: uroczystości tej wzięli, rze dwor~y, nad~wyczaJm a~- czyI kler, dalej delegacja kawa- wa, aby oddać ostatni hołd.
pr6cz rodziny królewskiej udzi3ł ba~adorowIe
pan~tw europeJ- lerów maltańskich, oficer ordyDo Curtea de Arges pociąg :ta
Z
reprezentanci
prawie
wszystkich
SklCh,
do~adcy
krolewscy,
oraz!
nansowy
królowej,
niosący
na
łO'bny
przybył o godz. ~ włIaIą
Londyńskie pismo "News Obropaństw
Europy, liczne delegac.ie członkOWie rządu.
poduszce koronę królowej, oraz salwą armatnią.
nicie" podaje, Ze od zakończenia
przybyłe z całego kraju, rząd,
W. innej części sali ustawm ezferech doradców królewskich. W, drodze z dworca do Idaszwojny włosko - abisyńskie) wyje· przedstmvieiele armil i nieprzej -, się szefowie misji dyplomatyczZa trumną prowadzono konin tont z grobami królewskimi ...
cbało do podbłtego kraju 196 tysię rzane tłumy ludności, które przy nych, atłaches wojskowi, wyżsi królowej, dalej
zaś postępował formował się orszak pogrzebo.
cy włochów, ", charakterze osad· były ze wszystkich stron Rumu-l oficerowie oraz przedstawiciele zupelni,e samotnie król Karol, wy w tym samym. porządku, jaI(
nil, aby oddać ostatnią posługę ciał ustawodawczych.
ubrany w mundur huzarski puł- w Bukareszcie.
ników i przedsiębiorców.
Na ulicach Curiea de Aqes ł
Około dwuch tysięcy z po§rM
przyległych polach zebrały de
nich zmarło", Abisynii, zaś około
Największa
dziJesiątki tysięcy włościan z ca150 tys. powróciło do IiraJa, przełego powiatu, trzyma~ w ręk1I
kwiaty połne.
rwnawszy się o nłemoźnwoścl arą
Przed klasztorem patriareha
:lzenia sobie życia Da terytorium
Miron
w asyście mełropdlity na·
okupowanym.
muńskiego i miejscowego klen

(za..ngm

w pala(u na

'"

I

?

Wlosi uciekai.
Abisynii

I

rewia od r. 1919

I

odprawił nabożeństwo

I

żałobne,

po czym przy strzałaeb ano_t·
nich i dźwiękach bymnu .....
dowego złożono łr'1Imnę w gr0bowcu obok tmnmy małżonka
bólowej M~ anarłego ... ro·
l ku 1927 króla FenlynamJa.
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Dziś

Tajemnicze zabójstwo

premieral

na wybrzetu gdaftsklm

Wesoła

r.abawna
rozkoszna
szalona
wspaniała

komedial
~ oHirtymiej

trybuną. bonorow<} kr<..la
żołnierzy wszystkich roo za:ów

rewii wojskowej w Weri'alu przed
łc

nO 000

angielskiego
broni.

pl'7.'~maszerowa,·

M"aru. koresp ... Głosu. Ponm·
nego" telefonuje:
.
Na wybmeżu Gdańskim Ooko~e zostało waOl'aj wieczorem
tajemnkze zabójstwo. Do 35-1eł
niego szofera ;władysła,.. ZielińSlciego (Złdt.a 43), który pnebywał w towarzystwie k.olegi Ja
na Wajsa i niez.nanej niewiasty,
podszedł jakiś 'osobnik, który
podał się za wywiadowcę. Na jego widok Wajs i kobieta oddeJlli
si ę .

w

•

a
I Z
Je
letniej swej rezydencji

z
•

•

•
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lOS

w CasŁel Gandolfo

II

Po kilku minutaeh ttekomy
j wywiadowca
rewolwen. i
dobył

strzelił

do Zielińskiego, kłatqe
go trupem na miejscu. Spl:a....:
ulotnił się. Polieja. w~ al'
nim pościg.

Agencl'a "C. P." donosi:
mało. Dyskretne rozkazy wydaje niedziela, lecz poniedziałek. Wtedy
zabójstwa ~
ustalono. Energi;czDe ftedIr,..
. niePrzyczyny
W górach albańskich niedalekf/ l znakami optycznymi ograniczają·· gdy papież nikogo nie przyjmule,
od Rzymu, gdzie jak wiadomo, znaj c~ Oli się do życzeń: "zatrzymać", pracuje przy s'woim biurku, przy two w toku.
€luje się rezydencja papie-slla Castel "na prawo", "na lewo", ,~jechać którym swego czasu pnacował pa·
Gandolfo, panuje ożywczy chJóu, d~lej! ..:'
piei Pius ~X.
.'
_
Temperatura nie jest tak dokuczliRezydencja letnia papieża jest
WszystkIe te a~dlen~Je. odbywa~ą W powiecie piotrkowskllll
wa, jak na r6wninie. Ożywczy wLaŁr większa od Watykanu. Obejmuje się przed połudmem 1 me trwalą
.,
wieje z gór i ocldadr..'\ taflę jezio- oCIa l(iO ha, gdy Watykan 44 ha. dłużej jalt 2 godz. 30 min. do 3 go· \ PAT dOlno~n z Piotrkowa, •
ra, które Ojciec sw. moze obserwo· Nieznaczna część jest zajęta przez dzin, po czym papież zjada drugł zaraza pryszczycy w powiecie
wać z okien swojej willi.
r('zydencję i budynki gospodarskie. posiłek, na który sklada się zupa piotrkowskim przybiera wy~tInlercsujący jest tryb życia w
Papież wstaje rano o godzinie ryżowa albo jarzynowa, jarzyny, ka kowo groźne rozmiary. <>bjęGastel Gandolfo. Należy z góry z.a- 6 min. 30 i udaje się do swojej pry wałeczek sera, owoce.
ty h jest
koł 200
•.
znaczyć, że papież i po przybyciu l\atnej kaplicy, której śclany ozdo· Po tym posiłku Ojciec św. zasia· c , •. zarazą, o o
JDleldo Castel Gandoiio nie przt'rywa bione są malowidłami pędzla pol· da na fotelu j kilka minut odpoczy- SCOW<>SeI, w czym 1.000 zagród
prac min10 swych 82 lat życia. Je· ~kiego malarza Jana Rosena. Część wa, obserwując jezioro położone u Padło do tej pory około 5.000
dyny odpoczynek, którego zażywa, malowideł odnosi się do historii stóp gór. Następnie udaje się na sztuk bydła. Zwraca uwagę fakt
to mały spacer autem. odbywany Polski, mianowicie rok 1920.
przejażdżkę autem po ogrodach re- ii choruje przewawie bydło ~
I każdego dnia.
Do dyspOi:ycji ma
Po odprawieniu mszy św. papież zyde~cji, gdzie rosn.ą .c~tryny i po: sako wartościowe (rasowe).
pięć aut.
\ zjada śniadanie na tarasie, skąd roz· marancze. Po przeJazdzce papiez ,
.,Papit!:l - opowilada jego szofet t~.cza się piękny widok. Śniadanie pbyrzYzJe'mslwljeegWo oStwoczymenl.gaabineCie 050-,'
Angelo Stoppa jednemu :i! redakto- składa się z filiżanki kawy i jedne_ .Od. godz. 8 i.pół do 9 papież mo. rów "Caibolic Herald", wybiera go kawałka chleba z masłem.
wóz marki Dodge, lub Citroen,
Po posiłku zaczynają się audien· (lh Się W kaphcy z całym swoim
Piat, Merce:les albo lsotta Praschi- cle. PierwsZlll audiencja jest zarezer domem. O godz. 9 i pół spożywa
!ARNÓW, 24.7. (PAT) - Wczoni. Wszystkie te wozy zostały ofia· wowana dla kard. Pacelliego albo kolację nie różniącą się wiele od ral w Tarnowcu pod Tarnowem wy
. .
. .
"
. d
k
łk"
darzyla się katastrofa motocyklo'lVI t
ki któ
. h ł Tad _
rowaae paplezowt przez katolIko\\" jego wspołpracowników z sel(reta· obla a poza awa lem mięsa.
.
.
lk' d
d .
B oś d .
h
d •
. wa. o ocy,
ry Jec a
e
ezp re mo po ·lm li illJe SIę
P h ł
k'
'1
koły"
z różnych krajów. Papiezowi towa na1u stanu. Ty o w Je nym DlU
rz~szy mistrz ceremonii. Ojciec w tyg(\dniu papież nie udziela au - do swego gabinetu, a o godz. 11 na uLsz . ae o;'Wł~rowm {SZ s
b
Ś,;. pod;:~<ls spaceru mówi bardzo I ~iencji. Tym dniem nie jest jednak I spoczynek.
• 11 "'Me P?
a":ą nWarabzłoZten'lsWteąJ'
zoną . artą,
zarzucI
11 W środę, do. 27 bm. o g. 8.30 wiecz. punkt. jedyny występ jezdni. W czasie wypadku Maria
Pachołowa uderzyła głową o jezdnię, doznając wstrząsu mózgu. W
I
Piotrkowska 94.
stanie bardzo ciężkim odwiezL'1'
Bilety do nabycia w kasie' FilharmoniI.
po nadzwyczajnych sukcesach odniesionych na ostatnim kil- ją d? szpitala powszechnego w 1 .
. ora; w dniu 'Koncertu pr~y kasie
kumiesięcznym tournee zagranicznym.
DOWie.
L
Teetru na mieiscll

Z

I araza

prrSZCZfG

Katastrofa moto"klowa pod Tarnowem
T

I

Wesoły film
szaleństwie
i miłości!

o

ł l~d~!!

!

"BAGATELI
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Borg Kalin' lWn
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1,,1 D t,m iol kie
·
ia
I J saw. . co::': ,,~~,.~~~!~~en:~!~~~~.~~c~~:d,m j!~:,:,~~ed nlCh~lY:~-Z:j1' wę

w ki,...-

wl.budziła powszechr:e zaintereso 8ument:l, projekt może dać POZY" l!.'łk sądz.ić nali:lży, że brakom w ir- Iliach pośrednictwa, a zwłaszcza,
wani:!. Z pośród grup mi3jskich spo tywne wyniki. Kontrola uie powin- Dych dziedzinach odpcwiadać powi- gdyl,y miały rozbudować rozpi~
żywców, pracownicy umysłowi są na spoczywać wyłącznie na bar· ni~n dostatek w tym zakrE~ie, w tośc pomięazy CeIk'l.mi uzyskiwany

grupą,

dłuższe·

jakim nas stać. 2Iaden obywatel nie llli lJrzez chlopa, a cenami, kt~rc
powinien chodzić z pustym żołąd- m( gą uyć na.l"mcone miastom. W ówkiem, zwłaszcza w okresach dObre., czas weszłaby w grę solidarna
I ~I'odarczych.
go urodzaju.
( al'cja pracowlli!{ÓW i robotników w
Stanowisko organizacji pracowni,
To zllgadnienie wymnga glr.b0-' kierunku wyrć,wnania rtżnic w doczych, zrzeazonych w Centralnej
kich r;:form społecznych j ustawa cŁodzIe społecznym. Akcja, ktflra
Komisji Porowmiewawez€j, w sprn
pod tym względem l.ailnych zIT,ian wprawdzia i teraz się toczy, lecz
'wie ust<l.wy o środkach finansC)·
korzystnych nie spowoduJe. Zało- która nie posiada tak pow~zechne.
wych na popi:'tanie g03I1odarczo 11wać rtwDież wypada., że akcja nie go charakteru, jaki wytworzyłby
~sadnionego kształtowania się ceJn
wiąże się z właściwym planem or· się wakutek wadliw~go działania
artyknUw rolniczych da !!ię streśganizacii rozdziału :lftykul6w rol- podatku.
cit następująco:
niczycb w przestrzeni i czasie, co
TI: leży podstawa., na kUrej rozUtrzymanie gospodarcze uzasad!Loże nastąpić tylko na drodze mo· strzygnie życb wartoM prtby. Tu
niC'nych cen za podstawowe artyku- Ek~port nalrźa.łoby wykor:z:y-~tać nopolizacji zbytu i spręzysteJ admi- lei.v rt wnież punkt styczny spólły rolnirze
uw~żać
należy za. w okresach dobrej koniunktury ecn nlstracj~ aprowizacyjna - magazy- noty interesu pracownika f chłopa.
rzecz koni~zną. i poziom, ustalony światowych. Wią.źe się to z plano- nowej na wzćr choóby podobn"j
dla żyta. w ustAwie za. nonnę nic· wą organizacją zakupów. budowy organizacji ,jaka istniaje u naszego
I wątpliwi~ minimalną z punktu wi'~lew:ltortw,
właściwego stosunkI sąsiada, a mia.nowiciil w Czechoslo
dzenia. opłacalności pracy rolnika produkcji' zwierzęcej do roślinnej. wacji.
"wątpliwości budzi natomiast meto· Ale nie należy p~y tym l1suwać na
Tak, czy inaczej pośpiech jest
da, którĄ ma. być zastost.'wana.. 0- drugi pla.n właściwej polityki za· tym czynnikiem, kUry szkodzi,
Małe nieporozumienie
lJt'datkowanic pośrednie tak podata trudnienia i płac, w której tkwią. gdy trzeba rOLwią.zywać wielkie zaPrzy ul. Podmiejskiej 9 wdrapał się
wowych a,rtykułów, js.kin:i są mą.ka podstaw0wa warunki rozszerzenia gadnienia. Obawiać się należy, ta na ruszlowanie 45-letni Jerzy GLOi kasza, stanowi ekspery:nent., ktl;- chłonności rynku. Prz,rl'ost ludności ta prawda nie będzie podważona. WACKI (B<rn.ifrater&k& 18), k.tóry w
pewnej chwili runął z wySOlkoki
r ..go zasięgu przewidzieć uie podó Polski jeilt szybszy, r.i~ pl'7yrost pro gdy rhod:d o eksperyment nowcj dw6cll pięter, odnosząc złamanie krę.
l'na, Interwencjonizm można uznać dukcji rolniczej, oblic I.ając przecięt- ustawy.
gosłupa. Gł<1W8ekiego" lRatrie groźI za wł~ciwą drogę do rozwiązania ne spożycia na głowę. Stąd też nad- Warstwy ll;e pracuj~('e na roli nym puewieziono do szpitala iw. Ro·
istniejących problemów społeczno· wyzki l'l~portowe w <lLl~ej miena lIragną, ahy :olni1~ utrzymał S1vOj:) dz~'y ul. Lagiewnick.iej 81 zoatała
DYżURY APTEK. Nocy dzi· gospodarczych. O ne wykonywa.nin 1\trzymują ;,ię, wskut~)k wadliwego część <.locllorlu społecznego na po· do1ktIiwie pobita pn:ez zięcia ".letsiejszej dyżurują następujące apte- l'rojektllwa.nej ust..'\wy towarzyszyć rrlzdziałn artykułów ~pożywczycb, ziOJnie. uOl':lżIiwiającym rozwó,i kul- nia Maria WISNlEWSKA.
ki: H. Pastorowej, Lagiewnicka 96. będzie skut3czna kontrola przed- nie tylko w miastach , ale !{wnież tlJTy wsi i I}rganiza.cji społeczno,
~a ulicy Zgierskiej zO&tał Dapadnię
J, Kahanego, Limanowskiego 80, l'i"biorstw mł""!l.rskich ora.z pic· i wśród luduo8Ci wiajdkiej. Zal\(;Wne ~ljsporiarcz'ych chlopa. :Nie :z.niosa. ty I pokłuty nożem Walenty KEMP·
"
J~
SKI (Poon:eczna 22).
S, Trawkowskiej, Brzezińska Sb, karń
i kllntrola. ta. potrafi utrzymaĆ T:nsze n0rmy nie c;tanowią ideah jr ,1nnk zabiegów, je~1i 1,urzyści lo Na ulicy Limanowa.kiego t..klÓ'Wka
J. Koprowskiego, Nowomieiska la,
K~
l). Rozenbluma, Śródmiejska 21, 1~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •~~~~E~=~~rn~~!ln~3~~~ili~~~~~
doznał złamania nogi i poliejant 11DUII. Bartoszewskie,o,
PiotrkowDnia 23-go lipca 1938 r. zmarł Wspól"ałotyciel i Członek Zarządu naslyClh Instytucyi
sZi)ny był zwierzę zaalrzelić. WÓGI 10.
stał stI'Za$lumy, ła<k.só"ka aszkodaoaa.
Ika 94, L. Czyńskiego, RokicióSI!ofer i wo:fnica wyszli z wypadku
'ka 53, E. Zakrzewskiego j Sk~
•
ty ko z lekkimi okaleczeniami.
ątna 5.1, 1. Slnieckiej, Rz&,owZmsFly
dU8Slł
i
sercem
oddany
był
pracy
dla
ultenia
biednej
eierpiącej
ludności,
Na. ulie:y 11 Listopada ja~_
a 59,
.
. o'lamą
f'
l'
h T
t
rowerze
,JANISZEWSKI
niosąe lednocIeśnie
I!WO]ą
pomoc d
a rozwoJu naszyc . owarzys w.
(Okrui 25)Beniamin
najechał ..
Stani. . . .
OOOATKOW A KOMISJA POBO·
Tracimy w Nim zasłetonego TowarzysKa i oddanego PrzYlaciela.
KOWALSKIEGO (WrtfOdna Uj. %a~OWA. W lipcu r. b. urzęduje
lanlld 10w. Pielqnowln" (hOIICh nlJlmr (Ilolim" I Komitet "Uzdro Iska"
równo najechauy jak i c:.vklilta 1OIita.
li powainie ranni. Janme'Wlllde:tDu po, J~Odlj dodatkowa kond~ja. pobo,
licja spisała protO'lmł.
tlJwa dla P. K. U. Mia~to JI w dniu
II
•
Pn:y aliey Wikzej 16 PeIIka ZA~ .. ~ta
hp,:a r, b.
RE~~
'!' stll~e. nietrzeźwym przewić Eię "wni wEzyH'y pobo II
wroclł Się J padaHe: na szkło przClCiął
111\11 roc:mika
1917 i starszych
$Obie tętnicę. Wskutek silnego upływu
. eznikóIV, zamieszkali na terenie
Chłopcy W restauracJo ach maJ"ą . prawo po ierać nadwyżkę
krwi przewieziou<> Zarembsldego w
Iłanie grotny.m do upij jKżL
t 4, 6. 7, 9, 12, 13 i 14 komisarIastanie bezna<.lziejnym d1> apita.la.
(i\\- f'( Ii?J'i, kto'rzy z J·akil.hkolwiek
Wa·r sz. kOTesp. "Głosu Poran- Mw
tyton:łowyeh.
Hurtowa gdzie odbywa się handel arłyku.
W
.
•
b dk h
czasIe libacji zakrapiaoej alkolle
.
.
b lam"
p "-0"<' w nie .:tawili się w ozr!3CZO- nego" telefonuje:
sprzedaż wyrobów ty'tomowyc
I spozywezynu, W U ae lem w domu przy ul. Tuszyńskiej 7e
H'lll trrrnini~ do przeglądu wojskoMini$ters~o skarb? wydało odbywać. się ma zapomocą t. -ew. tytoniowycb, zakładach gastrono doszło do bijatyki. Poważnie rall'Ili roI',,;!.', i otrzymali irJi!:'nnr W'2ZW:\. rozporządzeme normujące sprze hurtowm, detaliczna zaś \V &kle- mIcznyeh, na dworcach,
w m· stali: Waeław UBBANSKI (Tuszyńska
!ii:l~ z łGr1zki!:'go starOl'twa. grodzkie- daż h1U'łową i detaliczną wyro- pach speejaJnycb mieszanych, ehomyeh punktach sprzedaży, ~~l' i ~~i;-i;;~Y~8:"At~~~g~f,na
,na stacjach aułobu.sowych, lotniWeronika NACHALA (LlIłomit>rska
''') ' k
k' .
b
ezych, miejskich itd.
41) zostala dotkLiwie pobita przez ,,1.
,la
MI. sklepach specjalnych do- snego
zwolona jest sprzedaż następują- Przy ulicy Piłsudskiego 55 upada
1."dl~"I. w lokalu przy Al. KOŚClU8Z
Wiec OZN i ZPZZ. na którym nie uchwalono
cycb arty!k.ułów poza wyrobami ze schodów 53-letnia Ewa URBAN, ..,.
,
.
-,.II-ó.......... l znając złamania obojczyka.
żadnych rezolucji
tytomowymi: znaCJ.Jt w svt:lI.J..Ip o
.
J
Przy zbiegu Placu Wolności i 11 Lib CzasopIsm,
wych,pocztowyc,
o slopada powstała bójka, w trakcie kt.
I W dniu wczorajszym w sali Re- pili p. Ryszard Wraga, p. śmiech, sów loteryjnych.
rej został dotkliwie pobity Fraoeiszelt
SU! sy przy ul. Kilmskiego 123 zwo· oraz p. Ignacy Lewiak,
sekretarz
Na. nowo wpTowadzone tY'PY GRODECKI (Odolanowska 36).
WOlewodztwa łódzkiego łany został wiec ogólny O. Z. N. gen. zw. włófmia!'2y ZPZZ.
"ruchomej sprzedazy" wyrobów
W czasie wynikłej bójki przy zbie.
:'\a auto tradzie Łódź - Piolrków i Z P. Z. Z., poświęcony zagadnie·
Mówcy w ostry sposób krytyko· tytoniowych udzielać będą kon- gu ulic Legionów i Gdańskiej ~st!lł
" flobliż~ osady l\:amieńsk znalezion~ oiolU polityki wewnętrznej i obee· wali obecny ustrój sowiecki, tu· cesji urzędy skarbowe, akC)'% i ~~)ny Stefan KACZ~lAREK (LegIonów
'~orfo\\'Jsku zmasakrowane zwłO'kl nym stosunkom oraz nastrojom w dzież sympatie do mchu komuniffil:z:czyzny, ukryte w worku.
mooOI'?Ii państwowych:
~adensz SZELĄGOWSKI (Piotrków,
\\'drożone dochodzenie ustaliło, źe społeczeństwie.
stycznego.
MI. pI.el'Wszym rzędZIe konce.\ Mickiewicza 25) zgł05ił się do XIII ko
lahilym jest :.!2-letni Stefan KUŚMl·
Więc miał charakter wybitnie po·
Rezolucji żadnych nit' uchwalono. sje udzielane będą inwalidOlIJ1 i misarialu policji (Rzgowska 27), gdzie
IIEK, mje ~kall.iec .l\:ami~ńs.ka: Kuśmi-llityczny, a jal<o prelegenci wysą.
wdowom po zasłużonyeh woj- oś'!'iadczył, iż w celac~ samobójczydJ
, k przed , dlllaml w ItlJemll1czych <lTylko w wypadku bra zazyl 10 pastyl~ lumlDalu. Wezwan~
'Skowych.
kolic7.no~eiach znjkł.
,
•
.
lekarz pogotOWIa ratunkowego prz/'
ku kandydatow na konceSje u· wiózł samob6jcę na obserwację d"
Policja zatrzymała.) osohnikó1'l', pi'
d"jrza1lydl o zamordowanie Kuśmir"
dzielane będą zezwolenia na szpitala.
KtI,. Wyniki. śled,ztwa trz.YI?ane są nana
targowiskach
bałucldch
sprzedaż innym osobom zgłasza
Przy ul. Ogrodowej 28 zoslal pobit~
,mc w tajemmcy. IstmeJe przypusz '
j~cym swoje oferty.
Odebranie przez własnego ojca 34·letni Alfred
clcnie, że Kuśmirek zoslał zamorooJak si~ dt'wiadujemy, grupa wła.'
Czł"nkowie bandy domagają się
'k"
d ak
,"any w celach ra~nk'oIWYCh.
śdcieli straganów i kiosk6w w ha. od włdclcielf stoisk ł słraWclDów oncesJI przez orzę
y
cyz l mo SZWARC.
Przy zb'egu
k'" Pla
•
b...d..ł
I
u1'"0lC .llLgows leJ l
i odb ywa Ć Się " .......e W wy cu Leonhardla
spadł z tramwaju, rapłacenia haraczu, gr07ąC w przeciw. nopol
l
'
.
k
'
k
ł
larh
targowych
przy
ulicy
Lagiew.
\\' P'lO I rk
-ow c pIes. Ja' - Się o 'a1:a o • "
•••
padku gdy koncesjmtariusze ska niąc się ciężko Bolesław CAPKE (R6~ ciekły, pokqsał dwie osoby, miano-, mclueJ 6 oraz na IOnych targowI' nym razie pobiciem.
'źana 14)..
'... .
.
~'icic Helenę KOSAK i 14-lelnieg() Zdzi l>kach
bałuckich
zwr6ciła się Zł..
Kilku opornych kopców zostało zanł będą W drodze k31'ncj.
Dozwolono pObi,eranie dodał· w, czasl~ .wymkłeJ b«?Jkl przy ulicr
slawa KRÓLlKJE,*CZA.
: skargą,. do władz, wskazując, iż na już poturbowanych przez członków
Admlral klej Gl odgryzzcno nos Kaz, kowycth opłat na usługę w zakła mierzowi KOMOROWSKIEMU.
• -:1 letni. ku w Hulankach pod An
targowiskach grl:lsuje •b?nda • tero- bandy.
gastrooomicznych przy Przy ul. Limanowskiego 8 zostaIlI
Na skutek tej skargi władze pod- daeh
dw,jowem wydarzył się tragiczny wy , ryslów, na wzór szajki Ta!1lemkt,
sprz.edaży wyroOO\V tytoniowych pohita przez męża Chllja FA1NKUl'adek. Jadący z dużą szybkością mo- jaka w swoim czasie grasowała w Jęły dochodzenie, zmierzające do
przez chłopców tak jak to ma CHEN. .
,
..
.
!ucyldista najechał na letnika Jana I Warszawie.
zlikwidowania szajki. (l)
. .
'.
Na uhcy ZgJerskJeJ zo.~tał napadnzl:FILIPA, nauczyciela z Łodzi (Na rutomle.JSce przy poda.~am?- róz~lych ty i pobity Ignacy ~nROŃSKT (Sulko\\"
"icza
Wskutek najechania
arty'kułów w kawlarmach l za- skiego 42).
doznat złalm\~ia stawu barkowego, (lI
kładacih cukiernkzych.
Przy ulicy DrukarskI, 5 wskutek
kopnięcia przez konia ....:... .Ił zIarna
nia stawu barkowego M. l'RASZKIEP.
r~a
wylądowali pod Kaliszem
(Kamienna 14).
W mieszkaniu 7.najomych przy ulicy
TEATR POLSKI
KAJLISZ, 24 7. (Tel. wł.) Na wiatawe w Ostrowie.
otrzymać można:
Zgierskiej 38 otruł się nieznanym pły.
Dziś i dni następnych o 8.30 "Brai polach wsi Głobok koło Kalisza
Niezwłocznie przybyła polil)
w
TEOFILOWlE,
INOWLODZU
'lIaJ'l1otl'awny".
nem 58-letni Salomon HAMER~IESZ
i okolicznych letniskach u Le·
wyl:lodowat niemiecki samolot cja dla przeprowadzenia ';ledz·
(Gtowno, Piotrkowska 15). Przyczyna
TEATR LETNI
wenberga;
sportowy, holujący szyb0wiec. twa.
rozpaczliwego kr()ku - nicpowodl1
Dziś o 9 wiecz. "Dama od Maksy.
2) na WIŚNIOWEJ GÓRZE u Jam·
nia handlowe.
Niemieccv piloci oświadczyli,
W samolocie znajdowało się
Ina".
nika, willa Kawuli oraz u AwroPrzy ul. Marynarskiej 21a doszło do
dwu niemieckich pilotów. Kie· że jadąc z Berliata do Wrocła
nima, willa Hoffmana, koło baTEA 1'B W FILHARMONII
bójki sąsiedzkiej, w czasie l5.tórej 1'8n
~enu;
dy samolot spadł pod Pro:ną. je wia, zabłądzili i dlatego llyłi
Dzj' o !o30 i 0,30 osia tnie dni znako·
zostały lokatorki: 35·1etnia Leo!;.',
I 3) w PODDĘBINIE, TUSZYN-LE- ne
mitej sl.!uki wg. T. Dreisera pt. .,Tra- den z pilotów udał ię do miej. zmuszeni lądować.
dia ORLOWSKA, 34-lelnia Weronil
JE
i
na
SCHODOWEJ
GÓRZE
'cowej agencji pocztowej, 7,aLotnikom pozwolono na 00.1
~('tlia tlIlH'r.vkt1ll.ka" \\' oprac. i rei.,
SZYMA:-SKA i :tS·letnia Wla,I\',I,,"
tt Awronima, willa Tylińskiego.
lakuLa Hothauma...
SZnlA.~SKA.
wiadamiając o tym wład,ze po lol do Wrocławia.
kUra, przejawia od
Idla
g'o czasu żywsze zainteresowania
podstawowych problamów go-

I

!

kach orga,.lów administracji pt:blicznej, lecz odbywać E'ię przy
wspćłutlziale za.interei!owanej ludnuści mi-3jsldej za pośrednictwenl
jej organiuwji czy to zawodowych,
czy konsumenckich, jak np. spół.
d~ielc.~':lś~l, wówczas bowiem iatdeć będzie gwarancja skuteczności
kontroli.
Regulację cen arty-kułów roJniczych prowadzić powinna. odpowiednia polityka. Ilpo~ycia we
wnętrznego i zapll~('w krajowydl.

I

czorai

W ł.

p. L E

b

.

F

·
o.,
uc
oma
SDrze
az
Dl
er
d
R h
b

~,(tn~~O~~ )1i~~:l~b llr~~d~j.~w;'l

Kronika
. _ reporterska
_ I
I
I

PI-erwsza J-asko'lka przedwrborcza

.

I

l

I

."
an da leror,s!ow

męża.

·

graSUle

I

I

I

Ul,

FiliPj

r - muzgka

loio·,g

"GlOS PORA NY"

I

dzi•••

rowy

...................m."""""""".p.......w...

~~

Łódź,

. r_______________________________________________________________________

•
c~za
•

o

CictżkieJ

lodzianin I(urpesa

""alce i

poslarał

sie

dnia 25 lipca 1938 r .

usocińskie

emocjonującym

O niesPodzianke. przybył

przebiegu

o

bowiem tui za Staniszewskim

])I'ugi dzień lekkoatletycz- chlski, Soldan, Herman, Kar-I Jomelracb Wirkns nie WYlrZy-Il"f.wartym klm. na czele znajdonych mistrzostw Polski przy- wowski i Wirkus. Po trzech ki- mai tempa i opuścił bieżnię.
wala się tró.ika w składzie:
niósł szercg doskonałych wyników. świadczących o systematycznej poprawie poziomu tej
gałęzi sportu.

.,0

F-nlandie 91:82

NO.ii, Kusociński i Soldan. Prowadzili na zmianę dwaj picrwsi.

o

zwycięstwie

zadecydowału

okrążenie,
kiedy
długim zrywem uzyskał 15

ostaifoie

No.ii
mit·.
przewagi nad przeciwnikiem.
Na ostatniej prostej Kusociński
zmnieJszył nieco odległość, dzie
lącą go od Nojego, alc nie mógł
go Już do.iść.
Doskonały
ezas
uzyskany
przez Kusociński~o świadczy o
odzyskaniu przez tego zawodni
ku swe.t dobreJ formy. Druga
niespo«hianka w tym biegu, to
dobry czas Soldana.

REKORDY ... REKORDY...
Na meczu ustanowiono znowu trzy rekordy krajowe
Kulminacyjnym punktem pro
gl·amu. ~ył. po~dy~~k pomiędzy
W czoraj został w Warszawie I pań. Sztafeta w składzie: Bana- . Laesvirta 92.44, 4) Kirkkomaeki 89.8.'1.
KusocllisJnm l NO.1 Im na 5 tys.
k'
. d
' tw
. szewska, BoIlówna i DawidowiNa 100 m. nawznak zwyciężył Tiiti·
m. PIojOOynek zakończył się za onczony .mlę zypans • OW~
nen w czasie 1:18.7, 2) Kaija 1:19.2,
ciężko wywalcwnym zwyei~_ 1 ~ecz pły,!a~kl Polska -- Fmlan czówna poprawiły stary rekord 3) Kummant 1:19.8, 4) Kowalski.
~łwem Nojego. Oba.t myskaJi dia. Zwyclęzyła Polska w stosu n aż o 8.6 sekund (!) uzyskując wy
W sztafecie 3x100 m. st. zmiennym
ponl'~"".l' 15 ml·n.
ku
91:8.2
pk.
t.,
nik
4:26.4.
Poza
tym
w
pierwzwyciężyła Polska (Banaszewska. BoI·
v
czas- oJ
"""
ó
k
•
.•
zł f t
B
lówna i Dawidowiczówna) 4:26,4 (no·
Podkreślić na1lety świetną fOl'
Drugi dZlen za~od w wy ~- sze.l zmlarue S a e y anaszew- W" rekord Pobki), 2) Finlandia (livamę Zasłony, który wyrównał re zał prze~a~ę polskich zawodm- ska płynąc na wznak uzyskała nainen, Rauinen i Nikilae) 4:55.2.
kord Polski na 200 m uzysku- czek, dZięki którym mecz został czas lepszy o 0.4 sekund od usta- Skoki wieżowe wygrała GraeŁsen
..... fts !!" sekU!lldy. .,
rozstrzy.gnięty na naszą k,orzyść. nowionego przez nią w sobotę (Karliczka - 1.52 ctm). 2) dr. Pietrzy
,"iąC ---.....
I
k d (1 29 k d)
kowska 26.24, 3) Szczepańska 25.52.
Rewelacją mistrzostw był de- W ~zoraJ • t~ela . rekordow po - re or u
: se un .
W sztafecie 4x200 m. st. dow. pierw NIESPODZIANKA ORLĄT DĘ
biutlljący zespół "Orląt" z Dę- sklch. ZDllernła su~ znowu, trzy. Techniczne wyniki drugiego dnia za sze miejsce zajęła Finlandia (Hi etanen ,
BLIŃSKICH.
blina kItOr 7Xlob ł mistrzostwo krotnie. Na 100 m. st. do\\. Da- wodów przedstawiają się n~stępująco: Nurmi, Luhtincn i Tii.likai~en) 10:OtI, '
4xl00
m.:
1) Orlęta DębliD
y f .Y
widowiczówna i Kratochwilów- Na 100 m. sI. dow. zwycIęstwo od· 2) Polska (Marchlewskl, Pf1ebe, Zubo·
_,:.
44,1, 2) AZS. Po:mań 44,8, 3) A.
Po1__ I w szła eCle 4xl00 m.
k ł
I
d ekor niósł Hielanen w czasie l :03 przed Ję- 'wicz i Bojowy) 10:55,8.
"'7
t f . 4 x400
A Z S na uzys a y czas epszy o r k
d rys k'
1'1 sz a eCle
'Jem 1.: O'... 9 , L u ht'menem 10:;) I.
\V meczu piłki wodnej Finiandia nie Z. S. Lwów 44,8, 4) A. ·Z. S. War
wQrszawski ustanowił rekord du Polski o 1 sek~n~ę. Poza ~m Marchlewsklm 1:08.6.
rozstrzygnęła z Polską 2:2 (0:2). Do szawa (fatalna zmiaua pałee&
Polski wynikiem 3:258
kursem Kratochwilowna usłahła I Na 100 m. sI. dow. pierwszym i dru 1przerwy zaznaczyła się przewaga dru ki), 5) Warszawianka.
Zespół młody~h w~·~kow ch rekord Polski na 200 m. st. dow. gi~n _miejsc.em podzicl~ły się Dalyido.! żyn.y polskiej,. dla której b~a~ki zdo
n...hl'
Ó
J
y
Mimo że płynęła ona w pojedyn IWlczowna l Kratochwllówna wIden·. bylI Jędrysek l Halor. Po zmlame stron
Z ~vu ma, w kt rym na osta' k
'
'ł
'k
t m d tycznym czasie l :15.4 (nowy rekord finowie przeważają i wyrównują przez
REKORD W SZTAFECIiE
InieJ zmianie biegł GąBSOwski, ę, P?praWl a wym n; y. y Polski). 3) Iivanainen 1 :21.4 4) Silven· Salmi i THkainena.
4x400 M.
uzyskał również czas lepszy od stansle o 5. sekund. . rzecI re-I noinen l :22.2.
W ogólnej punktacji Polska zatym
4x400
m.:
1) A. Z. S. War. .
klubowego rekordu Polski
kord PolskI został pobity w szta W skokach z trampoliny zwyciężył wygrała mecz różnicą 9 punktów:
wa 3:25,8 (rekord Polski), 2)
Warto Jeszcze zaznaezy~ ~e fecie 3xl00 m. st. zmiennym I Maerz 103.70, 2) Brcdlich 97.42, 3) 91:82.
Orlęta Dęblin 3:26,4, 3) Po:!Oń
Lwów
3:27,8.
zapowiedziany pojedynek Kuso
eińskiego z Nojim wywołał 0gromne zainteresowanie. "'roma
MASZEWSIH BEZKONKUdząc na stacJionie przeszło 5000
RENCY
JNY W PŁOTKACH.
1\"idzów, co .iest rekordem frekWygrał konkurs szpady w silnej obsadzie skandynawskiej
400
pl.:
l) Maszewski (polo,,'enc,ti na krajowych zawodach
LYSEKIL (SZWECJA), 24 LIPCA 1938 R. (TEL. WŁ). -W MIĘDZYNARODOWYM TUR n!a) 56,7, 2) Jurkowski (Pol..
lekkoatletycznych.
(STAR- uia 58,3, 3) Kaszta (Por:oń KaTechniczne wyniki drugiego NIEJU NA SZPADY W LYSEKIL W LICZNE.) KONKURENCJI SKANDYNAWSKIEJ
towice) 61.
TOWAŁO
34
ZAWODNIKÓW)
PO
SZEREGU
ELIMINACJI
ZAJĄŁEM
PIERWSZE
MIEJSCE
dnia zawodów Drzedstawia.ią
I ZDOBYŁEM TYTUŁ MISTRZ.\.
się następu.tąco:
W NAGRODĘ OTRZYMAŁEM SREBRNY TALERZ I ZETON.
NIE MOŻEMY WYZEJ ...
ZASŁONA NAJSZYBSZY
PRZYJĘCIE NADZWYCZAJNE. OTRZYMAŁEM SZEREG ZAPRO~EŃ
NA DALSZE
Wzwyż: 1) Hoffman I (A7-S.
POLAK.
STARTY.
ROMAN KANTOR.
Pozn., 185, 2) I{alinowski (W.
200 m.: Zasłona (Sparta, BiaK. S. Grudz.) lS5. 3) R('iskf?
łystok) 22, 2) Duneeki (KPW.,
~Stadion Chorzów) 175.
Toruń) 22,5, 3) Danowski (AZS.
Lwów), 22,6, 4) Poliński (Boru4 MTR. SZNAJDRA.
la, Zgierz) 23, 5) Tro-':mowski
(AZS., W-wa) 23,1.
W konkursie zręcznościowym w Spale zajęli pierwsze trzy miejsca Tyczka: 1) Swa.ider (PogOO
Kat.) 4 mtr., 2) :Mucha (Sokół
BRAWO KURPESSA!
W dniu wczorajszym Polski, Franciszek Grętkicwicz, trzecie I' się do pierwszego płotka, nalać Czeladź) 3,90, 3) I()cmczak (A.
1500 m.: 1) Staniszewski (Sy- Touring Klub zorganizował jaz- inż. Jerzy Morawski.
wino do kieliszka i wypić (wszy- Z. S. Poznali) 3,80.
. ' stko w ruchu), następnie odstart'lla) 4:02,4, 2) Kurpessa (LI{s.) dę plakielową do Spały. Jazda
4:04, 3) Swinarski (H. C. P.) miała charakter towa1'Zysko-tuGymk!~an.a .st~\Vlała u~zeshll- wić na miejsce, dojechać do druRYWALIZACJA HOFFMA4:07,4. Dużą niespodzianką by- rystyczny i wzięły w nicj ud'z ial k?m dosc clę~kle w:run~!k zada giego płotka, poczęstować się ka
NÓW.
lo za,ięcie przez Kurpessę dru- 34 wozy, z Warszawy (24) i Ło- Ola były bOWIem s omp J owa- napką, szybko ,ią z,icść, dojechać
Tl'zyskok: 1) Hoffman I (A.
giego mie.tsca i to w małeJ odle- 'dzi (8).
ne. Polegała ona na ~pra~yUl. do trzeciego llłotka i odstawić Z. S. Poznań) 14.29, 2) Hoffman
gl08cl za Słaniszewskim.
. .
~ezbłędnym ~ykonanJU nas ępu- butelkę. Wreszcie ostatnie zada- II (AZS. POZII.) 14227. 3) Luck• O godz. .12-eJ ~ele.gacJa. l~.ZCSt- Jącego zadama:
nie polegało na nabraniu jajka hau s (Polonia) 14,22.
WIELKI POJEDYNEK.
n~kó~ \Vpls~a Sl~ do kS1ęl:>ł au-, Należało dO.iŚć pieszo do wo- na łyżkę i utrzymać je na ze5,000 m.: 1) NoJi (Syrena} dlencJonal~eJ. na Zamk~ Prczy-, zu, wskoczyć do niego, zallUśeić wnątrz wozu bez żadnego oparSLABY OSZCZEP.
14:!l2,6, 2) Kusociński (\\1arsza- ; ~en.ta RzphłeJ: a uczestu.ley ud?, silnik, cofnąć maszyuę aż do cia i jechać tak do przodu i t yOszczep:
1) Giel'utto (Warszn
",'ianka) 14:56,2, 3) Sildan (era-' h Się na. stadIOn spalskł, gdzł~ I miejsca, z którego wYł'uszyło się II łu, a wreszcie odłożyć wszystko
wianka)
57,12,
2) lUikruł F. (80
l'ovia) 15:01,8. 4) Marynowski odhyła SIę ~ymkha~a, do któr~.ll pieszo, następnie ruszyć do przo na swoje mie.isce.
kół Bydgoszcz) 56,93, 3) Ghur(Warszawianka) 15:21,8, 5) Kar st~nęło oSiemnaŚCIe zawodm- du i wykonać ósemkę, dojechać
Takie było zadanie zręczno
czyk (Warszawianka) 55,13.
wowski (WKS., Grodno) o 20 kow.
i następnie pI'zejechać między ściowe automobilistów. Wiele by
m. za 4-ym, 6) Hel'man (PoloGymkhana zakończyła się pel wąskimi branlkami nie dotyka- ło przy tym humoru, gdyż nie
SŁABY MŁOT).
nia), 7) Płołkowiak (Warta, Po. nym sukcesem aułomobilistów .fąc ich wcalc. Dalc.i zadanie po- wszyscy byli lak zręczni, jak 10Młot: 1) W~glarezyk (Sokół
znałi), 8) Fiał!ia (CI'acovia), 9) łódzkich, gdyż zajęli pierwsze I legało na przejechaniu między dziauie. W dobrych humorach
Flis (Z. S., Lublin).
trzy miejsca. Pierwsze miejsce, 13 płotkami. Na ostatnim płotku wyjechano więc na obiad do Krywałd) 44,31, 2) Kardas (SoPoczątkowo w ezołówce bit'· I bez punktów karnych, zajął dyr. I słała butclka z wincm. NaJeżało I Piotrkowa, który
przeciągnął kół Bydg.) 43,30, 3) Gicl'utto
(Wal'sza"iallka) 41,15.
gło 6 zawodników: Noji, I(uslI- .Tel·zy Jan Rosenhlałt, drugie p. I w biegu chwycić butelkę, cofnąć ! się do wieczora.
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!lie 'stnieją bowiem dlań żadne prze rzyć. "Pan DIsczego - Ni~" juz
Eizkody i trudności jakiegokolwiek tego dokona.
•
projel{tll, który zamierza zrealizować. Jest to' niewątpliwie najbarKiedy pan Frenckel po raz pier·
organizuje Olimpiadę w Helsinkach
dziej znany i lubiany człowiek w wszy ogłosił swój projekt zorgaIli~alych Helsinkach. Zbudowany jak zowania w Finlandii najbliższej
Od czasu odmowy japoń,:zyl,ó,~ ) cicielem wielkiej drukarni, nalezą- atleta, pelen żywotności j energii, Olimpiady, potrząsano najpierw w
~ała Finlandia wp,adła w szał olim· I cej do jego r{)dzmy od 300 lat.
jest niezmordowanym inicjatorem Helsinkach z troską głowami. Ale
pijski - nikt nie watpi, że Helsin i
wszystkich nowości - i człowie- po tym stanął po jego stronie dru·
Id' będą w 1940 roku' świadkiem
~I: t~"są tylko .tytt~ł~'. urzępd Y i kiem, któremu Finlandia ma do za- gi, również ba.dzo lubiany, czło·
-s~, .'la t eg'.l z d arzema
. spor t owego. Al e zaUlCla.
ren
·.
"
., k
K e kk onen, mInister
•.
kU. H rzcczywIstoSCJ
I ' k'
Ipan
Ó
wdZięczenia orgamzacJę następneJ- wIe·:
spra\'t

II

*

'

I

tt.

11<1.iszczęŚJiwszym z szczęśliwych fi. I ~ el. JCs~. cz ~w:e. 1~~1I,
ry . z~ Olimpiady. Włada p~Tnnje ośmio- wewnętrznych, który w stosunku do
.jelit pan FrenrI:el. Kit l ten l swej .sto lCy e f~m 1 : - ezącckJ ~I~ ma językami, a jego zdolności przy swoich kolegów L innych państw

IIÓW

. k . t d'
tł
- I 5tOp1l1U geogra !cznel szero OSCI
.1Iels.' a Sl~ w~ udmacztye I sybirskich pustyń lod~wvch i gren.
( lIzszym zuamu:
Cpil Q. II~
I. I h I'· • f"111· t'l
.!I1dz kue 1dc ławp k.es omosow
- J zro·
\.a nym His'
e me k w par Jamencle
N
k"
"ski m, przywódcą - bardzo lojalne· i - J • "s all y_n:,~s I
.owy ,or l '
go - stronnictw,a opozycyjneg(J, : ~a.!n~'Woc~c~lIe~z: ml~s~o, ;vy~ ą·
pierwsz~'m wicehl1~mi~trzen~. stoli- I c.~Jrl~t. Ja g y y lUla o oplero
~~', _ dy~el~to~em bIUra p-ul)JJczn:,~ch i p ę
robot \1ł1E:,\skJch, dyrektorem WIei"
I w tym charakTerze pan FrencIiel
Jdeg') stadionu. preze::;el11 fi:'iskiej nosi osobliwe przezwisjw, allosi jt'
federac,ii pilk<tTskie.l, związku tcni· z widleą dumą. Nazywają go w
f,owrgo, ligi golfowej - oraz wIa,'· I FinJandi "P:mem Dlaczego - Nie",
l

t~zJokwle
y o W

IpertraktacJac
. h stanowią•nalCenm~lJ'
•.•
szą

pracę

przygotowaw~zą

Q

a

b' . Ol'IJnpta(
. 1y. K ro-tk o mó
'
WląC
nie jest on takim typem, lak sobie
wyobrażamy człowieka
kraju
b~łtyckie~o. A j.eże~i. ci.'~gl~ zapew[m.at kO~l1tet . ohmpJ~s~l, . z.e mala
Fmlandla moze podJąc Clę7ką pracę organizacyjną i kosztowną 011-\
powiedziClJność za wielJde sportowe
wydarz~nie,
to można mu uwie
Ci Ję~ta

z

d
. • t lk
ł d ..
o zl~acza37sllę me YI .~k' m o OS~lą
.- tczy
at - a e ua ze znamlen
. 1-"e"
k
nyml. spor t owymi wyczynamI:
konen był przed 13 lat:v, iako ndo·
dy stuclent, fińskim 'mi~trzem w
skoku wz~yż. i osią~nął 1.S? mE:
tr~ .. Te "WielkIe skokł" prag11le )lan
Ilumster spraw wewnętrznych (w
znaczeniu przenośnym), 1I0konać
obe~nie z całym krajem. Wskazuje
z dumą na już ukończone budowle

I

I
I

-

i na wielkie możliwości Finlandii.
Stadion, zbudow.lmy przez panl\
Frenckla, pomieści 52.000 widzów,
tor 400·metrowy ji!st gotowy, na·
wel radio i teJewiz.ia są już z:lim~ta
lowane, hala sportowa o trzech rin·
gach ~11:1 bo{,:suów o-:7.cl\lf je mYstrzów.

A

*

jaJ, sallz(1 nanowie
Kek!wucll i Fl'rllcl.:eJ, 11~11<:;i~' .jalw
ważne
imponder,:lbile 11 względnić
łagodny charaktC'r
fin uw. którzy
są wybHl1ie $portow~'mi, ba nawet
filozoficznymi i nie nen\'Ow~'mi
ludźmi a wier mają stanowczo
natUlę,
która ułatwiła ponicl.'ld
ich wyczyny epcrto·ve. Równie} ce·
~hą icl1 char:lktei'll
.iest niep<,I;·
tyczna, sporlowo - dżcntcł111ellshl
atmosfera całego kr ·l] u. Idórv z ell
tllz.iazl1'em prz)' illlic sWukh .!!'ośc'
w 1940 roku
zr('!:ztą,
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WJCiestwB, które iui
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". u~laLnim dniu meczu tcniPiękny
Łodzi
wejście
('go Fran{-ja - J. 'iemcy o puchar Davi -a francuzi odnieśli
Rozegrally wczoraj w Warszawie Unia remisuje x IKS
Dąb grał na remis
dwa zw~'ci~stwa. Pclrn pokonał
mecz
o wejście do ligi pomiędzy
~letax ę 9:7, 8 :6, 6 :4, a De tre3:3
Rewerą (łt;nisławów)
łódzkim Union Touringiem a war·
o wejście do Ligi
lHau wygrał z Redlem (występu
W Stanisłiawowie Rewera zreml·
E>zawską Legią zakończył się zde.
W Lublinie w meezu o wejście
jqcym z.nmiasl Henkla) 6:8, u:4,
Po niejzielnych zawodacb owej.
cydow.anym zwycięstwem łodzian do ligi Unia zremisowała z RKS Za- sowała niespodziewanie z katowk·
ście do ligi stan walk w poszcze·
6:4, G:2.
w stoil1nku 4:1 (2:0).
głębie 3:3 (2:2). RKS był lepszy kilU Dęhem 2:2 (1:1). Bramki dla
W ogólnej punktacji zwycięży
gólnych grupach przedstawia się
Łodzianie byli drużyną lepszą i 'echniczn~e,. podczas gdy Unia była Rewery zdobyli Udl'rt,!d l Zasław
następująco:
ly ~icmry 3:2 i walczyć będą w
ski,
górowali pod wszystkimi względa- agresywmeJ!iza.
l-sza grupa
'ina!e z Jugosławią·
Iier pkt. at. ••
mi nad przeciwnikiem.
_ •
l) Union Touring
3
Iw~c~ęza Remis legii
Bramki dla zwycięzców zdobyli W~S
2) RKS Zagłębie
l
piłkarze
Seidel (2), Michalski II-gi i święto·
3) Legła W-wa
I Gr,fem (Toruń)
3
nawiązują kontakt z Mi-=- ~ławski (po jednej), a dla Legii ltJ·
W Wilnie grodzieński WKS od·
W Poznaniu miejscowa Legia 4) Unia LubIłn
3
dzynarodową Federacją norowy llul1kt uzyskał Przeździecki niósł zwycięstwo nad miejscową nierozstrzygnęła spotkania z tonui·
2'ga grupa
J\takabi 1:0 (1:0). Zawody stały na skim Gryfem 3:3 (2:1). Początkowo l) Legia Poznaó
w l1njbliższych dniach wy je- JI-gi.
2
prowadził
p,
Zioło
z
Poniskim poziomie.
Zawody
ch:.lć ma do Rosji reprezentacyj
zaznaczyła się duża przewaga Gry· 2) SIąsk
2
ilU drnż~ 'Da
piłlk.arska Francji. lesia. Publiczności 2500.
2
fu, a dopiero pod koniec silnie do- 3) Gryf Tonni
3-cla grupa
Z druż:vną wyjedzie specjalna
pingowana Legia zdołała wyrówdelegacja związku francuskie1) Garbanda
nać..
3
IWGWgo na czele której s~anie prezy2) Dąh Katowke
3
skich
5:1
Rewera
dent FIFA, Rimet. Równooześ
3
(łuck) 3)
W Krakowie Garbarnia pokonała
W dniu wczol1lljszym odbyły się
4) Czarni {;W'Ów
nic w Rosji bawić będzie dele3
brzeską POlonią
4-ta grupa
;;'acja pil'kanstwa ,czeskiego któ· lwowskich Czarnych 5:1 (2;0). ZW) dwa dalsze mecze o wejście do kla~
W Łucka w meczn o wejście do 1) PKS Ladi
rej przewodzić będzie wybitny clęstwo drużyny krakowskiej było sy A.
3
Zjednoczone Concordia 5:0 ligi miejscowy PKS pokonał brze· 2J WKS Orodao
działacz piłkarski na terenie zasłużone, ale w zbyt wysokim sto3
ską Pogoń 3:1 (1:0)
3) pogott Brzełć
międzynarodowej
federacji. sunku. Trzy bramki zawinił bramo] (4:0).
3
karz lwowian Łukasiewicz.
KE - Kafiski KS 3:3 (1:1).
prof. Pelikan.
ol} Makahł WOno
3
Obie delegacje spotkać się
mają w M osk wie 24 b. m. Odbę
dq one szereg konfereneji z kierownikami sportu rosyjskiego
na lemat przystąpienia Rosji do
mi<:dz)'nurodowej federacji pilkarskiej (FIFA), oraz kontaktu
wygrał eliminacj~
piłkarzy rosyjskich z drużyna111 i środkowo j zachodonio-ewroNa torze kaliskim. odbyła si~ grał ItnIiowłanin Kupezałi, ma- kt61'1 je'CInałt za nIeprzepłsową k.t6rej na sześciu mwod:nłk6w
pe.iskimi: . eo do tej chwili n~e wczoraj druga eliminacja do mi- jąe na ostatnieh 200 mtr. rekOł"- jazdę został sklasyfUmwnny do- wehodzl aż ezłereeb łodzian.
hył1o. m~7,hR'We .:edwzFgIIFędAu na nIe st1'Z()8tw torowyeh Polski. Po dowy ezas 12 sek., IttÓI'1 jest no- piero na 6 miejsen, a łl"zecie Drnżyun przedstawia się nasłęna ezcme OSJ1 o
.
t-..
• •
Trzcba w pomnieć, fe stara- SJJeftg1l przedb"9§ach wyścig wy WJ1D. rekGl'dem Po18Id. Drugie mlejgee przy7.Ilane msłało lo- PQJąc:ot Kttpezak, Jędrzelt'Wllld,
nia o wpro\"adzenie Rosji do
młejsee zajął JDłody zawodnik dzianinowi Osm.uIsIdemu.
Osmól i, Wó.ie ,Szmłdt I ~
piłkar twa międzynarodowego,
lótbId Jędrzejewski w aasle
Po zawodaeli I13tałono skład ge.
czynione od wiel~ la~ nie dały
la
12.3 przed Langem s .I'omanla, terowej drd'l D)' ~
II2
rezuLtatu. ObecoM! Jednak pr-o1
adzą je oficjami ,pmedstawi16 etap wy§clgu kolarskiego
ieJe FLFA. W niektórych slc- dokoła Francji pr-owadzący z
ach ,przypuszczają też, te da- Briancon do Aix les Bains na dyzą one rezultat pozytywny. Sła 'Stan&e
311 km. pnecbodDł
rania te maJą na względzie prze przez cięt.kk odcinki alpejs1tile.
P6ł
d~ wszystkim interes wiem Niektóre odcilllkt na trasie znajO
związków i klubów na lacho- dawały się na wysokości 2.800
doskonałym
dzie EurOpy, gdzie druźyny ro- metrów.
,
Ivj 'kie, przyna.jmniej w pierwNa tym etapie doszło Z'DO'Wtl
}lła estradJie firzai4sIiłej roze· w~J szosy - znakomite, natomiast o 40 mtr. pn:ed brałem Mk!eąIła~
,zym okresie ~h należenia (lo do pojedynku pomiędzy leade- grany został wcsoraJ l00-Momelr..- atmogefryeme - nie były sprzyja. wem. 10 mtf. za drugim był &taFIPA. stanowiłyby nielada 8- rem włochem Barta:li a popned- wy W)'Ścłg jahiłea9z0w7 "Rapidu", Jące. Było parno, a poza tym za· rzyński (Syrena) !I: ezasem 2:38,32.
rvkc.i~ i Itym samym byłyby nim leaderem belgiem Verwaee- który zgromadził Da stareie wspa- wodnicy trzykrotnie wpadali w hu- Cała trójka zgodDie
te
przeciwni'kami bardzo kasowy- ke. Z tego pojedynJku mvycięsko ma" stawkę zawodników. Wyra- rze de9ZCZOwe.
gdyby nie dziurawy odcinek sa t.o,
Ini, Nie rnależy jednak :r.~om.i- wyszedł włOClb, kitóry utn:ymał szyło 49, w tym 19 s Warna....,.,
W ut wyścl
j t Wla. wiezem i deszcz, uzyskałahy czas
na~. że przeciw wciąganiu Ro- pierwsze miejsce w og6Inej kla- m. in. Kapiacy, Starzyński, Mat- i łyynJ h
' : l es k:r- ~ . jeszcze lepszy, tak dobrze im się
'ii do FLFA gwałtov.-nie "'ypo- syfikacji, nie mniej belgowi uda czak, Cieniewski, Konopczyński, n a 'd-~: anwo s a ę.40 Idomket
jechało. Jako czwarty PlJEyb)ł, w
. d"
-~-ta . . l ł
. . : . 1 . _ ..... Ć
r'
. . Bober, KandJak, 8 izoń i iD., oraz na
go MIlę.
arszawlacy
•
p6ź • J
lna
aJą
SIę
pT.7.t:UO
WICle e o ~l~
wyU'Inua IZ t ~go
mleJHt
W Głowni
waJ ysi owaSta cztery nunaty
me - Leśk'leWłoch i Niemiec. .
sca ne. drugie.
(7 s prowincji. łóclzJdej, s Tomaszo.
empo.
e nr ł
ę
- wiez (LKS) - 2:42,5, za Bim Qe,
ReprezenJtacyjna
tł.nityna Etap wygrał Kim W' eza'sIe wa, Zd. WoD. Pahianic i Zgie- ~ski, który stale, by na ~m:- niew~ki (Syrena), 6) Btzon (Ursus),
Francji rozeg,r a w Rosji lny 10:52:24, 2) Lowie 10:52:36, 3) I rza z Kołodziejczykiem na czele. ~Je: W ~~g za. mm PU!Ci 6.ę 7) Rogowski (Norblin, Zd. Wola),
mecze: w Moskwie, Kijowie i Bartali, 4) Cosson, 5) Vissers, Reszta ..... matadorzy lokalni z Leś-I apjemlaCy,. osz I go I rowa ząe su; 8) Kol 'ki (łlakabi - t.6dż" 9) Iłu·
Leningradzie. Wyniki tych .spot 6) Maes, 7) ,Verwaeclte.
kiewiezem na czele.' _.
wza
n~e, wymęczy
tnlekł (Syrena), 10) Matezak (Syte·
kań są we Franc,li ocze'k.iwaiDe 7.:
~ ogólnej klasyfib.cji p!"owa_
W rekord~ =me 2 godz. na), 11 Denrisłń)sId (LTK)., 12) MnIdeIkim
zailntereso'WaJIliem. dzi w daiszy:m. ciąogn włoch BarWarunki terenowt', za wyJąłltiem
mln. 20.5 !ek. pier~zy mtiiął ler (Syrena), 13) KamMst.t (CWS))
.·ikt bowiem nie wie, Jaki po- tali w czasie 104:48:58.
dwukilometrowego odcinka dziura· celownik Jm~ Kapiak (JUZ W-wa) 14} Kudlak (Orkan), 15) Hofszoajdom reprezeIlitUJje piłkarstwo
der (Fort Bema).
rosY,fski:. Wi~domo ty~o: te
Dragi ~ RapIcJu _ 50 111m.
~('cz: pIłkarskIe w R.OS.Jl Cl~xą
I dla posiadaczy kart ~gOWJ"Ch
.. ,
pubhczmial 'ównie;
ogólnopolsko.

sukces mistrzowskiej jedenastki

SO\\

Zaglebiem

w meczu o

Tabela zawodów

z

I wllenskCl
!§rodno
Makaba 1:0

(zerwoni

do ligi

(Pozn.)
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Zjednoczone wchodz.
do Aklasl

Garbarnia gromi
Czarn,eh

Z.,eiestwo PKS
nad

I

Czterech

łodzian 11
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w Kaliszu w

Kupczak

czasie

•

o e o r ordu Polski

"Tour de France"
A' cb
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Rekorla
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tkl k I
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BOk S rZ, SZI·If UJ· i1 Or

w.elką frekwencją

'IO~Ii. ~

Izbl·cka

przed

wyprawą do Wenecji na mecz z Italią

Nasza ósemka bokserska wal ~na.jdtiją się już wszyscy wyzna
czyć będzie 6 lSier,pnia w Wene- czeni zawodnicy, z wyjątkiem
eji z reprezentacją Italii. Obee- Rothorea.
~ j~ngoletuim dośwIadczeniem
. o.
nie odbywa się w PoznanIU
przyjmuje wszelkie zabiegi.
Celem przytwycza}e'nia za'WO
IWtURY_
TEL. 246-36. b6t kondyeyjny, na którym
;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;___
iiiiiiiiiii doik.ów do walki na §wieżym
powietrzu (tak. bowiem walczyć
reprezentacja w
Weneeji),' na ' boiskU. W,p'omaligowcy zwyciętyli WKS 5:2 (0:0)
niu ustawiony jest ring,o nad
kJtórym
umieszczona z:csta·nie
Ligowcy 'Wystąpiil bez Gałeckie· zasługuje, prawoskrzydłowy Bau·
niepr.zemakalna
płachta dla o'o, Koczewskiego, Lewandowskie- er. Olsz~ natomiast zawiódł ocze..
ch'rony r za'W'ocmilć6w ' pr'zed ew'
'o i Szczerbińskiego z świeżo po- kiwania.
'
~!>kallymi zawodnikami: uprawnio
W drużynie wojskowych, na n· des1..ezem.
nylu już do gier mistrzowskich Ol , wagę zasługują skrzydła, zwłaszcza
Polski zwią~k, ł>okiserski pozą z Chorzowa i nieuprawnionym lewy, którego LKS mógł przeciwnistanowiZ przyspieszyć wyjazd
jeszcze do rozgrywek punktowych kowi zazdrościć.
Reprezentacja opuści Pomań
IO'ranlu.,em z Union Touringu. Po·
Do przerwy wynik był beztiramw dniu 2 sierpnia. Wraz z reIa tym wystąpili dwaj zawodnicy kowy, natomiast po 2mianie stron, prezentacJą wyjadą: prezes P.
z drugiej drużyny, na środku ataku ligowcy prowadzili już 3:0~ ze strza Z. B. mjr. MirzyilSki, wicepre-- Galubiński (dawniej Polonia - lu Galubińskiego, "jedenastki" _. zes Rybarczyk, kapitan związ
Lesznn) i na skrnrdle Bauer.
Karasiak& i solobiegu - Króla. Z lcowy Suszczvński oraz skarbMecz był dość żywy, gdyż woj- winy Andrzejewskiego - wojsko· nik Idźkowski. Sekundować bę
tkowi lIaogół stanowili zefpół rów, wi zdobyli następnie pierwszą bram dzie trener Sztamm.
"ego przeciwnika. W druiynie LKS I kę, a z karnego za "rękę" - dru\\)','óżn iła się grą linia pomocy w' ::!<!' Wyrównanie wisiało w powieJak 7. teRo wynika, na 8 zaskladzi~ PrzygOIlski - Rudnicki - - I trzu.
GalubiJ'iski zdobył jednak wodników jedzie 5 officlf'lów,
Tadeusiewicz, por..a tym, na uwagę czwartą bramkę, a Olsza - li'łt~. Pl'oporcj,ę, t~ p~. 1IP.atrcie :ta-

II

ykwaIifikowana

piel~gniarka

iiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiii....

owe Iwarze w tKS-ie

I

e

będzie ~

o~ad.

~:~:::~::::.:.=

cnownje. mimo, ~e w prasie CbrząS'lf'z z Syteny ,.. eraaIe 1 p'
niejednokrotnie pontszruno ,..hoj dzina 22 min. 20 seli. o pół . . .
ność" naszej magistratury bo- gośei roweru przed kolen Idabo.......-'-:ej..
WVftI
~
.. .,- Kom-t.ł..
v a V " _ .~
" SIanId
(LKS).

,Ls"",e K rzyz•

iiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii.
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Zasług;

dla francuskich sportowc6w

.

I

w imieniu odzoaezoaych pre:u!I
Amb.asador R. P. w Paf1ZU La- Mericamp i dyrektor Amhtard w
kasieWlcz dokonał oJ:1eg~aj w g~a: I goraC)'ch słowach podziękowali am.
ebu ambasady
. k' l I, basaOd orom. L ukasiewiczowi za tak
. K dekoraCJI
. . Za łzłotymi
&reb rnylDl
rzyzaDl1
s ugl
le- zaszczytne odZJJJaczenia oraz za merownlków francuskiego związku zwyki e serdeczne przyję":e
.... Jakie lekkoatletyc~ego o!az zawodnI· go doznali w Warszawie. Specjalne
k6w ~r.ancuskich, kt?!zy reprerell' I podziękowanie złożyli francuzi dla
tOWall barwy FranCji na meczu w
.
•
.
P l k Ud e k orowan i premIera. gen. Składkowskiego i Je
W arszawle z o s ą.
f
I go małzenkl, którzy podejmowali
tall ó i ' d i ' k
70s
r wn ez ~ ~nD1 arze r~-, icb w Warszawie.
Prllsa francuska pisze obszemie
cuscy, któ~ bawili w Warszawie
wraz z d,ruzyną francuską.
o tej uroczystości podkreślając, ze
P~ezes francuskiej federacji lek-! po r&z pierwszy francuska reprezen
koatletycznej p. Mericcmp udekoro· tacja sportowa została udekorowa·
wany został Krzyżem Kawalerskim na tak zaszczytnymi odznaczenia,
cH.
Otderu "Polski Odrodzenia".
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Piec bramek

Dzienniki sportowe podają cie
kawy bilans dotychczasowych
rozgrywek piłkarskich o puchar
Środkowej Europy.
Ogółem rozegrano dotychczas
520 spotkań, na których strzelono 2251 bTamek. Przec1ęhlie za
tym na każdy mecz przypada po
fi bramek.
~
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DOKTÓR

ul. Przejazd .. 7
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Tel. 132-28.
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DZISIEJSZY PROGRAl\1
RADIOWY

połącz~l1hł ~ wan~i!.". Ma ol1a!
na ~oble ll1H1nOWICIC .1lkienkt::
w bIało - niebiesl,ie poprzeczne
pasy, a li góry llh:hi('~ko - żóllą
Diono\~'o podzieloną bluzeczki:,

biało - niebieskie pasy, u góry
cytrynowO - żółte, Jdórc szepczą: "U mnie się pam", albo zu
Delnie iuż bezradne. czarnożółte do połowy, a u F,'óry z nie-
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GODZINY PRZYJĘC: od 9-11 l od

k ·I

6.20 Muzyka z płyt i gimnastyka
7.15 Muzyka poranna
12.03 AUdycja południowa
13.45 Utwory W. A. Mozarta (pl)!y
14.20 Koncert tycze)]
15.15 "Moje wakacje" - powieść St
co w Języku marynarzy uzna- bieskim krzyżem na hiałvm po- rego Doktora
.
cza wła~nie to zdanie. Gdv nic lu, kt.óre głoszą: "Nie mogę si~
15.30 Literatura przez mikrofon. _
zareaguJesz na tę ofp.rtę .. ,u<·l y- dłnże.l trzymać!" Jeśli wcią,ż Fragment z powieści J. l. Kraszewskie
szałeś" za chwilę energiczny o ieszcze uie odpowiadasz na te go p. t. "Stara baśń"
16.00 Koncert solistów. Wykonawcy
krzyk szc7.lIntrgo trykotu u do- w.s,z yslkie milczące glosy. to naH elena Korff-Kawecka - sopran Sta
lu c7.erwonrgo, u góry w l1iebi(; pewnu wpadnie ci w oko pa- nisław
Mikuszewski - slO'zypce
sko - czerwone pas\': "Pełnym nienka w biało _ czerwonych
16.45 Prowancja - kraj śpiewające
~azc~11 na~l'zó(~!" Islnici~ także shortach z niebiesko - czerwoną go świerszcza - felieton
skarzącc SIę CIcho, u dołu w górą, której strój woła il'ollicz'
17.00 Pogadanka aktualna p. t. "Stru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie: "Wszystko alI rigbt, Ili-e- żon ego Pan Bóg strzeźe"
bcz'lieczeńsłwo min('łiJ!"
17.10 Al1dycja wymienna z KatO'Wjc
17.50 O wszystkim po tcosz>ku
DR. MED.
.
18.00 Pogadanka sportowa
Ta milcząca wymowa no18.10 Lekkie utwory organowe w wy
• g
wych modeli kąpielowVt'h czyni konaniu Reginalda Foorta
obecnie furorę W Cannes. Widzi
19.00 "Żołnierz w piosence" - pio
SreclaJista chorób
siG panów i panie, które z nie- sellki w wykonaniu chóru męskiego
skórnych, weneryclZnych zwykłym zapalem studiu ia 7.na 19.20 Pogadanka aktualna
i seksualr y ;h
czenie poszczególnvch koS'łiu "Echo" - w Grudziądzu
19.30 "Uśmiech Albionu" - koocert
Ił p.,
mów, widzi siG eleganckie pa.
Tel. 148-98
nic, które codziennie zmieniają rozrywkowy
W"ykonawcy: Orkiestra rozrywkowa
przvjmuje od 9-1 i 5--9 wiec~.
zeslawienie kolorów, w zależno
pod
dyr. B. Naglljewskiego, J. Szczy.
__
ści od humoru. Bowiem wesołej
gieł sopran (z Łodzi na wSlZystłtie
konwersacji nie kładzie się ża- rozgłośnie polskie) W przerwie koneerDR. -'IED
dnych tam.
tu: "Przedostatnia przygoda Sherlocka
Holmesa" - skecz w opracowaniu Ju.
Przed niedawnvm CZ3Sl'm 7ia
Zauilll "·l\C. drO"; czytelni- liana Milgroma.
wiła się w Cannes pe"'nG mlu- i
ko, pojedziesz na fran~u<,ldp
21.00 "Łódź gra w zielone" - felie·
lon w opracowaniu W. Eljasika
da da~a, przybrana w tI'.
AKl'~ ZEn- GI:\'EE ()LOG
'.\·ybrzcże Lazurowe. musisz sip.
geografIczny. To znaczy . re n1
,
.
.
- 21.10 Koncert w wykonaniu zespołu
!: oni eczni e znopn t.rzYl'. opróc7. jugosłowiańskiego instrumentów ludojedwabiu jej trvlwtu wy'malow:)
p O \\ B O C ł t.
w B[,l'd <: kl'ra, l'1\\Ynt€Z W mOf- wyeh "Tamburica" z Knurowa poo dyr
była T?~pa. z · s:,·.mpatyczIl:-·.mi
~~~;'3 ,k1'! ksi\g\ sy~nalizacyjn~.
Józefa Kwiotka
~la nIe] mIastamI: w ol~ollCy
p'zvjm. od 6-8 wiecII.
22.00 Koncerl kameralny z Kopen'
zołądka
znalazła
się
Kizza, :<-_ _ _ _
. ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
hagi
trochę bardziej na północ _. ,
Paryż, a bardzie.i na południe .. .
AUDYCJE ZAGRANICZNE
JANUSZ KONRAD URBACH
Tunis. Gdy kostillm ten
BRUKSELA (332)
lał pewne zażenowanie na ,law
21.00 Koncert fortepianowy Bizeła
KALUNDBORG (1260)
22.00 Duńska muzyka kameTluoa ...
SH~ na Dlażv w spodenkach i hiu
kwartet smyczkowy nr. 3 SandbJ,
f
duet na klarnet i fagot Koppeła,
ston.oszu,. .!ak Je noszą cztero·
kwartet smyczkowy A·moll Hmri.
Ietllle dZIeCI, co Jest równiej
quesa
bardzo en vogue.
LONDYN (286)
'
20.50
"Perseusz
i Andromeda" eten
JUZ
DO
NABYCIA
WE
WSZYSTKICH
NaJwsp~nialszY jednak po·
Haendla
KSIĘGAIl:"iIACH
mysI kostIumowv pochodzi jf'il
.
HILVERSUM I (187~)
nak od· znakomitego rysowni.
:
21.05
Koncert
fortepianowy nr. 1 C·dut
ka Marcela Ve'.'tes.
Beethovena
STnONIC 21 (.
ILUSTRACJI 54
CENA 4.- ZŁ.
Vertes jeS't obecnie dyktato·
PRAGA (470)

~~~:~aW~~~je~~~ti::~or~.i~~~~~

SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE.
KSUALNYCH J SKÓRNYCH (wIo sów)
przeprowadził się na

Nr. 202.

NćłJDOW§Za §~n§a(ła laZUrOWfltO wgbrzłZa

wc o puchar srollkoweJ E u r o p y . .
.
\\' TurYllie JuveJltlls pokonał
!\fa.lnowszy~. ,~~nalaz.klem
mistrza 'Vęgier Fcrcn cvaros 3:2 l1l0(~Y są "Jl10wlące kostlu~'ny
(:.!:I).
k~plcl?\~e. Od, ~zasu ~d,,:, wlel\\, GClll i Grno\-u odniosła kle rnJc.r~COWOSCI knt'llellSkowe
nUj"'i, 'lwo nad praską Slavią I.lad l.nor~em Śród~iem.Il~·m ma';'.:': (2:1).
J~ wIC.lIG sezon rOWlllez w lecIe (Jesl to sezon mł.odzieży,
r po~c~als gdy wc.zesn.a WIOsna . J
JeSlen
o~powlUcla.Ją głów'me
"dol'osłvm) paryscy uyktntcr~y mody wysil~.ią si~ bardzo w
w grach sportowych
luertln'ku modeli lf'tnlch. kostiu
W czoraj zakończone został~- mi- :116w kąpielow~ch i stroJó:,' pla
litrzostwa Zw. Makabi okręgu łódz z~wyc.h, na ktore dawnIeJ prakiego w grach sportowych. W mi":Ie n~e z:vracano ?w.agi. ~o za
ihzoBtwach uczestniczyły trzy ze- meznuerme wysokllllI zelowl,aspoły: Makabi, Hakoah i Bar Kocb· mi przy sandafach, w"konan\'·
ba. W koszykówce męskiej Makabl mi z drzewa lub kork'u, któ~~
pokonała w finale
Hakoah 60:27, nictylko wywvż.szaia" dl'obm:
drugie zaś miejsce zajęła Bar Koch· kobiety ~'t~k ladny ' (la!wy spo
ba.
sób, ale również powodują, że
Mistrzostwa w szcz;ypiornialm noga czyni wrażenie mnieJszej.
zostały przełożone na pnyszły t y- a kostka szczl1plp.jszej, po za
dzieli, natomiast finały w siatków- la6.cu'chami z muszli i girlanda.
ce żelJskiej odbędą się w sierpłlltl mi z kwiatów. które nosi się "a
la Tahiti" wokół szyi, szaleje
obecnie fantazja wszyst,kich ry
sowników mody wokół kostiu-·
na ka2dym meczu
mów klllPie1owych.

Mi$tlzoslWI ZW. Makabi

POHANNY"

K. Lewko iez r~ ~afiki paryski~

I1DZ tli ll'DÓW W W41(f
NllfPODlffilO§(
tS".

\\'~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~1~.1~0~S~y~m~f~OO~i~a~S.~d~u~r~M~.~l~D~w~~~z~ab~
I a fi ił
z
I

i co
tworzy jego falllazja na
modelach, to noszą nast Ępnego dnia
'
nietylko gwiazd" rewiowe, ale
}Ii
Śr6dmiejska 16, tel. 233·08
wszystkie mnie.i lub więcej mlo
4iiIi
POWRÓCIŁ
de paryżanki. Vel' les pOlllyślnI
Dumping Rzeszy spotka się z przeciwakcją
pewnego dnia . •że należatoh~' "y I
naleźć. obok takiej masy hłysz:- \ Anglia przygotowuje się do eller I\!i w w angiel"ki.n przemyśle samo· I eksportu z Poludniowe-j Walii.
CZąCVcll, wesołych , ale milc7q- gicznej walid z dumpingiem nie· chodowym.
W związku z tym wysuwane są
cych kostiumów kanielow~'ch-~l mieckim. AkCja ta zostala ~pm\o- I
Skutki niemiecl.icj eksplansji e!{!l· życzenia, aby rząd brytyjski przy.
Doktór Medycyny
,,mówiącą" mOd('. Pomyślał i dowana bezpośrednio przez zalew portowej odczuwane są również na szedł z pomocą angielskim ekspor·
wykonał. ~ie musiał zre~zta rynku hrytyjskiego samochodami r~'tlku maszyn do pi.~ania, oraz nie . terom. Pomoc ta miałaby iść w kle·
długo s~ukac: murze ma SW~l l lliemiecl{imi, które w wielu wypad- których innych wyrobów przemy-j l'w1ku odzyskania utr3con~'ch ryn'
tradyc:Y.Ill1ą mowę ' - znaków I{ach są przeciętnie o 70 funtów na I s!owych.
"ów węglowych.
speojallsta
f!a~owych. A c.t:emuż mielib~' i sztuce tańsze od analogicznych ' Liga antydumpingowa pupularyKonkurencja \' ęgh niemieckiego
SIę, tylko marynarze porozul11lie ' wytworów przemysłu brytyjskiego . . wje zegtawienie dumpingu niemiec· najsilniej daje się odczuwać 18
i
wa'c przy pomocy tej miłej mil- I Ala-ja antydumpingowa będzie pro .. ! kiego z importen1 przez Niemcy
rynku fI1ancuskim. W na.jbJiższym
POWRÓCIŁ
czącej ko~wersacji? Vertes za· I wadzona przez specjalną ligę anty' ' rowców z krajów, które odczuwają (zasie projektowana jest wspólna
Piłsudskiego
tel. 170-03 czą~ na i.eJ po~stawlC fabryko- I dllmlJingową, której przewo!lllictwo : konkurencję niemiecJ{ą. Surowce te , konferencja między ('kspcrterami
Przyjmuje 8-10 i 4-8 w.
wac stroJe plazowe.
obejmie wybitny przemysłowiec al1- J są niezbędne dla zbro.ień niemiec. angielskimi, a francuskimi impor·
Obecnie tak to w"gląda " gil'lski. W ciągu ~ie~wszy(,'b 5 mi~: kich: "
.
•
t~rum.i węgla dla wyjaśnie~ia
'ZAGINĄŁ protest na zł. 100.- pl
~annes: s~ o.tykas:t. młodą. dam l: sięcy b~ r. przyWle~lOno C:!O. An~lu I Rowmez angtelskle sfc~y pl'z~my mepoządanego
dla angtelsktep
;10.5 1938 r., wystawca ~ Abram 01- l. gdy s; <: Jel ~rz.':.irz~· sz: zau\\
ol~oło. t;jlOO sztul. sa~orhodo\V 1ll~ ', ~}1I w:ęgl.owcgo są ~me~ok~Jone I przemysłu węglowego stanu rze":'.tajn, DobrlYI'I, n.-Drw., na zlec. zasz , ze choc lllf' otwu';a 011 :\ mlecl{l~h) co "wIo SIę bezpośretllltu (jumpmglem węgla memlecklego, czy.
l . :11. Brauna, Rypin, ul. Zdllll~ka 3 ust, mówi do ciebie: ••Szukam : przyczyną zwolnienia 5000 robotni- : wpływającego na zmniejszenie jego I
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T. O;tiś pora7. ostatni!
W1ELKI PODWóJNY PROGRAM l
- II. Pora .. pierwszy w lodl:i! Potętny fil Dl sensacyjno-egzotyczny, rozgrv·
Dzieje kobiety, która przekona/a s ; ę, że łatwiej jest schIV}'tać mę i; czyzne,
wający się w płonącej i trawionej ciągłymi walkami MONGOLlInii prsed nim uciec. Szalone przygody trojl!a %akochanych (laudette (olbert.
Walka o tereny naftowe'
Płonący szyb'
Bombardowanie na
Melvrn Douglas, Robert Young w wspaniałym nowoczesnym filmie p. t.

KINO - TEATR

-

pustyn:,

fi~~~y~~kf

"POSTRACH MONGOLIIII "Spotkali siU w. Paryżu~' ~~~:~~~ta:~: p!~:S~1~i

Cegielniana.2 ,v r. gł. słynny sensacjonista JACK HOLT oraz Mac Clarke Pocz. cod~. o godz.
~~~~.lE~3j·u1m~~.~_ _ _ _~_ _ _ _ _J~lirt~r~0.\~v~ie~lik~a~p~1~~~m~i~&ja~p~o~d~w~n~oprogrnm~ 1.MAŁY~AR
Dziś

l. Focz.

'('1

v; soboty

clni powf'7 cdnie o 4
i niedzi el e o g. 12·ej

(eny od 50 gr.
SALA WENTYLOWANA.

PSIenumarafa
l
.
lU
U

'O groszy z

przesyłka

i dni nastellnych!

Błękitna Załoga

Komediodramat, który iest obecnie na ustach całego świata

~ó~~:

Dick Powell. Davis Weston
Ogł oszenla

4 e], w soboty l medzlele o godz.

llTOWARZYSZEB~EW

Wielki podw6jny program!

Redallcja

Redaktor odp. Lucjan

rękopisów

Lipiński

=

II. -

ZIBbOnV SYIi Ab
według słynnej powieści

Lloyda Douglasa

W r. gł.: Errol Flynn, Anita Lours

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona 5 szpalt): l-sza strona 2 zł.; Rek!amy le~s.tem
redakcyjnym zl. 1.50; w tekscie: z zastrzeźeniem miejsca 60 ~r., .b~z zastrzeze~Ja mIejsca
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15
za wyraz, naJ~me~sze. ogłoszeme zŁ 1.~::
zł.
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszema raręczynowe ) ~aslubmowe l: zł. O~.
szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) l zł. Ogłoszenia zamiejscowe ?bhczane są o ~O % dro;e~,
nie zwraca.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub fantaz. dodatkowo 50%. Ogłoszema dwukolor. o 00% dro!t
Za Wydawnictwo: "Gloa PorapQY - Jan Urhach i S-ka" Eugeniusz Kronmau.
W drukarni własnej PioŁrkows1acl 101.

m i('sięczna " Głosu Porannego" ze wszystkimi

datkami wynosi w
p o cztową w kraju -

-

12-ej

do4.60, za odnoszenie 6.-, za granIcą - zł. 9.-

Łodzi zł .

g:.

