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"Cal, rOdzaj ludzki je I jedna powszechna rasa i nie ma miejsca na rasJ specjalne"
Ojciec SWit\łty WIIyr
z
&I
e

zn

ini oiwiad(zgl, Ż~ bedzie Dadal kro~zgl swoi.
droRQ. -- rasa bfrliolka aiakujf '" atgkaD

~DSSO

CITTA dei VAT~CANO, 30.VII

Z uśmiechem dorzucił nast~p-

WAT.) - Ojciec Swięty przyjął nie papież, że NIE DLATEGO
w Castel Gandolfo Alumnów Ko- TAK MÓWI, PONIEWAŻ JEST

Jegium Propaganda Fide w obec- \ SYNEM TYCH MEDIOLAŃCZY _
Ilości kardynała Fumasoui Bion- KÓW, KTÓRZY WYGNALI W
cli, pl'elekta tejże kongregacji. - SWOIM CZASIE NIEMCÓW. OD
Po W,lsłuchaniu orędzia hołdow- SIEBIE, LECZ DLATEGO, żE
niczcgo, papież wyraził radość .z RZ"YMIANIE NIE MÓWILI NIpowodu obecności wyehowanGDY O RASACH.
ków kolegium, reprezentuJących Trzeba nazywać rzu:q ieb wlas:ł7 narodowości, a na tępnie wy nym imieniem, jeżełl chce ę D~łosił obszerne pr7..emówienie, 1V niknąć
wieJkkh
nłełJezpiek f6ry m
• łw ~
'.1 pIIIplet.
PRZESTRZEGAŁ SLUCI gród dJ nJebezpleese
CZÓW [)RZED TEORIA I
mo7le I8tnicć t te nłe6ezp
RASlZMU.
stwo za~ema
ego
O.ielee Święty sprecyrował poję- go ~ieola ł n.BSWy, Ju o m
de powszechności kościoła kato- m6W1ł ongiś wielki hiBtor,k 1aJickic<1o i bn rdzo ostro wystąpił tyński Tacyt, który w!dzłał w
1)J'zec~vko zaznaczającej się kam tym jedną z najpoważniejsąeh
punii przeciwko akcji katolic- oznak dekadencji moralnej.
Id<'j, która oskarżana jest przez
Kto .zatem chce występowac
pl'~eciwników o to, że .jest anły- przec!wko akc.ii katoliekięj,. WY-I
rasistowska, a zatem :mtyfaszy- stępuje bezpośrednio przecIwko
l>~owska,
Ikoś~iołowi.. Ten, kto uderza .w
Akc.ia, katolicka - oświadczył I~ke.lę katohcką, uderza ~ ~pleO.icicc Swięty - ma I'ac,j~ bytu za; a kto uderza w papl~ u·
.
•
t,\'lko pucz to, że najeży do ko- m!era. ,J~t to. prawda, ktor~J.do- dZIwa,. słuszna l ~w~ prakty~cioła. Dlatego też nie może ona wlo~ł? historJa. W tym mIeJscu ka ,l'aSlZlDU, od,P?WladaJ,ąt;a god~
hyć inllą, niż katolicką.
Być paplez przytoczył po francusku noset i realnosCJ ~ndzkieJ. gdyz
kaiQlicką, to znaczy
shll'~ powiedzenic francus~.e RZE<?ZyWISTOŚC CZLOWIE·
HY(; POWSZECHNĄ NIE RASI- "QUI ?lange du Pape sen CZENS~~A POLEGA NA TYM,
STOWSKĄ,
mt>urt •
ABY BYĆ LUntMI, A NIE DZI·
.
.','.
_
'.
O,icif'c Święty oświadczył da· KJMI ZWIERZĘTAMI.
JIIC nat .Ionahst" czną w sel SIC" Y le' że w . I'ac ko "I'f'<fac"
_; W d I
•
O"
Świ
lą('za ią(." ' Dl te dwa przymiotniki.
J,
p. y. nI? to. JI pro i
a szym Clągu Jelec
ę...... . 'J "
, ł"
ć 'k g . pagand~" wiary Jcst ledyme praw ty ponownie WYRAZIŁ UBOLE
" • .,Ie c tf'lIly "yącza III o o z
I'od~i~)' ludzkieJ" oświadczył

e larac.-a

papu'z.
l'odkrl',Śliw,szy rasistowskie j
nat',ioualist)"czne
pl"zeszkod~·.·
wznoszone pomiędz, ' ludźmi i
11I1I'tulami, Ojciec Święty dol'ZU-

W

rządu

WANIE, ŻE WŁOCHY UZNALY
ZA SŁUSZNE NAŚLADOWANIE
NIEMIEC.
Przypomniał on, że dawni ny
mianie, mówiąc o rasaeh, 1lŻywaIt słów bardziej kulturalnych,
jak np. okrdlenie "GeDs Italica"'
i "stirps ItaUca". Pnemówłenle
....e zakońe&JI papież vwagą. te
PRAWDZIWY RASIZM ZNALEtć MożNA
KOLEGIUM
PROPAGANDY, gdz:le zgromadzeDi są l'aRm wyehowankowie
r.
ów. W~ 8plowie
leJ
f maUd, tej ....ej rodziJą I .a)IIC) WfCoowanl przJ
łJm 8BIIlJD1 IIIIote I w tej samej
prawdzie.
-

w:

WIeliCle .raienle
• Rz,mie

RZYM, 30 Iipea (Tel. wł.) Wielkie przemówIenie Ojea Św.
wywołało w łnłejSZJ'eh sferach
dyplomatyeznych i wśród obser.
watorów zagranicmych wielkie
wrażenie, tym więcej, iż enuncja
cia powyższa nastąpiła wbrew
przewidywaniom jeszcze przed
ściślejszym usłaleniem i nadaniem konkretnych form prawnych nowej włoskiej poUtyce rasowej. Panuje też przekonanie,
iż ostre słowa zwrócone przeciw
'.
separatyzmowI, dotyczyły ł• .zw.
katolików niezależnych, rnehn

wlaskl-ego

sprawIe stosunku do ludności żydowskiej

który objął nereg paraflt w b.
Austrii.
Prasa wioska przemilcza mowę papieża, l~ dzłenniId waty·
kańsJde: "OMervatore Romano"
l "Avenłre" koIport.cnrane III w
lłzJnde be. utrudnteń l prze·
nk6d.
"Ayeałre"

. .i . . uwagę

Dl

fakt, te SRI mądu po ras płerw.
sr:y zabrał glos w
raweeh ... •
shmm. Znająe stan~ .....

soIinłego, przl~ DIIIIe:I:y.
łt wytyf:ale rqdU. w tej ___le
będll kOlUlekwetIbUe rałb:owa-

ne. Jblemdk. W)nła ~ Ił.
wnetkle koment.- pl'MOWe Dft
temat sagadułenła rasizmu wc
WIoKeeh eę ~e i niecelowe, ponieW'8Ż cke)aje w tei
sprawie zostały już powzięte.

Ojwiadczenie MUSIoli·
niego

•
R~YM. 30 lIpca. (PAT.) - Agencła. Stefani urzęd~o ~omu.
nikuJe. MWJ80Iinł, zwledzaJąc 0b6z awangardzistó"': w obecności sekretarza partii faszystowskiej ł przedstawicieli federacJi
faszystowskich .Włoeb p6łnocnych, powiedział:
"Pra~ę, ~yścl.e .wi~e~ i by
cały ŚWIąt SIę dOWIedział, ze nawet w sprawie rasy będzlemJ
dal
ci
zd
00
•
w
szym ągn
eey waUle
kroczyli naszą drogą. Twierdzenie, że faszyzm naśladował ko-

cośkolwiek,

gokolwiek
po prostu absurdem.
lub

Oddźwieki

W
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Berlinie

BERLIN, 30 lipca (PAT.) cił:
.
Duźe wra?lenie wywołało tu wezo
Stwicl'(lzono oOitah io, ŻC JlORZYM, 30 lipca. (ZAT.) -jNE ŻADNE
ZARZĄDZENIA październiku i poweźmie deey- rajsze przemówienie Ojca Św., 'W
lIIi~rlz~' ake.ią katolid{ą i pal,tią Pr~~ydent związku gmin ~~dOW- ~RZEC~KO ŻYDOM ~O. zje odnośnie .do .ustawod~wstwa którym prasa niemiecka dopałasz~·siowsll.l! istnif'.ic l'ozbież- ~~ł,(:h we 'yłoszech FredeM:"o :Ja- SKIM, zus obecna kampama go- dotycząccgo zydow włoskIch.
truje się NIE TYLKO WYSTĄ
ilU' ć cłoldl'JIłHiua nie do pogodz{' 113.c1~ )wzY,lęty został przez Wlce- clzi tylko
w żydów zagranicz- Redaktor czasopisma "fi Tevere" PIENIA PRZECIWKO TEOnia. 'ą to słowa wielkie, lecz ' m1!llstra spraw wewnę~yeh, nych. . .
!eleslo Interla~di, który znany RIO:M RASISTOWSKIM TRZE~łowa nil'ścislc, ponieważ akcJa kt~ el.~u doręczył .~neD1or!ał w
O~wladezeme to !,o~entowa- Jest ~ ~ch zydOźerczyeh wy- CIEJ RZESZY, LECZ PRZEDE
katolicka nie ma własne.i dok- sp~a."J~ kampanil uułyzydow- IlC Jest w tym ~ensle, ze stosu:. stąpien, ~Ianowłlny zOstał sze- WSZYSTKIM OSTREJ KRYTYh'yny i .it'st wyJ'azem swego t~'l- skJC., "szczęte.l ostatnio wc Wło I ~ek rząd.u .włoskl~o do ludnOŚCI fem. wydzia!u ochrony rasy przy KI WYŁUSZCZONYCH NIE1"0 {.,edo. Zna,idu.ic si~ ona cała szcch..
•. .
!zydow~~leJ .bę~z~e rozpatr:lJOlly młmsterstwlc spraw wewnętrz. DAWNO POGLĄDÓW: ł'ASZYZw rmnadl koś('ioła katolickił.'~ •.
twlt~~dzq! WICf'IlUlllstcr o-Ina ses~l. WIelkiej Rady Faszy- nych.
MU NA ZAGADNIENIA RASOpmm ktÓI'~'1ll nie istnieje i nic ma I S" I3dczył, zc NIE BĘDĄ WYD'" słowskIeJ, kłóra odbędzie się w
WE. _
1':H',ii istnle'lIla.
I ww
,V dzisie.iszym oświad('zcniu
Powszt'd1lło~ć kościoła kato- '
Mussoliuiego, źe faszyzm równi<,
i W kwestii rasowt>.1 kroc1.r
idei iwellOdzt'nia lub 1 l 3 I ' o d o w o - .
..
I swą prostą drogą i nie naśladuje
gri, :lIc
nikogo i niczego, opinia niemic'c
C. łJ-r nODZAJ LUDZKI .TEST
ł'lin. Bł!c:k
już
ka widzi odpowiedź na pog!ąd~·.
JEIlN.\ POWSZECHNĄ RAS.\
wypowiedziane przez Ojca SW.
LUDZKĄ I 2'lm ~[A MIE,JSCA
~\ arsz. ko~ ... Głosu PoranneP. Prezydent 1M;dz~ rewlzy- dOI Oslo min. B~ck.
To wypowierlzenic l\lussoHnieN,\ RASY SPFCJ \LNE
go LelefonuJe:
towal regenta Hortby'ego, któP. ministrOWI tow~n'zyszą w go zostało wykorzystane l)rze1
.Jesienią, pI'awdopodobnie w ry w lutym b. 1'. bawił w Kra· podróży dyrektor gabLnetu Dli- dzisiejszą prasę niemieckłł do Z~l
Można zate~ll zadawać sobie p~'- kOlICU wl'z('śllia Jub z poc7.ąt- kowie i Warszawie. Pobyt po- uistra p. Mlchał Łubieli~i i ser atakowania Wat~'kanu.
lanie, CZYZ ~Vł,OCHY ,ISTOT- kiem paźd~i(,I'JJjka. ma nłlstąpić tnnl prawdopodobnie trzy dni. 1krel1al'z osobisty p. Kazimierz
"Angriff" zapowiadn IHlbIika·
~JE" POTRZEBU,JĄ NASLADO- rewiz~1hT p. PI'ezydcnła w Buda
.
•
,, ' Krasicki.
cję m·tykułu o poHtyt~zucj dzi l
W AC l\'IEMCY1
pt"szcic.
Wezora,ł odpłynął "BatOl')'m (
łRlności akcji katc!fcCl..i('j
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,V lipcowym numerze socjaJisLycznego miesięcznika "Swia
tło"
znajdujemy artykuł niedawno
zmarłego
wybitnego
przywódcy socjalistów austria c
kich Otto Bauera "Prawo samO
stanowienia niemców sudeckich".
Z artykułu tE'go Lacytujemy kil
ka ustępów, które określają islotne cele, do których zdąża hit
Ieryzm na odcinku Czechosłowacji:
"Hitler wydal na pastwę swe
mu wloskiemu slPrzymierzeI1cowi nicmców uciskanych w poludni owym Tyrolu.
"Nie zależy mu na prawach
narodowościowych zarówno dla
Ilicmców sudeckich, jak i dła
Ilicmców w południowym Tyrolu czy w Polsce.
"Jeżeli wystę;puje do walki
o prawo samostanowienia dla
nicmców sudeckich L to jest
lo tylko płas~ykiem i środ-

EUl'opy hyłby do jego dyspozycji, w służbie przygotowali wojennych przeciwko państwom
zachodnim i przeciwko Sowietom.
,;Wówczas faszyzm zdobyłby
władz~ w całej Europie. I o te ce
le toczy się dziś walka.
"Hasło prawa samostanowienia dla niemców sudeckich jest
tylko środkiem propag'andowym, jest tylko płaszczykiem
imperialistyczl11ego pochodu zdo
bywczego.
"Należy dziś z całą stanowczością ostrzegać przed tym sen,
tymentalnym pacyfizmem, który wpada w pułapkę, nastawio~
ną przez HitIera_ Osłabienie
władzy pań-stwowej w Czechosłowacji umożliwiłoby Hitlero'
wi zbrojną interwencję bez oslo
nek".
Jak widzimy zmarły przywódca socjalizmu austriaekiego
w dobilnych słowach zdemasko

wal urkyte cele hitlerowskiego
neo- pangermanizmu. Hitl~..owi
nie chodzi bynajmniej o Obronę
niemezyzny w Czechosłowacji,
lecz o rozsadzenie CzechosłOwa
c.ii Jako zapOry na linii Ham~w:g -:- Bagdad, a przede wszystk1Ill .lako przeszkody na d~~d~e ~aksymalne.go u:zeczywIstme ma ~ła~etne.l :tv!Itte!~ur.opy
tak w~z.ne] dla rea.hza~.J1l hltlerOW~Ie] .c~terolatkI, .te] p.?dsta
wy wlel.iklcJ zaborczcJ akcJI pan

praski gotów jest
Il maksymum
na
pokoju europejskiego.
rzą.d

ustępstw

poczynić duo Ale jest to ustępstwo jedy

rzecz nie pozorne, jest to lep na ludzi
naiwnych, gdyż, jak to jut nieJakiż sens może mieć w tych da wno wykazaliśmy, "centralny
warunkach mediatorska akcja rząd", o którym mówi Henlein
miałby być tak skoncentrowany
angielska?
Gdy rzą.d czeslki wykazal mak iż byłby jedynie cicniem rządu,
symum dobrej woli, strona prze byłby jedynie fikcją, ułudą. ciwna na żadne istotne, rzeczy- Słuszność naszej tezy potwierniedawno
berlińska
wiste ustępstwa pójść nie chce dziła
i obstaje przy swych maksyma- ,.Nach:tausgabe", która pisała,
listycznych żądaniach, co jest iż "lord R'llnciman będzie miał
tym bardziej zrozumiałe, iż dla wielką trudn'ość przeprowadzegermam~mu..
henleinoW'ców jak i dla ich in- nia jedynego slllSiznego punlldu
. Ostatmo ogłoszony czeskI pro spiratorów
pangermanistycz- widzenia, a mianowicie całkowi
J~kt ~t~tu'tu l~arodowościoweą~ nych kwestia prawa samostano teJ suwerennOści poszczególn.
mezblcle śWIadczy o tym, lZ wienia niemców sud~ckich jest ugrupowań n arOdOwośeiowych"
.iedynie terenem, który ma po- O ile poszczególne narod.owości
DR. MED.
służyć do rozsadzenia republiki mają posiadać całkowitą. suwerenność, to rząd een.lra1ny był
czechosłowackle.i.
U
Wprawdzie .Konrad Henlein by fikcją, byThy słowem bez tJ"eś
niedawno oświadczył, iż poszedł ci, a henleinowski statut narodowościowy byłby tworem a'lllar
chor. uszu. nosa i gardła na ustępstwa, gdyż zgodził się chicznym,
byłby usank.ejooOwa
na pozos'tawicnie zagadnienia
obrony kraju i spraw zag'ranicz niem rozpadu republiki ezeclto
jako rzeezywistego
l~eioDów
~~~-40 nych w rękach centralnego rzą słOWackiej,
związku
państwowego.
'A to
k~nww~~o~~~~wn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
większe cele.
..
tym bardziej, iż zarówn() Der
lills'ldej
.,Nachtausgabe", Ijall
.,Republika
czechosłowacka
i henIeinowcom chodzi o ~eał
jest związana sojuszem z Frankowitą suwerennOśĆ" dla niem~
cją i z Sowietami. Hitler obaców sudeckich w stosunku lIG
wia się, że w razie wOjny enroPra~i, ale bynaJmniej nIe 'dO
pe.fskieJ lotniska położone mię
Stanisława Augusta nie będą złożone na Wawelu
BeriIoa.
dzy Wrocławiem a Wiedniem,
Jłli~dzy Linc·em i Dreznem moPogłoski, które .od pewnego a ponadto podpi,sując akt abdy- wany i pokryty dwiema de.skaŻe tak miałony l:}yc w i'StQcie
~ą się stać miejscem niebez.. czasu krąivlv po Polesiu o pne kacji, zrzekł się praw i dOSlO- mi. Po bokach zwisały szczątki
widać
już teraz z przykładu dr.
uiccznych wypadów, zagrażają- wiezieniu zwłok ostatniego kró jeństw królewskich; dlatego nie srebrnej lamy z orłami polSikic)'ch ośrodkom przemysłowym la pOlskiego Stanisława Augu- poszedł między króle, jako kró- mi. monogramami S. A. i her- ScltoIIicha. Wraz z Jungiem I
śl'odkowyeh Niemiec., ważnym sta, okazały się prawdziwe. 10m równy.
bami "Ciołek". Ciało i kości by- Krebsem (którzy podobno lina}
ze względów wojskowych. Z te- Rzeczywiście w 140 rdcznicę zgo
Sprowadzenie zwłok Stanisla ły stIenione. Z czaszki króla po dują się już oddawna w Niemgo powodu Hitler chce znisz- nu Stanisława Augusta prochy wa Augusta do kraju nastąpiło została garść prochu. Natomiast czech na poważnych stanowi'!!czye republikę uechosłowacką. jego majdą w.reszde wiecZl11y w zwią:clm z przesądzonym 10- karmazynowe szaty króla za- kach państwowych) należy dr.
Schot'lich do t. zw. "łł"ójki polisem kOŚcioła św. Katarzyny w chowały się nieźle.
Chce ~wiązać z Niemcami Pol- spoczynek w ziemi ojczystej.
tyczneJ"'
w strcmnicbwie Henlei
skę i \Vęg'ry, ofiarując im część
Jak już Dokróke donosiliśiI)ly Leni~adzie, gdzie w r. 1798
Obok trumny stały dwie niezdobytych ziem. Jego celem j,est przewiezienie zwłok z Rosji do zostały poehowane zwłoki ostat wiebkie p-U\sZ'ki, z których jedna na. Otóż, Jako ollow-oobrany obezsprzecznie pOdział Czeeho.. Polski nastąpiło przed dwoma niego kJróla polskiego.
miata zawierać seree króla, dru statnio hurmistrz Iiezyna, ar.
słowacjL
ty'godlniam.i. W1adze sowieckie
Kościół ten w zasadzie został ga pozostałe wnętrlJI10śd mu- Seholilich, po otrzymaniu zatwierdzenia z iPLra~, wyjeehał
"Słowa Hiltłera, wypowłedzia dostarCzyły łrmnnę ze szczątka- już zlikwidowany po objęciu nięte przy baJsamowaolliu.
do Berlina, Jak pisze prasa, po
nc po aneksji Austrii, że stare mi królewskimi na stację pOgra władzy pI"zez bol'szewi'ków. ~
"r roku 1929 czterej polacy,
kraje związk'owe wr'ócHy do ni-czną w Sf.Ołpeach i () p,rzejęcie Znajdująee się w nim grobowce którym udałO się dOSłać do instrukc';e. Ten wyiazd do ,BerRzeszy, miały głębsze macze- jej zwróciły się do władz miej- zo!Utały rozbite w poszukiwaniu krypty pod koŚciołem ~. Kata- lina Jest w każdym razie symptomatyczny.
.
scowych.
skarbów
me.
.. i djedynie dzięki inter- rzyny, up-orządkowali łnlmn~
Powia.d~)mi(jne () tym władze wenC.ll 1l'Zą, u polSikiego nie na- ze zwłokami krółe1V$kimi i za2ąda'ć od Pragi! aa15-Zych u"Czecny i !Mo.rawy Dyły aż 00 centralne poleciły zająć się tą s t'ta
. , zwł ()k-.
ą'P I
pro f anacJa
m i erzali wynieść pOtajemnie st~,sbw znaczy żąda'Ć .od eze1866 roku' niemieekimi krajami
•
•
związ.kowymi '(że Krain~ Gory- sp.rawą wOjewództwu. poleski~- U ~s6~ w wieku średnlm I starszym szczątki ostatniego króla pOl- chów samobój5twa, m:aezy wy. . 17. t
• ły
mu, które postanowIło prze- codZIennie pół szklanki naturalne) skiego.
magać od nich zgody na zu.lpeł
<'.la I
ICS naleza
do ~zy, wieźć proclty królewskie do w~y gorzkiej Franclszka-1ózefa ula·
Nie udało się to lm :je'dnal{. ne zan.arehizowanie republik. i
o tym będzie mowa dopiero w Wołczyn~ mie'jsca urodzenia tWIa_.wvnróżn'en'
. .
J"
! Je, d. ob re t ra~vl?D!e,
Zabrali wówczas tylkO małą czechosłowackiej i mnoŻllwłe
dalszym oJm-esie niemieckiego'
.'
spokojny sen 1 potęgUje w zadZIwlaJą,..
pochodu zaborczego. Dziś mo- króla Stamsława Augu'sta.
cym stopniu czynność komórek móz- skrzynJu~., ktora, .lak Się okaza- nie Tr7Jeelej Rzeszy stałej i nkry
gtolJy Ilakie pr7.:ypomnienie zeTrumnę ze zwłokami przewie gowych. Zapytajcie Waszego lekarza. I ło, zawierała szczątki króla Sta- teJ, a w pewnym mOmenere naziono więc kOleją ze Stołpców .
,,
nisława LeszezYJlskiego. !Prochy wet i Jawnej interwencji.
psuć przyjaźń z Mussolinim i do Brześcia, z Brześcia zaś do
O wlękSZO.sc ~wlok P?c.howa. tego króla zostały podczas kamNależy zdawać sobie z tego
Stopadinowiczem, tak potrzeb- W olczyna, mie.rsca urodzenia. llych. ~ podzle~l1lach k.oscIO~a w panii naoole0l1skie.i przewieziosprawę !tym bardziej, iz w raną Trzecie.l· Rzeszy).
drug
ej
pol
19
ek
a
'
k'l
l
Michała Sokolnic
S zezą tIn. os t a tmego
"Gdyby Hitlerowi udał się
ro a po l
!l:k' 20oWIe
. WIł u. l n ne przez aen
l'>
•
zie przeforsowania przez Tn,eskiego złożono fymcz3SOwo w po~zą· u
u1poI?ma y SIę. ro- kiego z Nancy do Warszawy i
cią
Rzeszę rasistowskiej kOtllcep
plan podbicia Czechosłowacji, pOdziemiach
kOścioła, adzie dzmy zmarłych l prze~ lulku oddane 'Varszaws!demu Towacji 'Prawa samostanowienia nawtedy wstałaby usunięta ostatb .'
b d~ d
n
laty sprOwadzono DleZDIszczone rzystwu Naukowemu.
nia zapOra przeciw hegemonii prze, ywa~ one ę '< o czasu trumny do Polski.
.
..
rodów na odcinku czechosłowa
Niemiec na połudnI' o ,., "m
wSflho
ukonczema
generalne!!o remonT rumnę ze zWJO
.. k-anu. Sta'
Po
powtS.tamu lIstopadowym ckim dałoby się Trzeciej Rzeszy
J
v
•
'..
nltł"
dzie Europy. W~«1I'y, Rumutllia i tu l . restauraCjI z~by:tikowego sława Augus;!a wraz z małą fru- zbo~ a y ?nTe wraz z wszystkU,nI w ręce wyśmienity środek anar
Jm!Osławia .I·ako ofI'ary potęz'''''e kOŚCIOła w vVołczyme DO czym
'e k
ki'oreJ'
. . sp~.,ywaJą
.
. Iz IOran1I . owarzystwa
chizowania stosuntk.ów na wszy
lUI n ą, w
..
d skonflsP
go nacis.ku niemieckiego, zoslta- przenLesłone ~ostaną do speeJal
tr o"
. b I
wwane l wywleZlon.e o eters stkich tych terytoriach, gd%le
e' kr t
d któ"
b d
wnę zn SCI po za a samowa- burga
.
istnieje jakakolwiek choclaiby
ł'yby wasaJami TrzecieJ Rzeszy. !1 ~
yp y,. o
I e.l u owy lliu zwłok pozostawiono w aro"
"'pływy iJ1iemieckie sięgałyby.JU z przystąpIOno.
.
boweu ufuIltdowanym p,rzez I'> caSz'czą1t.ki więc króla Stanisla- i znikoma mnie.isZOŚć niemiecod mOrza Czarnego pO morze E- . Dlaczego zwłok ostatmego ra Pawła I. w nadziei że wla- wa lLesz.czY11skiego zostały w r. ka. To też zwycię5two Trzeciej
gejskie, faszyzm uzyskałby prze kTóla polskiego nie przewiezio- dze sowieckie UltrzY~lają pa- 1929 przewiezione do Polski, a Rzeszy na odcinku czeehosło
~Irze{l. wypadową do ataku prze nO na Wawel?
miątkową świątynię.
z\...łoki Stanisława Au'gusta po- wackim byłoby dla Europy, dla
dwko Ukrainie Slowieckiei i caByl on bowiem .ie(1ynym kró~
Stało się jednak inaczej i zwło zostaly w Rosji i dopiero ostat- pokoju europejskief,~ istną klę,
ł,v potężny potencjał gospodar- lem polskim koronOwanym nie ki Stanisława Augusta były w nio zostały wydane władzom ską.
S. Czeczelnlcld.
('zy południOwO - wschodniej na Wawelu, lecz w Wal'szawi{', poniewierce.
p01.stkim.
J&
Dębowa bru'Jl111a została uszko
dzona. wierzch trulIl!Dy był oder

l

SOIOWI-BJ-"zyk
pO""roci.

li,

Dlaczego szczatki król a

I

.T

' U .

<7

•

•
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PRZEZ BUDAPESZT

ABBAZIA, LIDO, G RADO, RIOOIONE
i MONTE CArrJNI
wycieczki 3/8, 13/8 i 23/8

NAD KOlO EU OP,Y AUTOKAREM
] 5/8

•

•

•

".

fiO

PiękI!e miejscowości,
pierwszo.
rzędne pOIC!i%lCZenia,
wykwintn}
r-ięciol'azowy wikt, dc,lwrowe to·

warzystwo,

pn'1eudne wycieczki
zapewniaj~ każdemu najmilsze
i
lv'ljprzyjemnhjsl6 f'pędzenie waka.
cji. C(:na za turnus ezterotygodniowy wy.'losi N Zeglestowie zł. 108.w Zaleszczyk:t.::h - 98.- zł. Indywidualne ulgi kolejowe 50 proc.
z każdej mi<ljscowości. GrUJJowe
66 pCIJc.

Na

żądanie

owska 60, lei. 104-00

Zgłoszenia

bezplatne prospekty.

i inf..rma(;je: Lódź, Ja·
kub Ryzenbt3rg, Gc1aMka 12;:\, mię
dzy g.)dl. 18-21. Lwów. Tow. Żyd.
:-:luch 3..Pruw:l 1r. J. K., ul. ~lałe('·
•_ _ _ _ _ _ _. ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIIIl:._ _ _ lckgo

lÓdź, Piotr

DO

KOLONIE LETNIE TOW. 2YD.
8LUCH.
PRAWA U.
J.
K.
.
WE LWOWIE
w żegiestowie (obok Krynicy)
i ~ Zaleszczykacb.
I

J GOStA

. indywidualne paszporty na okres
2 miesięcy, akredytywy, zniżki
kolejowe
załatwia

paLTO
Polskie Biuro
ŁÓDŹ, TRAUGUTTA 2~

Podróż,

SP. Akt:.
TEL. 107-86.

_

Nr. 208
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Sierpi

Narazie niema oba""

""yla"i

""ażniejszych

PARY Ż. 30 7. (P AT). WObec
kategor~'cznych zaprzeczeń nie
tylko z Londynu i Paryża, al,e
równicż z Berlina CO do rzekomej pUdl'ÓŻY kpt. Wiedemanna,
w Paryżu panuje przekonanie,
że wcek-end Obecny, któl'y już
od chwili ogłoszenia misji Rnneim,3i1l3 z3ip,owiadał się dOść spo
kO.fni{!, b~dzw pOzbawiony .lakichkolwiek bądź
ł'llltcJ'eslljąc)'ch wy d a'l'z,ell.
"Tobec rozpoczęcia f,erii wa-

napifiłc

I

la SiEt jakichko vwiek po"
politycz yeti

szym ciągu gubią się w dOmy- §Lona na poniedziałek i wtorek r
.
_
słach 00 dO ewentualnej wizyty przyszłego tygodrnia.
nocny~ ex~resem ~daJe Sl~ do
kpt. Wiedemanna w Londynie.
~ZkOCJI, gd~ue Spędzi w~acJe w
W środę wieczorem w kolach
łowi
.1edny~ z CJ~bych zakątkow na~
niemieckich w Londynie twier
.
brzegl~m p~ocn? - wschodniej
dzcmo że \Viedemanm. przybęJ LONDYN, 30 lIpca (PAT.) - - SZkOCJI, oddając SIę swemu umidzie do Londynu w pią.tek.
Premier Chamberlain udał się na ! łowa~emu sportowi łowienia ryJ)
czwartek po południu z tych week~end do Cheqners, skąd po- Prelmer pozostawać ma w Szkosamych ~ół
zaprzecZOnO tej wróci na ~wning Street w ~1'O- cji 5 ~yg?,dni, o ile ża~ne ~ei
wiadOmOści. Dzisiaj znowU' krą dę w.południe, ale tylko na, klika przeWIdZIane ,:,"ydaTZema mlężyła wiadomość ze Wiedeman godZIn po to, aby spakowac swo- dzynmrodowe me zmusa:ą go do
ILONDYN. 30 7. (PAT). ma jednak prz;,j,echać i ze wi: je wędki.
lwcześniejszego powrotu.
DzieIlillilk i 10n.dyfIsJde w dal- 'zyta jego jest tym razem olkreW. środę wieczorem premier
.
kacyjnych przez pa<rlament angielski jednocześnie w kołach
politycznych panuje przek()[\anie, że miesiąc sierpiell będzie
mtesiąc~m na ogół spokojnym i
że obawy wyłonienia się .iakich
kolwick
pOważniejszych napi.ęć politycznych, straciły bardzo poważnie na ostrrOŚei.

(alk

Premier

r,b,...

W!

-t d
- t
GWI a ezorlen aela

Pra a

Prasa czeska otrz,mala zakaz uisa la o stalucie
sudeckich w przekładzie na język l{l~d ograniczy się przy tym do
angielsl,i.
! udzielenia pewnych kGJllentarzy
Następnie otrzyma on od rządll do swych projektćw ustaw, oraz do
wyjaśnienia co do wszystkich pU1l.~ zajęcia
stanowiska wobec memo·
tow, które mogły by się wydawać ran dum niemców sudeckich.
n'.eja~ne. Równolegle do tego 10r<1
Z drugiaj strony ma również
Runciman
nawiąże
kontalit ze l!tfllllnictwo niemców ~udeckich 1).
stronnictwem niemców sudeckich. patrzyć komentarzami swoje me·

PR\GA, 30.7. (PATi - Na przykpie sir Hllocimana i. jego świty
zostały pnygotowane apai'tamenty
w hotelu Aleron w Pl1adze. Wynajęto je na okres dwuch miesięcy.
?ia gnv.ll,}y z ramienia stronnie·
tlnl niemte(~ko - sudeckiego powita
krda. Runcimana radca Wilhelm
Czerny, który będzie występował
takie ze strony oficjalnej. Ośmiu
\\ielkich posiadaczy ziem~ki('b, nak%ą~ych do stronnictwa niemiecko!'-1Hlecki::-go, ofiarowało gr.ścinę sir
I:·lllldmlmowi w swcil:h pr.siadloś
ci:.ch.
l'HAC~A,

mn"ejszościow,m

morandum i zająć stanowislio wo ·
bcc projektów rządowych. Następ·
nic jak oczekują ]c,rd Runciman
wystąpi z projektem co do dalsze·
go ti?gu rokowań.
PRAGA, 30.7. (pAT) ~ Prasa
czech,)slowacka otrzym~ła przy·
pomnienie zakazu rządowego pisa-

nia

o

statucie

n

narodow~ciowylll

i związanych z nim projektach re.

form. tak, ~ż wszystkie gazety, które przyniosły streszczenie tekstu
statutu, zostały dodatkowo skon,
fiskowane przez ministerstwo spnwiedliwości.

ł.

WJ U

30.7. (PAT) - Przyjazd
J0rda Runcimana nastąpi ostatecz·
lIie w dniu 3 sierpnia, Jak twierdT.ą
w kołach miarodajnych przede
'\'~",ystkim
przedstawiony będzie
tel,!'t trzech projektów ustaw oraz
tIlell\orandum stronnictwa niemców

Siedem osób

odniosło

.,

=

r
er·
ran,••• NaDadJ na kolon-e nie ustail
O

b

B-EJ.RUT, 30 7. fJ?lA(T)'. O godz. 2{)-t:j w Jerozolimie w
Alei Króla Jerzego wybuchły
dwie bOmby. 7 osób o<1nio,lo
rany. Sprawcy zamachu zdołali
zbiec.

al

lenzJna

I

PODPALONA STACJA.

Z roślin

JEROZOLIMA, 30 7. -(PAT).
Teroryści

arabscy dO'kona,l i napadu
na kolonię żydowską
..Kl'<oani" pod Haifą. W starciu
PARYZ, 3D 7. (PAT). ILołJnik z patrolem wojskowym dwaj &pilot Jean Giovanelli oświad r!lbowie zOstali zabici.
Ubiegłej noCy lIlieznani spraw
czył prasie, ze po 4-ech latac'h
pl'ac bau'3wcz.rch udało mu się cy podpalili stacje kOlejOwą w
(}.'Słateczn.ic wytwOł'zy~ nowe pa I{afr.iennis.
liwo płynne, Jako pOenlOdną deOBLĘŹENIE KOLONII.
"lt)"lac.ii rOślin.
JEROZOLIMA, 00 7. '(2AT).
l\'o\ye paliwo ma być bo f,'a te Położona na uboczu koIonia ży
1,\' l,alorie o właściwośeiach nietlowska Ikneam gwałtow'lli·e zaa
mal .idenlycznych, ja1( zwykła lakOwana została przez liczne
benzyna. Cena ben.zynv roślin· bandy tel'orystów, które zdołały
ne f lna się ł{alkulow~ć ~ nic wy- jnJŻ otoczyć k010nię. Teroryśd.
żc.i. aniżeli oena benzyny pOeho już naszykowali mo.c suchej, gł,o
ńZCllia mineralnego. Surow.cem my, ahy po wtargnięciu pOdpawla produkcji nowego paliwa lić ko!oni~. Koloniści i policja
',ł~'nnego są zioła. produkcja pomocnicza hroniJi się j-ed,nak
których z hektara wynosi 40 do bohatersko i zaa]al'm~'·ali raGO [,CHlI1.
kietą o pomOc.
Na'tychmiast Vittori0 Mllssolini, star~;;y syn wodza faszystów, prezes włoskieg,j
Po przeróbce z roślin ty.ch 0- przybyły pO'siiJiki z Nahalal i Acro·Film, J)awi cbecl!ie w Bl7rlinie clla stntlitlw memieckiej wytwórsi~H~nąć moina około 4 toun pa Miszmar - Haemek. Mimo ba- (zn~ci filmowej. gclzio zwiedZIł ate licr filmowe Ufy. Na i1n~traeji od
rykad polic.ia zdołała dotrzeć lewej ku pra.wej: minister propagandy RZE'8t.y Goebbels, sekretarz staliwa płynnego.
DU Hauk,:;, :lr·,y~ta Willi Friti;lch i Vittori., Mussolini.
g
e

Sensacyjny wynalazek
lotnH'ta

Zimach band!ltóvl na
3 osoby

zostały

Dociąg

odniosło rany
sltllrlllGlll, jedllak zostali

paS%D-rłow

podziemnych

BE.RLlN, 30.7. (ŻAT) ~ Na lilO-, Wszyscy żydzi powiuni 5ię zaopaministra ~pl a w \'\'e· trzyć. w paszport," tłO 31 grudnia
wnętrznych , Rze~z~' wprowadzono II). r.
przym\Js paszportowy dla żydów w
Według omawianego dekretu każ
Niemczech. Każdy żyd począwszy dy żyd powyżej lat 15 obowiązany
od 3· mit'3itlczllych niemowląt po~ia- jest !Jokazać paszport na każc1e żą·
dać winie1! paszport z fotografią i danie władz. Gdy żyd przychodzi
'1(kisldcm paków
do ufz{;,du winien zameldować, 'l;il
Odi1 I ·Śnie do nie-iyt:ów przSllluS jest żydem i wymienić numer pasz·
paszp':;rtow;; obowiązuje jed;,nie portu.
lOiodzież
w wieku
poborowym,

I

uliaoa
w

Z ID~Żł!1D

krajach Skandynaw"
PARYŻ, 30.7. (PAT) o godzinie 18 min. 20 poc~ąg kolei podHELSINGFORS, 30.7. (PAT)- duje się" podróZy prywatnej . .
ziemne,i, podążający w kierunku Prasa dl'nosi, ze niebawem przy- Danii. Księżna IJ uliana zamiera
stacji Natiol1, WP~(!ł na pol'iąg, sto· być Ola do Finlandii wraz z mał udać się z Danil do Szwec~ nast~
jący na stacji Comhat. 47 pasaże żonkiem księżna Juliana holender- nie zaś do Pinlandi'"
rów, któ~z'y odnieśli lekkie rany, ska, Idóra w chwili obecnej znajpo opatrunku udało się do domu.
Tylko jednego z rannych umiesz·
l'ZOIlO w <;zpHal,t.

Centr a

,iem" boikotUjil

dla tydów w Niemczech

ej' zarządzcnh

Ks.

w zderzeniu kolejek

zabite, 1g

jlE.\lC'O, 30.7. (p!'.T) - \VcZ). l'(,ciąg
)'\1 j dok(lllailO
zamachu na poci.ąr, c,dparel prZ0Z żołnierzy ~tanowlą ·
~asażcr~kj
p.omięl1zy
T~]))pjco;1, c:" 11 e3kort~ pociągu.
Przywódca bal1l~ytów, którzy do
::<an Lui, Pot0si. Na sZY]!:1ch kol,: Lcbardo 'rapi:.\,
jt, w~rch podłożoll;} bombę dynami- li.Ol1ali zamachu,
tową. J osolJy zO'ltały zahite i 19 zost<1! zabity. Był on b ,j('pntowal )'m, zhliźol)ym cIo ccdilit tów.
I.annych.
Z~lmcleho\l"cy u"ikwa!i zdobyć.

Przymus

41 osób rannych

Polskie Radio

. '"

Tv.... .,Rundiunkwocbe'· zamiesz..

.

t:za notatkę o zarządzeniu wOJcwo"

dy

poznańskiego,

zakazującego

słuchania

Akum
tatarów
KABlOWYCH

,a udycji zagranicznych w
publicznych lokalach. Czasopismo
niemiecl{ie stwierdza z zaullwolen:em że - niemcy, zamIEsz!{ali
w P~znuńsk!2m odpowiedzieli na to
zarzadz~niem bojkotem Polskiego
Radi;, t. zo. wymeldowywaniem

SAmOCHODOWYCH
MOTOCYKLOWYCH

się

AKUMULATOR6W

ków.

i

demontowaniem

.

odlJiorm-

III • II
WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOŹYCZANIE

D

nia

lódź

PIOTRKOWSKA 167

l:fl. ~05·2••

ŃA

UL.
~05·~t UL.
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P. Krzysztof
kowski

Bień

kierownikiem nadzoru
prokuratorskiego

Japonia

naprze,ie
••.
k sioceniajasytuacje.
•• Odrzucony protest Sowietów

poważnie

'Yarsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
TOKIO, 30.7. (PAT) - DowMzKierownikiem nadzoru vro - two urlltii koremlsldej komunikuje:
kur.ał'orskiego w ministerstwie
W piąt ek około dzi('~ięciu żołni\: 
~prawiedliwości
został mianon-y przekroczyło granicę sowiecko·
wany prokurator sądu najwyż
mandżursk'l ~a pcłudnio,zachód od
'i/:e~'o Krzysztof Biellkowski.
Sz.acaef:.!11 (dwa km. na północ orl
wzgćn.a Czallgln.feng).
ŻołviEl'Ze sowi<'<,<,y rozl~ o(;zęli bunielegalnie zatrzymał się d,'wę umocniel'l polowyrh. Japon.
w Polsce
~ICl - mandżurskie patrole g)'::.nicz ,
TIr wypady napastników, po czym
Ze · lLwowa donoszą:
Pod Ś'niatyniem policja za- wycofały się tla okoliczne wzgórza,
aby ' nie dawać powodów do daltrzymal.ł obywatela tureckiego,

ObJwatel ture(ki

nazwisk'.c:m Cofra z Konstantynopola, kló;'y posiadając wizę
tranzytową, nielegalnie zaluymaI się w Polsce,

Henryk Ford
skończył

75 lat

NOWY JORK, 30.7. (PAT)
Znany powszechnie amerykański
przemysłowiec samo~hodowy Henryk Ford obchodził wczoraj uro'
czyście swą 75-tą rocznicę urodzin,
Z tej oka~ji Ford otrzymał olbrz),
reią ilość podarunków i życzeń, zar ówn o z kr a ju, ~al( i z zagl·anicy.

szych powik!ad.
W piątek w gcdzinach popolwl1I!.HvydJ po nadejściu po:;;iłków oddziały sowieckia natarły na patrole jarońsko - mandżurskie, Jdóre
atak odparły.
W Z:Jkończeniu k(,n".unikat stwier
dm: "JAPO~SKO' MAND1URSKIE
ODDZIAŁY STOJA OBECNIE NAPRZECIW ODDZIAŁóW SOWIE C-

fa cficjalna oceniają poważnie no·
we zajście gr:miczne, które wyda,
rzyło się na glanicy japońsko·
mandżurskiej w l.~b. piątek. Sztab
armii japońsldej, stwierdz.a komunikat, wykazuje dużą cierpliwość i o
panowanie wobec falitu okupacji
wzgórUl Czangkufeng
Japończycy szukali sposoDu poKojoweg,) załatwienia speru granicznego na tym odduku na drodze

i opallowanie

japończyków władze

sowiC',~kje oceniły,

jako słaJjo§ć Ja,
p oni!, slwro oddział sowiecki poliOwnie naruszył granicę z Mandźu
rią.

Tt IKro, 30.7. (PAT) - Minister·
!:lwQ spraw zagranicznych komunikuje, że wiceminister Horinuszi odrzucił protest sowiecki, dotyczący
ostatnich wypadków na pograniczu
KreW,
T')KIO, 30.7_ (PAT) - Agencja rokowań dyplomatyczny(~h z 80- i ze swej strony wystosował pr.,..
D. wei stwierdza, że japońskie kc, wirtami. Na,jwidocznicj cierpliwoM test l'o rządu sowieckiego.

Ao wiazanie kartelu droidiowego
z dniem 15 sie'Dnia nastaDi likwidac!a tei

Warsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
'W wyniku badal'i nad ksztaltowaniem się stosuników w prze
myśle droźdż'owym, prowadzoOnych od dłuższego czasu na te-

renie zainteresowanych resortó,v, zapadła w rząd7.ic d,ecyzja
l,ozwiązanla kartelu drożdżowego.
Orzekając rozwiązanie kartelu z dniem 15 sierpnia r.b., mi-

organizacji

za- lania nowe., or~ji prze..
likwidację mysłu drożdżOwegO, k:t6ra -.....

ni ster przemysłn i handlu
rządził niezwłoczną

dość uczynić ma wymaganiOllL,
zainteresowa- jakie przemysłowi temU' 'z ab-e"
ne przedsiębi\clristwa mają pOd- ś1ają potrzeby ,gospodarstwa łl'I[
jąć starania w kierunku powo- rodlowego kraJu.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. . W szczegó1ności za<Ianiem no
M. in. towarzysi\vO "Daimler.. H
wej org3Jllizacji winno być . dąłe
nie do istotnej NlcjonalizaeJl
II)
produkcji i pOlttyki sprzedaży
świata, zbudowanego przez Klilrola
.,
~
.,
drożdży,
do obniżki cen tego
Benz w roku 1855, mogący Się swał
ważnego artykułu, do bezwzglę
bodnie poru1i~ć tak jak i pierworzę
dnego zerw ania z pOlityką unie
wzór, znajdujący się obecnie w IDUruchOlDienia niektórych fabryk
"Wieczór Warszawski"
w
gwałtowny
ł podniesiony pełnomocnictwO pOWOda i pOzeum w i'tfonachium.
i opłacania im t. ZW'. "posto.tozwiązku z pobytem delegacji
głos...
zwanego i wtedy interweneja w ego", oraz do spotęgowania
Zrzeszenia Produce'l1tów Pnę~o i adw. Kinderman au- korpOrac.ii a'dw.okackiej jest na
rzeźb
eksportu.
dzy Bawełnianej u .p . premie·r a
di.encji nie otrzymał. Złoiył miejscu, a nawet konieczna.
Wita Stwosza w Radomiu? i ob'niż'ką 'przędzy o 8 proc., do
Nadto organizacJa nowa mu.. .
on dokJadnq relaeję o poZllpełlde co innego interwen'HADOM, 30.7. (PAT) - w cza· nosi 00 następu.je:
wyższym
Ineydencie,
bo cji w urzędach. Premier może si być oparta o taki Skład właM
łie obecnie przeprowadzanej restau·
Przędzalnicy wyslali depeszę
.;hyba można tu utyć tego gadać z adwokatem, lub nie ga i personelu, który przedSłlawiai
l'acji kościoła O. 0_ Bermll.dynów w do ministra Romana, zakwesłio
określenia, naczelnej radzie dać, podObnie, jak z każdym in będzie należyte gwarancje praRtll;.lHiu przy renowacji głównegu nowali slm'Onę prawną decyzji
adwokackie1 z prośbJl o po- nym obywatelem. Co_by tu mia- cy, zgodnej z pOwyżej zakreślo
olt:w:a. okazało c;ię, 7,t! znajdujące pnemiera i wydelegowali do nie
ezynfenie
pewnych
kro- la do roboty rada adwokacka? nymi wytycznymi.
!O~ę tam figury Chrystusa, Ma.tki ~ swego radcę prawnego adw.
ków·'.
A może chce: sięttttaj zrobić
Jeżeli do 1 paźdlziemi1ia zai1ł
Boskiej i świętego Jana I'~~ dziełem Kinderm3na. Na ten temat piNotu,iemy tę wiadomość - spra.wę og.,J!ną" ('alego zawodu teresowane
przed!s'ię<biorsfwa
albo Wita Stwosza albo jednego z sze dal'ej "Czas":
pisze .,Wiecz'ór Warszawski'ł...-! adwokackiego, coś, jak wystą- nie ..zdołają utworzyć tego ro.
jego uczniów. Rewelącyjue to od,Jest rzeCZll cłiaraktery- na o~powiedziatność jej tródla. \ pienie adw Hof.mohla - Ostrow dzaju !IliOwej organizacji w drokryde zostało doko!!ane 1,0 zdjęeill
S";CZIl~ Że' P .. premier odmó Czy jednak rada adwokacka s'kiego Ipnecilw Kiep \l11'Z e.
dze dobrowolnego porozU!Il1iez tych figur potrćjnaj powłoki fa.rb
wił przyj~a radcy Pf:awne- nie
zOIStała tu niepolirzebnie
Wiadomość .,Czasu" była wi- nia - rząd będzie mógł skorzyi malatury, które nakładane w
~o Zr~eszenial Produćentów ,,,,,mieszana?
,
,
dOcmie .podyktowana nerwami stae z uprawnień i pOWQłać
)lrzesdych wiekach przez nieudoi ·
Przędzy aBwełniaDej, adw.
Adwokat musi bye wysłucha- - ' kof.'r:zy
swój komentarz przymusową
organJzac.ię
dla
11)',;11, domo!'::Jsłych "mistrzów" zu·
Kindermana, ośwIadczając ny w sądzie, gdy przedstawi "Wiecz6r Wnrs'ZRW\'!~d"_
prOdukcji i zbytu drOżdży.
pełnie zasłoniły kształty pi<;,knych
podobno, że z adwokMami
w {'zy,~t,yro gotyckim stylu wykonie gada.
m,nych posta.ci.
W
kolach
dziennikar'W związku z dokonanym odkryskich opowiadają, że gdy, see;l·m b:twiii w Radomiu prof. Wakretarz premiera udał' się
Jiekii dyrektor muzeum narodowedOlI, by mu wyjaśnić, w jaBliższą datę podadzą
~() w Warsz'lwie dr. Lorentz. Konkim celni i charakterze przy
t;('rwacji figur dokonuje artysta
był adw. Kinderman, z gaWARSZAWA, 30.VlI (PAT.)'- gzaminu dojrzałości w terminie niż w latach ubiegłyeh.
r7.eżhiarz p. ~figdalski z i,cdzi.
binetu dał się słyszee baTdzo \V związku z prośbami tegorocz wiosennym, mogą egzamin ten
Liczba wydanych świaaechf
nych maturzystów, którzy nie powtórzyć najwcześniej w termi dojrzałości prze.kuoz3. ~
złoiyIi
egzaminu dojrzałości nie zimowym - styczeń - luty świadectw, wydanych w latach
zwykłego, lub rozszerzonego w 1939 r.
poprzednich, a ogóLny prooen1
wysłano 2 osoby nielegalnie przybyłe z Wi e dnia terminie wiosennym, o dopuszDaty egzamialów podadzą za- kandydatów, którlZy złożyli egza
, '1ilJi~tC'f,;j,wo
spraw wewnętrz- nil' po:;ja'i~U1'3 go zcz\H'lcnia, zalllit' , czenie do powtórnego egzaminu interesowanym kuratoria okrę mm dorównuje stosunkowi proR. i gów szkolnych.
ce'l1towemu w lataClh ubi.egłych
fl)Th prowadzi w dalszym ciąg-Q rn.jąc osiedlić się w Pol~ce i obcho- w Jesieni b. roku, filin.
O. P. zawiadamia, że nie zorganijakkolwiek w r. b., do egzami~
akr.ję zWtalcz lilia napływu do Pol- ('zą wszelkie wydane w tf j miel';;<3
zuje dla łych kandydatów egza- Równocześnoo ministerstwo wy nów dojrzałości dopuszczeni by_
~ki uciąiliwych cudzoziemców --, zrlrządzl'nia.
jaśnia, że wbrew rozsiewanym li wszyscy uamiowie klasy 8~
~d6\Vhic '!. t 2renu b. Austrii - prze'.
•
.
...
. , minu w okresie jesiennym.
Kandydaci,
którzy
nie
złożyli
pogłoskom
tegoroczne egzaminy bez względu na p_ostępy"aynłoGHldza'Jie ich 'IV miejFcu (dost,hni,,~\I wyrul<u tej akc,~l w OS i.~i.?10!1
,nia· w B,,!'t;'zio Kartm:kiej ,
dr:Jarh o.5adzono m, m. w D1IeJECU zwykłego lub rozszerzonego e- dojrzałości wypadły korzystniej ne w ciągu roku.
.n t v.
.,t
- (ll<Jsol.nic uia w Berezie Kartllski-=j

~1~;~::l;!~~r~~~~s;:;~at~:~O~~~~~l
.

P.

prl,łlDł-I/Iłr Dł-

radcy prawnego

Z

rzeszenia

te.' organizacJI.

Równocześtnie

p' rzg -ąl

p ro ducentów P

d

zy

B

awe nianej

OdkrJcie

Egzamin, maturalne -- zima
kuratoria szkolne

,Do, BerezJ1 Kartuskie;

:W.

l
~~d~l.~~r::~;J:~~:~~i:;f.i~~
Jlrzy~ywsz.y
1~le cpuszcza.,ą ~~:::~:T~\::~a ~)!;~~~:\"~;rif PODI-eranl-e budolUnl-Clwa malUCh m-leSllJa'
n II
ur;;'d,;;śi rare.zł~';'a~;e w 1919 r. O':.':ti~::''':~::::i~:"-:,dgłikO,,aDe
'c

legalme

w drortze niele allll"· z ''''jednia.

hurtownika włókienniczego w Warszawie
k
Gł
P
l'
Rel'cher,o"-l'
'Var.sz. kor. "Głosu PoranlIle'" arsz. -or." osu oranne- o og OSZCllle
"upa- ::0"
telef·ollU,j-e·.
;;
". O" telefonu,J'e:
dłości.
związlku z wiado111JOścia
'IV d.n i u we z o raj s z y m z p ol e .
S ą d ha n dl o w y up a dł o~ ć R ei '
cenia Sędlicgo śledczego ar,esz- cherowi ogłosi!.
mi, jakoby dotychcza,s obowiątO\\'ttIlY z(1~lał w 'Yarszawie ku,
:;:
zujące uilgi dla buldownictwa
pier: ~tanisław Reicher. współ'Yczoraj sąd handlowy w mieszkaniowego'
miały być
wl';] ,';"iciel wielkiego składu hur 'Yarszawie postanowil ()glosić prze?luż?ne 1Il~ r_ok pil'ZY's~ły,
towego sukna przy ul. Senator- up.adłość "Domu Książki pOI- dowladl1;lJemy SIę, ze pogłOski te
~kiej 10.
skie.i" spół-ka akcyjna przy PIa- pozbaWIone są wszelkich pOdPowodem aresztowania jest cu Trzech Krzyży. Syndykiem staw.
skarga fabrvki materiałów wI,) masy l~padlości minowano adw.1 ,~T roku prz~szły;m ~b6Wlązy
kiellniezych w MallcllestCl'Ze Ernesta,
sędzią komisarzem wac będą w teJ dZledzllliic, słO
przeciwko wla~ciciel1'1m teg'O Leona 13ryzemeistra.
sownie dO ustawy o ulgach inskładu o pJ'ZywłaszczeJloi~ sobie
Na tymże posiedzeniu ogło- wesłycyjJlYc~ z dnia 9 k!"ietn!a
moteriałów włóktennieZycb an- szono
upadłoś~ dOmu mód r. b. zmodyflk'OWane ulgi, mają
~iclskich wal'łości 70,000 zł.
"Jenny'· przy ul. Mal'szałkow- ce na celu pOpieranie budownic
Należy dodać. że wierzyciele skie.i 118, towal'zystwa h'ans- twa m~lejszych mieszkań.
angielscy już zgłosili skargę po portowego .,Tl'ausI1Cd" przy ul.
Nowe ulgi ",ej:dą w życie z
przednio do sądu handlowego Osłl'oroga 25.
dniem 1 stycznia 1939 r. Jedy,p

,.,

"T

l

nie więc os'oby, które w rok. damenły, ko,rzystae b..d· W ....
b ieżącym przystąpią do bndo- ni z pl'zepfS6w c I -~
.......
Q usta.
• • •
-"--I!>
wy I załozą przynajmnieJ fun- wodaw.stwa.

iiiiiiiiiiiiii..:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

W Poznaniu centrum
sierpniowego obchodu endeckiego

Komisariat rząiLu DJ3. miasto
Warszaw~ w dniu w,czorajszym
ud'zie!ił
Stronnictwu Ludowemu pozwolenia na urządzenie

Należy dodać. że zauąd okr~

gowy Stronnictwa NarOdOwego
w Poznaniu zwOłuje w tym samym dniu zjazd okręgowy do
św-ięta chłopskiegO w Warsza- Poznania, a w komunikacie n a
wie. SZlcże,góły uroczystości bę ten temat pisze, że "różne pny
dą ustalone później,
ponieważ czyny składają sLę na to,
że
w tym samym dniu przypada zjazd będzie w tym roku barzlot Związku Młodej Polski i u- dzo liczny". \Vidocznie więc
roczystości .,Cudu nad 'Visłą" : centrum ~:jerpniowego obchodu
organi.zowane przez Str. Nar.
endeckiego będzie w 'Poznaniu-

Dzienn~"arze

na

f ONI

Marszałka
Smigłego-Rydza

Dele.gacja u

hamberlain

Dwaj maiawie stanu

r.1938 i (anning lU r.123
DOsługują

sie t,mi sam,mi

słowami

WARSZAWA, 30 7. (PAT).Pan Marszałek Śmie-łv - Rydz
JJI'zy,iął dzh1 d~legację pl"CZ'y- r Premi.er Chamberlain uważał
'V czwartek " Times" opubliko ległe oświadcz·enia premiera l o- sŁych ubiegłego stulecia dwa ra.
!lium Związku DZ!~nllikal'zy R. Iza stosowile napisanie osobiście wal Ust poważnego angielskiego śv.iad>czlenlami angielskiego mę zy ministrem spraw zagranicz1'. "~ ?s?b?ch.: pl'ez~s~ ZWiązkUthistu do "Times'a". Co go do te- historyka prof. Harolda Telll- ża stanu Canninga.
nych a raz premi'e rem. Temperperleya, który stwierdził równoCan'Oing był w latach dwudzie ley zacytował dwa fragmenty,
.I'· .sC,ltezyllSklCg1O, wiceprczesa go spowodowało?
H. Wiel'Zyńsk~ego i ~kl'etal'Za
~('ncl'alltego M. Kozłowskiego.
CHAMBEHLAIN W IZBIE GMIN
i
CANNING ;w. PLYMOUTH
ncleg~H~.ia WJ'ęczyłal pann Mar- I
26 LIl:łCA 1938 R.
I
28 PAŹDZIERNIKA 1823 R.
s:r.ałkow: lU. in. uchwalę walne- .
Niecbaj nikt w tym kl'aJu lub gdzie indziej nie sąNiecha,f nikt nie mówi, że pielęgnu.iemy pokój, pogo zJazdu Zwijlzku Dzieunika- i
dzi, ani na cbwll~, że, aczkolwiek dążymy do pokoju,
ulew8Ź obawiamy się wojny lub ponieważ nie jesteśmy
J'Z~' H. P. w sprawi,>:! opodutkoofiarowalibyśmy bonor i intel'esy Anglii dla jego ułrzy- I
przygotowani... Każdy miesiąc pokoju, który tymczawani.:! się dzieuuikm'stwa lIiI
mania. Nasz progi'3m z))l'ojeniowy l'obi ogJ'omne posem minął, uczynił nas zdolniejszymi do wO.iny. Źródła
Fundusz Obrony Narodowej.
I
stępy. Dzień po dniu siła zbroJna naszego kraju staje
pomocy, stworzone w czasie pokoju, są pomocą w cza,
się coraz bardzicj wzbudzającą strach.
sie wojny••• Niechaj jed~a'k Bóg broni, by zdarzył si~
taki wypadek.

i

DJr M. Kandel

I

II

szefem biura surowcowego

I

Jeszcze bardziej przekony wujący jest 1nny fragment:
CHAMBEUI...AIN, IZBA GMIN
CANNING, IZBA GMIN
12 GRUDNIA 1826
26 LIPCA 1938
Istnieje potęga, którą W. Brytania może stosować,
Alc podczas gdy ogI'omna potęga, ktÓl'ą gromadzi- ;
a która jest ogromniejsza, niż cokolwiek, co kiedykol.
my, pozostaje gwarancją, że w l'azj,c ataku, IllOiemy 8i~
wiek w historii było aktualne.
bronić., nie zapominamy długo o tym, że jeżeli nawet I
Ale, aczkolwiek może być l'Zeczą doskonałą, posia,
dobrze jest posiadać siłę olbrzyma, jest nnjwyższą bru- /
dać siłę olbrzyma, jest najwyższą brutalnością posługitalnością posługiwać się nią .jak olbl'zym. Nasze eele s~,
wać się nią, jak olbrzym. Świadomość, że posiadamy
dlatego nie 1l1niej pokojowe, ~de nikt nie może sądzić~
taką siłę, .test naszy1l1 bezpieczcńs,twem i nie jest rzecz~
że mamy powód do obawiania się nit'lll'zyjaciela.
naszą, szukać sposobności do pokazania jej.

\"'arsz. kor. "Głosu Poranne
go" iel>efolluje:
lV dniu "rezoraJszym zostul I
powołallllYl na szefa biuru surOl"
eO\\1Cgol p. dyrektor, Mail'ian Kan I
dcl z ministerstwa przemysłu :
i handlu.
I

i

I

58 osób pozbawiono

.W czorajszy "Times" publiku- przy 'tym, co powiedzialem we r stępów i, ponieważ użyłem słów żeli mi>ędzy nimi leży okres prze'
,je odpowiedź ChambeJ'laina, któ wtorek w izbie gmi,n, miałem na własnych, nie pochodzących 'l szł.o stuletni.
obywatelstwa polskiego ra opiewa:
1l1~'śli p~zemowieni,1j Canninga. żadnego konceptu, wskazuJe poNeviIle Cbambm'lain
"Paralella . na klórą zwrócił Jest tedy może rzeczą ciekaw::). prostu na ciągłość poIłtyki au· P
.
W arSI. k or Gl osu orannĘf
T
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l'
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.
d
'
.
I
k'
.
dk
l
eze
L pOWIem. ze wg y me czy- gle s -lej w wypa -ac l w przy- 10. Downing Street, Whitehall
<T "
t ~ f
. '. "
uwagę
pro. emper ey, moze , .I
"'°W e 'e o~',;!e. 1 __ i t
d
prowO!dzić do przypuszczenia, 7.C i lałem żadnego z cytowanych u- bliźeniu podobnych, nawet, je28 Hpca".
C!ZOł'a ......omJNl!t', a rzą u na
'
miasto Warszawę ogłosiłJ Iist~
osób, pozbawionych obywatel•

I
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Z'm'·d
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ZI O SZ, ZaJ'ł . . U . e J
przf(iwkO

ZWlekszenie personelu

~

stwa! polskiego. Lista1 obejmuje

~~'n~?: wk~~Iir:b:~:!~;i:
i w Stanach Z,iednoczonych.

ił hj.l~rowG:g prote§łuj",

poselstwa litewskiego
w Warszawie

f~mu

Warsz. kor. "Głosu Porannego" telefonuje:
PRAGA, 30 lipca. (ŻAT.) -- lwisku. Partia niemców sudec-Iten znajduje się w manheimskiej
Skład poselstwa i liollilUlatu
.w. wyniku gwałtownej kampanii kich zapowiedziała nawet wy- galerii obrazów. Manheimski litcWlSkiego w Warszawie, złożo
1. wizytą W Gdyni
antysemickiej he111einowców w danie odezwy w powyższej spra .,Hackenkreuzbahner" po oświad ny dotychczas z 10 osób, ma
,\TARSZA\VA, 30 7. (PAT).- Sudetach, wielu kupców żydo\,-- wie. Hen1einowcy są widocznie czeniu Hitlera, pisał w receruji być w najbliższych dniach Z'Wię
\V pierwszej pOłowie sierpnia slkkh likwiduje swe przedsię- z'::llliepokojeni odpływem l-apita o "fascynującym wdzięku ger- kswny, Ił, to z powodu nawału
prlybędą do Gdyni z wizytą ;3 biorsiwa w tym okręgu i przeno-llóW, które przecież pragnęliby, z mańskim" osoby, która pozowa- pracy w wydziale koOłS1!der
kontrtorpedowce
fratliCuskiej ' si sIę do okolic zami;eszkalycJl biegicm czasu, przejąć, podob- la do portretu. Historycy sztu- Ilym. W ciągu samegQ mies~
mnryllurki wojerunej.
ZałOgę/przez czechów. Oficjalne organy nj,e, jak to się ma stać w Niem- ki obecnie stwierdziJli, źe pierwo- Hpea wydano 300 wiz. p~
I\·.<:h jednostek sta~~,yil1 ucznio stroJ1nict~a Henl~ina rozpocz~ły . czcch i justrii.
.
w.zorem była żydów.ka franCu,~ych <Na oby.wateli ~,
WIC <;zkoly mOisklcJ.
,kO'11łral{(:.Ję przecrwko temu zJa-1 Pismo praski{! "Cz esko Slovo" s~~Goldschmidt.
jadących na LItWę·
zamieszcza w tej sprawie art y-

Torpedowee francuskie

scen"

strzasające

Musza sie

~;lp~:~eA~:~:~~go Houdeka, któ-

w czasie pogrzebu członk6w załogi rozbitego
samolotu

znaleźć

mieisca

.,Jakim prawem protestuje ol"
dla młodziety, pragnącej sit: kształclt
gan partii niemców sudeck~ch
_
•
. ok ' k .... • oz przeciwko oc1plvwowi kapitałów
WARSZAWA, 30.VII (PAT.)-- wodowych. lWi tych wypadkach,
ch
ł
P
\Varsz. kor. "Głosu ora'n ne- b u a g osnynll
rzy aulI l' J
nr
.
l
f k'
d
t
koł _ , l .
•
•
'o '
b
,......'8' SI' żydowskich z Sudetów? Jakim vv" ZWląZ tU z a tem, ze pewna g 'y są o s.z, y ~Ul.IwencJonowa
go" telefonuje:
paczy, me Dl ze po am~n c ę
r b ł dz"
ł
.
..
. ist tw udzi la'
\Vczoraj o godz. 10 rano mą w
s,p azmatycznym
płaczu, Iprawem ŻądH "Voelklscher Beo- ~cz a. m o ' .:ezy, zg ,~s.z~ącteJł SIę IlIe przez m~ ul ers opł0' t he :"
ły kościół św. JÓzefak'l. na cme,:). wreszcie nie p.'lnuje zupełnic/bachter" od rządu czeskiego, by o hglil.llnaz.J~wł ogOt~sz. a cą- :n~ ~",?ye
~ w.
a ae m Q
tarw WO.łs.kowym na Powąz- nnd sobą do tego stOpnia. żeIPrz,eci~vst~Wił się. przesi~dleniUlc~.c hIlI~ z.na 3'1.. ~_wk lY' kgl>m a - Zlezy memmOZllleJ.
kach przepełniony był tłum:t- krewni zlllUSZeni są n;1 cbwił~ przedslębl.or.stw zy~ows]uch. , - zJac 11ll~Jsca, .Ja... o WIe • Z. ozyPoza tym minislerstwo czym
mi., które, mimo powszedniego wyprowadzić ją z kościoła. ,\Te Jest przecLez zasadm>czYl~l ,?os,tu- ła egz~lll .wstępny, ~1Jms.t~r. wysiłki, aby uruchomić pewną
"
1-.c
. ł a roz,l ega . SH~..
' latem narodo\yvch
socjalIstow,
stwo
". R. l O.Ik'P. bzaWIadamIa,
dnia, zKromadzily się., aby od- wnąLrz
\.O~'ClO
J
, . ,
•• d kI d
t
' ab IliC'~''bę o,ddziałów ro'wnoległych
dać oslatnią posługę załodze sa płaez licznie zgrt)Jnadz~Ttyeh ko ! ze Ule chcą tolel'owac zydow lZ ł ~ . a. a t~ze JC ~ ,aran; ,Y, klasy pierwszcj gimn. w zaklalllolotu pOlskiego, rOzbitego w bi~t, błiżs,zych i dalszych krew- wśród. niemc?",. Prz:~slębio:- lIll 1° ZIczYk .e~ zape~11Ic JUozn~c dach państwowych w tych miejRumunii.
nych i znajomych Zt'lbitych.
stwa ~ydowskle. l?oł~zyry du~c (a szego sz.a eema.
scowościaoh, w których szczególPrzed trzema trumnami, za- • Msza św.' skończyła si~ i or- z~SłUg.L ~la pOd~lleSlel11.a. stopy zy
Część młodzieży może zna, me duża liozha m.ło(ł1;iJeŻy me
\yierając)..mi zwłoki: pilota ko- szak wychodzi z kaplicy, po- ClOWC{ J. l'?ZW?Ju .g~spo~al:~ze.go l~źć jeszcze miejsce w gi.mna- znala:zła pomieszczeni-.t w szkol11unikacyjnego Ś. p. 01i:qlpiusza orzedzany honorową kompania IludJ1loscl lllemwckl,eJ. DZlękl.mn~ zJach prywatnych, względme za- lach.
Nartowskiego,
radio'o peratora iotnicza.
zm,n!,ejszyło siG bezrobOCIe l
ś. p. Zygmunta Zarzyckiego i
Trzy' cięikie b'umny p,odążn- wzr~sł. dobrobyt. A .teraz .odpła
mechanika pokładowego Ś. p ..ią na 'barkach pilotów .,L01U·· :<;a. SIę lJ~ cz~rn~ ~l'::wdz;Ięczno
Frallciszlw PJaThka, pełnił wartę na cmenturz wOjskOwy Pl'ZYIS~Ią. yPIUWl~ s1(;; ..,,,ałto~ą a-,
Obszerne wspomnienie o Jack1u Judge
hOl101l.'OWą oddział 1 puliku ]ot- dźwiekach' mal's,za' Szope.ąa.
g~tacJę antyzydowską· Któz b ę - l 1- " tl0\\oże dzj,e si·ę dziwił. gdy przedsiębivrPARY1., 30.7. (PAT) -- Prasa nowal Gn wówczas tę piosenkę i VI
Z ' ł }.c
lliCzego~lar
\ d.O ,ą ITII l • ąhP]. 'l :: I stwa żydowski~ poczynia stara- francuska poświęca obszerne wpso- dwa lała później została ona włą,
Z chwilą roz.poczęcia nabo- "nal w Imlel1lU DO S",lC
II I l . .
'.,
• .
7.c(lsLwa żałohnego w kościele lotniczych, dyr. m~ jor Makow- ma. w klemnku opuszczem~l t~ry mn~en:a zmarłem!t ~'le cz.wa~tek ~ czona do programu rewii w jednym z Dlusic-hall'ów londyńskieh.
,'ozgrywa się tragiczna seICna. s k i '
.'
tormm, na którym są przes a 0- szp ta u autorOWl s ynnel p.osen
_ ' .
wani ?".
żołnierskiej angielskiej "it's a I<?ug Rewia, kt,lra była grana w przede\La tka jednego z zabitych Wy
I
way to tippemry", Jack'owi Judge. dniu i w okresie wybuchu wojny.
~ław
sa~oAP"od..
Dziennik przypomina, że żołnierze Piosenk~ ta zdobyła taltą popular1lI
,,~ ~
francuscy uważaH początkowo pio· ność wArM żołnierzy angielskich
umożliwi ich sprzedaż na dłuisze raty :
senkę tę za hymn narodowy angiel , wyleżdiająeych na kontynen4 Żł
\Varsz. koresp. "Głosu Poran- (ltlkc.ię i sprzedaż samocbodów.
PARYŻ, 30 lipca (ŻAT.)
ski, ponieważ p;erws:ze pułki angiel- wraz z nimi przeszłJa przez kanał i
nego" telefonuje:
Może się tym też zająć jeden I. Pras~ d~:m.osi: !łi1:l.er i Goe~ing skie, które lądowały w Boulogue rozpowszecbnłła się po całej FranB.ozporządzenie wykonawcze istniejących ban kó~, który o- wyrazalI ~H~ z ~nelkllIn uznamem ~,CbOdZiłyh z okrętó~ z tą piosenką cji. Piosenka wskutek swej pOIJt:.
. rzeczowym tV"o"zvlby
"'
Łedv' dZl'ał ]credvto'
'"
I o portr·ecle dZHlwczyny, pędzla na ustac. Dzienmk przypomina larnoSci uzyskała w Anglii kilkaset
do ustawy o zastaWIe
'"
j
n
J
n
~.nnlochodo"'vch".
artys1y - malarza Corot. Portret poza tyDI, że piosenka ta powstała wydań i wydawcy, którzy nabyli
na sUlnoehoc1y, opracowane zoJ
ł
• k' J d
prawa autorskie, przez wdzięcznoś:':
~Iało ,y ministerstwie komunika
Uruchomienie odpow1ednich
w wyniku uk adu, la t u ge w
l
l t
ł
1912 r. podjął z jeduym ze swych dla autom zapewnili mu dożywot·
cji i ma h~'ć w niedługim czas e środków finallsowyc J, s woJ'zy u
I przyjaci6ł na temat: czy mOŻJ1a w nią emeryturę; aczkolwiek prawH
H!4'"8Z011C w "Dzienniku Ustaw". by możliwość sprzedaży wozów
jego autorskie formalnie już w\·
Cslala ono tryb postępowania na dłuższc raty do dwu i dwu i
W Warszawie
ciągu jednego dnia skomponowac
gasły.
\Varsz. kor. "Gło'Stl Poranne - tekst i muzykę piosenki. Skompo·
prz.,' zahezpieczeniu należności pół lat.
pod zasLaw samochodu. Dzięki
:W cl1wi,u o1)ecnej kupcy samo go" te~efonUlje:
z\Yi~kszenin pewności odhioru I chodowi nie dysponują
odpo\Vladzom miejiski,m l:głoszo
pk'ni~dzy. zabezpieczonych na wjedn~m kapitałem obrotowym i
s!lmochodz;e, nowe prz,e pisy u- nie mogą udzielać kredytu. O no prQjek1 oaz;wania jednej z u·
przez samoch6d w Kufnicy
możl hyi ą finansowenie zbytu sa· braku kapi.tału świadczą przed~ li~ w Warsz:awip
imieniem
GDYNIA, 30 7. (Tel. wł.). - znała ona zŁamania nogi i oka·
mnchoclÓw.
\yszystkim setki nicwykupionych zmarłej królowej Ma,rH dla pod
\V Kuźnicy samochód przeje- leczenia twarzy. Auto prowaHozporzadzenie stwarza pod- z komory celnej samochodów.
kreślenia więzów przyjaźni l}1i~
~tflWQ dIn ~uowstnllia s11oo.iahw.j zalegają.cych składy wolnocłowc
elial córk~ nauczyciela z Łodzi dził s tudent JUnusz SOl'cdzki .,
dzy Polską 1 RUll11uoją..
inslylllc.ii (banku motOl.'yzacyj- w Gdym.
l8-letnią Halinę Kędzierską. Do WaI'SZRWY.
lle~o) kłól'aby finansowała pro-
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Dzieje jednej piosenki•••
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Wynurzenia znakomitej poetki polskiej Kazimiery

Iłłakowiczówny

208

w Londynie

I

Zllall~ , p.o~t~a l~olska.

,Kazimiera byłabym się dowiedziała, że s<1, wiernych żydów" zag~dywała ~o I obok . d~'ugie~o, sta~y ży?~w~kie stkie okropne fazy rosy jslk i f',i r e
l nas w gardłowej, llleZrOZUnlla- sklepIkI,
KIedy Się zaJezdzało wolucji. Odwaga Pawła, j Cf;o
dynIe' II:! zebramu ZWIązku Ko l'II' t
"
':
Ił"
d
' . ,
d . d
. l
b'
ł
Uniw ersy teckich
pogadankli ,,0 tysiąca uwag, Jakich co do l1!f'b . ej zy. owszczyzme I przy pOlllO- prze )~ en z nic 1, wy Jeg,a o op:tymi'ZU1, nie z,gaszony niczym
moich pJ'zyjacioła ch żyda 'h ". 1'0- w'ysluchiwać musiałam w dO:llu I cy pIęknych,
zaokrąglonych, ze szesclU kupców naraz, kazdy zapał gdy chodziło o s ztukę gad,Ulkc t ę wydrukował ol\ ~cllie Nie tylko nie uczono mnie nie- wschodnich gestów dawała do na swój próg, bowiem cieii kuca iluż ludziom dodały otuchy i
l:v~o !I;lk
literac~o - sp,-':eczny nawiści do żydów ale przeciw- zrozumienia, jak bardzo rada i wózka zasłaniał światło conaj· natchnęły spokojnym wytrwa.
"PIOn". Pozwalamy Ją sobIe \V C<l'
,
"
•
, .,
•
••
ś'
kl'k
d
10~ci przl'drukowaĆ.
(Rl'!lłlIH!.1a) nie, kazano mi traktować Ich ze Jest gOSCIC nas u swego ogm- InlueJ ~ze CIU s epl 0In: o. ra- niem. Nawet czerwona gward ia
..,
specjalną. delikatnością. Zaleca- ska.
zu. Kazdy z knpców był usmlech- miała dlań wz-ględy i zapra s.'Za·
.
~Ia~o Jest . obeCllle kl~aJow na no I~i zawsze uważaĆ' na ich draRzeżnik
nięty, każdy kiwał głową, każdy la go do koszar na występy, po
ŚWI'CCIC, g~zIe ?y., moz~a było żliwość, którą jakoby było łatwo
musiał poklepać kuca:
, . któryoh wracał w tryumfie, oh·
przychyIme mO'~Ic ~ zydac~: zadrasnąć, zwłaszcza że gotowi
Wysoki, młody rzeźnik Rufke,
- N~, .nu, co, to z~ gOT.ąCY k?ń ładowany żywll1ośc1ą, którą da·
Zwy~de. albo l?rzely',:aJą człow1, e byli pomyśleć że się z nich śmie który przychodził do nas w dłu- dla takIej małeJ pamenkll... J ze- wano mu zamiast hO'llorariu'm i
kOWI l1'lCprZY.J aZJ1 ymI okrzyka· . "
gich butach kupować bydło i jed by zaraz jechać aż piętnaście M6rą natychmiast. dzielił si ę l'
mi, a~~o po pro~tu starają się go Ją._ Ale dlacze"o by mieli Łak nocześnie zaopatrywał nas w wiorst samej!, .. A rozbójnicy? l przyjacióbni. Nieraz ja osobi ś'
ll'~UCIC z mow,mcy, Dobę obec?-~ myśleć, mamo? 15
.
mięso wszelkiego gatunku, był
- .Rozbójników nie ma.
cie tv~odniami całymi nie wiprzeor~wa sl~ny prąd anty~~ - _ Dlatego, moje dzieCKO, że moim wielkim przyjacielem. ~y
- Ale mogłyby być.
dywałam innego chleba, pł'ÓCZ
dows~{j. Traglcz~y los, ktory wielu niedobrych chrześcijan biegałam zawsze na jego spotkal\Vszyscy oni wiedzą z go'ry tego, kJtóry dawał mi J>aweł Ko"I
praw~e od kolebkI przylgnął ~? istotnie się z nich wyśmiewa:
nie, gdy w jego <4ień dawało się cr.ego potrzebuję. Od r3'lU mam chmlski.
zna~o,,: ,,?-arodu wybrane~o, _ iW. takim razie żydzi powin- słyszeć specjalnie drapieżne uja- pełno paczek na dnie wó?ka ,
I żyd 7JnOWU uratował mi ły.
zdaje Się ~lle .zdradza~ .zamlaru niby ich porządnie obić, mamu- danie psów sąsiada, Psy całej mąkę, wszystkie gatunki. kasI., cie w czasie sb'as.71liwej epide'
opuszczellIa
,
okolicy nienawidziły RufkeS!o
mydło i e:.ukier. cytrynę ;. oliwę· mii dysenterii na frolIlCie rosyj"
. l ICh.
l
' " i'\Vldzuałamł w SIU,
~
Z,yClU wie e uaJow l po~na am
_ Żydzi nigdy suę nie biją. dla ja,k,ichś sobie tylko wiado- Nie przyszłoby mi nigdy do glo- Slkim, gdzie pT'acowałam w ez()lIczne ~,arod'y, wszidzle, J;dt ak Bóg stworzył ich słabszymi od mych, osobliwych przyczyn i mu wy żądać, aby ważono i pakowa łówce jako siostra m.ibierd'zia,
~latyk~ a~n SIę na pa ącą I o ącą innych ludzi. Poza tym nie sa siałam używać całego mego auto no którąkolwiek z tych rzeczy Przyniesiono mnie ~ frOl.D.tu pora
,w~~tI~ zydo,,:,ską.,
oni we własnym kraju, muszą rytetu, aby i nasze psy powstrzy przy mnie, Nie jest to potrzebne, wie konającą do baraków w Miń
~le, Jest m?lm , zamIareD?- s~a- się zac110wywać trochę jak go- mać od pożarcia rzeźnika żyw- bo wszystko i. tak jest zawsze w sku, przepełnionych choleryczfac SIę, rozWląza? ,z,agadn~ellI~, ście: jeśli doznają złego obej- cem, :w. okresie Świąt ,W ielka- porządku. Moja najulubieńsza nymi żołlnierzami. Był to. szer~
nad k~or!m na~tęzsl, męzowle ścia, muszą siedzieć cicho i wszy nocnych przynoslC zwykł był kupcowa, Soreczka, śliczna mło na prędJce wzniesionych! szop,
!>t.a'l1u sWIata łamIą s?,ble da:~l- stko znosić, Pomyśl o swoich ko dla mnie w nodarunku olbrzy. da żydóweczka, właścicielka skle gdzie na każde sto osób lwnsyl.lIe głowy, D~a n:me.osobiś?e, tach: i one też są słabe i nie zdoI mią naręcz mac żydowskich, za piku kolonialnego, napełniała sto wał jeden doktór i jedna. pie.!ako ~la katohczk:, ~Iew::ttphwe ne do walki np. z psami. Nic im którymi przepadałam, a które mi kieszenie od plaszcza cukier- l~iar'k.a ~ zwykle ;rosyjska
.1e~t, ze. nawet ~aJos r~eJsze ,za- nie po'Zostaje innego jak ucie- ofiarowuje się tylko przyjado- karni.
mniszeczka, yV ta:kicn to okoWIsIOŚCI dadzą Się roZWIązać l u- kać lub kryć się j~śli są napa- łom.
- To dla panienki samej za licznościacn wyrwa} fmnie ·t
I~CzYdĆ p~ lProstudPrz~z stoshowa- dnięte.'
- Dlaczego psy nienawidzą danuo. .
czal'1nego pySka śmierci żyd, Q{)
J,H~. ,0 lC. l , za~ak' dWlJary ~' ~zePrzepa'd am za kotami od cliwi Rufkego, mamo?
Soreczka ma lśniące, czarne któr wojskowy, który, mimo że
S~lbt~ns {lej I o
Ie y l?a~l1ę ~m li, kiedy urosły mi ramiona na
- Dlatego, że on się psów boi, pukle i oczy i skomplikowaną, ledwo >trzymał się na illO"ach ze
~le . Ie ,san:ą, zawsze ~I ~ę z ł a~ tyle długie, że mogłarrn nimi
-Ależ, mamo, to beznadziej- niezbyt świeżą blu~kę. To ona zmęczenia, nie żałował I!.rurlu,
"-,niD, ze ~le .mda po~o Uh 'Yćw a:> objąć kota i włóczyĆ go z sobą nel On się ich boi, bo one go nie- jest moją zaufaną agentką od żeby tla'a1lować pacjenltlkię, kt~
me k we,stię zy OWSKą c. cle roz po pOOlodze. Koty były niecnie nawi;dzą, a one go nienawidzą, rozdziału kociąt pomiędzy przed każdy w barakach uwabI za
strzygac z wykh~czemem ty<:h prześladowane _ to nie ulegało bo on się ich boi.
stawicieli świata kupieckiego straconą,. Nigdy nie małam: Je.
za ~d. f:zekoname t~tało ;:ę żadnej wątpliwości. Byli ludzie,
- Tak, córeczko _ i ja myślę, miasteczka Krasławia, Kocięta go nazwiska i nigdy, P'Q tyni .gcI
~n~ze" g own~ p~w. em, . a nawet pomiędzy ciociami i wu- że to beznadziejne.
moje są wszystkie żółt~ ~ z tego nie sDotkalam.
.
~or~~o w m?~ zYC1?, ~Olm jami. którzy wzdrygali się z 0- - Dziewczęta folwarc~ne po. powodu bardzo poszukiwane. Je
~sobIstym dos':1ad'Czen~u ~l1gdy brzydzenia rut wiKldk kota; chłop w.iaaają, że nie powinnam jeś,ć dyny sposób, w jaki mogę je ura
~~~den problem zydows1n me P"O- cy rzucali na k'oty kamieniami, mac żydowskich', ho są one zro- towa~, !o uzyskanie ~ nie za- Kie<!Y.5ię m.6wi' o ;~~~
stał.,
_
. dorośli męio'Zyini .strzelali dolbione na krwi niemowląt cbrze- m6WJema od SOTeC'Z1u. Przywo- dOW'.s'kICj, zaWlSze
Po ,ra~ pl~rwszy zetknęłam S1ę spotkanych w lesie lub na polu ścijańs~ich.
żę je do niej w kOlSzyku, jak tyl- mechanic2Il1ie pa."a wie.,. bada
z .l.ud~~l t~J ras! we wczesnym i szczuli je psami... Nawet nasze,
Twarz mojeJ matki nabiegła k~ są zdo~ne jeść, sa-m~eln~e. Pa!estyny. ma nas,. pbłaJr:.6w,
dZ.lecms~le. Mlesz~ałyśmy "! łagoqne zresrlą, dziewczęta, za- krwią o'DUI7lenia:
Miasteczko pełne lest mOlm ko- 'ldorzy mam-y ludtnośei iydowLe:!. CZęŚCI ~yłego pan~twa ros,Yt Wsze starały się wydrzeć mi i u- Jes.t to. złośliwe kłamstwo'! ciął: , ku~y trz.ymają je po. Sk1e- śkiej pona~ trzy miliony. jest
skle~o, kt~ra przed kIl'k.?ma w~e topić śliczne i niezliczone kocię- To sąnapewno bajdy dziewcząt pach, UWiązane do lady na sznur to naturallllle rzecz bardJzo. pokarnI n~leza!a do P~lskl" gdz!e ta mojej biednej pstrej Mimi. Z ze starowiel'Skiej wsi" gdzie pa- ku,. Ten sposób' obchodzenia: się ważna. Stare marzem.ie żydJow.
wszystkie Większe oS'l.e:dla zało?,o chwilą gdy mnie przekonano, nuje specjalnG. ciemnota i mnó- z kotami sta'Ilowi dla mnie drę- skie o powrocie do ziemi 'Obie.
ne byłv
Mle- że .
.
, "
.
_'- b ó
P o ROSJl.. k' Tą- czącą zagadkę .
...· ,r' l m,"-'",
Ilro·
. przez , Kawalerów
"
Istmało podoblenstwo pomIę· stwo ZcwQ; on W.
.
' _ canoe"j. ' -za
' Z J na o JI..... 51.., p'O
czow.ych, a kt?ra obecme le~y:w dzy żydami a kotami serce mo. ży wiele takkh potwornych nonL'ojowe świece w mosi~ych clhu iścić. kiedy na€lle 7.!llOWU
~ranICach pans!wa łotewsku:go, je natychmiast zapał~ło jak naj- sensów ale żadne przyzwoite lichtarzach, mnóstwo światełek przymknięto drzwi i 'Otoczono
połskie' dziecko ni,e powinno ich w szab~sowe ,w~ec~ory.·., Oli,;- emigrację d:<> ,iP~lestyny tysią.!ednego T; panstw: . bałtycklcl~, iepszymi dla nich uczudami.
.la~ to każdemu wIa.damo; Po·
••
powta.rzać. MTłaśnie tego rodza- ne, :I1kaJ~e rlIzwlękl UII10SZą, Się cem utrud!l1len l zakazów, PlOl.
ł~c ta, o ~har~kterze wowczas
iu pogłoski rozpowszechniali w nad starą, zaniedhaną, synago- siki milIlister spraw za.glraniczl1Ie~ł~chame t;ll1eszanym ~aro?-o: Pomi~'dzy pobliskim miastecz Rzymie ciemni poganie, zanim gą .. , Czarne cienie modGą.cych nych killkakro1Jnie .jUZ bywał na
WOS.ClOWO" uSI~n=;t był~ ':lelkl~l kiem a naszą posiadłością pano- zaczęły się krwawe prześladowa- się żyaów - nxodaczy padają: na terenie międzynarodowym 0p~sIa?łośCI~ml z'lems~lml,
wała jak najlepsza komitywa. nia chrześcijan,
olbrzymi bia.ły śnieg pr~ex '0- br?ńcą, potr.z.e~ ży?-os~a ~ol
sl~aml, ,w .kt~rych t;ll,esz~al: ~o: Go rok, na wiosnę, nachodzili -:- Już napewno nigdy nie po- tw?ry ,?adglIllłych, skrzYPI~cy;h s~lego, Ikt?re ~s~otlDle me cIer~
Lysz.e, IOSJame, ruslolll,. htw m l nas masami ugrzecznieni broda- wtórzę takiej plotki, mamusiu... oklenlmc.·
I
".
I plą, ~włokl. )Miruster przy tyoh
pol~~y . Sta~1U chłops~lego, ~r,az ci żydzi celem wydzierżawienia A dlaczego Rufke nie przy jeżMoja ulubiona SoreczKa niK-I0'k.aZ;l:ach pod!kreślił powagę sy.
maI).ml m~s'teczkaml.' zalud.u?- naszego sadu owocowego. Targo dża konno? .wówczas psy by mu nie mi 7. oczU! i z życia, ,pO'Ślu- 1f;~'aCJl~ a ta~e .fakt, że na tere:
n~~l prawie wyłączme pr~ez ~y wali się i targowali z rządcą, aż nic zrobić nie mogły.
.
bjają,c kupca z Warszawv",
me 'pal~st~iInm paJscy żydZI
d~,:., Cała ta lud~ość ~zlehła S.lę pot ścilek~ł im s!rugą ,z t~arzy, - Żydzi nie lub~ą jeździć kon_ AoIl,mamo,mamo, czy b- dowledh, lZ są najle,pszym z e ..
l,ld, 1>1 upy, trzyma,Jąc, e Sl.ę na 0F~ł po tym wypłacah nal«:znosc stra IDO. Ryfke bałby SIę, córeczko.
golą biedaczynie głowę i k'ażą lementów, Ik!óre .?m napl'ynęlaz~m,.
WIęc Jedna - rus .n., szliwie zatłuszczonymi banknota _ Ale dlaczego on kupuje na- jej nosić peru'k~'?
ły drogą e'nllgraCJl.
:~sJ~n;.~ I.P?l~cy, ~ruga łoty- mi, mocno pachnącymi śle· sze krowy, a po tym sprze:1aje'
JeŚlli wyszła za prawbwier \Jeśli wolino mi przy iteJ oJ{a.
sze
l
l WIl11, rzecla, oso na
dziem."
Mama,
kiwała
nie
~.zy d a, mewą'
'
t p 1"lWie to ,Ją
'zJ'i wypowiedzieć mOJ'e ::><K
-''' ro'''żydzi.
.głową:
, . nam mięso?
. Czy
.,
.mogłybvś.
." , "
litego
•
•
.- Znowusmy wydZlerz~wlły!Uy same rznąc bydła l zJadac go czeka, córeczlko,
ne zdanie, to myślę , że żydtzi
sad za pół darmo, No, w kazdym po trochu po tym?
N' d " uż
.. .
•
bpolscy są, W ogóle najzifu]lIliej,
dł' kł
t
ł
M' lab
b
. l kł
lIS Y J p'O ,.ym me zo aczy
. . d
•
ś'·
C ..
Już sam ich wygląd był u:le. \raZle spa
mi ~po z, g. o:,Y:
.I~ .ym z Yt WJe: 'opo łam mOJe,j Soreczki, a i w ma- szyml zy aroI lIla WIeCIe. zy",
rzujący: mieli rysy ostre, fuchy
MI. parę tygodm pózl1'leJ zJa- tu z rzmęcl1:m, ,sprz~azą z~y- łym: miasteCZKu na Lo!twie nie nie PoEska wydala wiellkich mu
slybl}i,e i spazmatyczne, a także wiała się straszliwie chuda ~zka tecznego mIęsa 1 mn?s,t,;em In- byłam od wieków. Ciekawam, zyków - Hubermana, Landow
~ill1ą dą.żność do robienia tłoku pa, wloll.ąc za, sobą na WOZIe z nyc~ rz~cz.y, DogodnIej Jest I?o~ ci y zawsze 'je'St tam tyle żydow ską, Rubinsteina, Kochańs!kie
j hałasu. Charakterystyany za- desek okolo pIętnastu cz~ dwu- słu~lwa~ SH~ Ruf;kem,
choclaz "k'icn slkJepilków i czy w ka~. go, Z>llaiI1ych mężów manu, jaK
pach śledzia i cebuli otaczał ich dziest~ ~sób,.. sa,mych zydów, moze . meosz,czę~ll'e.
. '
. dym z nich siedzi _ jak daw- Nahuma Srokołowa, lorda Rea'
specyficzną atmosferę . Atmosfe- ro.zmaIŁeJ płcI I WIe~m, i'Wszystko
- Ale ogrodmk pOWIada, ze nid _ żóllty, miłujący urwać dinga, lLitwinowa, Radka, wielrę tę mój dziecinny nos odróż'l to przyjeżdżało mJ.es~k~ć. w na- żydzi wykrwawiają bydło za ży- się z,e sznurka. kot _ jeden 'l kich pisarzy, Jak Szałoma Asza
niał natychmiast od silnej a tak szym sadzi,e, W malusIenkim sza cia, zamiast je wpierw zabić. Czy moich',
i He11lri Bernsteina:, filozofa
dobrze mi znanej mieszanki 7!lasie, skleconym z desek. wzię~. to jest okrucieństwo i dlaczego
Paweł
Bergsona, twórcę esperan1:a _
lytoniu , wódki i potu, którą wy tych z rozbiórki wozu, MIeszkalI się na to pozwala?
Zamenhofa', zlIla'k omitego prze.
dzielała masa wieśniacza hez też lam istot~ie przez c~ł~ lato,
- Byłoby najlepiej, żebyś mi
Stare to i dawillo umarłe CZf.\.- mysłowoea Citroena i 'wielu in.
w~ględu 1113. rozmce n~l'od~ w~ - ż~li o\;oca,n:I, .ka:rt.of~a'ID;l I ml~- nie durzyła głowy takimi rze- sy, Illigdy wszelako nie przesta- nych. Czyż nie byłoby natura!.
~CIO\\'l>. Żydzi porozumIewa:! SIę lnem, l odJezdzah .1e~Iemą, zablC czami! Żydzi od wieków zajmu- łam i późlllie.l miewać p·r,zyjaciól ne i słuszne, gdyby ci wszyscy
pom'ttdzy sobą czymś w rodzaju rając ze sobą cały zbiór owoc~w, ją się rzeźnictwem i tak będzie I źydów. Jednym z najleps7.vch i tak zdolni ludzie zaprag:ru!8'1
nicmieckiego, opatrzo;1l:go w slarannie opakowanych:, wIel- z pewnością i nadal. Jak doroś-' najpamiętniejszych był mi -siław być wreszcie u siebie, między
l,oJlcówki słowiańskie. Nigdy kich drewnianych sluzymach pel niesz, urządzisz to inaczej. Tym-lny p,olski skrzypek, Paweł Ko- sobą, na własnym gruncie? ~
nie podpierali ścian - na podo- nych siana.
cza's em idź dopilnuj, żeby psy ch a 11Isik i, dziś już nie żyją,cy. - Jeś,}j my, iIlie żydzi, znajdujebie!ls~wo jn,~YCh, ZW YkłYdlln'C:~,
Dla ~as , d~ieci, o~wiedzanielnie zagryzły całkiem twego Ruf- Urodzon~ ja~o je~,o z; doZie, ci m.y~ że ż?,~zii są nieco dz.iwacz.
kancow, ktorzy zawsze c~yml: obOZOWIska zydowskJ,ego było kego.
bardzo hczne.l rodzmy zydow- Dl I drazDlący, to czy me mo·
t~, kicd~ ni e !~1i:li .co .do. roboty, wielką przyjemności~ .. Ob,d~'o- ,
S
k
skie,i, _został wzięty do dom? gą mieć w sto~l.mku do n~s. tego
wielkiego muzyka polaka, kto. samego uczucia? PrzecIez dla
Illgdy me uPlJal1 Się l nIgdy Si ę wyW:l110 nas tam naJPlękmcJszy
n:e hili ani z innymi, zw~'kłyl1I. mi jabłkami i gruszkami i wolno
Kiedy miałam nareszcie dzie- ry chował go razem z własnymi wielu z pomiędzy nich (mam na
ludźmi , ani pomiędzy sohą ·
nam było brać udział w piecze- sięć lat, pozwolono mi jeździć dziećmi, jako rodzonego syna. myśli
prawowiernych) samo
"l':nvet gdyby się nie b~ li c d · niu kartofli w gorącym popiele. małym wózkiem zaprzężonym w, PDdczas wielkieJ wojny Pa,,::ł dotknięcie c!rrześcijaI?-ina jest
rózr,iali dziwnym uhiorem i ~ j) . Bezwjekow~ żyd~wk? , w peruce bulanego kuca po .spraw~nki do j KochaJlski z ~oną i ja u.~~·z5~hs- zhczczeszczemem. Je śh nam o·
' ~ j'rn narzeczem, budzącym Z:l :n - na ogolonej głOWIe, Jak tego wy mowe do poblIskIego Illlastecz-l my przypadkiem w ROSJI I Jedw:cesowmie ~ ~ieclY2,. to i WJ;.. maga!. pw..}'cza.,J. relig~iny ~~9' ~ J2Jt RJa.Ur~ '!'l P.lu, j.,eden tuż QQ(,Ze~ie przebywaliśmy wszy(Do.kończenie Jla str. ' -eJ),.
lłła~o"ll zo\\ na ." yglo~lła w L~n . oni od nas chrześciJ'an inni
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J ak już donosiliśmy, \vcho-I płodzenia dzi(>{'i. albo zastosOwa' sł~'ka niemiecka nic WYkazuje, Oczywiście cyfry 'le dotyczą je
dzi. ,,, ,,~iemi~ckie.i Au.slrii" " nie śl'odł.ów antyliOllcepcyjnych nUleżyteg? .pl·zyl'Ost~ ~aturalne- dy~ic jednej pr?Wi~lc.ii, ni:mie,:
dulU 1 SIerpnIU w życIe Jlowa D8lszą. przyczyną do rozwodu go ludnoSCI, oczywIŚClC W gra- kleJ. Inne ]>l'OWlllC.Je me uJaWl1J
ustawa małżmiska, przyst.osowa jest przedwczcsna bezplodność nicach, jakie oczekiwałyby tego ły w tym kierunku swych da,
na do słosunkó ww Ansh'ii.
jednego 7. Ulali.onl~ów. ciężkie i przyrostu koła niemieckie. Nis- nych.
..
.
tnyałe
chor0by lub choroba Id poziom życia matel'ialnego w
RównoczeŚIDi,e
dowiadujemy
Ustawa
Dl~mlec.ka z~JOslu wzbudza,iąca odraz~, [\ więe Niemczech, a w szczególności się o wZl'oście śmiertelności w
prz:de wszystkl~n ,n!l~roz\'nązaJ- pl'zeZlskadzaj~1ca nastrOjOm pło- polityka żywnościowa, obliczo- Prusach Ws,ebodnich. Gdy w r.
no.śc węz~a malzel1skIeg~, r,egu- dzenia.
na na robienie zapasów dla 1932 na 1.000 mieszkallCów
lU!ą c .7.ar~w.no yos~anowJe~Ja. w
przyszłej wojny kOSZtem gołodo śmierte~ność wyno'Siła 11.7, to w
Na ogół 110\":1 u·;fawa ułatwia wania dzieci, powoduje nie- roku 1937 wzrosła do 12.7.
te] dZledzm~e, ;lak I wszeJk,le l~lne z ,załozen.Ia. przekresJemn nie b;lko rozy;ód, ale otwiera zwykły wzrost liczby martwo uOkazuje sit:. że nie doktryna,
praw .)ednostlu .Ial<o osoby ~r~- sze~'oldc pOle do )'ozlerek we- rOdzOnych dzieci oraz wzrost choćby terorem popa'rta, ale obwatneJ. Nowa usta.wa ,malzen- wn.,;,.irznych ,w. ~m:!ż('ństwie. śmiertelności nicmOwląt.
jektywne i nonnalne warunki
sl,a podporządko\yu.1e me tylko fałslvwycb o'l~arzen ltd. ,prawo
życia, muszą być jedynym. regnzdolności. ale także skłonności I daw('y . '..;yczult sla1'e strony u'''ystarczy sięgnflć do sŁaŁy- latorem życia. I dlate<1o zarów.
i życzenia jednos~iki dyrekty-I stawy l ": kc'.nen tarzach pra~o- sLyki Prus \Vschodnich, a cyfry n.o teratniejsZość, j'<lk ~rzysztośe
wom narodowego socjalizmu.
wy<,h zdaJą SIę na .,zdrowy 111- powiedzą nam całą skrzętnie u- "szczęśliwe.l Trzec.iej Rzeszy"
kryw
; ' - ae.h , n~ !:t~ór.e
Z tego punktu widzenia wy-, s[ynkt narodowy".
"
. -allą praw d ę o $' t osun k ac h b'~egną w k
,;ru.nb
łącza sie małżcństwo ze sfery
.. Franl-furter Zeitung" _ ko- w Niemczech.
n.le. ,~ogą mlee wpływu ~f'J dT.lprywatnego prawa .,i podnosi" mentując nową mtawę - pisze: Dok
Martwo modz.
SlejSl dyktatorzy:
do prawa publicznego. Malżeń-I .. P.rzy. ~tosowaniu l~sl::nvy .w
dzieci w
.stwa s,ą zawierane w imieniu' dZledziUle rozwodu wl~lc zalezy
1.491
pallsłwa". Głównym"celem ma] od.'p0myc.zn~.i d?c~?,wc.f Sytu- 19 30
l
r 1931
ŻCllstwa jest (lo:s!ru'czcnie Trzc- :H'11• VI' kto re" S!~ zY.le .
19"?
CICl Rzeszy ]ak na.lwlększC,l dOs
"' f '
, '
".'
•
:->:.{.9g8
ci dzieci, możliwie naizdrow- . _." mo [ci',o 'pl<n\no .- nIn.czu: 193d
1,:J8-1
-L383
szych. Ta tendencja przewija ,1owego p.od~oza Iot0reJ PO!ltYIOI193~
1..145
4.557
się jako myśl prze~odnia wsz~'- ?Opula~~'Jne.1, sklcrowUJ,leJ na 19~;:)
t
.,
- Jak na jbogatsZ'l. plodnośc, stat,r- 19,)6
.'
h
.
4,620
1.462
S
praWIe
pos anowlen
no- _.. _ _.
._.
.J
tl~lC
we
j usta
wy
ej_
__
_ _Bii__m________
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GENERAŁ \VINSHET
gubel'llutor St:U)f'lw Zjednoczonych

l,a wy,,],.de Porto- Rico, który został
1·~trzeli\VanJ' podezas nagłej akcji
r 'lIn'hUlcZe) tuziemców w ch"ili
WcyjnJu,yanh rewii wojskowej w
dllill ~H)·Iecia wkroczenia woiEk a·
m~rykańskich.
•
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37 mieszkanie(
przeslep(ą

!

Jak wynika z ogłoszonych ostatnio danych o przestępcwści na tere
Jlie Stanów Zj~dnoezonych.. każd;y
:nmy mieszkaniec U. S. A. jest
przestępcą,
Co 22 sekundy popel·
ni,ane jest Ila terenie Stanów Zje-tlnoczonych przC1stępstwo kryminalne.
Procentowo liczba popełnianych
w tJ. S. A. przestępstw jest siedmio,
I tak jeden z pięćdziesięcu ukro tnie wyższa, niż na terenie An· stępów, regulujących rozwody.
glii, morderstw zaś popełnia się 20 podaje jako przyczynę rozwodu
razy więcej, niż w W Brytanii.
niechęć jedĄlego z małżonków (lo
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vY Ameryce
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który pragnie
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Nawiązuje się między

racJi.
nim
a k.eLnerem zazwyczaj nasrtę,pują-cy dialog:
- Dzieli domy panu.
- D'zie-ń dobry.
_ Może pan. tutaj zajmie miej
sce? Doskonały stolik ... boczna
k :lllap]
' ma przenq,gu
.
-:a. me
...
- Pięknie. Dzięku.~ę uprzejmie.
- Czym mogę służyć? 'Vino
czerwone, czy biale?
C zerwone ... bardzo dobrze.
-

obludil!

Ależ,
chę:tnie -

naturaLnie,

bardzO

od'powiada
d.r:uii
cZ'lowiek kulroral'ny. I - Tó O"
gr'omny zaszczyt dla mnie. Bę
dziemy niezmiernie ndzi ~~
Gzie kUk.a god;zin 'W tak miłymi
towarzystwie. Tvlko ... nie wiem
na pewno, proszę chwn~ztK~
poczekać .... a właśnie, Zdawało
mi się... Zamówiliśmy n., ~
cze przed killlkoma tygodniami \
u pań&twa X. - sbrasmi Il'tIIdrlIl'
Tze. ale Co robić, A naJgorsze,
że w poniedziałek wyjeżd!żamyl
do Kalifornii i spędzimy tam'
kilka miesię.cy. Gdybyśmy si,
więcej nie spotkali,
:l>ro.s~,.
moim imieniu i w imieniu ~
JeJ malżonlki oddać serde~

"
.
uprzejmOść (czytaj obłudd. (DOIkonczellle ze Sltr. 6).
Ale dJacz,ego one noszą. pe Inicjato!:,zy tego ruchu uwaiają
ni: d.z iałają na nerwy, to cóż do" rukI, mamo?
przesadną unrzejmość za szkopiero my im!
- To jest przepis , rer.igijn y dliwy p.rzeżyteJ.. dZilSiejsz~go. stn
\\-szakże mówl'enl'e o 'r
lTlalesty dziecko.
"
leeia. któr ..,' naleź - z h CZl.yz_,<11('.
d"
!lie i w og,óle () po1ityce nie do
Ale dlaczego kobieta dla ną cJlcr~iQ wyplenić, Wskazują
mnie należy, miałam bowiem tu nich jest stwoł'zeiniem nieczy- oni jako /la odlstrasza,iący prz:,:tllj zdawać relacJę jedynie z mo stym?
ktad Ila EUJ'op~, której UP dek
ich własnych wrażeń i mówić l)
_
T.o też wynika z ich trady- na!(>ży, ulaniem ich. kla.~ć na
moich osobistych znajomych.- cJ'i reli!!iJ'ncJ',
kochanie.
k3irb
te,l'PI'!ł.CMul.nej
'"
c' . l
1 t .uIH'ze,lmDś,. d"
Ka zakończeni.e mUszę w.ilęc jeSlz
_
"A
"e
-'aczeoo
wyk>-"'a'''l-aJ'ą ł,,la.a Sl~ w os' a l~lCll zlesląt
'--'.:'1:1
Q
'"
.",~
I
l l t t·
- Czy mogę poledć nr. 5? ..
cze wspommeć o na.~lepszych z'ywe zw·lerz ..... a?
"ac l a s :rasznIe rozpanoszy,J
,<L
ł
A' g' h"
• znakomite winko... słod~awo '~ rZ'Y.iaciołach, ja,.ki.ch k i e d y k o l - . .
". '
a...
.le." l e Jllczyey przegraJą
wiek miałam w Ang.lii.
. - ~o .~o .Jest takze takl prze· Obecną wojnę, to po,wodu tego wy.trawne... Ah, pan woli nr.
pIS relIgiJny.
szu!<ać winni nie gdzieindziej, 186 ? ... także znak'omite wino .. .
Radzina Jaundersów
_ Al.e c,zemu nie wolno ży- jak właśnie w ich przyslowiQ- wspaniale, lekkie i przyjemn.e .. .
Była to nodzina żydoWSka iM.- dówce wyjść za chrześcijanina? wej uJ>rz~jmości. Można dokład doskonały trunek..
ukłony pant ..
-O, to napraw'dę ~roplne,
zwiskiem SaU11ders. Córkę spot- To również wynika z prze nie w"liczyć, źe człowiek kultu
- Tak, a czy móg1lDy nii pan
kałam w czasie moich studiów pisów religij/llyC'h ... A teraz prze raIny znz\'wf!. przccic:tJlie ;!O- z ręką na sercu powiedzieć, clzy Brak nam będ,zie kochanych
w OksfordzJ.e, tuż przed wojną, staI'iże raz mnie z~ll1udzać i idź dzjJ~ę dz'cnuie nil "wyrażanie po tym menu nie będę miał ja- paIlstwa. Ale miejmy nad'zieję,
kiedy po .raz pierwszy zdar,zyło się bawić.
l'óżnycb upl'z,c,imości w słOwie, kkhś zaburzeń żolą,dk.owych? że się wk.r6tce zobaczymy. IPro~
mi. się być w A:%'lii. NiezawodDarmo usiłowałam dotkn,ąć pi~mic i ~e.stach, a więC.365 go- Ale tak calikiem bezstronnie: by szę nam sprawić tę pr.zy,łent.
nym wej,r zeniem la'l wo wspól- się wyraźnej, namacalnej różni dZID J"C'~Z~lI~: C? WYD?SI ~krąg- loby to bardzo uprzejmie z pań ność i napisać nam kilka. gł6w.
A za tym przyjemnej drogi i d·o
l:zującego serca, które jest właś cy mi.ędzy nimi" a nam'''. ~_ lo 45 dm OS]llJO~orlzm,.1H>,l pl'a- skiej strony ...
,
- "
"l
CY
"zrrled''',
..
.
ciwością tej rasy, spo,strzegła 0- Nic z teg:o nie wychodziło zadol . ' " to _' 'llle pOf.ora lnleSląca,
. - P roszę pana. "r'd
Hl' ZI pan te rychłego zobaczenia.
BardzO' dzię'kuję, SJtoka-ot·
na od raZl\l, jak bard.zo była mi walającego. Czymkolwiek j.edTypowy pł'2ykład: człowiek go pana obok? o,n też sp'ożywa
nie
dziękuję'
...
na tym .obcym terenie potrzeb- :lak była religia moi.ch Saunder kulturalnv przychodzi d'o restau to menu, chociaż jest szefem ...
U członków "No coUTtesy mó
na wsz~l,kiego rodzaju pomoc. s,ów, uczyniła ich dobrymi, goś__
- A, to świetnie. Niech więc
Zaopiekowała ..s:ię mną w s,posób cinnymi, pobłażliwymi, dobroft f
ft
pan z łaski swojej przyniesie vement" scena ta przedstawia
""(/'1,
serdeczny i Jednocześnie mą<h-y czynnymi i zawsze gotowymi
mi: N li.
U
mi menu. Byłbym p.an.u ogrom- się nieco 'inaczej:
Hallo!
SliUJchaJ
pan,
na me
starając się nauczyć mnie zwy- brać życie z hu'morem. PrzepaLi&3liOIdi!!i:i
nie zobowiązany, gdybym nie
dzielę
zapowiedziany
~esł
cza.iów i obyczajów właściwych dałam za całą rodzinro't> i za lwż_l,
D ZlŚ
. po raz ostatni!
musiał długo czekać. Nie chcę
Anglii i wskazując na wszysilio, dym z jeJ członków z osobna - I
pana naglić, ale mam kogo'ś 0- d.c'iZt:z, chde!ibyśmy więc tq od
czego cudzoziemiec nigdy sam ojcem, mat1ką, trzema siostram'j
Szampailska. operetka filczekiwać na stacji i nie c'hcial- rohić: rprzyjOziecie do nas ns
nie spostrzeże, a co nieraz jest i cz't erema braćmi.
,
mowa
bym szczerz,e mówiąc, sp6źnić obiad?
~ NIe.
ważniej.sze od rzecz,,' łatwych
Kiedy pierwszy rnz po lat[lch, I
się w ~ym wypadku...
Brawo, SiJ)Rol mi lKamien 7.
do zao·bserwowaIll·c'l. "D!l"a
n,'I' 0- po wielkie wojnic, prz,vjechaT a'k- mOWI
"
", k Ull flural- l.
cz ł OWIe.!\:
serca.
I
n:1 do rąk s,etki skrótów po tym łam do Anglii, znalazłam ich w
ny, uprzejmy, wytworny. Tym- Jestt,pan nap-rawU~ ~
nowym dl,amnie świecie, Byłam rozprószeniu. Pani Saunders,
czasem zwolennik ruchu, który
.ieJ gościem w domu jej rodzi- bardz o ,~l
. 1"z ~vowcz~s WIe
• k
przybrał 1
nazwę
",No courtesv Dardziej szczery, nit tm.dny•
-o,,:a, I , 0
~ DIat~o mę falt ~le1irt1e ..
eó\v w ILollJdynie i nieraz bra- była umIeraJąca. KIedy przYJa-, "
movemenł"', W1Chodzi, siada na
J~ m. wraz z niezmiernie liczną ciółh:a moja, Gerhrud, opowieoraz meez bokserski
pierwszym' lep,szym. miejscu i zupcllniamy.
~ Nilby dlaczegO'?
rodziną Saundersów. udział w działa jej, że j.eSl[em w Londywoła do keineTa:
dZl\Y'nym rytuale szabasu...
nie - staru:szika, która nie barJeść! Szybko, I szJdankę -- Bp Ipan jest jedeze liar<kieJ nndny n'fż szczery.
Starałam się wówczas z C9- dzo .i'uż poznawała dzieci i W'IlUC2ystej wody.
hch sil zrozumi,eć religiG ży- I,L po czr.ści z choroby, a po cZG
O godz, 12 1 2
Taki ton jest może w pi'CrwA kelner, xównie-2 należący
~to\y~,].;ą. lecz nie udało mi się ~ci ze sLarości, podnios1'a gł'ow\,
2 PfnłAN~i
gr
szej
chwili bar(b;o oryginalny,
do owej organizacji, o~owia
.lakoś uchwycić wąLku. Nie wy- j powiedziała:
od'
ale n.a, stałe, zatraca swój ia'JJtym
da:
kryłam .tam modlitw, W naszym, - ma? No j cóż sLą,d?! Przeny ebJarakter i czar.' I jeścri .,No
- Mam przecleż tylko dwie
zl.la:z~IlJU tego, słowa: wi~ra ~,. cież pokój gościnny jest przyconrtesy movement" 'j~ mmc
Jutro premfera'
ręce.
w okresie ferii wa.kacy'jnych
"'.I~sn~te.rteh~ośc . dusz~: l11gdz~e ~o[o,,:~ny. ~ościelci.eż .i.ej łóżko
l~i1m humom i dowcipu!
DI'IIg1i przykład: OZWoo.ł Łele- nieja'kim wypoczynk.iem, m~
\~~raznJe.me b~la Sh\JerdZ~ll'l'll POłOZClC Jedno WI~Ce] nakryFilm radości i zabawy!
fon cZ!łowieka kU'lturalnego. - był'by on z pewnością dla EuroTJl łam wmo rodzynkowe, Jad- cie do obiadu.
Po drll1giej stronie d!rutu Z!Ilajdu py W'sikazaiIly na SJtałe, SZ1czeJam r~·bę z soscm mip:dałowo ".
. _
rodzynkowym i spolkałam zno~ram nad~le.lę· ze dusza JeJ:
je się również człowiek kultu- gólnie dla tej części Europy.
ralny.
'nI. pierwszy raz, po lalach . ma- J~cz WZglę~ll na to, .c~~ pa.llI l .
gdzie uprzejmość nie .iest wcale
cG z moich lat dziecinnych ... Ko S~unders. wlerz:vł~l .w . .lej _Istn~e- A, pan F. Mo.ia żorna i ja przesadna. Raczej należałoby
_ i zaprzestałam wresz,cic s,la- nIe CZY me, ma dZISIaJ naJzłoclst
będziemy hardzo s.zczęśliwi, je- wprow.a.dz.i'Ć k1Jil'8y nprzejmOści.
s·w
wiania staremu p. Smm't1crsowi sze sb'zycHa i że harf,~. którą w
żeli zechce nas pan zaS'Zczvcić któreby wyparły brutalność j
W r. gJ. Doris Nolan
daleko idąC\'dl pYlali. bardzo! rc:kn~h ~rz\'lll:'l .. hrzl1ll .muzykq
swą wizytą w niedzielę na o- dzi,kość obycZ-a,jów. Można z cz~
i Jonh Bolea
nodobnych do l\'Ch kilórc zad" f SI, e(',plll IC clzW1t::clną l ~łOdkąl
biad. Naturalnie, .ie~H nie ma STtym sumieniem po]edć uprzejwalam ;lwtce IH~ \\'i~'lc Inl przedl dla uszu. T a jw,Ż'7(·W'l.
• 'njolTginalnieiszy trójkąt
pan niczego lepszego na wido- mość, która nie zawsze musi
ku ...
m ałżeński l ! l
1\' 01:
Kajlimien mnko~wn:t. l
być obłudą i kłamstwem.
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widział

Sowietach delegat Trade Unionów sir Walter [itrine

••

O JI

Sir Walter CUdne udał Sięj ce: porządek, dyscyplina, ale wet 'W a l1IIl y,
uJmieszczone w spo~kał kilka eleganckO ubra.. sie lc,c>luanna lllarmtn"owa, za·
do Rosji !Sowieckiej jakc> przed- dzieci ubrane są bardzo bi~dnie. kuchni. Ale kran pny wanlnie nych kobiet. Są to oczywiśde konczOOlR głową kobiety. Grób
sławiciel Trade Unionów. lP . Ci- Przygn~biaj~o podziała,ła na nie działa, aby ją napełnić żony wybitnych komwnistów, jest przybrany kwiatami. Zdub'ine .jest :rmanym działaczem angli'k a obecność ~pecjalnych trzeba chodzić do wodociągu.
wyższych ur~ęooików lub "wy- miony miłym widokiem, angM.k
robotmczym, przywódcą ruchu straży ~'e wszystkich przedsit:- p
kl· kl·
soko postawiooych osób". An- usi'rował !podejść bliżej; jarkł>y z
zawodowego, człowiekiem cie- biorstwacl1. Wchodząc do zakla
glik bez trudu zauważył trzy pod ziemi wyrósł strałlnik i uszącym się wielką. popularnoś- dów, natychmiast natykał się
dla dzieci
charakterystycZlne cech" życia prz-ejmie poprosił go, aby odda.
cią. i. ~uif;ol'ytetem, a przy tym na sb'aż. Przebiega kilka koryPrzyjcmnic pojrzeć na dwo- sowiccki·ego. Są. to - nieru;tan- lił się·
był .lUZ s'Wego czasu w Mosk- tarzy i znowu straż. "'chodzi rzec Kazaltski, 'Wielka sala prze ny, bez odpoczynku, pośpiech,
.Jest to ~ób tony StaUn.lł 1
wie. Anglik ,Postanow,ił być cał- na następne piętro - ponownie znaezona jest specjalnie dla powszechna "blyskawkz.ność" zm,arłej AlIiłuje.J. Na. tym sa
kowicie objektywny i zabrał ze natyka się na strażnika.
dzieci. Zarządzenie to spowodo- dalej brak czystoŚCi we wszyst- mym cmentarzu pochowani! są
sobą notatnik, w którym zapi'Vszędzie rzucały się w oczy wało !Samc życie: na wszyst!kich kim, a wreszcie pstrość ooumie talk te inni wy'bi1lni komUllliśei;
sy.wa! ~1S~ystko, co mi~ł okazję tabIi~e z notatkami o dObrych dworcach pomieszczenia dla 0- wających sprzeczności.
w 'S Cianie kJasztornej sft W1Dl'tIIl'<l
w,ldZlec. W ~en s,po,gob otrzy- w~ikac.h pracy i nazwiskiem ezekują.cyc.h są. przepełnione.
Rosji sowieckiej niema wane UTny z Ipł'oobam.i lofDimał zbiór jakby z'djęć fotoS1I'a- robotnik.a, który te wyniki osia Na kolejny pociąg czeka się nie ,,równości". I tam., .lak w ca- k6w, tMór.zy zginęli w katastroficmych, a pontieważ zdjęcia fo gnął.
. raz całą, dobę. W ciągu tego tym pozostałym świecie, są, kla- lie samo,l otu ..~aksym Gorkir,
tOigraficme . nie ~amią., więc
~ Nie mamy czarnych tablic. cz'asu trzeba wpaść do miasta, sy, są. "pierwsi" i "os<tatni", ary a <lbok lila ścianie wyliezone q
sprawozdamu aogl.ika można
Anglik poszedł dalej i zauwa- kupić coś niecoś ....J gdzie po- stokracja i plebeusze, bogacze i Lh nazwiska.
dać wial'lę,
żył kUka ,gzerokich t~blic. Byly dziać dziecko? V,r tej, specjalnej nędzarze. Wielu posiada wla- "
Wydana ostatnio kSią!ż.ka je- one
poliniowane
wzdłuż i sali dzieci bawią się; są tam na sue domy,
przechodzące na
młodzież
g.Q zawiera L5'Z.ereg ciekawych 0- wszerz. Wyrysowano na nich wet łóżeczka. \Vszystko to robi dzieci w spadku!; taksówek w·
brauów z 'życia rosyjskiego.
traktory, lokomotywy, samocho miłe wrażenic,
mi'a stach J.est niewiele, ale są
Citriine nie raz spot~ał doM k dy. Pr?-y nazwisku powolnego
Za to na tym samym dwor- właściciele właSlnych !Samocho- dlZieńców, iktórzy wyrom i wyUl Ica W OS wie
rObotnika _ karyl{atury, saty- (.u w dmgim skrzydle przcdsta- dów z szoferami i słu.Zbą.
chowali się w atm.<lsferze soUlica moskiewska. _ SzybKO r)'~zne ry.sunki, robotnika takie Wla się inny widok: ponure, m~
Zarohki są różnorodne, alc wieckiej i kt6rzy <lezywi~de Z'U
śpieszy tłum _ tam wog'óle go ~yśmlewa~o, przc,ls(awiano aąlCc oczekiwanip, sel1JJla hez- najJcpszą zapłatę za prae~ otrzy pełnie nie znali dawnej Rosji i
wsiyscy i do wszystkiego się go JakO pełzaJąc~go jak żółw. nadzie jność na twarzach. An- mu ją nic rObotnicy, Ich dykta- dawnego t'lltaj życia. Wodz'i.eń~pieszą. Przebiega kobieta w lub śpiącego.
gl1k 7.\~rócił uwagę na slarca. tura - to pozór, gloś>ne słowa. cy ci zdumiewali aThg'lilka swym
czarnej spódnicy, dłtJIgim żakieAu1glik oburzył się:
który slal, oparłszy się o laskę
Dobre honoraria otrzymują entuzjazmem., zapałem, pewnocie, grubych butach i białych
- '~ak m.ożna tak obrażać i bezmyślnie patrzył w jeden niektórzy pisarzc. "Tedle słów Sdą siebie j głębokIm przekona
poJl.czochach. Za:' nią, panie~a w człOWIeka, .lego godność osobi- punkt _ żywy symbOl so'Wiee- Citrine'a, autor kOmedii "Cu- niem, że Sowiety są jedynym
pstrej sukni, pantoflach i czap- s,tą? Czyż nie wystarcza. że po- kIego pasażera.
dzc dzi~cko" Szwarkin zarObił kra.tem, gdzie mOŻna i warto
ce. Dalej idzie zupe'łlnie p:rolSta wol.ll~
pracowniJk otrzymuje
\Y domach _ ogromny ścisk. w ciągu jeduego roku 300,000 tyć, niezwyciężonym, naJ'si1lniej
haba w plócieninycb choda:kach, ~~e.1szą pł~cę? Przecież mówu.- W jcdnym pOkoju cztery oso- l'ubli. Kasy oszczędnościowe ma slzym pod każdym wzgl' ędem,
przewiązanych słomą.
Śf!od- hśc,le, że l1le ma u was czar- by:' pani-enka śpi na k3iIlapie, ją wielu wkładców i dają. 8 do to znaczy rÓWlnież pod wzg'!Ję1.- iem jezdni pędzi tramwa'j. _
nych list, a wystawiacie ~akk- jej siostra z mcźem w łóźku w 10 prOC. rOcznie. Płaca zarob- dem i wojskowym i handlo, szys1tko lI1atloczone. Ogólne g'o człowieka na pośmiewisko )edoVJll kade. - dziecko w dru- kowa dqa robotnikó\y )Jodzielo- wym. i roLniczym i t. d. i t. d.
'ł· .. ażenie ubrania: szarzyzna i całej fabryki...
:.;tm 'kącie. 'Jedna kuchnia na 3 1 na jest na 8 stopni. Najmniej· Anglik słuchał ich mowy ; wy_
jcljnobaJ'wnoŚĆ.
Towarzy..szący mu admini tra rodziny.
sm płaca· - 125, najwyższa 700 wierali nań przykre 'Wrażenie,
Gdy anglik: zac~ąl 'oawie'dza~ t~r<lwie fa?Ty~i spojrzeli na sie
Okropne wtrażenie zrobiły na r~. IP,:rzed~tawic~ela '!rade. - y- ale zupeloie go nie dziwili.
fabryki włókiennicze, oczywiś- hi.e,. ,,?śmlechnęli si~ pogard Ii- tłngliku ,.baraki biedoty". Trzy ~Jlonow .meprzy]eml!:le zd~I\n~o:
- Czyż może być inaczej cie zadał sobie py1anie: gd2ae WIe l· Jak gdyby machnąwszy rę rodziny w Jednym pokoju. O- ze k~lety.•w ROSp SOWIeckiej mówi w swej książce , - 1e§1ł
się podziewają fe wllZySłlde ma ktL na . tego przybysza ze ~wiata kropny brud, wszystko w stanie sJ.)Cłnli8J,A C1ęzką, meraz nlebez- cały sposób myślenia, ich natuteriały? Oczywiście ~1l'W'na i kapit'alistycz.n.eg·o, postanowili .falkina.jbardzie.i
anty'higienicz- pieczną ~aeę, na równi z meż- ry, dusze, poglądy foxmu!je się,
całkowicie . znikła: e!eganija:; nie 21WT'aca'Ć uwagi na jego nrc- nym. Zamiast drzwi _ 1l'0liWie- ~znaml.
hYl?notyzu,je przy po~ocy w~zy
na 100 kobiet za.leCIwie Jedlna fens}e.
'
.
uone prześderadla, które jut
- U 1]aS w Alngllii Jest to z~- Sltklch , spo~obów
l środków
ma na sobie przyzw.o ite pońezo
słr
daw1l1o ultraciły swą barw~; stJłu kazane, DlaczelZo dopuszc.zaCle pwpag~.ndy. przy pomocy ~
chy.
'
I
,
II
ul
(.zone szyby, ci-ężkie, duszne po do tego w "raju proletariac- kl.~l?aCp,
plakat6w, pn~
Koridu1tror atwOlli ~ prter- _ Stałym towarzyszem angllika I wietł"ze.
kim"?
\Wlen, hteratury, .teatru, kIna,
wy i to nieustan,n.e ogłttmtjąee był pewien specjalnie wYZlllaczo\ - Jak: moźna 08recnać ludzi
I - Alet przecie u nas st.awld sxko~y,
p0<I:ęcllIlik6w, w?,c~~'d:zwonienie 'działa d-enel"W'Ująeo ny' W ,t ym celu młodzieniec,
w takich klOakach"
robotnicze są jednakowe dla ko wama od napnłodszego dJzleC1l1na angHka.
. --. Czy nie 'j est pan af!entem
Odpowiedź: _ ćo robić, nic biet i mężczyZil1., a z tep;o wyni- ~twa? U ludzi tych wszystko z
zu~ nie widae ~_ Gepeu?
_ "
.
dążymy budować. Lepiej pod ka, że i obciążenie pra~ą powin .,ed~e.1 stJ'Ony pr~esadza się
o ("U
ł2OD.yeh butów. UwataJ'ą tu, te Pauz~. Po. cl~Wlh odpOWIedź. ,i-akirrukolwiek dachem, niż pod no być dla wszystkIch .}Cooako- nasi)~ z drugiej :szyslk pO•. ""'" N'le, me .1.estem agentem. golym niebem.
we.
mu ejS'lla ("u nich , to jest reszwystarcZ18 zdjąć:z nieh błoto.
Me bczvwiście ws.zystk<l co p.a n_ ll
Grób żon"
ty świata) • .
Oitńne Jechał w Moskwie K<l'- mówi, .'będę musiał za;aporto_I ..
i plebs
Citrine byl równie~ w ~a.
leją podzismn.ą.. Wygtlą.d 'Zewn'ę- wa·ć. Zresztą władza sowi rcka I 'V R' l . d k
Citrone odwiedził również wf.nrniach mOSkiewskIch, ml~trwy i 'lm'ządzenie ,,mełTa" po- b. yła o panu do~n- onale pOI.n.for. l" owo 7. u. znanej miej słynny
moskiewski klasztor dz,Y in.nymi ,w kawiarni aTt y. . N a}Wlęhiszy
. . t_
d'wo mowana jeszcze-'.....przed paóskim ,u-:owości kuracyj'lleJ',
anJ!!lik
N ow od'leWI'cz'
· , , on s t owo l a.k torowo By,o
ł
d. o b a ły mu. Sl~.
<>
.,
Y.l m onastyr
tam ~ rzcc nosi imię Kirowa. - Na przyjazdem.
giś słynny ze swego wspaniałe- p.elim~, . Jak W E~OPI~: . ~ud!zle
dworcu tym ang.l ik robaczył po
_ To nic n'ie z:naczy. 'Wadza
go cmenta.rza.
Wszys'tlko tu sledZlelI, rozmaWIali; p~l. herraz pierwszy czyściciela bułów, sow'iec.ka nie boi się krytyki.
złożone w administracji zmieniło się, jest zapuszczone, batę .Iu~ kaWlę; usługlwah lm uale i ten nie miał lIlie do roboty.
Rozmowa ciąCJ'nęła si'ę dale j.
Gł
P
zarosło trawą i chwastami. Sam prZe.1~l k~lnerzy, ~ ~eny były
U
Padał ulewny deszcz. A1ngli.k
J
dl"..
.
fi
OS"A
Ora"n-ego
klaszlor Jest zamieszkany przez zupełme me przerazaJą'Ce·
. ł Dleprzema
.
kI
est
o a nlllle
r'l'
1
J'
. _.
.1. • •
l1 Iu d Zl,
. 7,e
O'~"
l·-··k C'trine I a
w ł ozy
a;ny p ła·s'Zcz miale
_ tmówił
an'{liklllezrozu~ jak
, 13H(lC~
JlpS7.yc
nu. T . O. Z. na.1roznoroume.l'szyc
• czywl~cle APlą2:' a. I
e
i otw.Qrzył parasol. Już choćby mogą istnieć jednocześnie dwie z1. 5.
wszystkich stron słychać ochry da.1. okazJ~ do snUCIa wielu
po tym każdy ,poznał 'W nim cu,. praktyki: z iednej strony d,b aBezilllitJllnis Tła Dom Sierot, Pól· pł~ gl'amofony. z rozbitych 0- wmosków.
W~rtoś~ przełot
dzozieD1lca, ponieważ płaszczy nie o dobroi)yt ( opiek~wal1ic TiJ(!!l;), 38 - zł. "1.
~ien dochodzą krzyki i śpiew, nych not~tek Clbr'ine a p04.ega
nieprzemakalnych i palr asoli się ludu,ością, 'a 7. d'l'lLcriej Slr011Y KOLONIE AKAPEMICKIE I INTELI- na podwórcach kościelnych po ,~a t ym, ze są one beUltronne,
"70góle nie widzi się w Moskwie _ surowe kary i n;w~t roi:GENCJI Z. A. S.
rozwieszano bieliznę.
Z? a,utor - abserwator,_ ~Po ILondynie na'Sz podróżny od- strzeHwanie.
,.LAMATARAH"
Ale są o dd n'k i cmentarza, Z~?ml.ec, zdoł~ł Ulcbwyclć ,w Rocz.l~wał ostry brak wielu rzeczy.
TATARÓW k·WOROCHTY
które przydały się także komu s.11 WIele rysow typol-ve.... ....... J 'u , .. ;,
- Tak każc PO $ : " 1)ować obo- P'l~ k'na WI'11 a. B ois k'o. ,...
NieprzYJ·emJl1Y był brak (Wrące.l'
daża. rndy· nistom ocźywiście wybit- ciowych postaci, codzienIJ3l'di
"
wiązek komunisty.
widualne zniżki w wysokości 66% z
N
l'
.
d
wody d-o golenia i metalowych
~ NO,a naprzykład zastrzele- każdej miejscowości. Pobyt 4-tygodn. nym. Ja SlZero um staranme wy robiaz.gów.
t r,.'
korkó'w w umywalni. Zawołał nie dzieci carskich
Czv pan 85 zł. Ilość miejsc ograniczona.
czys.zczonym placyku 'W!Znosi
służącego', a ten bardzo się zdzi
d
d
lb'
.,
KRYNICA
-----'----'-'-----------------------=
.t
sal.n z ecy owa .y SIC: WZ1~C u- , Pensjol1at "Akacja". 'VY'kwintny wikt,
NaJ·nowsza rewela.J·a
W'l' : po co mogą być potrzebne d
?
-Cle.
Ina żądanic dietetyczny. Ulgi kuracyjza!Zranicznych ekranów!
Zla ł w tym a k
metalowe korki i to jeszcze na
_ Ja jes!tem słabeuszem , sam ne. ~niżki kolcjowe 66%. Pobyt 2-ty'-'
łańcu~i'~kach?
nie zgłosiłbym się do tak ie 1' C<1_l gOdl1IOWY 70 zł.
, ..
'
.' "
DRUSKIENIKJ.
DOŚmiewisko zekuc.ll , nIe gdyby ')arlla kazała Pensjonat "Central - City". Piękne po,
fabr,ki
mu\si~łhym w~'1)ełll ić i ial<ic pO-I koje: \Vła~~ny lwrt tenisowy. _ Zniżki
IcccllJe.
ko,leJowe ,)0%. Pobyl 2-tyg. 7a zł., 4,.
Oczywiście jako prze-<1stawlAnglik o.dwi.cdzil !akżc ldlka tygodniowy ~t~ti~~l:iEĆ
Tragedia 15-1etniej
ci.el .Trade ~~~onó~v p. Citrine nowych. WIelkIch fabryk.
Pensjonat "Belweder". Komfortowe
dziewczyny, którą opamuslał zwrOC1C gł-owną uwar,'ę
Fabryl;:a - J\:uchnia Co- pokoje. Własny ogród. Kud1llia dietenował g ł 6 d miłości.
na fabryki i zakłady prz~mysłO' dzieuni~ wydaje 12,000 obia- tyczna i. diabetyczna. Ta~ie rycz~lty
we. 'VieIe z nich wywarło do- dów. CClla od 60 kopiejek do ~-tygOdn.lOwe. Znaczne ulgi kuraCYJne,
w r. tyto naiwiększa ulu..'
') ~
.
Stala opIeka lekarska. Instruktorzy tnskonałe wlraZen!e z ,;~stety.cz'n?- rb. ~ ' .'O (SZl.1ycel), Słuzba w l'ystyczni i gimnastyczni. llość miejsc
bienica ekranu 1938 r.
go" .puTIlk,t u wJdzema: wlelklC kucI1l11 zarabIa 75 rb. na mie- .ograniczona. Zapisy na l sierpnia na.ii
pomieszczenia, kwitnące drze- siąc. Sznycel kosztuje wiGc lY_ l l'óźni~j do 31 lipca f' ,b.,,, Zgł.os~cnia
,ta, doskonale oświetlenie. lad- le co całodzienny
z,arobek. l .zaplsy: czytclnHl ,,?"I? ' ł"odz, .\ll.
_ •< •
•
• k ' . 1 f
'., f b' : _.
'.
, '. I PIOtrkowska Si, COdZ1C/1l1JC od godzll1\'
ne "e.l~Cla. PIZy me toqCl a- PIZ~
a I)kach - l1JJcszka11la 12 do H-ej jod 18 do 21-ej w sObot"1
brykach i'stnieją żłobki dzieci~- robotni'c ze, W niektórych są na od 20·ej do 22·ej.
'
.
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KING - TEATR

URANI

Cegielniana2
TeJ. 107-34.

-I.

Ostatnie 2 dni!

EmocjonuJący

Pll\łaY
W r. gł.

film

WJELKI PODWóJNY PROGRAM!

(Sensacja, humor, tempo)

Nigdy

się

_

~

się nie widzieli ... ,li; la.ano lm
Najpiękniejszy i najwznioślejszy film świata p.

nie lmali ... Nigdy

~
byc wrogami ...
t.

OZB'lmUtELIIIEn TOWARZYSZE BROH

Judy Garlaid.

r~i(key

AooneM i $ODhie Tucker

_LA GRANDE JLLUSlON"
W ro!. głównych :
JEAN GASIN, PIERRE FRESNAY, ERYk von STRUdel M i DITA PARlO
Pocz. cod" . . o !!odz. 4·ej, w soboty i niedziele o godz, 11.30

,Nr.

31. VII.- .. GLeJ:; "nR A.NNV" ~ HI~~
łJ
____ ----------______- -____- -__- -______----------------------
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Budownictw

z

a

I

•

•

I

Bozdzial ~.l50.000 zlolgc:h hrł!dgiu. - Do komi.~
rozbudowg 1łplgn~lo oliółem podań na kw o-e :1.00011000 zł.
W ~wiązku z zakonczeniem wnictwo blokowe od 2,500 m. wszym miejscu, natomiast przy budowy miasta lla rok bieżąe,
okrasttPio'zydziału na rOik bie- sześc.
wzwyż,
budOwnictwo remontach i kanalizacji w wy- kredyt rozpro\vadzony został w
żący kredytów budowlanych w drobne do 2.500 m. sześc., oraz jątkowych wypadkach i na dal sposób następują,cy:
na budownictwo blokowe 29
szych miejscach, o ile suma po
Lodzi, zwróciliśmy się do komi remonty i kanalizacja.
tetu rozbudowy miasia, gdzie
Na budownictwo
blokowe życzkOwa łącznie z ciążącym na petentom na snmę zł. 1,292,000,
nas poinformowano, że w ciągu przydziela się kredyty wedłulg posesJi dhlgiem hipotecznym na budownictwO drobne 170 pc
roku bieżącego
przy(lzielony stawek kubaturowych, na drrIQ]) nie przekraC!:za 50 p~. warto- tell/łom na kwotę zł. 1.037,500
k(Jl1tyngent kredytów wynosił ne - według ilości. mieszkań. ści SZ3iCunkowre.i całej po~sjj, na remont i kanalizację orazt9
petentom na sumę zł. 156,500.
zł. 2,350,000. \VipłJ'lllęło do koPrzy remontach i kanalizacji. ustalollej przez Band...
PIERWsZY WYSTEP POD
MOSTEM. Kkpura podobno obejmuje operę
warszawską..

mi'fetu rozbudowy miasta podań petentów na og6lną kwotę
około zł. 3,000,000.
Bu.dowln ictwo, finaIliSowane l
państw,owego funduszu budowlanego, podzielone jes.t na
trzy grupy, a mianowicie: budo

nie mogą
75 procent kosz1u
ogóliI1ego. Pożyczki udziela zasa
dniczo ·Bank GOSrpodarstwa Kra
jowe~o na
wniosek komitetu
rozbudowy miasta przy zabezpiewJerJliu hipotecznym na pierudzielane

pożyczk.i

przekraczać

Udzielane pożyczki dla powiatu wynoszą na pierwsze mie
szkania 4 tysią,ce złotych, ~aś
na każde następne - 2.500, nie
przekracz, ając 30 plJ.'ocent ogólnyc'h kosztów budowy.
Przydzielony komitetowi roz

zn

OrganizaCja akademii me
DYŻURY

Nocy dzisiejszeJ dyżurują następujące apteki: H. Pastorowej, Lagiewnicka 96,
J. Kahanego, Limanowskiego SO,
S. Trawkowskiej, Brzezińska Sb,
J. Koprowskiego, Nowomiejska la,
M. Rozenbluma, Śródmiejska 21,
M. Bartoszewskiego,
Piotrkowska 94, L. Czyńskiego, Rokiciń
ska 53, E. Zakrzewskiego i Sk~
Kątna 54, L
Sinieckiej, Rzgo.w:-

Komisja ustala termin otwarcia uczelni i liczbę słuchaczy

APTEK. -

lika 59.

~

____________________""_"I_"___

Bank Kupiecko·
KredJllow,
SP.
- I p- I k
k 2

I Samowola budowlana

sekretarz'a dr. Mikinkę.
Między inlJ.lymi komisja orga
l1izacyjrna omawialla tego rodza
ju sprawy, jak opracowanie stu
tutu komitetu , tworząceg'o w

Łodzi akademię medyczną.

Zastanawiano

się

nad

kwestią

:~::~fuc-::e:~a ~e~ie::s!~

ZN ALEZIONO TECZKĘ SKó·
RZAN.-\. ~ W taksówce ja.dącej
z dwor..:a Udź-Kaliska na. dworzec
J.,(,dź-Fabryc:ma. pasażer pozosta.wil

tEczkę skórzaną ' l:rązową dużeg')

rozmiaru, w ktJrej wajdowaly: się
okulary. 12.tarka. i gazety w języku
ni!:'mieekim, OrJ.Z dokumenty, opie.
wnjąca na natowisko Ludwika Mil1( 1'a (Kalisz. Kościusuu 8).
Prawy właśc,icjel teczki może się
zgłosić pc. odbiór na posterunek
policji L-6dź-Fa.bryezoa.
(l)
.
KONCEsJE NA NOWE PRZED·
SIĘBlORSTWA.
W drugim
kwartala r. b. Wydział Przemysło.
wy zarządu mi<1jakiego w Lodzi wy<h1ł koncesji alektrycznyrh 6, gazowych 1, kanalizacyjno - wcdocią.gowych 1, przemysłowo - gosIlo·
unrczyl:u 1. PotwiGrdzeń zgłoszp.ń
Jta przcrr;ysl hyło H18. na handel
35(\ kan rZ':llIlieślni;:zych wydano
21)1, licencji 87, lagitymacji komiwliażerskit:ll 62, kart ja.zdy 28. W
drodze kamo - ll.\lministracyjnej u·
karano nakazar>:,i karnymi 1800, .)!'zeuzeniami 8Gv. Z ukaranych orze·
czeniami przrkazauo do sądu okrę·
guwego w Lutlt.i 75.
W okresi'Ol sprawozdawczym wydział przamydłowy
uwierzy tel nil
6wiade,!tw przebytego czasu nauki
w rzemiośle 18 oraz zatwierdził 1
Etatut cechowy.

Z

akcji

budowy pomnika
Moniuszki
W siedzibie zarządu wojewódzkieg'o związku polskich Etowarzy.
SL.en śpiewaczych i muzycznych
(,jl'ył\) się n,tdzwyczajne
walne
7gł (·madż'OlIJie,
r.a którym za.rzą·l
"lI'i:1zkll ~ł0żyl s zczegółowe spm\\'uid un;e z akcji budowy pomnika
Sll:li!:ława Moniuszki. Zebrani przy
jeJi :>llrawozdanie. :::amykające się
Sil łłl:l \"pływc.. w w kwocie zł
~-l ')\:0 G7 gr., a sumą wydatków zł.
:; 1.031.73 br. (pozostaje do pokryf.a k\l"h z1. 90-11.18 gr.) i wyra·
zi li
::,('n.l()CZlai~
podziękowanie
"~zy:;tj.;i 11I ofiarodawcom,
twórcy
1, Uł1I11ika, rJyrckcji szkoły rZ2mieśl
lo!('zej w Pabin.nicach i komitet.owi

Jak nas infoo-muJe
zarząd
miejski w Łodzi, właśdciel domu p,rzy ul. Wysokiej 16 rozpocząit w dniu 7 lipoca 1938 roku roboty remontowe przyod·
świeżaniu budynku frontow'cgo
bez dcklarae.ii majstra murar·
skiego.
o.db'ijano
wszelkie
gzymsy, Konsole, wskutek czego ,wiszczono i zeszpecono wygląd zeW1ThętrZlD.y budynku. który nosił charakter renes'ansowy. Poniewai odbijanie odby.
wało się bez sz:kiców i nie można .było przewidzieć co wła

rOku studiów, mOżliwości IOkal d u. 10 r OWS a ."
Wall,
JOwych dla szkoły, ustalenia
przyimuje wkłady i lokaty na najdogodniejflzych warunkach nazwy wyższe.' szkoły.
i przy korzysinym oprocentowaniu.
Dłużej oma wiana była spra- ś>ciciel zamieI"Ulł projektować
Tajemnica wpłat ustawowo z a g w B r a n t o w a nB. wa powołania do życia anato- inSip:elkCja budoIaJIla w dniu' 9
mium, prosektoriUlIIl, zakladu lipca r. o. wstrzymała robOty i
medycyny sil'dowej, mJdadów opie~towała draibiny zgOdnj~
chemicznyClh, fizycznych i bio- li art. 379 ustawy budOwlanej.
logicznych, bakteriologicz.nych,
Dnła 25 lipca r.}). muran
Otwarcie nowoczesnych budynk6w w Kałach
farmakologii, aonatomi~ .patolo- Bolesław JawOll'ski, nie !i,gu't'Ugicznej. patol1ogii og6lm.ej., zakla ją,cy w ewideneji iTIBpeklc'ji bu.
Na koloniach letnich sto,,\,,. ,,}.io· dla biednych dueci, wysyła chodów
kJinicZlnY'Ch, chirurgii i OT doWllanej05ób, upr3"W!llionyeb
sen Lechem" w Kałach odbyła się rych na gruźlicę d~ sanatorium
topedii,
kliniki pediatrycz.nej, do wykonywania l'Iamodzi~lne-'
l:roczystośó ctwa.r('ia nowo wzuie· "Ma.rpe" w Otwocku i t. d.
skórnej,
po1'ożniczej, neurolo- go Tob'ót murarskieh, JdJtll __
SuoW'8ncje otrzymane w tym ro·
6ic.Dych budynkó\V'.
giocznej
i
p-sychiatrycmej, sto- mOWDlnie drabiny
ded.W ur?czysto~ci wzi~Ii udzial ku na. akcję kolonii letnich są matologii, iI'adiologii, fizj'Otera- mloma pieczęetamL ·DotreIiezas
macznie
mniejsze
i
w('bec
tego
in·
ezło~kr)wle .8towar~ysZfD1a, zapro·
pii oraz biblioteki dIla przY-I dQ rob'6t nie prz-y'$tą!piono, ~ak
szew gG~C~'l, ofiarodawcy oraz stytucja zmuszona jest starać I>ię o szlych
studentów aKademii me rÓW"llie~t' nie złałOlO.o s71kie6"lv
środki
na
pokrycie
olbrzymiego
de·
p;rredsta.Wlclrue prasy.
dycznej.
mnlany elewacji frontowej.
JJroe~ystość za.ga.ił prezes stow. ficytu.
mgr. M. Balberyszski, który w zaSZP,Ieg gości dzi~Kowal za.rzą.do·
stępatwie prezesa honorowego kon. wi za. pracę dla dobra instytucji.
aula M. Kona przeciął wstęgę, po
Zehrani wysłali depeszę do kon.
czym dzil'lci, prz,ebywające na. kolosula
Kona i człorka. honoroweg') Zarząd miejski nie godzi się na udzielenie podwy2kl
nii odśpicwMy hymn narodowy.
61ow. adw. Józefa Wajcmana z poWszyscy obecni zwied:lili budyn- dziflkowaD5em :z.:l jego IJfiarność i
Ja'k już donos:iJiśmy, przed kil płac do wysokOści 10 złobrcll za
i
ku dniami wybucbł strajk oku- dzień pracy.
ki kuloui , sypialnia, jadalnię, kuch- zasługi położone dla instytucji.
Mr. dniu 28 lipca r. b. odlbyła
I
·
W związku z oobytym ogólnYJl! pacYJny
mUI'arzy, za trdni
.u
?nych
nię·
się konferencja Z zarządem miejZ Kol3i o:1słonięto pamią.tkowe "ebraniem członków stowarzysze- Il~ l'obotach kanahzacYJny~h:
skim. Konferencja nie dała retablice w nowo wzniesionych gma· uia został wybrany następujący no- III ?wadzon~ch przez zarząd mieJ zultatu i ponowny termin, wywy
zarząd:
.
SkI
W
ŁodZi.
chach: umywalni, ką.pielowym, poznacwny został na dzień 29 lip·
koju lakarskim i na. wcrandzia,
Za wybitne za~ługi dla instytucji
Strajk objął 150 robotników, ca r. b.
'
które t() wybudowali 1'.'1 swój koszt został wybrany na hvnorowegc a powodem było żądanie podOstatnia konferencja równioei
liP· konsul M. Kon i firma B Glass. prezesa stow. konsul M. Kon.
wyżki plac od 2 do 3 zł.dziennie. nie dała pożądanego rezultaht.
GoŚci podejmował zarząd herNa prazesa wybrano r:a dal.szą Dotąd robotnicy zatrudnieni
Zarząd miejski nie godzi się na
oatą.
kadencjQ mgr. M. Balberyszskiego, przy robotach kanali'z acyjnych udzielenie podwyżki płac, w0Prezes stowarzyszenia mgr. '~t na I wiccprez6Ea - p. GIassa, lia zarabiali 7 do 8 złotych, obecnie bec czego strajk trwa w dalszym
Balberyszski zaznajomił obecnych II wiceprezesa - p. A: Grofsmana, natomiast zażądali wyrównania ciągu.
z działa.lnością instytucji.
na sekretarza - radcę J. RanemaW ciągu zimy wyd!l.no wespół z na, na skarbnika - p. Sz. Mordcha.
miehkim obywat<.>lskim komitetem jcwicza, na gospodarza - p. D.
pomocy bezrobotnym 416.785 obia- Józefowicza, I;a członków: radcę
w szkołach średnich
dć,w, 2955.25 korcy węgla, 42.780 J. Lewsztajna, dr. J. Finkla: pp.
kostek kawy; na święta wielkanoc . C. Fi~zera, J. Kompla, I. Żurkow
JaK wiadomo w miejskich do- troligatorski.:h - 3, druKarsKleJi
ne wydano 1723 paczfk produktcw skiego, M. Radoszyckiego, A. Ru- mach wychowawczych przebywają - 2, krawieckich - 4 i ha.ndlobezpłatnie, poza tym stow. prowa- bina., A. Abramowicza i R. Unikow- lia utrzyma.niu miasta dziewczęta wych 6. W zawoda.ch rozmaIi chlopcy, stórzy, po przebyciu tych kszta.łdło się og(łem 20 ehłop
dzi ambulatorium dla ubogich cho- skiego.
.
~~koły początkowej publicznej kie- (ÓW.
rych, kasfl pożyczkową., świetlicę
rowane są odpowiednio do uzdolnień i inteligencji do szkół średnich
zawodowych i ogólnokształcących.
ft

URLOP WICEPREZ. PĄCZKA.
Z dniem 1 sierpnia r. b. p. wice-pre~ydć'nt Antoni Pączek rozpoczyna.
doroczny urlop wypoczynkowy.

Sprawozdanie

Dnia 29 b. m. odbyło się po- kinka i p. Harasz.
si'edzenie komisji organizacyj.
Zebranie zagaił dr. Sl. SkUlnej akademii medyc7Jnej. U- czak. Na przewodniczą,c,eg o po'
dział w posiedzeniu wzięli pp. wołano dr. Dylewskiego, na widoc. dr. med. Dylewskl, dl'. dyr. { ceprzewodniczących
pp. dr.,
Fr«mikiel, dr. Stańczak, dr. Mi- Frenkla i inż, Holcgrebcra, na

•

Razem komitet rozbudowy
mIasta rozprowadził kwotę zit
2.486,000.
Z zestawień powyźszych wynika, że rozprowadzono więcej,
alIliżeli
wynosi przydzielony
kontyngent kredybu. Wziąć jed
nak trzeba pod uwagę to, że
część petentów od)pudnie.

Na boloniat:b I~_n -(

."

WiI'_ .

Murarze nadal strajkuje

l

W,chowankowie mieisc,'

Aresztowanie sprawców

włamania

do składu firmy .,Lioński Przemysł Jedwabny"

W re.ku bieżącym kSztałciło się
J)oncsiliśmy w swoim czasie, iż
Są to: swfer Wacław ABRAT· c:gGłem w szkołach zawodowych i
w nocy z ·4 na. 5 lirJca. r. 1..:. dokona,. !{IEWICZ (Bobowa 8), Zbigniew cgólnoks'ttaJcących 58 dziewcząt i
ne zost.ał? ~łamanie do składu fi~- LUDA (Bobow~ 8)~
Stanieław 1175 chłupców na koszt miasta.
my "LIOnski Przemysł Jedwabny, MENCEL (Franmszkanska 55), WIo
W
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ABRAT ,w sz o ac ręko Zle DlCZyC
tworu w murze dostali się do wnę- ~~~~CZ ~~yb la
- -- 25. w szkołach gospt)darczych
tna składu na I piętrze i skradli
' !) o~a ""
-- 21.
więll:szą
ilość
towarów
wartości
Ponadto
araszt·)wany
został
pa.
'\'~. kt'r:a\VC~~·3m!J.
Chłopctw w gimnazjach pobiemkilkunastu tysięcy złotych. Lup wy bET SKÓRNICKI (W olhc.fska 35),
\Y k'lI'ICU postallowiono ~WTócil~
h·
naukę 7, w szkołach i zakbdacb
wieźli samochodem.
który kupił skradziony w firmie
~i~ do spllleczell::;tW:1 z apelem, by
() typie zawodowym w dziale elek,.Lioński Przemysł Jedwabny" toJde (Icllllu;yilo swego poparcia zapl'O
Wydział
śledczy wdrożył enertrotechniki - 1, w ślusarskich jddowanym przez z2branyc-h imp1'e giczne do.chodzenie. Żmudne śled~· war.
24, me0h:miczo.ych -- 33, szewZ(J!n i zvi,jrkom pa pokrycie salda two VI dain wczorajszym doprowaWszystkich aresztewanycE csa.- fikkh - 3, rarbjar~kir.h - 1, tkacz tytułu ko:;ztów llllcle,wy pomni1w dziło do aresztowania wszy"tkicb dzono w wifll'"-iHliu do dyspczyl'ji kich - 1, Rtu):uskich - 8, rolni.
w kll' ( de zł. 0041.18 gr.
sprawców śmiałego wła~
władz. (I)
czycb - 13, ogrorlniczych ._- 8, in·

g,

Znów samObÓjstwo
w zbiorni miejskiej

Niedawno donosiliśmy, iź " zblot
ni miejskiej przy ulicy Kątnej 1-0
popełniła samobójstwo
jakaś
źe
braczka, skacząc z I piętra na bruk.
Denatka ponlosła wówrzas śmierć
W dniu wczorajszym w zbiorni
miejskiej znów wydarzył się analo·
giczny wypadek.
Z okna I oiętra na bruk wyskoczył 32-tetlli Hersz RASZEWSKI,
bezdomny żebrak.
Raszewski doznał
szki i wewnętrznego

pęknięcia

cza--

r~rwotoltU.

Odwieziono go w stanie bezna·
dziejnym do s'lpi.tala św. Józefa.
Policja wdrożyła dochodzenie,
zmierzające do ustalenia przyczyny samobój-stwa Raszewskiego. (I)
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przed
dal wiare zeznaniom
Sąd okręgowy w Łodzi rozpatrywal w dwu wczorajszym splawę
przeciwko 23-letnłemu Szał Dimantowi, oskarżonemu o czynną napaśc
na policjanta.
;-';prawa przadst3.wia SIę według

:!I... lu ollkarżenia następu~ąco:

W lluiu 6 czerwCA
"H(~lenów"

1'. b. w parku
odbyła. się zabawa, zor-

;,;anizowana przez żydowskie stowa·
J tly8zenie
robotnicze. Na skutek
wielkiej fr~kwencji - przed kasą
i wejściem do ogrodu gromadziły
się tłumy publiczności, tak, źe po.
li<'ja musiała stale interweniować.
W trakcie usuwania publiczności
i przed wejścia. do parku, pc,sterunkowy Władysław Sikorski zwrócił
się do stojącego na chodniku Szai
'Ołlllanta, by usunął się na bok. Di,la ut nie chciał się usunąć. vV ów·
e~as zbliżył się do niego drugi po·
lj( jant., Józef Ambroziak, zwraca·
jąc mu również uwagę. W pewnej
( ltwili Dimant uderzył w twarz AUł
brozialia, po czym rzucił się do ucieczki. Został jednak przy zbiegu
L.lic Sterlinga i Pomorskiej ujQiy i
udprowadzony do kOOli~ariatu po·
lic ji.
Postu.vriony w stan oskari,mia,
;.at;iadl w dniu wczorajszym na· ła·
wie G&kt') żonych.
~pra wę rozpatrywał sędzia GroL11uJski. Oskarżał prokurator Kawceki, broniła oskarżonegu adw.
Litwinowa.
O:<l,arżony do winy się nIc pT7.y'
:. ut!. "\ V świetle ,7.cznuń oska rżone
go, ~pr~\ wa ma. przebi,'g zgoła itmy.
ZCZlIU,ł on bo~iem , Żel
stał po
(1Iugiej stronie jezdni, czekając na
~"ojego t\Olegę Cbaima Piotrow'
skiego, który wykupywał dla nieg(,
l'ilet w kasie. W pawnej chwili Pio-

EUROPA WIELKA
SEHS,.(JA!
WYSPA
SKAZA' ÓW
Pocz. 12.2. 4. 6.8. 10

Emocja!

Fragment
~angstera

Napięcie!
życia

słynnego

AL CAPONE'a I

Cery miejsc na P O R A N KI
o godz. 12 i 2 i na wszystkie

~~:~;~ał~d

ao gr.

w

niedzielę

dn. 31 b. m. o godz. 1 po

poł.

jako w pierwsJ:1\

b. P. DAWIDA MULECHM ANA

odbędzie
się na cmentarzu
slonięcle pomnika, o czym

:tydowskim
aawiadamia

nabożeństwoR Ożałobne
i od·
D Z I N A.

ul. Sejmowej 1. Nauczony dO- II-I-a-r,-g-O-dn-a---bl!!llr-utl-a-ln-O-S"-C". .
świadczeniem Obuchowskj wezwał dwuch robotników, którzy
pod oknem kuntoru fabl'ycznego
P. Dębowski "p6luJeu na cudze rasowe psy
wysłuchali l'ozmowv, iaką pro.
.
wadził Obuchowskl z 'Wel'nero- I W dmu wczoraJszym przechod· niu.
Właścic~ellla zastrzelonych
wą.
·
lilie na Swsie Pabiankkiej w okoli- psów występuje przeciw p. Dębow
Gdy "\Vernerowa w kałegOl'ycz ~y Złamanicc, niedaleko wsi Krzy· 6kiemtl na drogę sądową.
nej fOI'l1~ie z.ażądała 300 złotych I wie, byli świadliami niezwykle prz~
Należy przypuszczać, że i Towa·
ostrz-egaJąc, ze w przcciwnym ra-j krej sceny
r~ystwo Opieki nad Zwie, zętami
zje spl'awę ski~l"uje do policji, a
...
. .
zarazem opublikuje w J))'asie enZarządca dobr Łagu~wmkl. Tade- wyciągnie z tego odpowicdnie kon·
deckie.i, Obuchowski wezwał 1'0- lI~Z Dębowski, zorganizowil1ł na sekwencje. Niedopuszczalnym bobotników.
biegnące polem dwa psy rasowe o- wiem jest, żeby rządca folwarku
\Vidząc, że jest zdemaskowa - blawę przy pomocy 20 chłopów, mordował rasowe psy na drodu
ną, Wernerowa szybko opuściła I uzbrojonych w dragi i widły
publicznej.
kantor fabryczny, nie mni·ej jed-I
..
:'
nak w dalszym ciągu występoPomimo lIcznych protestow przePrzypomnieć trzeba, że rządc.a
wala przeciw Obuchowsldemu, ~ chodniów Dębowsld zastrzelił z fu- tego majątku znany jest z wielu
ratując już oczywiście własną zji oba psy, Jdóre próbowały rato· bezwzględnych wystąpień i znęca
skórę· wać się ucieczką, przy czym dru- nia się nad ludźmi, zbierającymi
Ponieważ nie ustalono, iżby gieao zastrzelił już na szosie pu· jagody i grzyby w lasach łagiewObuchowski dopuścił się zarzu- I . " ' .
.
.
conych mu ł)I'zez Wel'IlCrową, I bhczneJ,. ~dy bled~e zWIerzę zd~. nickich. Ostatnio. wyt~zono mu
czynów, obecnie na skutek jego łało ~ll( lUZ wyrwac z koła nagonkI. proces o poszczucie psamI sekretaskargi, ~arządzonc . zostało (10-) Dziwić się należy, że zarząd dóbr 1rza konsulatu łotewskiego, który
chodzelllc o szantaz.
11. f{ern\enic1;()wej spoczywa w rę· zakończył się skazaniem brutalnego
l{adl człowieki3 o takim usposobie- zarządcy.

ławie oskarżongch

Sąd

D~iś,

rOCJnic~ śmierci nieodżałowanego

l

o znillJ"'olllJoillJ

W Pabianicach przed kilku
,V" bież. roku .' Vernerowa podniami niejaka Helena Werner, nowni-e zwróciła się d<> Obuchow
i. ameldowała w policji, iż radny skiego, który po zbadaniu spramicjski Jakób Obnchowski, wla- wy wyjaśnił jej, że nie będzie mo
ścieiel tkalni mechanicznej, przy gła otrzymać zasiłku, gdyż ze
ul. Sl'.lmowe.i 1, pod pozol'em n- względu na mie.jsce zamieszkadzielenia .jej pomocy, jako czło- nia jej męża, nie nabyła praw
nek komisji opieki społe.cznej, do pomocy ze strony 7Ałl'Ządu
wciągnął Ją do mieszkania spc- miejskiego w Pabianicach.
Ze
ejulnie wynajętego i zniewolił.
swej strony Obuchowski wręczył
Obecnie dowiadujemy się, że pewną minimalną kwotę, liłując
Obuchowskj wystąpił przeciw się, nad majdującą się w cięż
W cl'ncl'owej do władz o szantaż. kim położeniu, kobietą.
:\Iiallowicie przed rokiem jeszSprytna ,W ernerowa doszła
cze \Vernerowa, która porzuciła do przekona·n in, że nadarza się
męża i dwoje dzieci, w Lasku i j1
ej okazja do wyłudzenia od 0zamieszkała z kochankiem w Pa- buchowskiego większej kwoty.
bianłcach, zwróciła się do Obu- .W dniu 22 lipca b. r. zwrócił"l
chowsklegó, by pomógł jej w 11- się do Obuchowskiego, oświad
ilyskanlu pomocy z wydziału o- czając wręcz, że o ile się z nią nie
)lieki społeczne.i na wynajem pOł'OZumie, względnie z jej konowego mieszkania.
chankiem, to sprawę skieruje do
Obucho,"vski zai,n teresowal się policji, a niezależnic od tego 0tą sprawą i polecił Skierować 00- publikuje go w pl'asie endeckiej.
powiednie podanie, OŚWiadcza-I Tego dnia w godzinach popojąc, że nie może sam decydować łudniowych ponownie przybyła
'" ty<:h sprawach.
do fa'b ryki Obuchowskiego, przy

Na

,'

Kradzież

nowem

brrlantowej broszki

Sprawcą okazał si~ monter, naprawiający dzwonki
Przed tygodniem z mieszkania KOWSKI (Kopernika 57), z zawodyrektora firmy "BarwanU·' - du moater. Penczkowski w kryl'. Augusta OPPERTHAUSSERA tycznym cusie reperował dzwonki
osłlarźoneeo
}lrzy ulicy Sienkiewicza 55 znikła w mieszkaniu dyr. Opperthllussera.
łIowski podszedł do niego, wręcza- o oskarzonym jako o bClrdzo ci- nagle broszka platynowa z brylan· Korzystając z chwilowej nieobecjąc mu bilet, wówczas poczuł, że chym, spokojnym i chorowitym tarni wartości ponad 2000 złotych. Iności domowników i służącej, PtaJ
ktoś uderzył go silnie pałką z tylu rzłowieku. To samo zfzflał Chaim
Powiadomiony o tym wydział pomocy
podrobionego
klucu
po głowie. Oowrócił się i stwier- P~l)tr(; iVski, Kolega. oskb.rżonego . I śled~zy. wdrożył doe~odzenie, które ~szedł do zamkniętego mieszkania
dził, że uderzył go policjalIt, st. Jego . zez.unia pohywaly się cal. , wcz~raj doprowadzl!o. do areszto'i l ,.sk~ad" broszkę. Osadzono go w
J.10r-t. Ambroziak. Oskarźonj zapy- /{owlcle z zeznaniem OS.karżoneg{l
wama sprawcy /<radzlezy.
\\JęZłemu. (l)
ta.l się, dll:tC:rego jest bity, wówczas
Obronc;), aow. LitwiMwa wnir;.
Okazał się nim Hugon PEN CZ·
Ambroziak uderzył go jeszcze raz,
wybijając mu przedni ząb, po czym &ła, o uniewinnienie ,.
chwycił Dimanta za marynarkę tak
~ąd p :; rozpOzmtnlU ~rruwy uzna·
sUnie, że zerwał mu klapę. Zdołał jąc, że w zeznar:iach pdicjantó"
wyrok na 22 uczestmków samosądu
się wyrwać i począł uciekać.
było wiele jaskrawe\ sprzecznoścI
Jak już w Bwoim czasie J.onosi- na śmi~rć.
Zeznający pod przysięgą poste · dal częŚC\ową wiarę ich zeznaniom li~JllY, w dniu 11 sierpnia 1937 r.
Władze pociągnęły do odpowie·
runkowi zeznają., że oskarżony ud e- i uznał jedynie winnym oskarżone· na pola·:h wsi Szynszyee, gm. Czar· dzialnvści karnej 27 uczestników
rzył Jednego z nich, t. j. st. post. gc stawianiu oporu podczas odpro Le.dn, pow. łtdz.kiego miejscowy samo5ądu, z których 22 <l5cby ~
Ambroziaka w chwili, gdy ten od. wadzania go dó komisariatu.
kowal Autoni BEDNAREK, stając ckręgowy w Lodzi skazał na. wię·
prowadzał go do komisariatu.
Za to t1n~~tęp;two r-ąd skazał w oł~f(!nie swej matki pobitej przez zj~ni: od 1 roku do 6 l&~. a 5 unie·
Zeznający w charakterze świad. Szaję Dimdllia na 2 miesiące admwJ.05trato:td. folwarku Justyna wmnil. Na. skutek apelaCJI zarówno
ka pra00dawca Dimanta wyraża się aresztu.
CZERNlCKIEGO, zo5tał przez teg r) prokuratora, jak i obrony, spraw 1/,
___________
mlawiego zastrzelony. Na wieść (' znalazła się wczoraj na wc·kandzie
tVIll zl!urał się tłum w liczbie 200 ~ądu
np~lacyjnego w Warszawi!,
fałszował
lo"SĆb, który dokonał nad admini-I kU,ry wyrok I instancji w całej
stratorem samosądu. Czernicki 7.0' rc.zciągłości zatwierdził. (l)
Kilka~rotnie. k~rany zło~zieJ skazany na 10 miesięcy Słał kijami formalnie zatłl1cwlly

I

IS d
CI

·
. d·'
aDe I
aellnr
zalwler
ZI

I

'I

Kradł

•-

W dnm 18 kWletr.aa U. r. w Ko
na prZechodzącą obok to·
ru kolejowego żonę urzędnika ko·
le;owego Jczefę MICHALAK, nu·
adł_ Ja
•• k·ś
b'k'J zra bł'"
P
t oso nt
owa Jej
sakiewkę, w której
prócz innych

lu~zkach

dokument,
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re wniaż legitymacjq, skradzioną .
Jla
Michalakowoj, przy czym była już
.f.W.
.f.W. .,
przerobiona, a mianowicie zamiast C'ł D Z1'ś
12 . 2
Józefa, wypisano Józef l zamiast :§
Op
.
.
!!I
zona, syn k''0 leJal'za.
StwIerdzono
I ...
również, że i książeczka na nazwi-

Pikantna komedia m!łc)sfts
W r. gł. BARBARA STANWYCK
HERBERT MARSHALl.

.0_________..__________________

zeczy z,1<ljdowała się legitymacja, sIm Bazylego W ojtowicza była
wydana przez Polsl{ie Koleje Pań- sr"łszowan(\
skradziona przez
stwowe na nazwisko Michalakowej. Sciecba.
W dniu wczorajszym Sciech za.
W dniu 17 kwietnia r. b. zatl'zy,
muno w Bydgoszczy osobnika) kM· siadł na ławie o~karionvch w są.·.
ly legitymował się książeczką. woj. dzie okrQg'owym w I;odzi. Oka.zalo
skO\;ą. na nazwisko Bazylego Wor e;ę, że poprzednio już był karany
t('WICZ~. Zatrzymanym okazał SIE~ I,a różne przestępstwa. S:td po roz·
22·letm
Brllnisław
Szych vel poznaniu sprawy skn.zal BronisłaŚ<,iech.
wa Szycha vel Ściecha na 10 mie·
Przy zatrzymanyrr. ~nale7-ioll(\ . sięcy więzienia.
I

od.

Poświęcenie

olbrzyma oceanicznego

I

.rzg"ng
. 500 zazlofgt:h
nieczytelny podpis na czeku
Na ł3owi8 v~lwrżcDych
sądu mu) żc podpis na czeku nie odpogrodzkiego w Łodzi zasiadł w dniu wiada podpisowi będącemu w icn
wczorajszym były dyrektor Prze· posiadaniu.
mYl;lowych Z"kład(w Hutniczych
S?rawa oparła się o Eąd.
11. n. "Torant" w Warszawie S4-1et·
Oska.rżony do winy się nie przy)Ji TEOfil CZAP}.JljSKI.
znał, twierdzą.c, że podpisywał czek
Akt oskarżenia zarzuca Czapiń  stojąc i może dlatego podpis był
skiemu złośliwą zmianę podpisu na nieco zniekształcon~r.
czeku, wystawionym na Bank Go·
Sąd w wyniku rozprawy dopaspodarstwa Krajowego w ŁodzI.
trzył się złośliwej zmiany podpisu,
W dniu 17 lipca r. b. Czapiński rlokonanym w tym celu, by nie mowręczył cr.ek na 300 zł. nieja.kietr.ll żna było go zrealizowa.ć i skazał
Wacławowi :Michal~kiemu, a kiedy C2apiJiskiego na 500 złotych orz y I Małz(lJlka. 'j')rezesa Cunard - Wbite - Star - Lina, lndy Bates OChrzCHIł
Micb:J.lski przybył do banku celelli wny.
nową ,.'Mauretanię·', Okręt ten o pojelllw)śt:i 34.000 ton jest najwiępodjęcia należności oświad('zono l
kr;zym ·)krętem handlowym, jaki opuścił dotychczas doki "~elskie.
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DZISIEJSZY PROGRAM
RADIOWY
9.15 Regionalna transmisja z Now.
gródka.
11.45 "Spacer po starej \Varszawie'
.- felieton wygłosi Irena Jaworska.
12.03 Poranek muzyczny.
. 13.00 "Książki mojego dzieciństwa"
- "Jan z Tenczyna" - szkic literat:
ki.
13.15 Muzyka obiadowa.
15,00 Audycja dla wsi.
16.30 "Gość z Ameryki" - słuchowi
sko Janiny Morawskiej,
17.05 Recital śpiewaczy Elisabetb
Wilde.
18,00 "W świetlicy tatarskiej".
18.30 "W tyskim ogródku" - poo.
wieczorek przy mikrof()nie.
20.00 Koncert kameralny w wykona.
niu kwartetu smyczkowego konserwatorium w skladzie: Alfred Miiller I skrzypce, Olga Nietschówna - II
skrzypce, Aleksander Lewandowski altówka, Bronisław Burcha:rdt - wio·
lonczela.
21.00 "Ta - joj" - wesoła audycja
w opracowaniu Wiktora Budzyń~kiego
22.00 "Trubadur" - opera. Verdiego
Reportaż operowy w oprac. Witold.
Noskowskiego.

laeadnienie, kióre nie prze§iaie zajDlowat umgslów
Czy radio ma kształcić., CZYI Mała &dwda - ktoś powie-I Niemczech, t\Vloszech, Norwegii klamę i pobudzają zainteresowa
- 010 zagadnienie, któ- bo ta muzyka nie była wiele i w Polsce również - daje się nie.
re wc wszystkich krajach nie waI·ta; lU!dzie naprawdę zdolni · stwierdzić ożywienie działalno
przes,taje żywo zajmować umy- i muzykalni będą sobie grać mi ści różnych związków śpiewaNie należy wreszcie zapomislów. Tam, gdzie radio zmierza mo radia, a że mniej będzie czych i muzycznych, zwłaszcza nać o bardzo żywej potrzebie
przcde wszystkim do bawienia kiepskich amatorów, brzdąka- w zakresie muzyki kameralnej i kształceni'a się istniejącej dziś
~łllcha('.zy, podnoszą się c.oraz jących na fortepianie _ tym ludowej. Zjawisko to świadczy wśród publiczności. Odczyty,
poważ1liejsze i liczniejsze żąda- lepiej.
wymo'Yllie o tym, że jednak ra- kursy dla dorosłych, uniwersy11 ia. by nadać
radiu ton barMoże lepieJ' a może nie Nie dio nic hamuje czynnego stosun tety korespo~dencyj.ne św.La.d. . ;.
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1VC Il za, au o ecny program s a ce jak i na wielu innych może'
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1 y. ,rozwIJac·.ii am~rykańSikich zawiera spo tyiko ten~ ikto ją sam u~Tawia ki, radio pobudza i rozwija za_l.Jąc~ Si~ w ~ze~~g~l d{~art ,~~ru
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'l" SWla owa szeregu radIO f OUlI.
)):,~st w .kraJach, gd~le kler.ow- prawdy.
Muzyka jes't sztuką, l11,~'. a e l o upla" J:llUa muz) d.
l11cy radIa kładą nacIsk na rolę bardzo slkomplikowana i rze- Z) kl.
,'Vięc jak jest właściwi,e z tą
kształcącą programów, słucha' czyw,iście trzeba dużej d'ozy spe
Podobne zjawisko da się za- bierną postawą słuchacza? Chycze woł~ją o. ~ie.cej ~aba~y i cjaLnego wyksl1takeni'a, by móc obserwow~ć także. w za~uesie: ba ni,e ,tak ź~e, jak.by się mogło
rozrywkI. J aklez Jest rOZ'Wląza- ją na'leżYcie zrozumieć i ocenić. teatru radIOwego. Gdy radlO za-· zdawac. TWlerdzeme, że brak
nie tego dylematu i czy to Niewątpliwie jednak może ona częło nadawać słuchowiska, 0- czynnej postawy bardzo przejest naprawd~ dylemait.? Czy te dać bardzo dWżo również i tY111. bawiano się, że Indzie przestaną szkadza kształcącemu wpływowi
l' z e k ~
~
prz~~!w~eństwa: k~órzy, nie mając wykształce- c!lodzić ~o. te~tru , zado~~lając radia, je~t popros,tu. je~lOstron.
"k.-sztaklc . I "ba. wa.ć me dadzą n.I.a muzycznego lubią muz"kG i SIę bardZJ.e, J bIer,nym, 11l111e. J pel- ne ..Bo IHe w, szędZle l me zawsze
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~Ię poą? d loI Ć W .lak.IJ..W> "u? ym CI~S~ą się nia dzięki żywym re- nym prze~ywanlem ;'iZ lI ' l
ra- r~c 10 ~~. an~a (O kon,templ~cji i
srodku , który kazdy kraJ dla akCJom uJczuciowym. Musimy matyczneJ w domu. Tymczasem blernoscl. fe audyCJe rad'JOwe,
siebie irtdywidualnie z.naleźć po więc roz:r'ń'żniać uznanie dla mu okazalo się, że nadawanie przez które odwołują się do prawd.d winien 1. ,.
_ '.'
_,
zyki,. opame lI1a wiedzy. teorety. ra.dio s, zŁuk teal.ralnY,ch, odpo- wych .za.int.eresowaII, które zaJ e d'nym z zasad mczycb pos t u cznej lub praktycznej od uzna- WIC d mo
zra d 10 f oJ11zowanyc11, spo l~aJaJą Istotne potrzeby słuJatów hmałcenia i '!Ychowania ni~', rodzącego się z ~~ystego za właśnie zachęca słuchaczy. do te· :h~l:~a, dając ~lU ciągle !lową i
w naslzych c1asacb Jest aktyw- mIłowania do melodii i rytmu. go, by tę samą sztukę .leszcze ~WlCZą slrawę l przynoszą l~Clnny stosuneK' .człowieka do życia Że radio, równolegle z popular. ' ra.,: z,ob.aczyć na sccni~. ": A~l- I~kt z szel:okiI~l światem; iy.
w ·0~'6Ie • . a do dóbr _ kuJtu.ral~ nością .muzyki, szerzy tego ro- gIlI slwI,erdzono oslalmo ozywIO ,CI('m, WyWIerają wpływ dość sil
nych, które ~hlCe zoobywać -.W dJza.fttzamilowanie do n~uzyki ną działa~ność różn?'cl~ teatr?'.... ny, ~;v przełamać bierność;'
szczegó1Jno'ŚCI. Własnym 'WySIl. to chyba oczywiste.
amatorskIch. podoh11le .lak Z\Yląz wołi1 c czynny stosunek do ty,~ h
kiem, własną pracą, i staraniem
Tu natrafiamy' n-a zJ'awisl oków śpi,e\Yaczych i muzycznych, WflJ ;t ści, w klórych pneblzy,
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Tak samo transmlsJc z zawo-,'·dI .uI.a :0 po.sre l1lC~y. _1. r..~,,m:u s1
~:adomo~el l :umIeJętnoścI, Je- dzeniom G szerzeniu przez radio c1ów sportowych nie wpływają takt z zyclcm, l ,szerokIm śWla"li ch~e Je sobIe lI1apr!wdę! głę- biernej postawy. Równocześnie przedeż na obniżeuie frekwcn-l ~em - Lo na .!,,·Jt~ksza zdobycl,
boko l Itrwaleop;rzyswOIĆ.
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Rh chodZI () radIO? NIeJednokrotnie s,połlliać 5i~ ni~łl z p'e).
"1 ąd em:' fera?
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poslaWle .n'le
sbrehaeza,
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skłania go Il'aeze'j (lo biernego
odbioru. Wefmy clioa1y ten
lak roz.~eełtnlimy SpOlsOJ)
Wielka impreza muzyczna Polskiego Radia
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slu~hania:' gl~nfk] :Je'st
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staje otwarty, a nikli wf.aJciwie
uie słuch-a go z uwagą-; muJZyk.a
stanowi ty1ko pnzylemne Itto 'CiIa
innych ~a,lęć, słyszy s1~ 'ją" ~le
się je,l nie slueha. TG 'jest naj.iaskrawszy przykład., a.ł~ mMna przytoczyć i
Bo nawet
- I'awa:
.
jeśli się slUbha
ulwawe,
to jakże c71ęjsto jest to pdpro'stu
uciecztka' od powami,ejs;zycn i
głrębszycl1 1l"0000000yślan na przy.
.
kre a zy'ciowe tema't'y.·
Radio ,powiacllają lOiekYórzy - me skłania dG skupienia',
przeciwnie _ ci<>."ła ZJniermość
'ti!:>
tematów raczej il'OZIPTa.sZa'~ wy
twarza p 'GwiemcliQwlllY sto'sune'k dro zagadnień:.: I
Inni .J·alko przyk.łan })Ie~o
~e
nastawienia przytaczają stosu·
T1!ek słUiChacza: do radiGwych
transmisji z życia, n'P. tran'Smisji sportowydl.
\ I
. ''''
Dzięki radiu L powlaoaJą _
bierzemy dzisiaj udJział w grach
i' zawo'dach sportowych, si edząc w domu. Większości ludzi

me.

Zespoły i arly§ei radiowi coraz
czękłeJ wychodzą poza mury studiów, ~az chętniej występują bez·
~§redD1~ pr~ed słuchaczami, coraz
ZTfJ8Z)' ,est tch kontakt,; pubUcznośclą· T~o rodzaju mdiowe kun.
rerty publIczne nie ograniczają się
do zam Imięt eJ saI'I Iub ogrodów, ale
przenoszą się również na peryrerie
miasta, a nawet daleko poza graniee siedziby swych rozgłośni.
T k
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.
a ą WIe ą egoroczną Imprezą
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Artyści radiowi zatrzymają się
na polskim wybrzeżu aż do soboty,
by nawiązać jal. najbliższy kontal.t
z ludnością, która rzadko może
mieć sposobność bE.'zpośredniego po
wania swych dobrych mikrofonowych znajomych. Dnia 5. VIII. od·
będzie si~ koncert w Wielkiej Wsi;
w sobotę zaś 6. VIII. w Chojni·
cal'b nad jeziorem Charzykowskim,
skąd o godzinie 16.00 nadana zo°
stanie transmisja na Clałą Polskę.

Tutaj też zakończy się podróż mikl'Ofonowa, która z pewnością na
długo zostanie w pami.... i zarówno

LUPINA

w rewelacyjnej obsadzie gwla.d
amerykańsłiego ekranu:

Melvvn Douglas

Varginia Bruce

Warren William
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naniu
szcrokimrzeszom
bJiczno::ici,
jak nigdy dotąd. pu
_ grupę ćwic~~ący('h bronią w obozi;"l pCJd Rzymem.

JzaO,~~ (~j~le,~~~iz~~ol~l~e:i:'o;~~~s~~~

Nowogród".
"
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to coraz bardziej wystarcza. I, zamist szerzyć chęc do uprawiania spo'r tów, do - czynll1e.i.
prawd'ziwe.J·' .g ry ru~howej" raclio wytwar:i:a bierną pootawę,
w której SpO'l'1t trakŁuJ,emy tylko jako widowisko, a nawet
mniej niż' widowisko, bO' oglą
damy cudzymi oczami, oczami
sprawozdawcy radiowego. Tak
samo w innych dziedzinach
dzi<;ki radiu Zycie przychodzi
do nas. zamiast byśmy go sami
cz .... nnic szukali.
A czy z muz~-l{ą Jest inaczej?
\1 IIz~'kn zajmuje dużo miej,scn
w pl'()~,ramnch radiowych i dzię
...
1- i l")(li li ~tala się dostępna w ~;.koJ ;~nie faszystów: :; wychowaw0 ów. Wszyscy wychowawcy mIodzie'
,.
'
.
l
żv. 'Vloch mus'7", re''''"larnie raz na tydzieil prze0hodzić wyszkolenie,
swej najlepszej formie l wy -.0...., "'~
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AUDYCJE ZAGRANICZNE
KALUNDBORG (1250)
21.20 Koncert symfoniczny. W pl'ogra,
roie: Symfonia Es-dur Mozarta na
skrzypce, altówkę i orkiestrę, Uwer.
tura Egmont Beethovena.
DROITWICH (1500)
18,30 Muzyka kameralna: Kwartet Emoll Smetany, Carpricio i fuga. Men.
delssohna oraz kwartet F-dur Bee.
thovena.
21.45 symfo~~:y~u(I~~umanna.
20.15 "Rigoletto" _ opera Verdil!@O \
ll?ziałem Lauri Volpi. Transmisja I
Vlchy.
.o'
' HILVERSUM ~ (1875)"
14,10 Sonata "Waldstemowska C-dur
Beethovena.
14.4,0 Koncert sY!Dfoo.icrny z Scheve·
nmgen, dyr:rguJe Ignacy Neumark.
W Jj):ogramJekPo,lonez AD-dudr Szcop~.
na, \oncert s rzypcowy ,ut zaJ'
kowskiego.
OSLO (1154)
19.45 Utwory fortepianowe Unbr.ł
PRAGA (470)
21.10 Szecherezada Rimski' lt~
wa.
J

muzyczną,. b'ę:Izic po.~r6ż ~ mikroro-/ propagandowej podróży będzie Regionalną audycję drl=-~
nem statl{1eru po WisIe az do mor- Płock, który swym przepięknym "Dzień Nowogródka" org'
...
bkkh wybrzeży
.
położeniem i starymi murami stylo- głośnia w Baranowi czach. kt6ra po a.
Polska kapela ludowa Feliksa \ wych budowli tworzy wspaniale tło ~~~I~~iol:k~rxi do programu na fd
Dzierżanows~(iego, "Czwórka radio- koncertu. Wieczi)rny koncert w
Transmisję nowogr6dzką ~poczale
w", Aniela Szlemińska i - jako Płocku przeznaczony został dla pu- o godz. 9.15 reportaż malający. pięJknc
konferansjer - H. enry.l,i Lad.osz,. na bliezności miejscoweJ', a zatym nie Nowogr6dka i okolic.
Msza święta
transmitowana
~e
stat k u Tow." VIS t uIa w me dzle Ię będzie transmitowany. Następnego również
z Nowogródka;
po llabołli6.
dnia 31 lipca pożegnają o godzinie dnia zatrzyma .;ię zespół radiowy stwie pogadanka o przeszłości tego
7.2Q pogodnym koncertem stolicę we Włocławku, by o godz. 12.10 miasta, które było kolebkIl Miekiewi·
i słuchaczy.
przedstawić się miejscowej lud- cza. Następnie nadana zostanie łra.nsP'
1
t .
ł •
misja z po,siedzenia "Dni Miokiewilerwszym e apem e,l weso ej ności po czym ruszy w dalszą dm· czowskich" i wreszcie na zakończenie
a ......
ił! gę do Torunia. 'IN historycznym - audycja re!!,ionalna p. t. "w, nOlWotym mieście wystąpią artyści o go, grodzkiej stronie".
dzinie 19.30, przy czym koncert W godzinach popołudniowych o godzinie 18,00 znajdą słuchacze w proten transmitowany zostanie na ca- gramie jeszcze jedną audycję z Nowo·
łą Polskę. Nazajutrz, t, j. dnia 2 gródka; tym razem będzie to audycja
sierpnia zawitają nasi artyści do słowno - muzyczna p. t. "W świetlicy
· dza, g d'
k oncer t owac- b ę' talar ski ego oddziału Z. S." w Nowo·
Gru dZłą
Złe
gródku.
dą dla miejscowej publicznosci. Dal 111. . . . .- - - - -. . . . . .
sza podróż prowadzi przez Tczew, •
gdzie zespół ladiowy przesiądzie
się na ;:JarQwiec morski "Carmen",
na pokłaqzie którego koncertować
zapowiada na dziś
będzie dnia 3 sierpnia o godz. 7.00.
niepogodę I
J.eszcze tego sa ?Jego d~ia o~będ.zie
Idziemv więc wszyscy do
' SIę uroczysty Wjazd radIOwe) ekipy
nie na Oksywiu "koncert dla marynarzy", transmitowany na wszyst- \ "
I,ie rozgłośnie, wieczorem zaś kcn-\
na znakomit, komedię
.
p, i.
cert w Orłowie, który transmitowa'l.
eensacY]n,
ny nie będzie.
A __

j
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ią uprawiać muzykG w domu,
Dawniei w każdej prawie rodzi
nie Jdoś grał na jaldmś instrun1r!1cie luh śpiewał dzisiaj Berlin-Parvż-Nicea-Monte
zna,idujem.\' coraz mniej ama.
Zapisy i informacJ'e:
torskici mu:zyki,

-I

.

Carlo-(annes-Wenecja. .
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27/IX

zł. 422.-

Wagons-LltsUCook. Piotrkowska 68. tel. 170-70.
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Lódź,

dnia 31 lipca ] 938 r.
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z różnica 24lekkoatleci
punktów I
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Rumunią

•

Panue wUlllral
J·ui PIecz z CzechoslowacJ-~,
=

J~Tcwraj rozpoczął się

lach
r
a Danowie z Rumunia

wo enisislów na d

.

U
w Czeru io ,,"caeh międzypaństwowy lek11
II
lwatletyczny mec·z Polska - Rummlja. Pierws~y dzień wykazał
miażdżącą przewagę polskich lek
W
.
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. dIn'
koatletów, którzy zaięli wszyst-I
tezo.raJ w rUf.{II? p' IIU me.•
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. czu elll's owego pan o s'k a -J{lIe
pierwsze
ws.zys'tkle
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W
.
k ... zec oSJowacJa o puc ar ' ro o
drugle
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24 pkt. (43:19).
mIS r zostwo
ro ko:v eJ . Eul'~100 mtr z
'ę' ł D
k' py, para pols'k a JadwIga 1 ZofIa
a11.ows l Jędrzejowski e pokonały parę
' : wyCI zy
(P) w czasIe 11,1 przed T'r oJanow
.
11 2 3)
.
C'les k-ą H'
em Mue I"!l,e r ~- S o b ot l(llln
~
,. . rumun Lless k ova w t rzec 'h se t ac h 2 :6 , 6: 4.
s11,4.

W WiJrsziiwie

'-ł

6:4. Po dwuch dniach Polska 1 znacznie lepiej i panują .rut nad
prowadzi 3:0 i ma już zape- sytuacją. Czesz'k i nie rezygnują
wlliOl11e zwycięstwo.
i prawie do końea boczy się 0\ ;\7 pierwszym secie czeszki stra walKa o prov,adzenie. Stan
wyg'rały dzięki lepszemu zgra-' meczu brzmi kolejno 1:0, 1:1,
niu. Atak gości s!lwnceniŁrowa- 1 :2, 2:2, 3:2, 4:2, 4'3, 4:4, 5:4,
ny był przede wlSzysiJldm na Zo 6:4.
fię JędrZ'ejowską. Goście prowa
VV trzecim decydująeyrn sedzą kole.lna 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, cie początkowo
polki mają
4:1, 5:2, 6:2.
znaczną
przewagę i prowadzą
W drugim secie polki grają 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1. Dopiero

teraz
inicjalywę
przejmujq
czeslJki, które zdobywają kolejno 3 gOOly. Po zdoby-ciu piąte.
go gema przez poTki, czeszki po
prawiają na 5:4,
ale naslJępny
gem. ::I. zarazem. 's eta i mecz wy
grywają polki.
Dziś odbędą się pozostałe sin
g11e. 'Vyniki tych spotkań nie
będą już jedna'k miały wpływu
na ostateczny rezulltat m.eczu,
który został już wygirany przel

:wi skoku o tyczce rumuni wy- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD"iiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU PoJJSlkę.
padli niezwyklie słabo, nie przekraczając wysokości 3.20. Zwyciężył polak Mucha 3,80 przed
polakiem Klimcz3'kiem 3,40.
W Brasovi-e odbywa się mię-.
,W kuli zajęliśmy zn-owu dwa
Łodzianin
podczas
sparingu
z
Kolczyńskim
złamał
l jest dzypaństwowy mecz tenisowy
rękę
pierwsze miejsca: 1) Fiedoruk-·
Polska - Rumunia. Pals1m re1-1:,78 przed Praskim 14,74,
na dłuższy czas stracony dla boksu
prezenltowana jest przez Bawo'\V biegu na 5.000 mtr. &tracirowskiego i Spychałę. RUilIlunła
liśmy drugie miejsce na skutek
Obóz bokserski
:Wydane popołudniu świadec- podciągnął go w kondycji. W przez Schmidta i TanasCiSeu.
dyskwalifikacji Karwows'kiego
znajduje się pod two lekarskie brzmiało następu- mie.isce
Pisarskiego pojedzie Po dwuch dniach Polska p'r oprzez sędziów rumuńs,kich. przygnębiająjąco: "złamanie poprzeczne V ko prawdopodobnie Szulczyński, za wadizi 3:0 i ma już wyg.rany
Pi1erwsze mi,ejsce zajął Soldan
cym wmżeniem ści prawego śródręcza z wygię- wodnik "Ceg:iJehkiego", bo niko- mecz.
(P) w czas1e 15:35,6. Karwowski
nieszczęśliwego ciem grzbietowym odłamów - , go innego nile ma PZB. pod ręPierwszego dnia w g,rach pouzyskał czas 15:41,6, ale wskutek
wypadku,
jaki opah'unek gipsowy na 3 tygod- ką.
jedyńezyeh Baworowski pokodyskwalifikacji, drugie miejsce
wydarzył się W nic i przerwa w treniugach hoSytuacja za tym na kilka dni nał Scłumidta 6:2, 7:9, 6':3, 6:1,
przyznano rumunowi Cristea środę
wleczo- kserskich na 3 miesiące".
przed wyjazdem do :\Venecji a mecz Spychały z Tanasesou
rem, w czasie
Powyższa ekspertyza wywola- przedstawia się nap-rawdę tragicl został pll'Zerwany p,r zy stanie
15:50. Ostatni był rumun JOI11ita.
skoku w dal zwyciężył Hoff
Pisarsk.f
treningu sympa ła b. przykre wrażenie nie:tylko nie. Nasza drużyna jedzie nie- 3:6, 6:3, 6:8, 4:4.
tycznemu bo'k se na kolegach Pisarskiego - u- maI na pewną przegraną. Brak
mu,n (Pl wyniikiem 7 mtr., drugi
W ~OIJOfę dokOlIczono przer.
z kolei rumun J.onescu osiągnął rowi łódzkiemu Józ,efowi Pisar- c~estni,kach obozu, lecz przede wszelkich wiadomości o Rolhol- wanego meczu, który os.tatecz6,96, trlZecim był rumun Lupan skiemu.
wszystkim na czł-oukach ~aT'Ządu en pogłębia jeszcze bardziej mi- nie wygrał Spychała 3:6, 6:::1,
przed polakiem Sulikowskim.
PZB: W przededniu niemal wy- oorowy n3stró.i i na obozie i 6:8, 9:7, 6:2. W grze !,>'odw6jne.l
Bieg na 800 mtr., przyniósł poOto w czasie ostrego sparrin- jazdu do 'Vloch drużyna nasza wśród kierownictwa.
para poLska pok~mała rumuń'
lakom pcllny sukces. Piel"Wsze gu, }ak.i przepr0'Yadza~ z Kol- tak pechowo została zdekomple
Wyjazd drużyny nastąpi do- sł,ą (j:3, 8:6, 6:4.
miejsce zajął Sła,niszewski, który czyuskim, ul~ł PJSa1'ski w pe~v- towan.a w wadze średn1ej. która piero we wtorek, 2 sierpnia. i\v,
Dziś zal<ończenie meczu.
prow.ad:zil od start'tl do mety. ~ n~ momenele walki zta:n.tamn była jednym z silniejszycl1 pun- Wenecji stanie ekspedycja po.
Czas jego wynosił 1 :57,1. Drogi rę . d ~ ~~arte~ w :t-r;,f!ach • Idów naszej reprezentacji prz-e- 30-godzullnej podróży. Mec'z od-I
polak 2ylewicz Jrtoezył ~ą wal p~~ p u nlOwye ~o
J'S3.r- ciwko włochom. \Vedług zgod- będzie się w sobotę, 6 sierpnia,
kę z rumunem Lapus8nem. Os·t a- s p~ddan~ .~dat.l1om \ekar. nego zdania. członków zarządu na Lido w " Luna Parku" i roz \V
tecozme zwyciężył polak 1:59.5,; : ~ ,l prze Wl~~ ~oenrtgen~ P~B. i .trenera .Sztamm~, Pi sar- pocznie się o ~odzinie 9 wieczo Niemcy prowadzą 2:1
rumun inW a u ,2:01.~, enra!'ły. ' oglC'Znemu w
Złe O' ope S-kI maJdował S'lę dbecme w do· rem.
J
Nemes (Bmn.)~
.
, ~y.cmym_dr. G.:-o-belSlk'iego.
sk'Dnalej formie i obóz bardzo
z Jugosławią

e rezenlacja bez Pisarskie.

VI Brasovie
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Dwa rekord, Polsle; 1
na mistrzostwach lekkoatletycznych paft
w,~~. - '.

lekkoaUetyeQl'e lJll..
s'brzostwa P,01l!ld ~
,
WlCzoraj

Pierwl!J.:l:egQ dnia lIS'IańOwlOIl()
'd wa nowe rekordy ~ki. Fla~
k'Qwicz6W'OA ust.a:łiłla. rektn'd:w
kuli, a Wa1asiewie~6wn. w S'ko
ku "W da! z miejsca.·
Z łodiziane'k SlomczewiS1ia li'y
ła druga w s:koku w datwynikiem 000 za IWalasiewiezowną
(571)' trzecia Kamińska 492.

-<

decrduie O proteścfe P I

No"g zwroi

* WJ- ~l l~pra:Wle
" '_ '. ~!Weryfik~'. ,
t.

eji zawodów lIgowycll OraeoVla
~ ~()llia~ '{ 3:2. dla ,C racovii) na
stąpIł w, Plltłek nowy: zwrot
Oto' zarząd :PZPN otrzymawsry, protest :Polonii pmeeiw«ro
decy.zji ~arz,!diu ligi, kt6~y wyp:owlOOzlat !SIę za. zweryfikowaniem: meczu wed.łwg . wyniku na
bo.i sku, zwr,6dł się do zarządl\l
ł·
ligi z uwiadomieniem, . te
OS
S ORla
stwierdzone zostałAo pr'zcl.lrocze
w boksie przydzielonym nie przez zarząd ligi par. 55 ,s ta
Ł d i
tutu ligi, nak.azu1ą!Cego zarządu
O Z
niewydawania decyzji, lecz odePolsKi -związeK ])o~erslki po- słanie całej sprawy' z pOwtt'otem
stanowił przydzielić Lodzi orga do w,ydziafu gier ligi db pOfIlOW
Ilizację
międlZypall.stwpwego negQ ~bad.auia.
meczu b"o'kserśiegQ lPo15k'a Ze wiZględu JeOmiak' , na koEstonia.
niectność jak naj~piesZlIliejsze-

P· I ka- E

lIiIt

--

łUol.:arzlił

...

U.,

PO

d:.

~

g J•U.:;ada
'III:

W alośnei

sprawie

NieSPodzianka
Berlinie

W meczu tenisowym fbiaIIIt,.
wyro o puchar DaviSa Wj tIIftfJf

••

II

europe,;skie.i pomiędzy: :!'I'tem~a.
mi i Jugoslawill l'ozegrano 'W
sobm~ gl'~ podwójnI!.
P_a niemiecka Iknk.eł

go

załatwienia całej spraw'V. za- O Ue za tym wydział gier ligi 0- Mełaxa pokonała ~w.
rząd iP~ zamacza, że gotów raz k1uiby
Cra~ovia i il'olOtn.ia nie pail'~ ,iugosłG<wimiską K_a·
jest tę spraWię ;rozpatrzyć, o ile pozostawią zalailwienie sprawy JievicJ - Pnnc'ec 1:6, 7:9, 7:5,
aba zainteresowa:ne IklUlby oraz zarz~dowi PZPN-u. to PZ,pN 6:4, 6:4.
wydział gier i dy'5lCypIiny ligi przystąpi natychmiast do r07lpa
Po dwueh dniaeh Ni-emc')
zgodzą się Ina Ślpies, miejsze załai trzenia protestu Polonii.
prowadzą 2:1.
wienie te.i sprawy, t . .1. bez wJ'aJak się dowiadu'jemy, wy- --~--------------------DR. MED.
cania jej do wydziału gier ligi. dział gier i dyscypliny ligi go-

Ruch ZW'ICI-ez-a

_

Jugosławię 5:2
. nr uT)'\el_
. Rozeg:-any wczoraj ": ,"V •
kIch. Hajd.u~ach me~z, plłkarskl
,?om1ędzy .lug~sł0W:lanską druzyną~. K. J~gosławl~ a Ruch~m
zakonczył ~lę wysokL:U. zWyCJęstw.em drlllzyny polskJie,1 ·w storunku 5:2 (4:1).
Drużyna jugosłowiańska nie

pOikazała gry, jakiej ogólnie od

niej oozekiwano. Graczom brak
chociJat są zaawaQso. na mistrzostwa świata do Amsterdamu
wani teÓhn~c.mie. Szybk-ość była
Zarląd Polskiego Związku Ko skiego do 'Amsterdamu udzieli największym atutem Ruchu i teJarskiego postanowił na swym 0- okręg łódzki (z którym P. Z. Kol. mu zawdzięcza on w dużej mie"I a tnim zebraniJU obesłać kolar- pTowadzi obecnie pertraktacje). ru swą wy;graną· Na czoło zeTrzecim kolarzem, który ma sopołu jugosłowiańskiego wybiła
:,kie mistrzostwa świata, które
rozpoczną się w Amsterdamie w szanse wyjazdu na mistrzostwa. się pomoc, li przede wszystkim
dn. 27 sierpnia. Na decyzję tę świata jest Józef U:apiak. iWyda Stevovic na środku, który był
wpłynęła w pierwszym rzędzie je się ~am, że wysłanie tylko jed inie~ator~m wszystkieh akcji
d U :,kol1ała forma wykazana przez nego szosowca mija się z sen!S'e m swej ~rn~y. Atak o ~praymyeh
zawodnika krakowskiego, Kup- sportowym. Brak pomocy na tra kombmacJa~h z:aw'Od'Z'lł Jednak
daka. Kola rz ten, podczas mi- sie uniemożliwi Kapiiakowi zdo- strzałowo.
:>lrwst w t orowych Polski , jak bycie jakiegokolwiek "płatnego"
Ruch wypadł o wiele lepiej, aWiadomo. o s iągnął nieno't owany miejsca. " Do pomocy" utalento- n~żeli gośde. Na czoło zesp'ołu
", lli s lorii torowego kolar stwa' wa n emu mi strzowi szos polskich wybił &i~ ata1{. w którym nowopolsk ieg o czas 12.1 sek. na 200 należ ałoby dodać jego brata Mie pozyskany Słota stanął na wysom. 'Y~' nik ten stawia J{upczaka czysława, który wprawdzie war- kości zadania.
')
,. r zę dzie llojlepszych sprinte- to ści " europejskich" nie posia- ••••••••••••••••••••••••
róweuropejkicll.
da, ale który umożliwi Józefowi
F UlIdu sze na wyslu\1ie Kup cza Kapia k owi znalezienie się w CZO
1.:\ P. Z. 1\01. już zdohył - ob ee ló,yce europ ejskiej.
nie zarz ą d związku stara się o
Spr:nvy wyjazdu kolarzy polzc1()h;-c i" pi e niędzy na w ysbn ie skich na mistrzostwa świata zde
CHOROBY SKóRNE
<1rll g i ~'g[; ]wlHr;:n tO,'owC'go, 10- cydo ""anr zo,s taną ostatecznie na.
I WENERYCZNE
,:O':l,mina .J ę dl'ze,\()w !\ ldc go, l' Iór y p·osiedf. eniu zarz,Flu P. Z. J{ oJ.,
w mi" l j'zo ~ l w a c1J Polski zajql które ndb ~ dz j e się w przys'zly Zawadzka 10, tel. 106-30
pr.Jyjmuje od 9-1 f j od 5-8
drugie miej sce. Przypuszczalni e cz warlek,
w nied.iel. i 'wlętll. od 9-1
D OlllOCY w wy sIaniu J«drz ejows'zybkości,

I

Dr. SI. Hlbernal

tów jest zgodzić się na projekt
P:ZPN, zaznaczając przy tym, że
nadal podtrzymuje swe dotychczasowe stanowisko, :t . .i- unie- Chor. nosa, uszu i gardła
ważnienie meczu i wyznaczenie
nowej rozgry'lV'ki na 14 sierp- Narutowicza 36, tel. 237·14
nia.
przyjm. W gorlz 10-1 i 8-9.
.JeŚli jednak cho,d zi D Polonię ~ __ ~_.~ __ ~ ______ _
to wydaje 's lię bardto wątpli
Dr. med.
wym, by Zlgodlzila się ona na ominięcie
par. 55 statutu ligi,
gdyż pogwałcenie tego paragl'afu przez zarząd ligi było tei:
puncrdem wyjśda obecnego prospecjalista
testu Polonii.
abordb
kobiuc,ch
i akullarll
Zanosi się za tym lila przedJ:uSródmiejska 28
żenie się całej tej sprawy i w
każdym wypadku tennin 14
telef. 2~O.10
.
sier.pnia przeSlta,ie być akitualny. przyjmuie od 12-2 I od 4-8 !!!!!:.

Józef

fRAłłK

Paulina Lewi
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Dziś zakończenie

A

"Tour de Francel'

Indywidualnie wygra włoch Saftali,
belgowie

a zespołowo

obliczanych przez sUIm owanie
wynikó~ tJrzech najll epszych za
wodIników z każdej ekipy, na
pierwszym miejscu
zn:ajd~je
się BeLgia, która wyprzed.zl~a
'Włochy o 40 minut, a Franc.l~
o 43,5 ·min. Nie ulega wąJI:pHwo
ści, ze ,p ierwsze miejsce przyp:adlnie Belgii. O dT1.1gie mie}sce
na ostatnim etapie francuzi sto
~zą dStrą wuLkę z włochami.
których diieli jedynie róźnica
3,5 min. Caly Wy dek eldpy
fra~usldej b~dzjc zmierzał ,,kierttnku
z,doby ~! ;l
ilrugiego
f)debrać zwycięstwo włochowi. miejsca. w klasy {'il, u c li zesDoloW wynikach
zesPo.lowych wej..

W niedzielę źakoń~zony zosianie w Paryżu naj,większy wy
śdg koIlarski świata ,., Tours de
FralllCe". Dzień piątko.wy byl
dJniem wypoczytnlk.u w Reims,
po którym w ~'obotJę rano nasłą
pil starl z Heim.s do Li~le.
Dotychczas indywiduaLnie p.ro
wadzą: włoch Bartali i belig
Vervaeclie. Niewątpliwie 'Lwyd~ą wyścigu zostanie wloch
BalfŁali, który posiada nad belgiem przewagę 21 min. W tych
waru'nkiacb jedynie ja~dś nieprzewidziany wypadek mógłby

ŁÓdf,

31 lipca 1938 r.

G

os

ŁÓd:f,

Drzeszkodam~
z
Osten"
~~~~~.~~~~~~In~~:'~.~~~:. j '~!!t~~a~lem~!!~ad Dunajem napotyka na
W. Brytanii
kontrakcję

w

z

31 Upca 1938 r.

w Kongo

Bawełna

Ostatnia kampania bawelniana \\
KOllgo belgijskim wykazała znaezl1v
wzrost produkcji. OgÓlna ilość nasio;.
bawełllianycb,
zakupionych 11 tubylców, wyniosła 70 tysięcy tOlln wobcc
63.500 t01l1l w roku ubiegłym. "'-zrost
produkcji był prawie powszechny w('
wszystkich okręgach bawelnianych.

jednej strony wpływa na to postawa
Tygodnik "Hospodarsity Ro-z- ich długów dostawami i należy szu- dzięki solidnej sytuacji finansowej
Siemiec, z drugiej strony - wydarzl"
lIia w Palestynie i na niektórych in- hled", wychodząc~' w Pradze, po- kać rozwiąZlania za pośrednictwem i gospodarczej. Podohnie olbrzyItJch terenach bryty jskiego państwa święcił w ostatnim numerze arty- państw trzecich. Zwraca uwagę mich ]wsztów nie byłaby Czecho·
liOlollialnego. Tym tl"Ż może należy Ilu kuł sprawie udzielenia angielskiej
fakt, że na razie nie mówi się o Cze słowacja w st:l'1ie ponosIc przez
IlUlCZ~'Ć fakt że poraz pierwszy ogloszo
na z\!-slllłll "Niebieska Księga" minister pomocy gospodarczej państwom chosłowacji, aczkolwiek Czechosło dłuższy czas. Odporność jej Zlależy
Ostatnio opublikowano rozporządzI!
Europy śrorlkowej i południowo wacja jest państwem, któremu pod w pierwszym rzędzie od przyszłego
siwa kolonii.
nie gu~ernatora w .sprawie upraw~',
Blc;kitna Ksil:ga, składająea się z 2 wschodniej.
względem politycznym i gospodar- rozwoju sytuacji gospodarczej, wo- kupna l handlu włókIen bawełnianych
cz~śei, omawia calokształt problemów
Angielska finansowa i gospodar- czym najbardziej zagraża niemiec- bec której nie mogłyby mocarstwa w Kongo. Rozporządzenie to przewii wydarzel\ dotyczącyeh całego Impecza pOIllOC db Europy środkowej i ki "D,~ang nach Os ten".
zachodnie być dłużej ohojętnymi. duJe, że uprawa bawełny poddana bę
dum Hryiyjsldego.
dzie kontroli admInistracji, która mo
'V latach powojennych no terenach południowo - wschodniej stanowi
Ciekawie o tym pisze w Iwres- Byłoby wsI,azane, przy przeprowa- że zabronić wysiewania nasion inuych
kolonialnych W. Brytanii nastąpiły pu obecnie główny punkt prac angieldzaniu
tej
akcji
kredytowej
udziepondencji francuslm "Agence heli'
jak dostarczonych przez nią, albo ta~
ważne przesunięcia. Przypomnieć naskiego komitetu międzyministerial uo-mique et Financiere·':
lenie pomocy Czechosłowacji przez kich, których dobry gatunek został
leży choćby naaaoie statutu dominial
stwierdzony.
nego Indiom i odstąpienie niepodległej nego Komitet ten studiuje zagad- "Czechosłowacja, broniąc swej prywatne kredyty, rozszerzenie czeHurmy stworzyło nowy potężny i szcze nienie otwarcia kredytów eI,sporto- pozycji w Europie środkowej po· chosłowackich lwntyngentów łr.b
"ZAPISZ SIĘ NA CZŁONKA
gólnic gęsto zaludniony równonpraw- wych.
niosła ogromne
ofiary finan50we, ewentualnie przez akt'ję pośrednią · ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTW A
ny człon państwa brytyjskiego. Nawet
Niedawno omawiał kwestię tę je.jednak po tycb przesunięciach liczba
do których była zdolna jedynIe
PRZECIWŻEBRACZEGO".
z najpoważnieJszyrh illngielmieszkańców brytyjskich kolonii ko- den
ronnych i protektoratów wynosi 55 skich organów gospodarczych "Fi.
milionów. Stawia to Anglię, tak jak nanciał Times" pisząc, że w dzisiejdawniej, na pierwszym miejscu wśród szej sytuacji :lle jest możliwe rozpotęg kolonialnych świata. Trzeba jecl
Ilak przyznać, że ze wszystkich państw wiązanie :::agadnienia gospodarczewinny byt rozpatrywanie w jaknajkr6tszym terminie
kolonialnych Anglia najwyraźniej hoł go podług znanego planu Van Zee.
dowala idei przeciwstawiającej się nad landa. Dxiś chodzi przede wszystNiektóre przedsiębiorstwa 0- semne prośby płatników w termi postanowiJeń, nadmien'iając rów.
miernej eksploataeji swych zamor- kim o to, aby sytuacja się nie pl!>. trzymały już postanowienia o nie 7 dni od dnia wniesienia proś nocześnie, iż prawo uzupełnia
1>kich posIadłości. Anglia dążyla raczej
do tego, aby tworzyć z nich samodziel gorszała. Wielka Brvtania ma tu wyłączeniu z ryczałtu w r. 1938; by - udz~elać pisemnego uzasad nia wniesionego zażalenia przyne organizmy po długoletnich częstl) możliwości otwarc.ia bedvtów dla nienależycie uzasadnione utrud- nienia doręczonych płatnikom sługuje pła1Jni'kom w terminile ód
kroć okresach prób w kierunku stop- państw, które ich potrzeb~lją O ile niają płatnikom
dnia, w którym uzasadnienie zo
wnoszeniIC do postanowień o wyłączemiu.
niowego przystosowywania ich do spo- sama nie może importować produk- izby skarbowej zażaleń.
stanie doręczone.
~
uzasadnieniu
tym
należy
lecznej i gospodarczej struktury Euro
Ponadto płatnilkom przysługu
tów tych pań:;tw, to może organiMinisterstwo skarbu wydało szczegółowo podać, jakie pisempy.
wniesienia zażalenia
Blękibla Księga nie ogranicza się do zować zakupy z innych I,rajów za- w tej sprawie poniżej podarue wy ne materLały informacyjne zosta je prawo
problemów ściśle gospodarzy ch, ale o- przyjaźnionych. Jest to plan bardzo jaś,nien~a:
ty przyjęte ze. podstawę usŁale do ko.misJi odwoławczeJ w termawia w sposób wyczerpujący l o tyle skomplikowany, ale będzie się trzeNiektóre urzędy skarbowe -- nia wzrostu obrotów przedsię minie dni 30 od doręczenia posta
o ile zezwalają na to łnteresy państwa,
ba
nań
zdecydować,
jeżeli
państwa
wbrew
wyraźnemu zarządzeniu biorstwa oraz jaką w tym celu nowienia. Jednocześnie minister
równlcż i zagadnienia ściśle politycznc. Wymienić naleźy wśród nich mię gospodarczo wolne nie mają być ministerstwa (okólnik z dn. 7 za3l:osowano metodę obliczemo- skarbu poleca, aby zażalenia i
dzy innymi zagadnienia obronności ko wyrugowane z części Europy przez kwietnia 1938 r. L. D. V 9983)- wą. Podania płatn'ik.ów o pisem- odwolania w sprawie zryczałto
lonii i protektoratów brytyjskich. Tak państwa, które wybudowały między nie uzasadniły należycie dOl'ęCZO ne uzasadnienie wydanych po- wanego podatku były rozstrzywięc Błękitna Księga wspomina o roz.gnięte w terminie możliwie jak
budowie portu wojennego w Slogapo- narodową wymianę towarów na nych płatnikom postanowień o stanowień o wyłączeniu nie ponajkrótszym.
I'C, który słał się
jcdną
z najsilniej- zasadzie twardego clearingu i kom- wyłączeniu ich z pośród przed- dlegają opłacie stemplowej.
l>zych baz, stanowiąc niejako ukorono pensacji. Jest to widoczna aluzja siębiorstw, 110dlegaJących w rO-.\Vniesienie prośby o udzielewanie długoletnicb wysiłków i prac do niemieckiego powodzenia. Odno- ku 1938 zryczałtowanemu podat nie uzasadnienia postanowienia KOLONIA TURYSTYCZNO - wywymagających bardzo
znacznych naPOCZYNKOWA
kładów finansowych.
Również i innc si się wrażenie, że sprawę tę trak. kowi przemysł?wemu ~ ~~o~. o wyłączeniu zawiesza bieg terTow.
Zyd.
Studentów FUozofi4
M'i celu WIęC umozhW1ema minu do wniesienia zażalenia do
posiadłości
zamorskie w rozbudowie tują Niemcy jako przenikanie do
aparatu obrounego W. Brytad brały uprzywilejowanej sfery niemieckiej. płatnikom obrony ministers.two dnia, w którym uzasadnienie to H. J. K. i Koła Chemików Studentów tyd6w U. 'J. K.
i biorą nadal aktywny udzlal.
Obiegają tez pogłoski, że niektórl.'. skarbu zarządza co następuJe: zostanie doręczO'lle.
Szczególnie ciekawie przedstawiajll państwa obawiają się pomGcy anW O R O C H T A nad Prutem.
1)
Przed
upływem
terminu
do
.
.
.
.
:si~ wywody
dotyczące
organizacji 1
zażalenia UTzędy ł ~óra'Z1e tWlIl'l~Sl~Il1a I?'r~e~ Komfortowy pensjonat "KraKowyszkolenia sł\lżby kolonialnej. Nie gielskiej, aby nie doprowadzić do wmesDeIl1a
w w. ~nmIl1e ł zaza ~n wianka.", tel. 47, Jl1:>~oje .łaneczne,
wolllo bowiem zapominać, te jedna z konfliktu z Niemcami i nie stać się skarbowe obowiązane są na pi- p a n
•
~. postanowHmm o '!! ączeI?'u, wjkt wykwintny,leiaki, .
laiemnic snkcesów angielskIej 1I:olon1- przyczyną walki gospodarczej w
7.:H'ji tkwi w pierwszorzędnym apara- środkowej i p'ołudniowo _ WSChOd./
Grand-Kino
sW1adczącym. o tym, 1Z płat11iicy patefon, czytelnia. gazet.
de urzędniczym. Tylko bowiem urzęd niej Europie.
Ostatnie 2 dni f
W r. gl.
z brak~ nalezytego, a w s.z<:zeZniżki kolejowe
s wszysIIMI
ni('~
o najwyższych kwalifikacjach
J3k wiadomo, pierwsza realizagenialOll mała dziewc&ynka
gólnośC1 Z po,,:od'!l zbyt ogól~k~ miejscl);vości 83 proc.
przydzielani Sil do służby w kolonIaeh.
wego uza~dnl~ma p.ostan'O~en
W ramach ogólnego wyszk.olenia adm' cia akcji angielskiej nastąpiła w Tur
Cena. za. pobyt 4-tygodniawt
nb,tracji państwa utworzone wstały cli, kt6ra pod względem politycz.
w filmie p. t.
o ~łączemu .rne byh w momo- 97l,() d.
s[ł(,cJalnc Instytucje dla dokształcania
2-tygndniowy'
52,50
zł.
nym
zbliira
się
obecnie
do
angielPasażerka
ŚC1
przedstaWiĆ
na
swą
obronę
urzędników, którzy zamierzaj .. poświę
współpracy na t e - .
.".
konkretnych zarzutów, urzędy
Zgłoszenia przyjmuje i informac'ii! się pracy w koloniach. IslnieJą sko-francuskiej
. .
.
Shlrley w'ystępu)e w Clhmsklm
skarbowe powinny z urzędu wi~c specjalne instytut,. 1 placówki dla reme śródZIemnomorskim.
Anglta
telltr.e mówi i §piewa po chińsku
. . , . cji udziela s~kreta.ria.t Towarzys1;w,.
urz~dników, prawników, leka1'Z1, ad- udzieliła Turcji
kredytu 16 milioD&iś o g. 12 i 2
p~zed pTzesłam~m zaza~e~ kO'IUl- Zyd. Stud. Fil. U. J. K. we Lwowre,
ministracji rolnej, socjologów ltd.
nów funtów szterlingów, t. zn. bliZ PORANII. CeDY od
5J.l odwoławczej udZlelit.płat- ul. Stanisława 5. Szezegóły w pro ~
Stała wymiana pomiędzy członkami
~ko
100
miln.
tureckich
funtów
',=
2.
VIII
premiera
(nolUwa
ZUzanna
nikohm
szczednig~łOWYC~
~)lsem~ f'pE'ktach.
lokalnych władz administracji w kolonyc masa
en wYDnem.onych
niach i centralnymi władzami admlnl- około 500 miln. złotych, za poręką
slrac.ii angielskiej w Londynie stano- "Eksport
MIĘDZYŚRODOWISKOWE AKAD.
Credit
Departament"
wi doskonałą gwarancję systematyezKOLONIE LETNIE H. A. Z.
(dział kredytów eksportowych prz~
ucgo wewnętrznego kontaktu pomię
lAMNA
kanał
dzy organami lokalnymi 1 władzą cen- angielskim ministerstwie handlu).
ad Jaremcze nad Prutem
Rząd turecki będzie przy tym mial
tralną.
Opłata za
turnus
4-tyg~i(),.."
Rozdział poświęcony
zagadnieniom zupełną swobodę zakupów w Anglii,
89.50 zł.
gosllodarczym i finansowym zawiera
PIWNICZNA - ZDRÓJ
obok Krynicy nad Popradem
szereg danych, s których wynika żc płacąc gotówką ze środków, uzyskanych
z
pożyczki.
Tylko
6
miłn_
mieszkańcy calego Imperium Kolonlal
Opłata za turnus czterotygodniowy
nego W. Brytanii produkują na eks- funtów musi być zużyte na zakup
zł. 92.port prawie wyłącznie środki spożyw materiałów wojennych i floty, co
ZAKOPANE
czc, bą'dź też artykuły rolne i surowce dowodzi wybitnie politycznego chaOpłata. za turnus czterotygodniowy
89.50 zł.
mineralne. \V zakresie tych surowców
TRUSKAWIEC
mineralnych glówną rolę odgrywa Try rakteru pożyczki, spotęgowanym
Tanie ryczałty 3-tygodniowe.
nidad, podczas gdy pozostałe tworzy- jeszcze faktem, że za sześć milio ·
Na wszystkich koloniach: ~kt pierw
wa mineralne produkowane są w nów ręczy sam rząd angielski, a
szorzędny 5-razowy. Wille komfortomniejszych ilościach w Rodezji 1 Mawe. Pokoje 2 - 3 osobowe. Boiska do
lajach. Poza tymi trzema ośrodkami Eksport Credit Departament ręczy
gier i lekkoatletyki. Ulgi kuracyjne.
produkty kolonialne angielskiego im- tylko za resztę.
Turystyka. Szczegóły w prospektaeh.
Według informacji
londyńsIdch
perium - to prawie wyłącznie surowZniżki 50 proc:. z każdej mie~ci.
ce rolne. Wyuika więc stąd, że pomyśł - pisze "Hospodarsky Rozhled" Wyjazdy indywidualne. Zgłoszenia ł in·
ilOŚĆ gospodarcza kolonii uzalC'lniona
państwami, na które przypada KOformacje: Sonia Jakobson, Lódt, Po·
.iest calkowicie od rozwoju cen rynmorska 50/2 w godz. od 17 do 21. !.owych surowców rolnych na świecie. lej przy org,a nizowanill angielskich
Zapisy tl"WPją do 10 wrzemta.
Lata ostatnie przyniosły najwymow- kredytów eksportowych są: Rumuniejsze tego dowody. Tak więc rok nia, Jugosławia i Grecja.
1936 i 1937 był okresem pewnego poIV AKADEMICKA WYCIECZKA
W odr6żnieniu od Turcji, która
lepszcnia się sytuacji mieszkańców j
ZAGRANICZNA
$wój
dług
może
spłacać
dostawami
wzrostu icb stopy życiowej. Zbiegło
Z AKADK\fIKAMI DO P.'LESTYNY,
si~ to, jak wiadomo, ze zwyżką cen na surowców (głównie żelaza); nie moEGIl'TU, TURCJI I GRECJI.
rynkach światowych. Spadek cen tych gą państwa te liczyć na spłatę swoCALKOWITY KOSZT ZLOTYCH 890.-Wśród szeregu wielkich inwestycji komuni.kacyjnycll 'IV krajacli BIislciego
surowców zarysowujący się od drugiej
Sekcja Turystyczno - Krajoznawcza
Wschodu, wymienić należy realizowaną przez rząd grecki rozbudowę Ka- 2:ydowskiego Akad. Stow. Sportowego
I)olowy r. 1937 i redukcja kontyngenti,w eksportowych na surowce do St3- które w pokaźnej liczbie zamieszczone nału Korynckiego. Po zakończeniu wszystkich prac, zwiększana pojemność (2:. A. S. S.) w Warszawie organizuje
kanału umożliwi żeglugę OIkrętom do 50.000 ton.
II('W Zjedn.
spowodowała ponownie zostały w Błękitnej Księdze wykazały
w d.niac:h od 18 września do 20 paź
obniżenie stopy życiowej mieszkańców że imperium kolonialne w ściśłejszym
dziernika r. b. wycieczkę 33-dniO'Wą
kolonii. Pociąga to za sobą również sensie reprezentuje stosunkowo nledo Palestyny i Egiptu. W programie
16-dniowy pobyt w Palestynie ze zwiespIłdek wI,ływów ze świadczeń pu- wielki udział
procentowy w ogólnej
JANUSZ KONRAD URBACH
dzeniem najciekawszych zabytków, noblicznych, co absorbuje większe kwoty wymianie handlowej W. Brytanii.
wych osiedli i obiektów przemysło
Błękitna Księga
omawia pokrótce
.:llkic Anglia t. j. kraj macierzysty muwych oraz wypoczynek w jednej z miej
si dost:ll'czać swym koloniom i domi- problcmy polityczne, gospodarcze j
SCOWQści nadmorskich. Poza tym oduiolO. Dotyczy to również niełyłko fi- spoleczne Jloszczególoych kolonii i pro
•
będzie się 5-dniowa wycieczka do Egip
nansów państwowych, ale i gospodal'ki tektorów. Szczegółowej analizie podda
tu. W drodze powrotnej wycieczkowiprywatnej względnie kapitału aogiel- no również zarządzeuia, które admlcze zatrzymają się przez 2 dni w Ate~Idego inwestowanego
w produkcję nlstrolcja realizuje we wszystkich dzle
nach i -Pireusie oraz przez 1 dzień \\'
krajów koloniałnych. W odniesieniu dzinaeh. Z dużym obiektywizmem puKonstantynopolu. Koszt udziału 890.do 5 najważniejszych surowcÓW t. j. blikacja ministra kolonii stwierdza, że
zl. Wycieczka dostępna jest również
I\auezuku. cyny, herbaty, cukru i mic trudności są b. poważne i bardzo róż ·
dla nieakademików. Ilość miejsc ~cj
dzi istnieją llOrozumienia kontyngento norodne.
JUŻ DO NABYCIA WE WSZYSTKICH
śle
ograniczono.. Ostateczny tcrmin
wc lub też powiązania kartelowe maRozwój cywilizacyjny i gospodarczy
KSIĘGARNIACH
zgłoszeń 15 sierpnia. SzczegółQ'\Ye in.i1lce na celu utrzymanie cen. Gwarantu posiadłości kolonialnych i ich mieszformacje i prospekty w lokalu Stowa·
.ią onc w pewnej mierze stabilizację kańeów wymaga poważnych ofiar ma
rzyszeń Akademickich, \Varszawa, T\rc',
JlrodukcJi. \" obrotach handlowych ar terlaluych kraju macierzystego. Ogło
lewska 27 m. 9, tel. 3.46.29 w godz. l)ll
trkuły kolonialne korz)'stają z prefe- szenie Bh:kitncJ Ksil:gi świadczy jed- [
ILUSTRACJI 54
CENA 4.- ZŁ.
STRO:'>1IC 21r
=
8 - 9 wiecz (prócz sobót i niedzip] .
Brytania zdaje sobie
rcncJi cclnych \'r. Brytanii j w domi- uHk o tym, że
Odpowiedzi zamiejscowym udziela sil:
nlacb, a to na podstawie umowy Oltaw ,dokładnic sprawę z poważnc.i odpowit'
:-_________~__- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . : po nadesłaniu znaczka na odpo\\'il'di.
sklej. Statystyki handlu zagranicznego dzialności i lrady(~yjnycb ~
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do stanu stary"h domów.
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.. ~zporządzel11e rOZbl?rkl 20 domów
EPIDEMIA DEZYNTERII,
llucszkalnych; w zWiązku z czym
W Tomaszow~e panuje ostatnio
lokatorom tych epidemia dezyuteJii,
domów nakazy zwolnienia zajmo-W' l
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h I k r . L kił
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Gospodarstwa Krajowego
przydzielił dalsze zł, 20.000 na po'
j,yczki na prywatny ruch budowlaIl • Szczegóły udzielenia poh.rczek
"V
reflektanci mogą otrzymać w wydziale technicznym przy magistna
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cle.
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w " Monitorze Polskim" z drlia

l,owanie elewac,ii budynków na tere·
nach SauatO'rium w Tuszynim pod Tu·
l szynem pow. łódzkiego.
Szczegółowych informacji udziela
IWydział Administracyjno . GospodarI czy Ubezpieczalni, ul. \Vólczat'iska nr.
225 w Łodzi.
Termin składania ofert wyznacza się
1
do dnia 6 sierpnia 1938 roku, godz. 12

I

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

IKEfllt,

! "OfinOIJIłI~::;~~~:kle)

at:~ 4~ VOGHOURT OWOCOWY

ł
_________
;;;_1I
teJ,..

_

2. O

• 8 Ci

muzgka

poleca

Apteka p. f.

SI. Hamburg i S-ka
w

Łodzi,

ul. Główna 50,
tel. 218-61.

---_._-_\.- -,- --Gabinet kosmel,ki
leo.nlCileJ I toaletoweJ

Z.SZWALBE
dyplom UniweIrSvteclri

MoniuSEki 1, tel. 19i-OQ.
Usuwanie waelklch
defektOw cer,.
Usuwanie bupowrotnle I bU
łladOw s.pecqcyoh włosO••
PIIIl'Imule 10-2 i 4 -8 wiec.

-

Wielki podw6inv program!

najdowcipnie]szym filmie świata

II.-

ZIBbOny SYOnl\1I
według słynnej powieści Lloyda Douglasa

PA

W r.

gł.: Errol F1ynl!' Anita Lou;.s Lii_

l,l,tIr ..Jedyne letnie kino dzvviEłko""e "" OGRODZIE

RAK BTA n!O~Oi!m~.io,!aYi~.! Ry

E'ienkiewicza 40, tel. 141-22

--

_

ogłosiła

_II ~ kA~ ,_

i. dni nastepn,ch!

~~~v~~!.~~:9JŃA.~J~i'LPoa,,!!~.lłl
KINO

=j
..

:!.7 lipcLl r. b. Nr. 169 przetarg na otyn-

mie.iscll dozorca Jan JOlUSZCZYŃSKr.
\V krytyczl1ym czasie od slróny Ale·
ksal1drowa nadjechał wozem załado I~alr ł
wanym w()glcm Józef JANCZAK,
TEATR POLSKI
który, mimo 7.akaZll ze strony KruszDziś o 20.30 w Teatrze Polskim gracZYliskiego, wjechał na wąski odcinek. ny będzie po ra:z ostatni "Brat marno·
\V czasie .o mijania wozów, jadących z trawny" Ollkara Wilde'a.
przeciwnej slrony, wóz Janczaka V'f-ywróci} się do rOWl1. Przygnieciony wła
TEATR LETNJ
sllym wozem Janczak, poniósł ~mierć
na miejscu. Policja wdrożyła dochoDziś w parku Staszica o godz. 16.30
i 21-ej dwa nieodwołalnie 06tatnie
dzenie. (l)
przedslawienia .,Damy od Maksyma" •
1ł . . . . . . . . . & • •4>.~.....
Julro na afisz Teatru Letniego w par
BIURALISTKA
ku Staszica wchodZi tylko na pięć wiebiegle pisząca na maszyllie z kilku l et· czorów świetna sztuka Zygmunta No·
uią praklyką biurową ze znajomośc1~ wa'kowskiego "Gałą~ka rozmarynu".
kon~spondencji niemieckiej oraz księ·
gowości, poszukiwana. Szczegółowe
TEATR KAMERALNY
oferty z podaniem wieku i odpisami
Wrótce rozpoczynają g05cirule wy·
świadectw należy złożyć w Ad ministra Jstępy ~aul Burstein. i LiHana Lux na
. cji "Głosu PorannegO''' pod "Agentura".: czele SIt warszawskIch.

....

. TEL. 129.. 77.

Przychodnia esynna od god%. 9 do 12

Aleksandrów

Poddębice zcrwana jest w związku z
dokonyw' allą naprawą, llawierchnia,i
rueh kolowyodbywa się jedynie na
wąskim pasie. Huch regulował w tym

UWAGA: Dla uhespiec.zonych w Ubeźpieczelnl Spo:' znaczne i specJalne ulgi. - NOWOŚĆ ORTOPEDYCZNA: Pońcotocby Ilumowe
(IDEAL) na żylaki, i formatory gum. nil grube nogi.
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ZAWADZKA 8
dawniej Wólczanska 10.
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Kronika reporterska

ohecnie

~
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_..-I'I"II!IFłfl==1dm~ll~
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RUPTURV

Specj. orlop.

\,lt

~
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radnych frak>!)i PPS i braku quo·
BOROWIKA,
rum posiedzenie zostało przerwa- I niewiadomego miejsca zamieszkania.
, b· 'ł
T as o te u ne
- Przed domem nr. 1:>0 przy ulicy
d
, .O.łD_.Z~W_ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Piotrkowskiej najechany został przez
__O n.e.g_a1_.a.w.l_W_.
cyklistę 7-lelni Jerzy LACHUT (Zamel1
~.",,,,,::.,,-,.
~ hofa .
6)
'
c slóńca
Przy ulicy ~arynal'skicj 55 wsk!.!
tek przejechania przez wóz, doznał
.
~INGWIN
złalllania żeber i weWIlf;)lrzllego krwo·
-.oc
toku 7-1etni Józef KUNA (To.karzew,
_.'
4; ,.,iI;-' skiego 3'8).
- przy ul. Zgicrskjej 23 :r.emdlał 7~:~.d~35-1et\li s. BLOCH z lIrnbieszo·
- &2-1etnia ł.llcja Pietrzak (WawcIska 1\)) została na ulicy Wołowej
przejechana przez cyklistę, doznając
złamania rf;)ki.
(przepukliny) IIkrzywienie kręgosłup.
- Przy ul. Piotrkowskiej 209 spadł
(garbJ) paraliże, gmliu koki l rÓŻn"
z rusztowania w czasie pracy Antoni
kaleetwalU Specjalne orŁop. bandaże
BIELECKI (Andrzeja 34), odnosząc
gumowe dla mętezyzn, kobiet i dzieci
ciężkie bbrażenia czaszki i ~l\łowja. (I)
na bardzo zastarzałe niebezpieczne
stauy i r u p t u r y pachwiny, pępka
i brzucha największych rozmiarów
wo!ewództwa łódzkiego
jak głowy dziecka i głowy ludzkiej.
na wypad macicy, obniżenie żołądka,
"Vc wsi \Vjerzcholas, Jlow. wjelullSkiegO w stodole Slefana GADO~.fSKIE
.wnętn;ności, pO' operacji ślepej kiszki,
GO wybuchł pożar, który zniszczył .1
wielkie oowisle brzuchy i t. d .. Na płaskie bolesne stopy (platfuss)
zagrody wraz z tegorocznym i zbiorami
wkładki aluminiowe. Specjalne leczuicze gorsety ortopedyczn e
"i narzędziaLl1i rollliczymj, warto~ci 0 -.
(korektO'ry) prostotrzymacze, aparaty różnych systemów na s~J'ÓCOI1e
kolo 20.000 złotych. Przyczyny pożaru I
nogi i wszelkie ulomnO'ści ciała. Sztuczne nogi i ręce (PROTEZY).

WIE.

A

.

f",. .

200 .: <.'Zrobotnych Wniosek został przyjęt:.
.
Z powodu opuszczeDla salt przez

PIŁSUDSKI

W

'

..

sgecjaln, rabat.

..

PERl Y KO N
.

.

.'

.

W przeddziel'l kOIOlJacii króla angielskiego Jerzego Vi w nalwiększych metropohach SWlata odbyła Slę pr@J)liera filmu.
Początek w dni powsz. o g. 4, w soboty, o g. 12, w niedziele i święta o 2. Na pierwszy seans W8ly8~lue miejsea po 54 gr.

~N~r~.=2~O~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~3~1~.~V~ll~._~"GLO~~RANNT f -t93'

BESS

LE •

I ka

•

I..:...~. OGLOSZENIA
Q!""P"5'2'~"$'5l'''\rW:GJ:1

DRoe

-=a-.

POKOJ wprost o i gospC'darza, wy.,
g,)cIy. do wynajęciu. Wiadomość.
~~
~nm
-ClaDS.T
W"." Sic:nkiewicza 27 u dozorcy lub teb1)0 EGZA\tINU KONSULARNEGO f';n 265-78 od 4-5·ej. •
(~·tudIa Frallcja, Belgia), pTzygotewuje E . Aspisowa, Gdańska 35, lJ,\lEBLOWANY 110k(.j z nielnępll.
jącym w9jściem do oddania. Telelil fi,
godz. 8-9. Telefonicznie
fon 213,39, N:uuŁI)wicza ~I.
:Jr2-0g od 2.30-4 i 8-9 wiecz.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~.,

II

Ilflauka
i wychowanie
......

UZd'fowiska

GŁOWNO. Stary Warchalów. Willa "Hanka". Pe!lsjonat dla dzieCI
i młodzieży Heleny Streisenbergnwej S0snowa lasy. Plaża rzeczna.
BIlisku Sp,)rtowe_ Pokoje duże, słor "yMka. Gry,
warsza- P0KÓ.J fr01Itowy dwuokipnny z te- DEczne. OpiekI. ma.ci9.
WYCH(lWAvVCZYNI . Zg.
"iianka z dubrymi ref('Tencjami, lzr.mem, nadający się na biuro wy- .:aba,;y, wyc!e~zkl. O'łoszerua wyłączme na mIeJSCU.
IJfzy jrrlio posadę w kulturalnym najmie Piotrkowska f2, m. 6.
domu. Tel. 234-96.

FRA!\CUSKIEGO krótką. łatwą
llktodą. (Anson) nauczy t'ię każdy
<11:1 pc trzeb w. kraju i zagranicą.
Absolwent Sorbony. Przygotowuje
lI" egzaminów konsularnYl'h. Legio·
IIGW 11, m. 13. Dawidowicz. 12-3,
8-10 wi3cz.

Centrala TAPET i LINOLEUM
OstatnIe

wł.

nowoścI

-

15

WielkI wJb6r. -

Ceny fabryczne

ZAND i VlAJNSZTOK. Piotrkowska 64. tel. 209-14

PIESKI pekińczyki znanej bodowI)
,.Tnzar' , nagrodzone złotymi medal:~mi z rodowodami, sprzedam, Pia·
P01\JCZOCHY, sliarpetki - najwię st{.w (p. Warsz.), ul. Lwowska 16.
GARAŻ na. auto osobowe do odnar
k~zy wybór, równiaż z małymi skaz3230-1
karni. Sprzedaż detalic.zna, ('eny ści. j€!cia Gdańska 56.
~le fabryczne. Śródmiejska 21, lewa
PIANIN0 lub fortepian okuyjnia
oficyna.
.>' ' ......".,,: kupię.
Tel. 278-05, . gods. 9-1""
3-7
prćc~ niadzie!.
Okazyjna sprzedaż I kupno

M

1'1

DTDR'OW

Elektrycznych nowych i używanych
Warsztaty reperaoyJne.
Uzwajanie motor6w i dynamomaszyn. - Instalacje elektryczne siły,
światła i
sygnalizacji wykonywa
Przedsi. Inżyn. Elektra - Mechan.

2 POKOJE z kuchnią, wygody, RABKA. P':lnSj~illlt dla. dzieci i
wf)lno od podatku, do wynajęcia młodzi~ży "Swobodao" przyjmuje
Helena
dzieci po1 swoją opi-3kę.
Senawf3ka 34 róg Kilińskiego.
Sp. z ogr. odp.
Baumgarten.
__ '_ .~~
199-3 CegielnIana 19, leI. 214-11 i 278-80
Lont. - WI§NIOW A: Angielski, he- MAJ.tEl'lSTWO poszukuje dużego
Lraji3ki, korespondencja, juda.isty·
Fokl)ju umeblowanego nie wyże~
DO SPRZEDANIA: 1 zespół
ka. jJi'zedmioty ogólne (korep<3ty
II piętra od 15 sierpnia. Oferty sub
przędzalni, -tvilk, szarpacz, ma(5('). Tf'l. 187-59, Kamienna 10, m.
.,K I." w administracjL
l
.... _ _ _ _ _ _ _ 1-- _ _ _ __
szyny wykończalnicze, centryS (.d ~-3,
fuga. Informacje: J. Szternfeld,
t"J!WH§g
PRZYJMĘ 2 panów na mieszkanie
Toroaszów-Maz., Antoniego 5.
€wentualnie ~ utrzymaniem. WiadoLokale
162-3
,]p
mość Piotrkowska 141, m. 30.
•z
OKAZY.JNIE do sprzedania 2-pię
D(; WYNAJĘCIA od 1. 10. 38 roku ---------""'-' ~
trowa spa,nrama na szpilki firmy
(; i 7-pdwjowe komfortowe mies:z;· LOKAL, nadają.cy się na cukiernię
Gruszwicz. Oferty sub "Sp.:mrama".
kallia oraz 2 pokoja na paI"t.erze z urządzeniem lub beZ do wynaję·
• 3222-3
z centr. ogr~ewaniem, nac1ające się cia Piotrkowska 189.
l'a biurII, czyt'Jln:.ę i t. p. Przejazd
••
JACQARD masz.yny llwucylindro!\r. 36. Wiadomość u dozorcy.
Różne
we w dobrym stanie okazyjnie do
....
sprzedania wiad. tel. 238 09 od po·
DO WYNAJĘCIA pokói II kuch· MEBLE i pianina odświeie jak _______
nią z
W3zelkimi wygodami, nowe, modernizuje, polituruje TEOFIL(>\'V nad PiUr,ą _, pensjó- niedziałku 12 \V południe do 8 wieObejrzeć można 9-1 i 3-6 i naprawia specjalista - siolarl nat dla. młodzieży obojga płci p cz{.r.
Andrzeia 31/9.
278-2 Tyrkeliaub Zawadzka 16·a, J;psteinowej. Informar,je tel. 150-35 DO SPRZEDANIA dwa r,ieski białe
- ... - ..
:t'
'1.:J·A<- ,o• .,; terriarki. Wiadcmość u dozorcy
tel. 277-33.
_ u Fastowcj.
cALA z pia.ninem i przylegającym
~AM
'--"' ......- - ------ Aleja Kościuszki 46.
lml,-ojew przy stowarzyszeniu lub O S
D WIELI
sufity, ściany, ta DWÓR izraelicki przyjmuj a pensjo- _ - - - ._ _ _ __
lIl"zed;:;zkolu r:a 2 razy tyg. {godz.
pety suchym chemicznym spo- nariuszćw. Autobus do dworu1"'• k'
W' d
Z P')WODU wyjazdu do sprzedania
]7-21) puszukiwa.na. Oferty BUD
sob ero. vcny ms · leo ak lakI o- listownie Reiehartowa, Grabów, ko- ro,maite meble, wie~zadła, lustra,
:: Gimnastyka".
mosc: S amuel ' W6latr,
s' ·
ep ·
lo "
Ł<>czycy,......, telefonicznie Gra_
~ f b M l 2
S
ohrazy, dywany, lampy, nuty, wa'llESZI{A-NIA
k
f
t
2
.
3
at',
a
a
,t'og
-go
lerpula,
lJćw
5.
N arutowICZa.
.
30, m. .4
"
<
om or owe l po- lub tel 234-04
Wlly i t. p.
lW,iowe z wszelkimi wygodami do _._._:_ __..:...
................
cd 3-6 codziennie.
,,:ynajęcia. w reprezentac~jnej dziel-l'rAPICER i dekorator wykonuj e
DR. MED.
.C>&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~I.IC.Y .Łodzl.przy NarutOWIcza l,03-a. r pierw~zorzędJlje "Wszelki3 rchoty
~
Dr
1,;~lJl~:~ tallIc) :.kIOp~~ InformacJe na według najnows·~y·~h .nodeli ]lo ccU.,
-ł·
1l.leJ:j(.;1I lub LI. 10... 70.
i Lach przystępnych. _.f-I:mrYk Rycz- l
- - •.- - - I ~ kc
Zawadzb 18 tel "78-91
OKULISTA
4 POKOJE z kuchnią. z wszelkimi. '
,'"
3079-3 przeprowadził sj~ na ul.
\\ ygodami (2 weiści3) od 1 paź· i
bil t e l e f . . .
dziernika A.ndrz€j~ 28. Wiadomość ~;""oUBIONE
'1 l OSClUSZnł Ił, 165·17 mple:zkta °kbecme
ft
t,-1. 156-28.
':
I <
• o mmenty
Ahrama
Godz. prsyjęć 11-2 i 5-7
:0 OWI
!lhnca, zal!]. w Bydgoszczy, pTOSZę
_
t~l. 266-38 .

...

Maur,c, RAK

I

i
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- - -,------
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.UUSlry

I

II

M
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r O1,- S. mili BornsIel·D
nO 81

Dl K .; -
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~ "atma
z~ w:y~ag·l'?d~e:licm.
z,,:rćrić
Lodz Ceo'lelIilHna 5

"Bln,

•

!

w::zelklIIlI wygodamI do wynaJQcl:1
"
'"
.
Piotrkowsk" 189 Tamże 'eden pc- ..................~..,.~.....

l'<)j

c.;..

•
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~nHnI~~I~M
I l[~fllo'~~"
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Do akt. Nr. Km, 13951 XI 138 rI'

onWIESZCZENIE

[boroby kobio[e i akuszerio
k N 2 2
r
ar. •

5

n.

<

---

OKAZYJNIE do sprzedania pant.
jasnych ptasioa oerlto i t>iurk:o
orzcdlOwe. WiadomoŚĆ, ;WóIO'Z8tl..
ska. 157 u stolarza.

lóżek

KROSNA Grosshainer i Sehoenben
do sprzodania. Wiadomość n dOZ()r.
ey Dębowa 8.

PDt znikł!..
Puder

.

I

.~ i2-PL'KOJOWE -mieszkania

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

WILLA dochodowa w. Kolumnia •
kazyjuio do spp.edania... ~iad.o-:
mość trI. 137-57.

\

i .

(P?d

" .

~ J
I
h r•

b

t.o~zll ą).

pnH~ćl

erz, GO I-Ib

Godz.

ula nerwowo I Psy[[! [lme [ aryc .'

chor.

10 -12

l

16 -20.

wewnętrzne

POSADA pewna lub uclzial w
dochodach, ewent. samodzielne
stanowisko kip,rownika. Pożą
dane średnie wykształcenie, kawaler, reprezentacyjny, izrael.
Kapitał 3.000 zł. zwrotny. Oferty
sub. ~StanowiBko~ do Admin.

282-2

LA
O & U lWI lON E
do wosów - tllnlo, solidnie wykonuje
fllbroka
& .....
7
'
"'_

--n8

TEL. 269-81

POTRZEBNY ZDOLNY

SPRZEDAWCA
.

.

z braniy węglowe), zaprowa·
dzony w Zakładach Przemysło·
wycb. Tylko pierwszolSEJdne siły
zecbcą złożyć oferty do admin .

,.Głosu

Poran." pod "Zdolny"

Dr. med.

JIiRZY SUDYA

DLA ADWOKATA lub le}wrza UJ, ~omo.rnik Sądu Grodzkiego w .to!l'ek~nwaiess:entów
spec. serca
(.ddania pokój :~ używalnośc-ią P'; - dZI reWIru 11-go,~zam~eszkaly w Lodzl, ~ nte~A'IIIIIA'lPł~'I-Hi~tyCh dzieci
przeprowadził sil:ll na
. 1-' 1' Ś 'dm'e'~k'l 19 lU 1 obeJprzy ul. Zall1_nhofa 4
• • U\IIUllIilLva UB ~:~ "a m r~. l J~' -, . ;
~a zasadzie art. 60:! 1\.. P. C. ogłasza
lnformacje Łódź telef. 151-89
ul LEGIONO'W 25a tel.~ 260-72
Akuszer Ginekolog
I,,(.C 8-10 l 3--4.
ze w dn. 4 5lerpn ' a 1938 roku o g.
•
11 W Łodzi, przy ul.
l1r. med.
Od 5-7 pp.
LEGION6W 11. tel. 115-21
SLONI:CZNE 4 i 3-pokojowe miesz. Sródmiejskiej 23
.
Ił
Ił
prsyjmuje od g.B ~10 r&no 14 -8 wlec.,
1-' 'a "/, wszystkimi wv!!"odami d,) odhędz}e. SIę ~ubilc:na licytaCja ru•
DOKTOR
~:lnl,..,
. .
<)
. 1 chon~oscl, <t mlanow~cIe: .
DR. MED.
\\'yn,lNcla PlOtrLo\,sLa- _00, tele, mebli, roweru męskIego, zyranaola
t<,u 182-98.
do elektr. z abażurem I Jdoszami.
Spec. chorób skórnych
ft
garnIturu męskiego, żakietu dilmsklei wenerycznych
chorób wenerycznycb
l 'OSZLTIGW ANY większy lokal
go ora~ cukiernicy 3rebrnej
UL. PIDToMOWS lI1l 90 Specjalista
skórnych i seksualnych
l,::rt,"rowy lub szopa w okoliey oszacowanych na łąCZlU'. sumę
Hn
"'"
zl. 595.. l . N
tel.
129-45
Specj. chor. oelo
P
Przedzalniauej, rzeJazl U l awr" które można nglądać w dniu licytacji
tu. OL sub .. ,L. S. '.
w miejscu sprzedaży, w cZ'lsie wyżej P'.yjmuje od 8-2 i od 6-9 wterz
JłOWRÓCIJ;

S

T

"

,

Jl NI

,---.-

HENRyllOWSKI

•

I

________ -

Łódź, dnia 14.7. 1938 r.

DO \ \. Y;;- "\JłiCIA cztery i pięci,),
l I)l;.ojOWlJ mieczkunia z w:::zelkimi
wyg' ll:11111, świeżo odremonto wan ;):
l 'rze';;\ II 19, r.apncdw gł': wneJ
l oC'zty
3261-3
-~

-

-- - - - -

--- -

Komornik: w/z S. GasińskI

DZIEC1~CE
tOŻKAMETALOWE

WÓZKI

I
MATERACE \

--.--

2 l'OKUJE, eleg'an'eko llmeblo,,-ane
z lazi.lIllq, telefonem i wszelkimi
\\"~'gc'llami do wynajęeia od 1 :oierp11Hl
~loż 'l:1 o)Je;rz"ć w [>"o(lz. 011
3-:i _\lldcwj:l 4, ;n. C, te1 ~2?8-65.

MAJTANIE) " fAI\R. SKŁADZIE I

J.

11

tel. 134-90

O C •I ł.. A
PCWR
.

~

..W'"

8~::.:=:
-~

e:~

N=::::

r::::a..:.

Zeromskiego U/76, tel. 129-&

pIątro

. . od 8-9.30 111no I. od5"'O
9 w
praYJm
,v W niedz. i święta od 9 -12 w pol.

Telefon 149-01

powró(il

i_+------------------__

'"

Następny program: ZA ZASŁONĄ -

t;5- c::::::a

\ Cl

Nawrottelefon
32, 213·18.
front I

i dni naSlepnych najlepszy

IP V 113 lU II< I

•

.

Przyjm. od 10-121 3-8 Wlecz.

Dziś

;:.;~

Wolczanska
4t tel. 241-27
--".....-

.........--

wenerycllnyoh i moc.opłCiO~rCh

i akuszeria

m~~~§I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:;::=

.:>

BO!h!r~b!Bk!~!~iI ~:.cJ.".lt!s'nych.' Dr.Piotrkowska
J. Welllr·
ZZ5

TEl.157·70

REPERACJE i LAKIEROWANIE

_

~~~~6i.gf

puyjmuje od 8-11 i od 6-9 w
w niedz, l świ~ta od 9-12.30 pp.

DR. MED

OtKOWYSK R Sr6dmieiska 29.

NA.RUTOWICZA

Traugutta 9,

W niede. i śwl~ta od 8-2.
_. _ ~ __ _., _ _ _ . _. __ _

oZllaczonym.

H. Slobodski

--------~

film produkcji austrjackiej

W roI. gł.: LUIZA ULLlleH i GUSTAW DIESSl
Z wszy~tkich ~lmów. mił?snyc~ ten dopiero po·
tWIerdza, ze kobleta Jest WIelką zagadką.
Potężny film erotyczno-.obyczajowy
. _

Ceny m1eJsc: I m. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50. gr.. - ~up?ny ulgowe po 70 gr. z prawem zajmowamja dowolnych mie]Sc. vA.,
Pocz, przedst. w dni powsz. o godz. 4, w medzlele l ŚW1~ta o godz. 13.·
SALA SPECJALNIE CHŁODZO.l"l

1

~l.

"GŁOS PORANNY"

VII.

:r r. !2()S

delowe TOREBKI i PARASOL I

H.

oraz WYKWINTNA GALANTERIA

"

ul.polecają:
LiDowa 59, leI.
129-03 • Filia: FranclslMaósMa DYKTY
16,i debowe
lei. 13·109
drzewo budowlane stolarski-e
pOł_dzld.
1-

stlIle. na skladz!e
w 'nlkłego rodll!Ju

F

TRA

AJTA lEJ

wielki
wybór lisów
srebrnych,
pelt lapkowych.
kllrakułowych
itp. najmodniejsze fasony poleclI

f-ma "L'HIVER11
PIOTRKOWSKA

(wł.

oraz

Prz,jmuJem, z_m6wleni_ ni mil,.

ROZen[W8)'O)

PRZEDSTAWICIELA

13, tej. 154·37.

dobrze wprowlldllonego w
PRZEMYśLE Ł6DZKIM
poszukuje

Tani miesiąc przerubek futrzanych.
PŁYN - PRZY POCENIU PACf.I
JlR01lEK-PRZY POCENIU NÓG

us a D n

I
DOKTOR

przeprowadził się

rZYlffiule

-10

.

l

Załotona

DR. MED.

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

•

-------------------DOKTOR

chor.

wewnętnne
"za
"

łłarulowl

S-recialista chorób skórnvcb,
wellerycznych i seksualnych

2

tel
,128.83

przyjm. od 8-11 uno i 5-B pp.
nied.,iele i śwlętl! arl 9 ....12 \Ił

iśn~owej

Agińllklego

óźaoe
• SpeejaHsta
chorób

Górze

AKUSZER-GINEKO LOG

Tel. 128-98

POWROCIL

Piotrkowska li,
--- Dr. iuecL
t WOłkOWYSkl - . DR. MED.

:~~~~'3

prllplmuje od g-f i 5--9 wiec..

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

pfzyjm. od 6-8 wiecI.

li DERSZTI\Jn

wznowił przyjęcia

Specj. chor. oczu.

ł

DR. MED.

to zdrowie!

Cyłrlinowlluie, drutowanie i fro'
terowl!nie posodzek, czysIcze'
nie wystow i okIen, spn:lltanie
biur i pokoi. odkurzl!nia elek·
troluxem. Reperocje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.

J. HUPERT i S-ka
Piotrkowska 44,

tel. 202-14.

I

.Patent"II

p o I e e.a

CU ;ern'8 "Z ·ODlO'·
Przejazd 1, tel. 209·87
,

POWRÓCIL

8 w. , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -••iIIt.
_
PODWóRZA

PO róc;il

'firll'nB S. FIEINKIND
10
~

SKARBOWY W ŁODZI
DZIAL EGZEKUCYJNY
Nr. IV 202026/1

URZĄD

Lódź,

Ob",iflz.:z~nif O

Dr. me~.

lit:utacji

myśl § 83 rozporządzenia
postępowaniu egzekucyjnym wŁadz

W

~~lAK~ W~KI

Kościuszki

Specjalista chor6b wene~
ek6rnJch I

Andne;a 5.

Pański

samochód od

91

na drogach

e1renumerata

I[

'0 groszy.

F. przesyłką

błotnych

dodatkami wynosi w Lodzi zł. 4.60, za odnoszenie pocztową w kraju zł. 6.-.
za granicą - zł. 9.rękopisów

Redaktor odp. Loeian UniÓiki

nie zwraca.

9-1.

1cnl,.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodskit"go w . . . .
rew. 1·go Adom Mr6. samiessk.",.
Łodzi, puy ul. Piotrkowskiej
na 2!a.sa.cbie art. 602 K. .P. C. ~
że w dniu 3 sierpnia 1938 r. . . . . .
11 w ł.odzi prz, uL
RZllowakłeJ 25118
odbedzie li~ pubłicma · ~.....
chomołci
....... ".r-~
osncowan,c h IUl ł/łc:sq . . . .

m_

POLSKI FIAT -

d.2500.-

l! mianowicie: 10 .rosin thełldt
które motno ogllldl!~ w·......
licytocji w miejacu
eda." " •
cnsie wyżej oznaaonFIL
t6dź, dno 13.7. t 938 r.
Komomik: (-) :&DMI DóZ. '
Sprowa Udzk. Tow. Elektr.

..lN'I A
HU RTO ,YV.

JOACHIM

i. ~aśniezonych.

miesięczna "Głosu Porannego" ze wszystkimi

Redakcja

ł

poślizgnięcia

telef. 15Q.4Q

od a-.at rano i od ~
w nł.adełe i łwłęła od

~.pjmuje

"le należy lekceważył sobie
ryzyka zarzucania samochodu

ctrroni

sekeuelllJoh

Do akt. Nr. Km.

----1\1.

DR. MED.

dn. 30 lipca 1938 r.

Rady Ministrów z dnia 25.VI 1932 r. o
skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, po'Z. 580),
Spec. chor6b wener,c:anych, me ..
podaje się do ogólnej wiadomości, że celem uregul()fWania należności na
c.opłaiowyoh I alr6m,ch
rzecz 10 Urzędu Skarbowego w Lod~i i innych wierzycieli, odbędzie się sprze·
Traugutta 8. Tel. 179·89 daż z licytacji niżej wymienionych ruchomości:
P'll5'lmule od 8-11 i 4-8 włec~
Dnia % sierpnia 1938 r.
W II fenoinłe.
w nled.lele I ~wi~ta od 10-' pp.
1) Opolon Szmul, Lódź, ul. Południowa nr. (4. Towary damskie
zł. uno
różne, biurko i waga
W l terminie.
zł. 1.065
2) Landau Rejla, Lódź, ul. Piotrkowska nr. &6. meble
.
3) "Sienkiewicz6wka", M. Tykociner i S~ka,
Lódi, ul. Kl'
lińskiego nr. 88 - Składn.Skarbowa. Towary różne
2.800
powrócił
Dola 1 sierpnIa 1938 r.
4) Tylaniewicz Nachman, Lódt, Piotrkows'ka nr. 66, tektura,
papiery i maszyna do krojenia papieru
zł. 73.5
Za Naczelnika Urzędu: (-) ST. WOtNlA.K.
5-7

Wt.

Dułor .:alą .DO':

ItIEWIAżSKI

as.altuje i betonuje

chor. zębów i jamy ustnej
__~t;6d;f;.~P~I;ot;r;kO;w;s;k;a;.;40;.~te;I.~12;O~-~4;O.;..~_~Eg~Z~'siiiłU~je~Gd~rO~lIuiiiiii18.B.5
~
- ,
Południowa 9, tel. 132-G4

~r.

LEKARZ - DENTYSTA

K. Lewkowicz

·ek

Z

r

I-.-------I

175-10

(róg Nllrutowiczo)
telef. 141-52
przyjm. od 8-10, 12-2 i od 5-8 w ---"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ -: . . ..,.a ..
w niedz. i święto od 9-11.

Higien a

az z wodą sodową i kmcbrm ciabtkiem
Śniadania i kolacie jarskie z 5·ciu dań
zł. 1.10 z obsługą.

W1

II ŁÓŻEK
komodowych
WYżYMACZEK

marki "Rubber·
LOpÓWEK
LEZAK6W, HA,.fAKóW
ŁOŻEK polowych
ROWERÓW i drer:yn
Ił' fl!bryc~n,m D08R IłOiOL" 1.6dł, Piotrlrowslrłl 73
utl
v; podw. Tel. 159-90
- - skłod.ie fi

Lekarz-Stomatolog

.,

groszy

Śródmiejska 16. tel. 233-08

przyjm. od 11.30 _ 2 i od ó _
-~4.~

U. 11161(1
&9

porCja .3 S

Wielki wybór:
WóZK6W ózieci~cycłt
ŁóŻEK metalowych
MATERACY wy~ciell!nych
J'1ATERACY sprc:żyn.

o

Wuborowe

~

Cegielniana 11, tel. 238. 02 ' p o W R o C I Ł
Trauguffa 12, teJ.

PIŁSUDSKIEGO

PATENT FRANC !lR. ?QO. .:104
PATENT AMEP.·.· NR. 10'9 70~

źródła
. ..w..t!r&i0iA'iii\'aW/!i.\rA1111f

-"

• Spec. chor6b weneryc.nych,
seksualnych I sk6rnych

spec. chor. ek6rnYCh,
wenerycznych I seksualnyoh
POWROCIŁ

I

I·uo

Z
_

.Szmerlowski

Narutowicza g, II p., front

pll

ELASTYCZNE

Kupujf)i~

(orzy lesie) Tel. 43

DR.MED.

Skórnych. weneryc.nych
i seksualnych

od 9 do 1 po

FABRYCzNYM

BEZGRANICZNI E

ordynuje

na

ZNAKIE~

ZTVM

=-------...;.~~.;...---.;-

choroby wewnętrzne

DR. MED.

nłeda. I śwłeto

KUCIE KON I, nitowo nie kopyt.
Przyjęcill w przychodni od 8- 1 i 3-6
Członkowie towarzystwa opieki nad
zwierzętami placll ullZawe ceny.

KI

o RV G I N AlN-E"n'lKO '

psów.

Kąpiele

• K

w

WARRIKDFFIł

Mag. Wut.

ul. KOPERNIKA 22 Tel. 172-01.
ODDZIAŁY: wewnętrzny i chirurgic:lny
SZCZEPIENIA ps6w i koni
STRZY~ENIE psów i koni.

DR. MED.

lenenie promieniami Roentgena
Fołudniowa za, tel. zOI·ga

w roku 1891

f Dn Lecznica ~IaH. Zwierząt

p01Al'rocil

Pr-vJt:nuJe od 8-'2, 4-9 w.

wej. Warszawa. Sienkiewicza 1ł.

4-8 w.

na

ul. Przejazd

w

.. [ ameI er e" (mekl.)

POWRÓCIŁ

Piłsudskiego
P . . 8

Ele

bawełnil!nych

tkanin technicznych. Wyczerpujllce ofert, II po.
d/lniem referencji powl!tnych firm i bftnk6w pod:
•• Skład w Warsz_wle" do TOIII. Reldlm, Mledz,nllJOdo •

Gum...Kerasha" (przekl.)

·chordb kobiec,ch i akuszerii
'S1, tel. 170-03
II
.

SrECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SBKSUALNYCH l SKÓRNYCH (włosów)

wlełbllldzich,

WIELBtĄDZIE

specjalista

łt li

K

AngielSka światowa fabrrka
pasów
nBPedn,ch oru
.Bl!lllta", jlumow.,

Doktór Medycyny

iI.,..

,.ko Firmie .c:otto..

. rf,.
IDZIE O ZYCl
E;~

opon wSjelkieh marek
i czc:śei za.miennych

CHEVROLET -

FORD

6ERSON I S-ka, Narutowicza 16, Telefon 128-3'
....

WEJŚCIE Z UL. PILSUDSKIEGO

.

Oglo SI en,-a

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy (strona l) szpalt): l·sza strona 2 zł.; Reklamy tekstem
redakcyjnym zł. 1.50; w tekście: z zastrzeżeniem miejsca 60 ~r.•.b~z zastrzeże~ia miejsu
50 gr .• nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmnIejsze ogłoueme zl UiO
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogl~.
nenia w doda:-tku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) l zł. Ogłoszenia zamiejscowe ?bliczane Sił o 50% droi;e~.
firm zagr. 100%. Za ogłoszenia tabelaryczne lub fantal:. dodatkowo 50%. Ogloszema dwukolor. o 50% droł,.,

Za .wydawnictwo: "Gł05 P_or~ -

Jan Urhllch

j

S-ka" Eugeniusz KroDDUlD..

WJ drukar»i· :!iVlaSD~j

Piotrko~lka

101.

