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Tallin, 29 czerwca jstrantów został zabity, a kilkudziesięciu
(Pat) Z Kłajpedy donoszą, że w cza-' odniosło rany.
Berlin, 29 czerwca
sie postoju statku niemieckiego „Han(Pat) Niemieckie Biuro Informacyjne
sestadt Danzig" doszło do nowych
donosi z Kowna, że w czasie postoju
POWAŻNYCH ZABURZEŃ.
statku „Hansestadt Danzig" w . porcie
Niemcy kłajpedzcy wszczęli
kłajpedzkim doszło wczoraj wieczorem
BURZLIWE ANTYLITEWSKIE MA
do poważnych Incydentów. Gdy statek
NIFESTACJE,
przybijał do portu, na powitanie jego
wybijając okna w litewskich budyn zebrało się z górą tysiąc ludzi, których
kach rządowych. Policja energicznie jednakże odgrodzono od portu, przygo
reagowała, jednak tłum zajął tak agre towanym zawczasu łańcuchem. W
sywną postawę, że policja musiała użyć chwilę po przybyciu statku, zaczęto po
broni palnej, przy czym jeden z demon- lewać zebranych w porcie sikawką
t

CENA NUMERU

strażacką. Ostatecznie doszło do star-i socjalistyczne i wznosić okrzyki na
ela z policją, w następstwie którego
I cześć kanclerza Rzeszy Na zaprotestoKILKADZIESIĄT OSÓB ODNIOSŁO wanie przeciwko tej manifestacji, człon
RANY.
kowie załogi stojącego obok statku li
Jak donoszą ze strony litewskiej, jedna tewskiego „Perkunas" skierowali na
z tych osób zmarła w szpitalu.
manifestantów sfumień wody z sikaw
ki pożarnej. Było to hasłem do rozru
Londyn, 29 czerwca
chów, które przez 2 godziny trwały na|
(Pat) Agencja Reutera donosi z Ko ulicach miasta. Przy starciach
wna, że na powitanie statku niemiec
ZRANIONO Z GÓRĄ 50 OSÓB
kiego „Hansestadt Danzig" zgromadzi Manifestanci wybili szyby w kilku bu-1
ło się w porcie kłajpedzkim
dynkacli rządowych litewskich oraz w |
KILKA TYSIĘCY NIEMCÓW,
miejscowej synagodze.
którzy zaczęli śpiewać pieśni narodowo
&
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Wyrok na Ben-Josefa wykonany
—

Z o s t a ł on stracony wczoraj o 8-ej rano na dziedzińcu więzienia
w A k k o . — B u r z l i w e demonstracje ludności ż y d o w s k i e j vgf Palestynie
— — — — — — 0 ^ B H H H H H
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Władze wojskowe wprowadziły stan wyjątkowy w Tel-Awiwie
Jerozolima, 29 czerwca
BURZLIWE DEMONSTRACJE
Ben-Josef skazany na śmierć
w związku ze straceniem Ben Josefa.
STRACONY ZOSTAŁ DZIŚ RANO
Władze wojskowe
po podjęte] przez jego adwokata ostat PROKLAMOWAŁY
STAN WYJĄT
niej próbie uzyskania ułaskawienia.
KOWY W TEL - A W I W I E .
Ludność żydowska, zwłaszcza zaś lud Od godz. 7-e] wieczorem, do 5-e] rano
ność Tel-Awiwu na znak żałoby ogło nie wolno wychodzić na ulicę.
siła strajk.
Tel - Awiw, 29 czerwca
Jerozolima, 29 czerwca
W konsulacie polskim w Tel-Awi
(Pat) W związku z wykonaniem wy wie opuszczono flagę do połowy masz
roku śmierci na Szlomie Jakóble ben tu na znak żałoby z powodu stracenia
Josefie, większość sklepów | kawiarń Ben - Josefa.
w Jerozolimie 1 Tel-Awiwie były zam
Magistrat kolonii Petach-TIkwa na
knięte, a w oknach domów wywieszo zwał jedną z ulic imieniem Ben-Josefa.
no czarne flagi. Policja nakazała usu
Londyn, 29 czerwca ,
nięcie żałobnych znaków. Władze orgaCentrala Nowej Organizacji SJoninizacyj żydowskich wydały apel do lu stycznej ogłosiła miesięczną żałobę /
dności, wzywając do zachowania spo powodu stracenia Ben Josefa.
koju. Mimo to
NIEPOKÓJ NA TERENIE CAŁEJ PA
LESTYNY WZRASTA Z GODZINY
NA. GODZINĘ.
Po ulicach miast krążą gęste patrole
policji angielskie] w stalowych hełmach.
Jerozolima, 29 czerwca
Stracenie Ben Josefa nastąpiło o 8-ej
Paryż, 29 czerwca.
rano na dziedzińcu więzienia w Akko.
(PAT) „Paris Midi" donosi z Mo
Ben Josef
skwy, że w ub. tygodniu wykryto tam
szeroko rozgałęziony spisek mający na
ZACHOWAŁ SIĘ SPOKOJNIE.
Tłumy zgromadziły się przed Cytadelą. celu otrucie 'Jeżowa. Otrucia miał do
Po godzinie lekarz stwierdził zgon. konać kucharz będący już od 10 lat w
służbie Jeżowa. W związku z wykry
Ben Josef pozostawił list do matki do
ciem spisku Jezow nakazał dokonać sze
Żabotyńskiego.
regu aresztowań. M. in. wśród funkcjo
Zwłoki zostały wydane organizacji nariuszy GPU. Aresztowani zostali: szei
rewizjonistów i przeniesione do kolonii kontrwywiadu Szerbakow, który doRoh-Pina. W pobliżu kolonii skonsy- ! starczy! kucharzowi trucizny. Komisarz
Brodski sekretarz Jeżowa i szereg in
gnowane były silne oddziały wojska.
nych o-ób. Jezow podobno zamierza wyTel-Awiw, 29 czerwca
korzystać te okwę, aby przeprowadzić
W godzinach popołudniowych odby icałkewitrj reforne pniiejr. Wszyscy . oły się
skarżeni śledzeni będą przez komisję

Warszawa, 29 czerwca
lestynle Ben Josefa, zarząd NOS zwoPo nadejściu wiadomości o stracę- łał żałobne posiedzenie, w któ yml
niu Ben-Josefa odbyły się żałobne po wzięli udział przedstawiciele organiza
siedzenia w organizacjach sjonistycz- cji syjonistów - rewizjonistów. Po ucz
nych. W gminie żydowskiej przerwano czeniu przez powstanie pamięci poległe
zajęcia. Przed organizacjami s]onis- go,
powzięto
uchwałę,
by pr/ed
tycznymi
wszystkimi lokatami organizacyj, wcho
dzących w skład NOS wywiesić sztan
WYWIESZONO ŻAŁOBNE CHOdary spowite kirem. We wszystkich orRAGWIE.
Z Warszawy wysłano w ciągu os ganizacjaąch NOS zarządzono tygod
niową żałobę. Postanowiono wydać|
tatnich dwóch dni
również odezwę do społeczeństwa ży
5 TYSIĘCY DEPESZ DO KRÓLA
dowskiego o ogłoszenie tygodniowej
ANGIELSKIEGO
i WysoRiego Komisarza Palestyny z żałoby. Na mieście rozplakatowano kle
psydry w językach polskim I hebraj
prośbą o ułaskawienie Ben Josefa.
skim.
Łódź, 29 czerwca
Również inne organizacje sjouistyczWczoraj, natychmiast po nadejściu
do Łodzi wiadomości o straceniu w Pa- | ne ogłosiły żałobę.

Szef 6. P. U. Jeżów miał być otruty]
przez swych podwładnych.-Aresztowanie funkcjonar
i u s z y G . P. U., a m i ę d z y i n n y m i s z e f a K o n t r w y w i a d u

I

specjalną pod osobistym przewodni-1 kombajnów | młockarni nie zosta! ukończony, a sprawa transportu samo-fl
ctwem Jeżowa.
chodowego również przedstawia się tle]
Moskwa, 29 czerwca
„Izwiestla" donoszą, że w wydziale
rolnym obwodu rostowsklego oraz w
lcfkalny:h organach rolnych „po wytę
pieniu licznych gniazd uockistowskobucharinowskich rezultaty szkodnictwa
nie zostały dotychczas zlikwidowane,
Dwie osoby zabite
mimo że od likwidacji wrogów ludu uWarszawa, 29 czerwca.
plynęło sporo czasu". Jak wynika z do
niesienia „Izwiestji" nowi tukcionariuPod Łowiczem zderzył się wczoraj
sze, którzy zajęli miejsce „wrogów lu motocykl z wozem. Skutki zderzenia o}
du" z«'s(ali spotkani wrogo przez sta- kazały się straszne, gdyż motocyklista
rych pozostały :h funkcjonariuszy, zaś 45-letni Tadeusz Hrynkowskl z WarszaJ
jak zaznacza dziennik, liczne Kołchozy wy poniósł śmierć. Zabity został rów-]
ule są przygotowane do żniw.'Remont i nież woźnica.

Straszna katastrofa moJ
tocyklowa pod Łcwiczem|

LX.

.REPUBLIKA" nr. 177. Czwartek, 30 czerwca 1938 r.

Katastrofalna powódź w Japonii
Tokio i Jokohama pod wodą—120 tysięcy domów zatopionych
Tok"o, 29 czerwca
a następcą jego będzie markiz Nobile
(PAT) Trwający w całej pełni w Ja- Francesco Maria de Meichio, obecny mi
xmii sezon deszczów zaznaczył się nlster pełnomocny w Hadze. W kołach
wczoraj huraganowym tajfunem, który politycznych Tokio zmiana na stanowi
tawiedził okolice Tokio i .Jokohawy. U- sku ambasadora zachodząca jednocześ
ewne deszcze, trwające dwa dni, spo nie z odwołaniem ambasadora Rzeszy
wodowały gwałtowny przybór wód we
wszystkich rzekach. W Tokio 1 okoli
cach
ZATOPIENIU ULEGŁO OKOŁO 100
TYSIĘCY
łomów w niże] położonych dzielnicach,
'ołaczenia kolejowe I telefoniczne ponlędzy Tokio a Osaka są chwilowo
jrzerwane. W pobliżu Yokosuka obsuilęcie się ziemi spowodowało zawaleile się budynku szkolnego i śmierć 11
knajdujących się tam dzieci. Również na
skutek obsunięcia się ziemi uległo znisz
czeniu 12 domów w Tokio. Według pro
Londyn, 29 czerwca
wizorycznych obliczeń, liczba zatoplo(Pat) Już trzeci dzień z rzędu nad
łych domów w okolicach Tokio 1 Yokoparlamentem brytyjskim dominuje spra
|iamy przekracza już 120 tys.
wa przejęcia tajemnic państwowych
Tokio. 29 czerwca.
W pobilżu Jokosuka ulewne deszcze przez posła konserwatywnego Sandysa,
powodowały oberwanie sie skał na zięcia Winstona Churchila. Dziś po po
yzgórzu, u stóp którego znajdowała się łudniu poseł Sandys oznajmił zdumio
izkola dla dziewczynek. Kamienna la- nej Izbie Gmin, że jako porucznik 51-ej
vina zmiotła budynek szkolny porywa- stacjonowanej w Londynie brygady
ąc ze sobą około 30 dziewczynek w przeciwlotniczej wojsk terytorialnych,
wieku od 10 do 12 lat- Kilka z nich zdo- otrzymał wezwanie, aby się stawić ju
ano uratować, los pozostałych nie jest tro rano w mundurze w gmachu do
wództwa londyńskiego okręgu wojenne
eszcze znany.
go dla przesłuchania go w trybie po
Szanghaj, 29 czerwca.
dejmowanego przez specjalny sąd śledź
(PAT) Według oficjalnych informacyj twa. Poseł Sandys zwrócił się do spea
c
h
ń
is
k
c
ih
, nadchodzących z Hankau, o-kera z prośbą o określenie, jakiego ro
ladające już wody rzeki Żółtej okrywa- dzaju stanowisko ma zająć. Stawiając
I jeszcze obecnie 1000 km. kwadrato w wątpliwość, czy dopuszczalne jest
wych, na których zamieszkiwało 2 mi zmuszanie posła Izby Gmin do wyda
liony ludzi. Na zachód od zalanych ob- wania źródła swycli Informacyj, z któ
zarów wciska japońskie, idące z Pel- rych korzysta on w ramach wykony
Mngu, przygotowują sie do przekrocze- wanych przez siebie obowiązków par
pia rzeki Żółtej 1 natarcia na Hankaulamentarnych, zwłaszcza gdy w danym
Tokio, 29 czerwca.
wypadku "sprawa . znajduje się. w try
(PAT) Agencja Domei donosi z Szang bie rozważania, jej przez Izbę' Gmjji;
haju: Ambasador włoski przy rządzie w i Poseł Sandys oświadczył, iż jego zda
jlanfeu GiiiHano Zora został odwołany, niem wezwanie go do trybunału w o j -

usługi rządowi w Hankou dla zlikwido
wania konfliktu chińsko - japońskiego na
krótko przed zwycięstwem wc' k japoń
skich pod Suczeu. Podobna dpmarche
wyszła ze strony ambasadora włoskie
go w Tokio, lecz Japonia uchyliła to

na, jak twierdzą, jest dowodem, że part
nerzy osi Berlin — Rzym rozpoczynają
na Dalekim Wschodzie okres nowej po
lityki, po której Japonia oczekuje popar
cła w swych działaniach przeciwko Chi
nom. W kołach politycznych, dobrze po-

r

Izba Gmin w obronie swych przywilejów

(

Poseł S a n d y s , który u j a w n i ł t a j e m n i c e w o j s k o w e , w e z w a n y
do sądu w o j e n n e g o celem przesłucha ma

Chamberlain usiłuje złagodzić zatarg pomiędzy parlamentem a ministrem wojny

1'rzy Krypie 1 Jej skutkach, należy pamiętać
l b y często i uruntowrie oczyszczać żołądek i
plita przez stosowanie naturalnej wody gorzfiej Franclszka-Józefa. Zapytajcie Wasz. lekarza

Ambasador W i e n i a w a
Długoszowski
u MussoSI niego
Rzym, 29 czerwca.
(PAT) W dniu wczorajszym szef rząlu Mussoliui przyjął w pałacu Wenecm
i ambasadora R. P. przy kwirynale
/ienławę-Długoszowskiego, z którym
Ifdbył rozmowę, utrzymaną w serdecz
n
y
m tonie.
Rzym, 29 czerwca.
,PAT) W dniu dzisiejszym ambasalor R. P. Wieniawa-Długoszowski odlył w pałacu Chigi rozmowę z mlnltrem spraw zagranicznych hr. Clano-

Delegat ludności polskiej

a

1n

Najleoszy sprawdzian małżeńskiego

I

1

na razie procedurę w tej sprawie za
wiesiły. Premier wyjaśnia przytem. że
trybunał wojskowy zbadać miał jedy
nie zarzut, wysunięty przeciw pewne
mu oficerowi ujawnienia tajnych infor
macyj.
Premier zapowiedział, że stała ko
misja
parlamentarna dla strzeżenia
przywilejów izby zbierze się jeszcze
dziś wieczorem.
Poseł liberalny sir • Percy Harris
przy głośnym potakiwaniu całej opozy
cji oświadczył, że pośpiech, z jakim 0głoszona została wczoraj decyzja władz
wojskowych co do wytoczenia śledz
twa przed trybunałem wojskowym, jest
prawie ze nieprzyzwoity. Parlament
jest władzą wyższą I organy wykonaw
cze winny być zawsze podporządkowa
ne Izbie Gmin oznajmił poseł liberalny.
Minister Hore Belisha oświadczył,
że nie ma mowy o tym, aby trybunał
wojskowy wkraczał w sferę przywile
jów Izby Gmin.
Rzeczą trybunału wojskowego jest
jedynie ustalenie, czy i w jaki sposób
oficer
armii
brytyjskiej
nadu
żył zaufania. W interesie publicznym
leży odbycie takiego śledztwa i nie by
łoby bynajmniej celowe, aby przedo
stawanie się tajemnic wojskowych t y ł o
dopuszczalne bez przeprowadzenia sto
sownego śledztwa.
Izba Gmin jednomyślnie zaaprobo
wała wniosek premiera co do odbycia
wie uchwały komitetu porozumiewaw dziś jeszcze posiedzenia zwołanej w t r y
Mor. Ostrawa, 29 czerwca.
(PAT) W dniu dzisiejszym premier czego poseł Wolf i ksiądz Berger z rabie nagłym stałej komisji parlamentar
Hodża odbył pierwszą informacyjną ro mienia Związku Polaków, oraz profesor nej dla strzeżenia przywilejów izby.
zmowę z posłem dr. Wolfem, jako przed j Badura i jeszcze jeden nieustalony czło
Komisja ta, wybrana na początku
stawicielem komjtetu porozumiewawcze nek polskiej socjalistycznej partii robotr obecnej kadencji, składa się z 10 po
go stronnictw polskich.
niczej.
słów. W skład jej wchodzą m. in. pre
Dr. W o l f został wyznaczony przez
W związku z dzisiejszą rozmową ko mier Chamberlain, prokurator general
komitet porozumiewawczy jako pośre- mitet porozumiewawczy wyjaśnia, że ny sir Donald S.ommervelt, Winston
dnik we wszelkich sprawach ludności wszelkie inne informacyjne rozmowy po Churchil, leader opozycji poseł Attlee
polskiej między rządem a komitetem po- za komitetem porozumiewawczym i je- I jego zastępca poseł Greenwood.
rozumiewawczym i w tym też charak-, go delegatami są dla stronnictw polskich
Komisja obradowała dziś wieczorem
terze został zaproszony na dzień 29 nie miarodajne i nieobowiązujące, jako w ciągu godziny i odroczyła swe nara
czerwca przez prem. Hodzę na informa nieuzgodnione z tą reprezentacją ludno dy do jutra rana.
cyjną rozmowę. Natomiast do dnia dzi ści polskiej, którą oficjalnie uznał pre
Jutrzejsza
debata
parlamentarna
siejszego nie otrzymała jeszcze oficjal mier Hodża w dniu 6 grudnia 193.7 r. w oczekiwana jest z największym napię
nego zaproszenia delegacja ludności pol Pradze.
ciem.
skip', w którei s k t o r l n r * > ' f * p n , ^odsta

Dzy jest Pani zazdrosna?
1) Czy zachowuje pani wewnętrzny
tpc-kói, jeśli jakiś nieznajomy głos k q pecy prosi jej męża do telefonu?
2) Czy zapytuje panj pośpiesznie:
Kto to b y ł ? " — kiedy mąż, Idąc z paio po ulicy, kłania się znajomej kobieic?
3) Ody mąż pani wraca późnym wiezorem do domu, czy sprawdza pani,
zy jego ubranie nie jest przesiąknięte
cymi perfumami?
-i) Czy kontroluje pani jogo kieszenie
poszukiwaniu notatek i adresów?
5) Czy wierzy mu pani, gdy mówi,
le wieczorem musi pójść na posiedzenie
ib ha konferencję handlową?
6) C.*y żąda pani, aby zapewniał pa
lia ciągie, że wszystkie kobiety, które

skowego o złożenie zeznań Jest Jaskraw y m naruszeniem przywilejów Izby
Gmin.
W odpowiedzi speaker zgodził się z
posłem
Sandysem, że przytoczony
przez niego fakt stanowi istotnie bar
dzo ważny wypadek — możliwość na
ruszenia* przywilejów izby.
Wobec powyższego oświadczenia
speakera, premier oznajmił,- że najstosownicj byłoby przekazać tę sprawę
natychmiast stałej komisji parlamentar
nej dla strzeżenia przywilejów izby i
wysunął odnośny wniosek.
Przewódca opozycji poseł Attlee
oświadczył, że jego zdaniem wypadek,
przytoczony przez posła Sandysa jest
zupełnie niezwykłym przykładem naru
szenia przywilejów posła i obrazą izby.
Winston Churchil wysunął propozy
cję,
aby w międzyczasie wezwanie,
wystosowane do posła Sandysa o sta
wienie się przed trybunałem wojsko
w y m w celu złożenia zeznań, zostało
"wycofane.
,
. ,
W odpowiedzi na to premier ośwlad
użył, żc minister wojny zwrócił się Już
do odnośnych władz wojskowych, aby

szczęścia

znał przed panią, nie miały dla niego ża
dnego znaczenia?
7) Czy zależy pani na tym, by po
wtarzał jej stale, że jest pani jego pierw
szą, wielką miłością?
8) Czy ma pani zwyczaj k r y t y k o w a 
nia każdej kobiety, którą mąż pani uwa
ża za ładną?
•
9) Czy uśmiecha się pani pogardli
wie, gdy mąż prawi komplementy pa
ni przyjaciółce i mówi jej np., że bardzo
zeszczuplała?
10) Czy odczuwa pani zadowolenie,
jeżeli mąż wyraża się o pani przyjaciół
ce, że jest „niemożliwą"?
11) Czy sprawia pani przykrość, je
żeli mąż pani zachwyca sie w kinie
gwiazdą filmową?

12) Czy myśl, iż spędza on dziennie cając z przyjęcia, mąż zwraca się do niej
wiele godzin w towarzystwie swej se z następującymi słowami: — Najchętniej
kretarki, denerwuje panią?
jestem z tobą sam!?
13) Czy zależy pani na tym, by jego
• • ••
urzędniczki nie b y ł y zbyt ponętne?
Szanowna Pani! Prószę zastanowić
14) Czy mów*- pani niegrzecznie: — się przez kilka chwil nad powyższymi py
„Dziękuję bardzo!", gdy jakaś przystoj taniami, i odfwwiedzieć na każde z nich
na ekspedientka w sklepie namawia pa szczerym* „ t a k " lub „nie". Następnie
nią do kupna jakiegoś przedmiotu, a niech pani zesumuje osiągnięty rezultat.
mąż pani zgadza się na to?.
Jeżeli na 10 z tych pytań odpowiedziała
15) Czy siada pani w kawiarni w ten pani „tak", a na dziesięć „nie" — jest pa
sposób, by zasłonić mężowi widok na ni przeciętnie zazdrosną kobietą.
ładne kobiety przy sąsiednim stoliku?
Jeżeli przeważa ilość odpowiedzi „nie"
16) Ody mąż pani golf się w godzi — jesbpani z pewnością bardzo przyjem
nach niezwykłych, czy wzbudza to w pa ną partnerką dla męża.
ni podejrzenie?
Jeżeli jest więcej odpowiedzi „ t a k "
17) Jeżeli mąż zawiązuje sobie nowy aniżeli „ n i e " — wówczas jest pani bar
krawat, wychodząc sam na miasto, czy dzo zadrosną żoną.
podejrzewa go pani o „randkę"?
Jeżeli, zgodnie z prawdą, odpowie
18) Czy jest pani wściekła, jeżeli mąż działa pani na wszrystkie pytania ..tak" —
opowiada, iż żona jego przyjaciela jest wtedy. Szanowna Pani. źle jest z panią!
nadzwyczajną gospodynią?
Proszę nie brać mi tego za złe. ale ta
19) Czy gniewa panią, że mąż poza ka kobieta nie może być nrzviemna part
domem jest w o wiele lepszym humorze? nerka w życiu!..
20) Czy cieszy się pani, gdy powra

..RFPUBLIKA" Nr. 177. Czwartek, 30 czerwca 1938 r.
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Zakończenie „Tygodnia Morza" Nasz reporter zanotował:
Podniesienie

Czerwiec

Pawła Aposł,
Jutro Naiśw.KrwiP Jezusa
Wschód słońca
3.19
Zachód słońca
20.00
Wschód księzsrca 7.15
Zachód księży** 21.42
Długość dał*
16,01
Przvbvło dnia
7,59

Krótkie wiadomości
PLENARNE POSIEDZENIE TYMCZASOWEJ
RADY MIEJSKIEJ odbędzie się dziś, o godz.
7 wlecz, w sali przy ul. Pomorskie] 16. Porzą
dek dzienny posiedzenia Iest bardzo obfity —
rozpatrzone będą m. In. sprawy regulacli mia
sta, wykupu szeregu gruntów na poszerzenie
ulic, przemianowanie ulic | t. d,
•
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE IZBY RZE
MIEŚLNICZEJ łódzkie] odbyto się wczoraj. Na
zebraniu przemawiał dyrektor izby p. Dobosz,
który zilustrował sytuację gospodarczą rzemio
sła w Lodzi, podkreślał ąc,
ze przeżywa ono
kryzys i zmniejszyło znacznie swó] stan posia
dania w ciągu ostatnich dwóch lat.

b a n d e r y n a P I .W o l n o ś c i . — P o c h ó d O d d z i a ł u
Ligi Morskiej i Kolonialnej
Wczoraj nastąpiło w Łodzi uroczyste niem oddziałów Ligi Morskiej i Kolo
zakończenie „Tygodnia Morza"
nialnej, odbyło się 14 dzielnicowych aka
Zgodnie z programem, o godz. 10 ra demii, na których prelegenci omawiali
no w Katedrze odprawione zostało na znaczenie morza dla gospodarczego i
bożeństwo, na które przybyli przedsta mocarstwowego rozwoju Polski. W cią
wiciele władz państwowych, cywilnych gu całego dnia na ulicach odbywała się
i wojskowych, władz
samorządowych zbiórka na Fundusz Obrony Morsxiej. (i)
i t. d. —
O godz. 11 wyruszy) pochód, który
przy dźwiękach orkiestr przeszedł ulicą
Piotrkowską na PI. Wolności. W pocho
dzie wzięły udział oddziały b. wojsko
wych, Ligi Morskiej i Kolonialnej, stra
ży, związków zawodowych, organizacyj
gospodarczych i społecznych oraz ce
chów. Pochód zamykały samochody ude
korowane na kształt okrętów wojennych
Na PI. Wolności nastąpiło podnie
sienie
bandery,
orkiestry
odegrały
dla foffl * MM.
flJfya%q/WĄ
„Hymn Bałtyku", poczym pochód został
rozwiązany.
W godzinach popołudniowych, staral

MYDŁO
ALKALICZNE

Brak wody sodowe! w Łodzi
wskutek

strajku

robotników

wytwórni

napoi

Jak już donosiliśmy, w poniedziałek | W południe temperatura wynosiła w
wybuchł strajk w browarach i fabry-' słońcu około 38 stopni C , a nawet po
PARK JULIANOWSKI O T W A R T Y będzie kach wody sodowej w Łodzi. Gdyby na- \ południu, w cieniu termometry wskazyJutro dla publiczności. Po przejęciu go przez stąpiło to w okresie chłodów i deszczów j wały 30 stopni. — W tych warunkach
miasto wydział plantacy] przeprowadził w nim Łódź nie odczułaby dotkliwie tego straj
brak wody sodowej dawał się szczegól
niezbędne Inwestycje, uporządkował go | l d. ku, ponieważ fabryki miały dość duże
nie dotkliwie we znaki.
Prace remontowe odbywać się będą w różnych zapasy wody sodowej i mineralnej. Pa
Dziś podjęte mają być pertraktacje
częściach parku w ciągu całego sezonu let nujące jednak we wtorek i w środę upa
w
sprawie
likwidacji strajku. Jak wia
niego.
ły spowodowały wzmożone zapotrzebo
wanie na napoje chłodzące. I wczoraj domo, strajk wynikł z błahych powo
BIAŁE MANKIETY
OTRZYMALI POLI przed południem wszystkie zapasy zo dów. Obie strony bowiem doszły do po
rozumienia odnośnie zawarcia układu
CJANCI regulujący ruch na skrzyżowaniach stały już wyczerpane.
JjHjłc w Lodzi. Mankiety te, z wymalowanymi
zbiorowego
dla robotników. Gdy jed
Właściciele Wszelkiego rodzaju kios
na nich czerwonymi kółkami, ułatwiać maja ków, ogródków i chłodli radzili
nak
robotnicy
domagali się zawarcia
sobie
Trierowanlo ruchem. Narazle, tytułem próby jeszcze w ten sposób,' że fabrykowali j układu ogólnego zarówno dla browarów
otrzymało Je tylko kilku policjantów na Rów wodę w podręcznych aparatach. Okaza jak i fabryk wód gazowych, właściciele
nych skrzyżowaniach ulic.
ło się to jednak niewystarczające. — pragnęli zawrzeć dwie odrębne umowy,
• • •
W godzinach popołudniowych wczo twierdząc, że nie ma żadnych punktów
KONTROLA WIND W DOMACH ora-, w fa raj, w wielu punktach miasta zabrakło stycznych pomiędzy browarami a sodobrykach przeprowadzona będzie przez komisie całkowicie napoi chłodzących
wiarniami. To spowodowało wybuch
techniczną. Sprawdzenie ma na calu przekona
Upał panował wczoraj bardzo duży. strajku, (i)

• • •

i

W KAGAŃCU 1 NA SMYCZY MUSZA BYĆ
PROWADZONE PSY, ze względu na panującą
wściekliznę zwierząt. Policja otrzymała dyspo
zycje sporządzania protokulów właścicielom
psów, którzy nie zastosują się do przepisów.
Co tydzień notowane są w Lodź] wypadki po
kąsania przez psy podejrzane o wściekliznę.

Zjazd przedstawicieli

Lustracja osiedli województwa łódzkiego
p r z e z specjalną k o m i s j ę pod p r z e w o d n i c t w e m
dr. W r o n y
28 bm. wyłoniona przez urząd w o 
jewódzki komisja w składzie: komen
dant wojewódzki policji państwowej dr.
Torwiński, nacz. wydz. inż. Bajkiewicz,
dr. Weiland pod przewodnictwem nacz.
dr. W r o n y przeprowadziła na terenie
województwa inspekcję.
Inspekcja miała na celu stwierdzenie
jak daleko postąpiły prace, mające na
celu podniesienie wyglądu estetyczne
go osiedli. Lustrujący odwiedzili kilka
naście miejscowości w powiecie łódz
kim,
piotrkowskim, brzezińskim.
Z
ważniejszych ośrodków poddano lu

Dwa . p o ż a r y

•

•
W dniu wczorajszym przy ulicy Francisz-J
kańskiej 28 usiłował pozbawić si& życia wypi
jając większą ilość nieznanej trucizny 38-letni'
Liaruch Rubinsztajn (mieszkaniec Skarżyska),
do którego wezwano lekarza pogotowia. Po
przepłukaniu żołądka Rubinsztajn pozostał na'
miejscu w stanie osłabionym. Powodem IOZ-J
paczliwego kroku — przebywanie na bruku'
łódzkim bez środków do utrzymania.
*
Na posesji przy ul. Rzgowskiej 106 zamiesz
kała pod tymże adresem 78-Ietnia Antonina Da-I
nielak, wskutek upadku odniosła złamanie pra-f
v. ej nogi. Ranną opatrzyło pogotowie ratunko
we i odesłało do szpitala.

naczelnika

• .'

Na ul. Ireny 23 (Chojny) spadł z drabiny *
czasje naprawiania ściany domu 32-letni Stcfar
Maciejewski i doznał złamania nogi, .oraz ogól-i
nych obrażeń ciała. Rannemu udzieliło pomocyp
pogotowie PCK i przewiozło do szpitala na d a l j
szą kurację.

* .•

W czasie bójki na posesji przy ul. Lelewela
30 zamieszkały pod tymże adresem 42-letn;
Wiktor Wojkiewicz, został poraniony ostryrr.
narzędziem i doznał ciętych i kłutych ran lo.
patki oraz rąk. Rannego opatrzył wezwany le«|
karz pogotowia ratunkowego.

•
1

Na ul.'Zgierskiej jadący" IrarrtwafeTfr pca-l
miejskim • 24-letni Stefan Ja^ktlla' zamieszkałjl
przy ul. Zgierskiej 37, stojąc na stopniach t r i m l
waju spadł w czasie nieoczekiwanego wstrzfjf
su na bruk i odniósł ciężkie obrażenia ciał:.
Rannego opatrzył wezwany lekarz pogotowi,!
ratunkowego i przewiózł w stanie ciężkim d<|
szpitala.
Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJO
ZNAWCZEGO.
W niedzielę, dnia 3 lipca br. odbędzie swl
wycieczka autobusowa do Piotrkowa i SulejoT
wa. W programie wycieczki zwiedzenie gol
tyckiej fary 1 barokowego kościoła Jezuitów v i
Piotrkowie, a w Sulejowie — warownego opaci
twa Cystersów z kościołem romano-gotyckin|
z pol. 13-go w. oraz kamieniołomów wapieni'
jurajskiego.
Zbiórka uczestników o godz. 6. m. 30 przet|
siedzibą Towarzystwa, Al. Kościuszki 17.
Koszt wycieczki dla członków zł. 4.60, dlii
gości zł. 5.—.
Zapisy na wycieczkę przyjmuje sekretaria|.
Towarzystwa w piątek, dnia 1 lipca od godz
18 — 20-ej.

stracji Tomaszów, Bełchatów. Sulejów,
Piotrków, Rzgów, Tuszyn, Chojny, W i 
śniową Górę, przyczym stwierdzono,
że w niektórych z nich postęp prac w
dziedzinie sanitarne] lub budowlanej
pozostawia wiele do życzenia. W
związku z t y m wydano obecnym przy
lustracji
zainteresowanym starostom
względnie przełożonym gmin miejsco
Dyżury aptek
wego samorządu terytorialnego, zarzą
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki
dzenia, mające na celu znaczniejsze I . Steckel (Limanowskiego 37), Sz. Jankiele'
przyśpieszenie prac nad usunięciem za wicz (Stary Rynek 9), T. Stanielewicz (Pom >r
ska 91), A. Barkowski (Zawadzka 45), B. Glu
uważonych braków.

kas bezprocentowych
Wczoraj odbył się w Łodzi zjazd
przedstawicieli bezprocentowych kas po
życzkowych. Na zjazd, któremu przewód
niczył dr. Tartakower, przybyli przed
stawiciele z 40 miast oraz delegaci cen
trali kas bezprocentowych z Warszawy:
insp. Tereszozaóski i dr. Ringelblutn.
Delegaci, biorący udział w zjeździe, y m » t » » a » » » » » « » « » « » » » » » » » e « » » ą ^ » « « » » » » « » » ^
reprezentowali 1000 kas pożyczkowych.
Kasy te mają 170.000 członków. Dyspo
nują one kapitałem 13 milionów złotych,
obrót roczny wynosi 20 milionów zł.
Na zjeździe wygłoszono referaty o za
sadach działalności kas bezprocento
wych oraz o odbudowie ekonomicznej.
bohatera Dalekiego Zachodu
Po dyskusji uchwalono szereg rezoluN P .
21 p. t .
cyj. (i)

I

W dniu wczorajszym lekarz pogotowia miej
skiego został zawezwany do wypadku otrucia
2-letniego dziecka Mordki Fajtlowicza
(Skła
dowa 20). Lekarz po stwierdzeniu, że dziecko
jest otrute przystąpił do udzielenia doraźnel
pomocy, po czym odwiózł 2-letniego chłopczy
ka do szpitala Anny Marii w stanie ciężkim. |
Jak się okazało dziecko, znajdujące się chwilo
wo bez opieki wypiło większą dozę trucizny |
na owady.

r

orzeźwiających

• • •

nie się, czy windy znajdują s!ę w dobiym sta
nie, są należycie konserwowane 1 nie zagraża
ła bezpleczeilsł v.i publicznemu.

W dniu wczorajszym nad ranem popełnił za
mach samobójczy przez przecięcie żył u obu'
rąk 48-letni Marian Szynszelski zam. przy uL!
Napiórkowskiego 67.
"
Desperatowi udzieli! pierwszej pomocy le
karz pogotowia Czerwonego Krzyża, który 30.,
nałożeniu opatrunków przewiózł go do szpita
la w Radogoszczu.

>

>

chowski (Narutowicza 6), St. Hamburg i. S-k!
(Gówna 50). L.. Pawłowski (Piotrkowska 307)

> > > w 1 l t < > > > C 8 :
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PRZYGODY BUFFALO BILLA
IASTO W DŻUNGLI j

W domu przy ul. A l . 1 Maja 40, w s k u 
u k a z a ł się w s p r z e d a ż y
tek wadliwego komina, zapaliły się sa
Cena 10 groszy
dze oraz poddasze.
Na ratunek wezwano straż ogniową, i
która pożar w zarodku stłumiła, nie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
dopuszczając do większego zniszczenia.
-k
Drugi pożar miał miejsce w domu
przy ul. Wolborskiej 33, tam również
zapaliły się sadze, następnie zaś belki
na poddaszu. Ogień w porę dostrzeżono
i wezwany oddział straży pożarnej ogień
w zarodku ugasił. — Straty nieznaczne. ii

powieść szpiegowska, pióra

Bohdana Lekszyckiego
ukazała się w najnowszym
merze

264-ym nu

I

Powszechność i stałość świadczeń
stworzą silną flotę wojenną

Ponadto Nr. 264. CTP. przynosi: Obszer
ny „Kącik Przyjaciół". Rozrywki umy
słowe z nagrodami.

C e n a 10

groszy

„REPUBLIKA"

ar. 177. Czwartek, 30 czerwca 1938 r.

W dniu 29 czerwca br. zmarła po długich i ciężkich cierpieniach,.przeżywszy

lat 60. nasza najdroższa żona, matka, babka i teściowa.

BARBARA JAKUBOWIC
Wyprowadzenie
lonyfn żalu

ur. KOHN.
drogich nam zwłok z domu przedpogrzebowego nastąpi dziś o godz. 3-ej po poł., O czym zawiadamia pozostała w nieutu
_
___ _ _ _ _

RODZINA

Katastrofa motocyklu oa ul. Napiórkowskiego Kariera Kemala-Paszy
Dwie o§oby odniosłg rany
W dniu wczorajszym w godzinach
rannych miał miejsce tragiczny wypadek
TEATR POLSKL
przy rogu
Dziś w czwartek i w piątek ostatnie powtó na ulicy Napiórkowskiego
Kilińskiego, który został spowodowany
rzenia sztuki , Kobiita i szmaragd".
W próbach sztuka Oskara Wilde'a „Brat mar- wybojami w bruku ulicznym.
ótrawry".
Od strony ulicy Kilińskiego do Na
piórkowskiego jechał motocykl z przyTEATR LETNI W PARKU STASZICA.
Dzfa w czwartek o ijodz. 9-cj wlecz, ostatnie ] czepka, na którym znajdowało się dwóch
braci: 28-letni Erwin i 30-letni Alfons
owtórze.iie „Szóstego piętra"
W piątek z powodu groby generalnej przed- Gott, zamieszkali w domu przy uiicy Ro
tawienio zawieszone.
kicinskicj 11.
TEATR KAMERALNY.
Występy Teatru Żydowskiego.
Dziś i jutro o godz. 9.30 wiecz. komedia mu
zyczna „Motko ze Slobudki" z udziałem pary
mcrykańolcicj Hymic Jakobsona i Miriam Kresin

I W pewnym momencie, gdy motocykl
znalazł się na ulicy Napiórkowskiego,
natrafił na wielkie wyboje w bruku uli
cznym i wywrócił s/ę, przygniatając oby
dwóch jadących.
Lekarz pogotowia ratunkowego, po
udzieleniu nieszczęśliwym pierwszej po
Najpierw zabronił noszenia fezu. Dla przy
mocy, przewiózł ich na kurację do szpi
tala Okręgowego Ubezpieczalni Spo kładu ubrał w czapki swą gwanllę przyboczną.
Objeżdżając cały kraj, sam włożył szeroką pa
łecznej, (p)
p

22-letni mężczyzna utonął
podczas 3sc9|»i€29i w Stadogoszczu
Wczoraj o godzinie 3-ej po pol. w y - szuklwaniif odnaleziono zwłoki denata,
darzył się tragiczny wypadek na jednej
Na miejsce strasznego
wypadku
z pływalń podmiejskich, podczas za- wezwano pbgotowie ratunkowe. D y żywania kąpieli przez setki spraguio- żurny lekarz, dr. Frank, stwierdził jenych chłodu mieszkańców
.naszego dynie zgon denata i przewiózł
zwłoki
miasta.
I do prosektorium miejskiego.
W pewnej chwili, znajdujący się w j
Jak się okazało, tragicznie zmarłym
pobliżu brzegu usłyszeli krzyk jakiegoś . byl 22-letni -N. Zweighaft, zamieszkały
młodzieńca, a chwilę po tym kąpiący I przy ul. Rybnej 17.
się pdszedł na dno.
i
Istnieje przypuszczenie, iż ZweigNa ratunek rzucili się trzej męż- haft uderzył głową o bal podwodny i
czyźni i dopiero po półgodzinnym po- wskutek tego stracił przytomność (gr)

T
PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
CZWARTEK, dnia 30-go czerwca.

6.15—6.20: Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze".
.20—6.45: Muzyka (płyty). 6.45—7.00; Gimnastya. 7.00—7.15: Dziennik poranny. 7.15—8.00: Oriestra mandolinistów im. Stanisława Moniuszki
Wełnowcu pod dyr. Kazimierza Korczaka (z
'atowic). 8.00-11.00: Przerwa. 11.00—11,20: Auycja dla poborowych. 11.20—11.57: Fragmenty
z oper Ryszarda Wagnera (płyty).
1.57—12.03: Sygnał czasu z Warszawy i Hejnał
Tragiczna śmierć mieszkańca Kalisza
z Krakowa. 12.03—13.00: Audycja południo
wa. 1J.O0—13.45: Przerwa. 13.45—14.10: SzecheWczoraj o godzinie 7 rano motorni na, zamieszkałego w Kaliszu, który przy
• zada M. Rimskiego-Korsakowa w wykonaniu
czy
torpedy, idącej do Warszawy, zau jechał w gościnę do brata (Łódź, Targo
rk. Socicte dcs.Confetos. 14.10—14.15: Łódzkie
poszarpane
iadomości giełdowe. 14.15—13.15: Koncert ży- ważył na torze kolejowym
Ze znale wa 14) i stamtąd dziś rano udał się na
zeń.
15.15—15.30; Audycja dla dzieci „Wielki zwłoki jakiegoś człowieka.
wyjazdu do War
zien Julukr Horoszki — opowiadanie Jerzego zionej przy zwłokach metryki urodzenia pociąg z zamiarem
azarewskiego (z Wilna). 15.30—15.45: Literatura ustalono, iż są to zwłoki Joska Kapła szawy.
rzez mikrofon dla wszystkich — fragment z po
mieści I. Kraszewskiego p. t. , Stara baśń". 15.45
-16.00: Wiadomości gospodarcze. 16.00—16.40:
ódzka Orkiestra Salonowa pod dyr. Teodora Ryera (z Łodzi na wszystkie R. P.) 16.40—16.45:
Kierowca na szosie" — pogadanka z Warszawy.
6.45—17.00: Spółdzielnia zielarska — pogadanka
Stanisławy Goryńskiej.
7.00—17.10: Pogadanka aktualna.
7.00—17.50: Muzyka {płyty).
7.50—17.55: Jak spędzić święto — poradzi Lu
dwik Szumlewski.
7.55—18.00: Odczytanie programu.
Zgłoszenia do p. H e r m a n a , ul. Piotrkowska 5 1 , prawa
8.00—18.10: „Jan Matejko" — odczyt Stanisława
Wasylcwskiego (z Poznania).
oficyna, I piętro od 10—12 w południe i od 4 - 5 po południu
8.10-18.30: Pieśni w wyk. Wandy Roesslerowejw dni powszednie
Stokowskiej (mezzo-sopran), akompaniuje—
w
Władysław Raczkowski (z Poznania).
8.30-19.00: Teatr Wyobraźni: Premiera słucho
wiska „Pola Elizejskie'' według dialogu Salvadora de Madaringa (Hiszpania). Tłumacze
nie Włodzimierza Lewika.
9.00—19.20: Utwory Henryka Melcera w wyk.
Heleny Oltawowej (ze Lwowa).
na u l , Zachodniej przez nieznanego sprawcę
9.20—19.30: Pogadanka aktualna.
.30—20.45; „Wesołe miasteczko" — koncert
(a) Wczoraj, w godzinach rannych, czym jedna kula trafiła Switaszczyka w
rozrywkowy v oprać. Wiktora Budzyńskiego
na
ul. Zachodniej, postrzelony został w piersi, raniąc go bardzo ciężko,
i Feliksa Zandlera. Wykonawcy: Orkiestra i
okolicznościach 28-letni i Zaalarmowano pogotowie ratunkowe,
zespół aktorski (Lwów) Orkiestra w popular tajemniczych
nych wesołych utworach i muzyka imitacyjna Marian Switaszczyk, urzędnik prywat- lekarz
którego stwierdził ciężki po
przerwach: „Na karuzeli"—Skecz W. Budzyń ny, zamieszkały przy ul. Andrzeja 27a. j strzał piersi u Switaszczyka i po opa
skiego i ,Za jedne dziesięć groszy" — mono
Do
przechodzącego
Switaszczyka trzeniu przewiózł w stanie nieprzytom
log Feliksa Zandlera.
(nieustalony
dotychczas
sprawca
znie-Jnym do szpitala'Betleem.
45—20.55: Dziennik wieczorny.
.55-21.00: Pogadanka aktualna.
naćka oddał strzały z rewolweru, przv(
1.00—21.10: Wiadomości sportowe lokalne.
1.10—21.50: „Neapol śpiewa" — audycja muzyczno-slowna w oprać. Jalu Kurka (Krak.).
1.50—22.00: Wiadomości sportowe.
.00 73.CO: Polska muzyka kameralna (III-cia
audycja). Wykonawcy: Kwartet smyczkowy
P. R. Stanisław Włodarski — I-sze skrzypce,
Eugeniusz Skowroński — II-gie skrzypce,
Henryk Trzonek — altówka, Rafał Halber —
U k ą z a i się Ni*.
3 4 sensacylwiolonczela.
nych przygód
.00—23.15: Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. Komunikat meteorologiczny.
Pogadanka aktualna w języku niemieckim.

Zwłoki mężczyzny na torze kolejowym

Parcele budowlane
przy ul. K r z e m i e n i e c k i e j

do

i°
m

i Retkińskiej

sprzedania

28-letni mężczyzna postrzelony

Podwodny

skarbiec

„LORDA LISTERA"

AUDYCJE ZAGRANICZNE,
.05 — RYGA: Koncert symfoniczny.
.00 — SOTTENS: Koncert symfoniczny.
.13 — WIEŻA EIFFLA: Recital fotepianowy
Colniir Gareau.
.30—BRUKSELA Franc: , Czar walca" — o e retke O. Straussa.
.30 - PRAT-A I I : „Orfeusz" — opera Glucka.
1.00 — MEDIOLAN: „Zloty kogucik'' — opera
Rimsik-Korsakowa.
p

Stawa Kumała Paszy narodziła się podczas
wojny światowe], lako obrońcy Dardanelów.
Podczas następnych, niespokojnych lat, dzięki
swym zdolnościom oratorskim 1 woibkowym,
sial się wodzem nowej Turcji. 3-go nia cu 1924
roku pozbył się sułtana, organizując republiko
świecka 1 kiadqc kres dominacji kleru Od teKO czasu narzucał narodowi jedna reformę po
drugie], aż ule pozostało prawic nic z dawnych
tiadycyj.

— Każdy zeszyt stanowi oddzielną całość —

Cena

groszy.

namę. Tłumy oniemiały ze zdziwienia: dla
Turków „kapelusz" był oznaką znienawidzonych
cudzoziemców 1 chrześcijan, (idy przykład ale
podziałał, użył siły. Policja otrzymała rozkaz
aresztowania noszących fezy.
Następnie Ghazl (zwycięzca) powołał praw
ników europejskich, by ułożyli nowe kodeksy,
wzorując się w handlowym na Niemczech, w
karnym na Italii, o.-az w cywilnym na Szwaj
carii. Zniesiona została poligamia I haremy.
Panie, które dawnie] nigdy nie ukazywały się
w teatrze bez zasłon I eunuchów, obecnie po
jawiły się w teatrze w towarzystwie męskim,
a nawet grały w tenisa w partiach mieszanych.
Nowa konstytucja pozwoliła wziąć udział w
wyborach 2 milionom kobiet, a nawet zostać
posłankami. 8-go lutego 1935 roku osiemnaście
posłanek, wśród oklasków swych kolegów, zło
żyło przysięgę. Dziesięć z nich było nauczy
cielkami, cztery ławnikami, jedna lekarzem I
dwie zajmowały się rolnictwem. I to w naro-,
dzle, gdzie od setek lat kobiety prowadziły eg
zystencję niemal roślinną. Zmieniono tradycyj
ne pozdrowienia, wprowadzono podanie ręki.
Wschodnie lenistwo teraz nie w modzie, trady
cyjny „klsmet" I wzruszenie ramion wywołuje
zgorszenie.
Gdy Kemal Pasza objął rządy, 95 procent
Turków zaliczało się do analfabetów. Obecnie
uczą się wszyscy pisać I czytać, wszędzie są
szkoły. Wszystkie większe miasta mają dos
konałe kliniki, wszędzie wprowadzono odczyty
I pokazy kinematograficzne dla matek o zdro
wiu, higienie i wychowaniu.
Angora było to miasto wielce zaniedbane,
w zimie bajora, w lecie zbiorowisko zakurzo
nych, nędznych chałup. Keniai sprowadził In
żynierów I profesorów, by zbudowali stolicę.
Plan pięcioletni dał Turcji własne fabryki
sukna, wyrobów bawełnianych I jedwabnych,
skór, opon samochodowych 1 mebli. Poza jed
ną pożyczką, wziętą od Sowie.ów, Ghazl finan
suje swe plany z dochodów bieżących. Armia,
marynarka I lotnictwo zostały zmodernizowane,
Curtlss-Wrlgth, towarzystwo amerykańskie, wy
budowało fabrykę amunlcll 1 nadesłało specjali
stów.

PRZY PRZEZIĘBIENIU
[GRYPIE ? KATARZE

Krokodyl pożarł chłopca
Assuan. 29 czerwca.
(PAT) Pod wsią S^allal w Górnym
Egipcie krokodyl porwał z grupy ką
piących się dzieci jednego chłopca,
zmiażdżył ciało ofiary w swej oas/czy
i pożarł w oczach policji i mieszkańców
wsi.
Mimo ostrzeliwania krokodyla z
karabinów unosił sie on przez iliske
dwie godziny na powierzchni aż wresz
cie znaurzył się pod wodeW roku bież. krokodyle zaczęły w y 
kazywać nienotowana od wielu dziesiąt
ków lat ruchliwość, posuwając się coraz
dalej po Nilu ku północy.

5

„REPUBLIKA" Nr. 177. Czwartek, 30 czerwca 1938 r.

N o w e

aresztowania

w

Austrii|

Przywódcy frontu patriotycznego w więzieniach. —
B u e r c K e l Kasuje święta Katolickie
Wiedeń. 29 czerwca,
(PAT) W Moedling pod Wiedniem
aresztowano wczoraj 3 wybitnych działączy politycznych frontu patriotyczne
go. Są nimi: dr. Weinberger, wyższy urzędnik tamtejszego lombardu, dr. Gunz,
b. kierownik akcji katolickiej, a jedno
cześnie profesor państwowej szkoły
przemysłowej I dr. Bischof, b. przewód-

ca okręgowy frontu patriotycznego. Przy
czyną aresztowania miał być wynik
przeprowadzonych u nich rewłzyj domo
wych, który wykazać miał organizowa
nie przez nich akcji antypaństwowej.
Berlin, 29 czerwca.
(PAT) Jak donosi „Deutsche Allgemei
ne Ztg." z Wiednia, na podstawie rozpo
rządzenia gauieltera Buerckła przestał

obowiązywać w Austrii szereg świąV
katolickich, obchodzonych dotychczas ja
ko święta oficjalne. Do s* ,viąt tych nale
żą przede wszystkim Boże Ciało i świę
to Piotra I Pawła. Rozporządzenie tłoma j
czy, i e musiały być one usunięte z tego
powodu, Iż hamowały tempo życia go
spodarczego i nie leżały w interesie „lu
dzi pracujących".
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Prokurator jedzie do

k

a

ŁUROSY

N<>wy Jork. 29 czerwca.
(PAT) Generalny prokurator fede
ralny Lamar Hardy, który ostatnio zli
kwidował wielką aferę szpiegowską na
terenie Stanów Zjednoczonych zakomunikował przedstawicielom prasy, iż od
jeżdża jutro na pokładzie ..Normandie"
do Europy, gdzie zamierza kontynuo
wać śledztwo w tej wielkiej aferze.

20 osób zabitych

0 wszystKlm po trochu...

w katastrofie kolejowej

Mexico City. 29 czerwca,
(PAT) W pobliżu San Luis wyda
rzyła się katastrofa kolejowa. Według
pierwszych doniesień w katastrofie tej
zginęło 20 osób a 32 odniosło rany. Do
tychczasowe rezultaty śledztwa zdają
kotu niemieckich i japońskich towarów. się wskazywać, że wykolejenie pociągu
nastąpiło na skutek rozkręcenia szyn
Rząd angielski wydał w ciągu maja przez zbrodniczą rękę.
750 pozwoleń na wjazd do Anglii ucie
kinierom z Austrii.

L e n i R i e f e n t h a l w P a r y ż u . — K o m u przez p o m y ł k ę sprzedano t r u 
ciznę?...—Miasto hiszpańskie zginęło z powierzchni świata
O Leni Riefenthal krążyły w ubieg
ł y m roku fantastyczne pogłoski. Mó
wiono, iż podczas balu w ministerstwie
spraw zagranicznych Goebbels publicz
nie zdemaskował jej niearyjskie pocho
dzenie i podobno nawet wyprosił ja. z
sali, nie bacząc na to, iż utrzymuje ona
bliski kontakt z kanclerzem Hitlerem.
Wszystko to okazało się nieścisłe.
Leni Riefenthal przybyła obecnie do
Paryża bynajmniej nie w charakterze
emigrantki. Zatrzymała się w jednym z
najelegantszych hoteli i zapisała się jako
„Madame Dupont".
Dziennikarze paryscy dowiedzieli
się jednak o tym i przeprowadzili w y 
wiad z -zagadkową „Madame Dupont",
która bardziej jest znana ze swych perypetyj wyznaniowych, niż jako artyst
ka filmowa.
— Podróżuję Incognito — oświadczy
ła Leni Riefenthal, dziennikarzom. — W
ciągu dwuch lat pracowałam nad ostat
nim moim filmem p. t. „Igrzyska olimpij
skie 1936 r." Do Paryża przybyłam na
wypoczynek...
Nie bacząc na te oświadczenia, jedno
z pism paryskich podało w y w i a d pod
w y m o w n y m tytułem: — „Czyżby na
prawdę na wypoczynek?"...

• .•

O niezwykłym wypadku donoszą
pisma z Liege.
Oto pewien aptekarz popełnił po
myłkę, która o mało nie pociągnęła za
sobą śmierci pifuoletniego dziecka. —
Wieczorem apt arz sprzedał pewnej
kobiecie, która przypadkowo wstąpiła
po lekarstwo, buteleczkę jakiegoś pły
nu, do którego przez pomyłkę dolał kil
ka kropel silnej trucizny. Po zamknięciu
apteki farmaceuta ujrzał na stole flasz
kę z trucizna i uświadomił sobie swój
straszny błąd. Nie tracąc przytomności
umysłu, udał się natychmiast do policji
i uprzedził władze o dokonanym czynie.
— Komu sprzedał pan truciznę? —
zwrócono się doń, z zapytaniem.
— Nje wiem. Tę kobietę po raz pierw
szy widziałem.
Na podstawie autobusu, do którego
wsiadła, udało się mniej-więcej ustalić
w jakiej dzielnicy mieszkała ta kobieta.
Od godziny dwunastej w nocy do czwar
tej nad ranem policjanci oraz przygodni
ochotnicy szli od domu do domu, bu
dząc przerażonych mieszkańców 1 za
dając im to samo pytanie:
— Czy pani kupiła wczoraj wieczo
rem lekarstwo w aptece?... Przez omył
ka lekarstwo to zawiera silną truciznę!
O godzinie czwartej nad ranem od
naleziono nieszczęsną klientkę.
Pisma
donoszą, że powstrzymano ją w chwili,
gdy zamierzała właśnie dać dziecku na
uspokojenie niebezpieczne lekarstwo.

nieprzyjacielskie samoloty?...
Wtedy
widzieliście przynajmniej na zdjęciach
dziurawe domy, nagie ściany, które po
zostały po nalocie lotniczym... W Nules
jest inaczej. Tu nie ma ani jednej całe]
• • •
ściany* Całe miasto musiałoby być od
budowane na nowo, każdy dom od fun
Prezydent Roosevelt przyjął 9-letnią
damentu, albowiem bomby wryły się Shirley T i m p l e i n a j e j prośbę wpisał do
głęboko w ziemię...
jej księgi autografów następujące sło
wa:
• • •
— „Shirley od jej starego przyjadę
Federacja argentyńskich związków
la,
Franklina Rooseyelta".
(lu).
powzięła rezolucję, domagającą się boj

• . •

Katastrofalne ulewy
w Ameryce
Straty wynoszą dziesiątki
milionów dolarów

N<>wy Jork. 29 czerwca.
(PAT) Katastrofalne ulewy jakie na
wiedziły okolice Nowego Jorku, New
Jersey 1 Pensylwanii
spowodowały
straty szacowane na dziesiątki milio
nów dolarów.

Ściana ciepłego powietrza
Ciekawy wynalazek włoskiego mechanika
We Włoszech, w pewnej fabryce
samochodów pod Mediolanem, dokona
no niedawno wynalazku, który niewąt
pliwie znajdzie wkrótce szersze zasto
sowanie.
W fabryce tej kilkudziesięciu robot
ników zajętych jest wypróbowaniem
nowych samochodów. Zajęcie ich w y 
maga, że stoją oni stale przy wielkich
otwartych drzwiach jednej z hal fabry
cznych, to też — narażeni są na prze
ciągi i często się zaziębiają.
Zarząd fabryki miał z tego powodu
wiele kłopotu z tą kategorią pracowni
ków, każdy wykręcał się od zajęcia,
które stale narażało jego zdrowie na
szwank. Z tej racji więc jeden z me
chaników fabryki począł się głowić, jak
usunąć tę bolączkę, i wreszcie wyna
lazł bardzo pomysłowy środek zapobie
gawczy.
Mianowicie: skonstruował mecha
nizm, oparty na podobnej zasadzie, na
jakiej działa t. zw. elektrolux. Mecha
nizm ten, umieszczony w pobliżu drzwi
wytwarza szeroki prąd powietrza, któ
rego temperaturę można dowolnie regu
lować. W praktyce więc można przy je
go pomocy wytworzyć „ścianę powietrz
ną'\ która „zamyka" drzwi, chociaż sto
ją one przecież szeroko otworem.

Na dworze panuje mróz, a jednak
można śmiało otworzyć naoścież drzwi,
zaopatrzone w wynalazek włoskiego
mechanika, bowiem dzięki temu wyna
lazkowi w ramach drzwi powstaje prąd
ciepłego powietrza, który nie przepusz
cza zimna ani wiatru...
Wynalazek okazał się skuteczny,
robotnicy nie zaziębiają się od czasu
zastosowania go w fabryce. Dalsze zaś
konsekwencje pomysłowości mechanika
będą, niewątpliwie, takie, że będziemy
mogli w przyszłości boda] przez, całą
zimę nawet spać przy otwartych ok
nach...
Przezroczysta „ściana" w oknie nie
wpuści zimna, mroźne powietrze zamie
ni w dobroczynne ciepło, a jednocześ
nie pełnić będzie idealnie rolę wentyla
tora.
Nie będzie nam grozić zimno, nato
miast będziemy mogli w pełni korzy
stać ze świeżego powietrza.
Również dla kawiarń i podobnych
lokalów, w których przebywa dużo lu
dzi jednocześnie, wynalazek włoskiego
mechanika może mieć doniosłe znacze
nie, umożliwi bowiem otwieranie drzwi
o każdej porze roku, niezależnie od sta
nu temperatury na dworze.

Epidemia cholery w Szanghaju
priybiero tfroźne rozmiary

Szanghaj, 29 czerwca.
(PAT) Pomimo licznych zarządzeń
profilaktycznych, wydanych przez wła
dze japońskie i władze koncesje między
narodowej, epidemia cholery rozszerza
się coraz dalej. Liczba chorych wynosi
już kilka tysięcy. Sale szpitali przepeł
nione są chorymi a władze sanitarne
stwierdzają, że w ciągu najbliższych dni
nie będą mogły pomieścić ani jednego
chorego więcej. Epidemia w Szanghaju
jest
tym bardziej groźna, że ludność chiń
Korespondent prawicowego pisma
angielskiego „Daily Express" opisuje ska wszelkimi sposobami stara się uchy
zniszczenie miasta Nules w Hiszpanii lić od obowiązkowego szczepienia przeprzez lotników włoskich i niemieckich. ciwcholcrycznego nie mając zupełnie
— Dawniej mieszkało w tym słone
cznym mieście 10.000 rybaków- Potem
przyszły samoloty bombowe. A dżjś Warszawa, 29 czerwca.
od pięciu dni ludzie szukają resztek
(PAT)
Pan
Prezydent Rzeczypospo
ofiar wśród ruin. Nie wiadomo, ile tru
litej
udzielił
agrement
p. Ludwikowi Ekipów leży pod zwaliskami. Jedno tylko
jest pewne — n i k t nie zdołał się urato SOWI byłemu łotewskiemu ministrowi
wać. Nie próbuję nawet opisać tego, co skarbu, desygnowanemu przez rząd ło
się działo W Nules. Powiem tylko J E D N O TEWSKI na stanowisko posła nadzwyczaj
— całe miasto znikło z powierzchni, NEGO i ministra pełnomocnego Łotwy w
świata.
Pamiętacie Gueraica, miasto i Warszawie,
baskijskie, zniszczone również przez*

•. •

Nowy poseł łotewski

1

zaufania do szczepionki. Ulicami miasta
krążą patrole sanitariuszy marynarki i
piechoty japońskiej, które legitymują
przechodniów, domagając się przedsta
wienia zaświadczeń o szczepieniu ochron
nym, a w razie gdy przechodzień za
świadczenia nie posiada doraźnie pod
dają go szczepieniu.
Korespondenci dzienników zagranicz
nych wszyscy zostali poddani szczepie
niu, które przeprowadził wojskowy le
karz japoński w czasie jednej z konfercn
cji prasowych z władzami wojskowymi
japońskimi w Szanghaju.

Ewa Curie odznaczona
orderem „Polonia Restituta"
Paryż, 29 czerwca.
(PAT) Dziś ambasador R . P . Ł U K A 
siewicz wręczył p. Ewie Curie ODZNAKI
kawalerskiego krzyża „POLONIA RESTITU
ta" nadanego jej przez.prezydenta R- P .
za książkę, którą Ewa Curie NAPISAŁA o
swej matce — Marii Skłodowskiei-Curie.

Kara śmierci
za szpiegostwo we Francji
Paryż, 29 czerwca.
(PAT) Ogłoszony dziś został dekret
wprowadzający karę śmierci za szereg
zbrodni przeciwko „bezpieczeństwu ze
wnętrznemu państwa" i za zbrodnie
szpiegostwa w czasie pokoju.

A d w . Rippei
organizuje znowu marsz
do Palestyny
Warszawa, 29 czerwca,
Dziś o gtodz. 12-e] w południe odbyło
się przy udziale około tysiąca członków
zebranie frontu młodo-żydowsklego któ
remu przewodniczył adw. Rippei.
Na zebraniu tym uchwalono zorgani
zować marsz do Palestyny. Po zebraniu
uformował się pochód, który policja roz
proszyła.

Prez. Lebrun uda ssą
do Nowego-JorKu
Nowy Jork, 29 czerwca.
(PAT) Zarządzający przyszłorocznej
wystawy nowojorskiej komunikuje, że
prezydent Francji, Lebrun, obiecał przy
być wraz z małżonką do Nowego Jor
ku na tę wystawę.

Hull kandydatem
na prezydenta U. S. A.
Waszyngton, 29 czerwca.
(PAT) W demokratycznych kołach
politycznych wysunięta została po raz
pierwszy kandydatura sekretarza stanu
Cordella Hulla na prezydenta Stanów
w 1940.

Wojska tureckie
wkroczą do Sandzaku
Berlin, 29 czerwca.
(PAT) Niem. Biur. Inf. donosi ze Stam
bułu, że wejście wojsk tureckich do San
dzaku Aleksandretty nastąpić ma w
dniu jutrzejszym. Oddziały tureckie rów
ne co do sił oddziałom francuskim, ob
sadzić mają północna część Sandżaku.

Rejestracja majątków Żydów
; r;esuniąta w Auvtr)> dr- tG !*ca
Wiedeń, 29 czerwca.
(PAT) Przesunięto tutaj termin zgła
szania majątków obcych obywateli Ży
dów, zamieszkujących w Austrii, który
upływał 30 czerwca, do dnia 16 lipca.

KTO ZAAWANSUJE DO LIGI?
W nadchodzącej niedzielę rozpoczynaj sie. niezwykle interesujące rozgrywki
Zainteresowanie rozgrywkami ligo wa — Łódź, Poznań — Pomorze, Stani łystok — Polesie, Wilno — Wołyńw y m i osłabło obecnie nieco, a na pierw sławów
14 sierpnia: Warszawa — Zagłębie,
Dąb, Kraków — Lwów, W i l 
szy plan wysuwają się rozgrywki o wej no — Białystok, W o ł y ń — Polesie.
Lublin — Łódź, Poznań — Śląsk, Stani
ście do ligi, rozpoczynające się w nad
31 lipca: Warszawa — Lublin, Łódź sławów — Kraków, Dąb — Lwów, Po
chodzącą niedzielę. Będzie to właściwie — Zagłębie, Śląsk — Pomorze, L w ó w lesie — Wilno, Wołyń — Białystok.
kampania o powrót do ligi, bowiem z — Stanisławów, Kraków — Dąb, Bia
21 sierpnia: Zagłębie — Lublin, Łódź
•zespołów stających do walki najpoważ
niejsze szanse mają właśnie drużyny,
które jnż kiedyś należały do szeregów
.ekstraklasy. Tych jest kilka: Śląsk świętochłowicki, Dąb katowicki, lwowscy
Czarni, stołeczna Legia i wreszcie łódźkl Unlon-Touring.
Pośród tej piątki właśnie trzeba prze
Warszawa, w czerwcu, gły zwrot ku lepszemu. Drużyna rożno
'de wszystkim szukać przyszłych ligow
wi międzyokręgowych rozgrywkach częła regularne treningi pod kier. M.
ców- Kto z nich ma najpoważniejsze o wejście do Ligi, stolicę reprezentować Przeździeckiego, wszyscy się na nie siaszanse, trudno przewidzieć, najlepiej będzie jej mistrz Legia. Próbować będzie wiali, gracze zdobyli formę. Mimo to
jednak zdaje się przedstawiać sytuacja szczęścia, aby wrócić do klasy, skąd jednak nie obiecywano sobie -'eszcze mizespołów śląskich, przy czym szczegól przed dwoma laty spadła.
strzosiwa Warszawy. Odejście kilku
ne zainteresowanie wzbudza start Dę
Zdobycie mistrzostwa przez Legię czołowych piłkarzy jak Nawrota i Łysabu, w barwach którego występować też bylo dla stolicy niemałą niespodzianką, kowskiego do Polonii, Martyny i Cebu- .
«...
j.
. . .
będzie reprezentacyjny bramkarz Pol zwłaszcza po jesiennej rundzie, którą laka do Warszawianki,
Wypijewskiego
ski Madejski, który przeniósł się już z ukończyli na dalekiej pozycji w taberł. do P.Z.L. to poważne osłabienie zespołu
iWisły do klubu katowickiego.
Nie wiele sobie więc obiecywano po dru • Ale odmłodzona drużyna miała am
Zestawienie par na nadchodzącą nie żynie exligowców. Od chwili jednak kie bicje. Pracowała z myślą powrotu do
dzielę jest następujące: Unia (Lublin) — dy kierownictwo sekcji objął b. repre l i g i , Zdobyła mist zc-ctwo. — Wreszcie
Legia (Warszawa) sędzia p. Głowacz. zentant Polski — Ziemian nastąpił na- staje do ostatniej próby.
RK3 Zagłębie (Będzin) — Union Touring
(Łódź) sędzia p. Richter, Gryf (Toruń)—
Śląsk (Świętochłowice) sędzia p. Andrze
jak, Rewera (Stanisławów) — Czarni
(Lwów) sędzia p. Filipkiewicz. Dąb (Ka i
Zażarta walka Makabi z C h e ł m k i e m
towice) — mistrz Krakowa (mecz p r a w i
Kraków, 29 czerwca. I dnak po dramatycznej walce wynikiem
dopod. zostanie odwołany) s- p. Jędra-i
.szczak. Makkabi
(Wilno) — Pogoń;
Jedynym okręgiem w Polsce, w któ J ^ i ^ o t e f a i e trzeci kandydat
(Brześć), sędzia p. Haselbusch, WKS rym nie został jeszcze do tej pory wy Fablok przegrał w dogrywce z Koroną
Grodno — mistrz Wołynia, sędzia p. Ko łoniony reprezentant do walk o wej 2=3, kwestia tytułu mistrzowskiego po
walski. Poznańska Legia Jest jedynym ście do ligi, jest okręg krakowski. Mimo, zostaje jeszcze nadal niewyjaśniona.
zespołem wolnym dnia 3 lioca od rozgry że pozostały tam do rozegrania tylko
Sytuacja wygląda w ten sposób, że
wek.
dwa spotkania nie wiadomo jeszcze kto jeśli Makkabi wygra w nadchodzącą nie
będzie reprezentował okręg w grach o dzielę z Fablokiem będzie musiało dojść
• »•
Terminarz dalszych rozgrywek przed awans do ekstra klasy.
do trzeciego decydującego spotkania na
stawia się następująco:
W dniu wczorajszym doszło w Chełm neutralnym terenie między Makkabi a
10 lipca: Zagłębie — Warszawa, Łódź ku do najciekawszego meczu sezonu, Chełmkiem. W wypadku jednak, gdyby
— Lublin, Śląsk — Poznań, Kraków — który wyłonić miał mistrza krakowskiej Makkabi zremisowała, względnie prze
Stanisławów, L w ó w — Dąb, Polesie — ligi okręgowej. Pojedynek dwóch kan grała, wówczas będzie musiało dojść do
Białystok, W o ł y ń — Wilno.
dydatów do
tytułu mistrzowskiego decydującej rozgrywki między Chełm
24 lipca: Lublin — Zagłębie, Warsza Chełmka i Makkabi zakończył się je- kiem a Garbarnią.
—

— Warszawa, Pomorze — Poznań, Dąb
— Stanisławów, L w ó w — Kraków, Bia
łystok — Wilno, Polesie — Wołyń.
Terminy 17 lipca i 7 sierpnia pozo
stawiono-wolne ze względu na ćwierć
finały i półfinały o puchar Polski.

LEGIA CHCE WRÓCIĆ DO LIGI

Zespół warszawski jest pełen jaknaślepszych
myśli
Wi ub.

r

Kraków nie ma jeszcze mistrza
r

Wągry biją Włochy 4:1
w meczu tenisowym o puchar
królowej Marli Jugosłowiańskiej

e

Austin i Budge w finale Wimbledonu
Budge pokonał Punceca, a Austin rozgromił Henkla

Dudapeszt, 29 czerwca.
W Budapeszcie rozegrany został
Londyn, 29 czerwca.
mecz tenisowy Węgry — Włochy o miW środę odbyły sie
w
Wimstri.o«.two środkowej E u r o i y pań o pu bledonie półfinały gry pojedynczej pa
char królowej Marii jugosłowiańskiej. nów.
Z w y t ' ę ż y ł y Węgry w stosunku 4=1.
W pierwszym półfinale Bunny Au
stin, grając wobec szczelnie wypełnio
;
nych trybun najlepszy bodaj mecz w
swojej karierze pokonał zdecydowanie
Niemca Henkla w trzech setach 6:2, 6:4,
piłkarzom włoskim
l 6:0."
W ostatnim secie Niemiec wogóle nie
Rzym, 29 czerwca.
był
dopuszczony do głosu.
W środę Mussolini p r z y j ą ł
na
Sukces ten, który wywołał nieby
specjalnej audiencji w pałacu Wenec
kim zwycięską drużynę włoską, która wały entuzjazm na trybunach był o ty
zdobyła ponownie piłkarskie mistrzo le niespodziewany, że Henkel znajdował
stwo świata.
Szef rządu włoskiego osobiście gra
tulował piłkarzom sukcesu odniesione
go na rozgrywkach we Francji.

Mussolinl gratuluje

się w bardzo dobrej formie, nie mógł je
dnak nic poradzić, wobec świetnie dy
sponowanego Anglika, który błysnął
dawną niewidzianą formą.
W drugim półfinale Amerykanin Bud
ge wygrał z Jugosłowianinem Puncecem 6:2, 6:1, 6:4. Mimo zwycięstwa for
ma Amerykanina pozostawia wiele do
życzenia. Miał on niewątpliwą przewa
gę nad przeciwnikiem, ale popełniał bar
dzo dużo błędówDo finału zatvm doszli Budge i Au
stin wobec świetnej formy Austina i sła
bej Budge Anglicy łudzą się zdobyciem
mistrzostwa Wimbledonu przez Austina.

Dalsze mecze o mistrzo Książkiewiczówna i Dunecki wystartowali jako pierwsi
stwo Polski
wystartowali zawodnicy do wielkiego
Toruń. 29 czerwca
Katowice. 29 czerwca*
Dalsze rozgrywki waterolowe o mistrzostwo
Polski przyniosły następujące wyniki:
W Katowicach EKS w rewanżowym spotka
niu pokonał zespól Hakoahn z Bielska 4:1 (1:0).
Bramki zdobyli Jankowski (3) 1 Rother. dla Hakoahu Wiener.
W fiiszowui miejscowy T. B. Olszowiec po
konał r ó w " " * w rewanżowym meczu K. S. Z.
D. 1:0.
1

W Toruniu nastąpił w środę start
do wielkiego biegu rozstawnego do
Morza Polskiego.
Przed pomnikiem Marszałka Piłsud
skiego kierownik Okr. Urzędu W F . od
czytał akt ustanawiający ten manife
stacyjny bieg jako akt zbratania się
społeczeństwa pomorskiego z Morzem.
Następnie ks. Kroczek dokonał poświę
cenia pałeczek sztafetowych.
Przv dźwiękach Pierwszej Brygady

W grze podwójnej panów para cze
ska Mcnzel — Hecht została wyelimino
wana przez parę Surgeon Tuckett 6:8.
4:6, 6:4.
W ćwierćfinale gry podwójnej pań
para południowo - afrykańska Heine Mil
ler — Morphew wygrała z parą James—
Stammers 6:4, 6:2, a para francusko-an
gielska Mathieu — Yorke wyeliminowa
ła parę chilijską Lizana — Scriven 7:5,
6:4.
W grze mieszanej para Budge—Mar
ble wygrała z parą Borotra — Wills
Moody 6M, 6:4.

Zawody konne w Baranowiczach

Bieg sztafetowy do Morza

w piłce wodne]

odbyła
generalna
„odprawa" sobotę
piłkarzy
Legiisięprzed
roz
grywkami międzyokręgowymi. Zarząd
klubu urządził uroczystą herbatkę, na
której gen. dr. Rouppert wręczył piłka
rzom dyplomy za zdobycie mistrzostwa
Warszawy. Padło kilka ciepłych słów,
odpowiedziano przyrzeczeniem, że speł
nią wszystko, co będzie w ich mocy.
Legia rozpoczyna rozgrywki już w
najbliższą niedzielę meczem z Unią lu
belską. W tej chwiii rozporządzają eksligowcy następującym „arsenałem" gra
czy: bramkarze — Dętko, Samowicz i
Szwed z Drukarza, obrońcy: Szczotkowski i Pigłowski. pomocnicy: Pyszkiewicz, Drabiński, Przezdziecki II i Kube
ra, atak: Cienciara, Gburzyński, Przez
dziecki I, Rajdek, Frankowski, Gabry
siak.
W najbliższych dniach dozna Legia
poważnego wzmocnienia. Drużynę zasi
lić mają dwaj doskonali gracie — jeden
obrońca i środkowy napastnik — obaj
ze Śląska. Nazwiska ich trzymane są w
ścisłej tajemnicy, aż do' chwili, kiedy
wszystkie formalności zostaną potwier
dzone.
— Jesteśmy jaknajlepszej myśli —
mówił nam kierownik seKcil p. Ziemian.
Odmłodzony zespół przedstawia się bar
dzo dobrze, powinien zaawansować.
Jedyną przeszkodą jest dla nas mistrz
Łodzi. Tego się najbardziej obawiamy,
gdy tę przeszkodę ominiemy, będziemy
już jedną nogą w lidze,...
Old.

biegu.
Sztafetę pierwszą w kierunku za
chodnim na Inowrocław — Bydgoszcz
rozpoczęła mistrzyni Polski Książkie
Wiczówna.
Drugą zaś w kierunku wschodnim
na Lubicz — Rypin — rekordzista Pol
ski Dunecki.
W godzinach wieczornych sztafety
przybyły do Bydgoszczy i Rypina,
skąd wystartują do Gdyni.

Baranowlcze. 29 czerwca.
W czwartym dniu zawodów konnych w Ba
ranowiczach osiągnięto następujące wyniki:
W konkursie dokładności dla nad o nagrodę
Polskiego Zw. Jeździeckiego zwyciężyła p. Ma
rla Rumlowa na koniu Sahara, druga i trzecia
nagroda zostały podzielone pomiędzy p- Marlą
Rumlową na koniu Urwis I p. Elżbieta Meysztowlczówną na koniu Brawura.
W -ciężkim konkursie skoków pierwszą na
grodę zdobył ppłk. Karol Rómmel na koniu Dyn
gus, 2) Henryk Strzcszewskl na koniu Owad,
3) rtm. Rojcewic/. na koniu Tajfun 4) Henryk
Strzcszewskl na koniu Ryś, S) p. Łoplanowskl
na koniu Ryś.
W biegu na przełaj zwycięstwo odniósł
ppor.. Gumliiski na koniu Bór.
W konkursie młodego pokolenia pierwsze
dwie nagrody zostały podzielono pomiędzy Horodyiisklm na Apaszce, a Platerem na OdynlUj
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Warszawa przegrywa z Gdańskiem 23
po grze stojącej na słabym poziomie

Ł dnia 29 czerwca 1938 roku.
1). Weryfikuje się następujące zawody o mi
strzostwo klasy B LZOPN na rok 1937—38.

Warszawa, 29 czerwca.
narzucić system grv odpowiadającej bardzie] Baran przebiła się przez obronę gdańszczan,
W Warszawie rozegrany został wobec 5 ty Gdańskowi. Goście zresztą byli . nieco szybsi oddalę piłkę Świeckiemu który wyrównuje. —
W 15-ej minucie na skutek błędu .loksza środ
sięcy widzów międzymiastowy mecz piłkarski I bardzie] zgrani od reprezentacll stolicy.
GRUPA ŁÓDZKA.
Warszawa — Gdańsk.
W pierwszych minutach Warszawa lekko kowy napastnik Gdańska przedostało się pod
4. 4- 1938 r. Zjednoczone — Tur 2:0 1 2 pkt.
Nieznaczne zwycięstwo odniosła reprezenta przeważała, ale do głosu dochodzi Gdańsk, któ bramkę Warszawy. Jachlmek nieszczęśliwie
dla Zjednoczonych.
cja Gdańska w stosunku 2:3 (1:2).
ry do końca pierwsze] połowy,nie wypuszcza wybiega I Pletsch strzela do pustej bramki.
Warszawa ma liczne okazie wyrównania,
4. 4. 1938 r. ŁKS Ib — Sokół Aleksandrów
Gra stała na ogół na słabym poziomie. War Inicjatywy ze swoich rak- Prowadzenie zdoby
szawska drużyna niepotrzebnie pozwoliła sobie wa Bańkowski- — W cztery minuty późnie] ale bramkarz gdańszczan broni szczęśliwie. Do
4:1 i 2 pkt. dla ŁKS lb.
przerwy wynik 2:1 dla Gdańska nie ulega zmia
4. 4. 1938 r. Hakoah — Barkochba 0:1 1 2
nie. Należy zaznaczyć, ze po drugiej bramce
pkt. dla Bar-Kochby.
zdobyte] przez Gdańsk miejsce Jachlmka w
4.4. 1938 r. Makabi — KS Boruta 4.0 1 2 pkt.
bramce zajął Kondracki, który bronił znacznie
dla Makabi.
pewnie] od swego poprzednika.
8.5. 1938 r. TUR — Sokół Aleksandrów 4:2
Ostatnie mecze ligowe przed przerwą letnią
Po zmianie pól w składzie Warszawy nastę
1 2 pkt. dla TUR-u.
pują
przesunięcia. Napad Polaków nie
8.5 1938 r. KS Boruta ŁKS Ib 2:2 1 PO 1 pkt
Nadchodząca niedziela będzie ostat bardzo poważne znaczenie i wystąpić umie liczne
się Jednak w dalszym ciągu zdobyć na
dla obu drużyn.
nią, gdy wszystkie zespoły lieowe w y  ma w składzie zreorganizowanym.
skuteczny strzał. W 28 minucie DO ładne] kom
* 8.5. 1938 r. Hakoah — Makabi 2:1 1 2 pkt. ruszą na boisko. Od niedzieli bowiem
Bardzo ciekawie zapowiada się też blnacjl ataku gdańszczan Borkowski podwyższa
dla Hakoahu.
\
następuje sześciotys^>dniowa orzerwa mecz Cracovii z Warszawianka w Kra wynik 3:1 dla gości. Wynik dnia został ustalo
8.5 1938 r. Bar-Kochba — KP Zjednoczone
letnia w rozgrywkach ligowych i w dn. kowie- Zeszłoroczny mistrz Polski bę ny z samobójczego strzału obrońcy Gdańska,
2:15 i 2 pkt. dla KP Zjednoczone.
który nieszczęśliwie skierował piłkę do własnej
15. 5. 1938 r. Zjednoczone — Sokół Aleks. 10 lipca odbędzie sie tylko jeden mecz dzie walczył o poprawę miejsca i może bramki.
AKS — Polonia.
9:1 i 2 pkt. dla KP Zjednoczone,
mu się to udać. chociaż Warszawianka
Z warszawskie] drużyny Jachlmek zawinił
15.5. 1938 r. Boruta — Makabi 3:2 1 2 pkt. J
Rozgrywki niedzielne ze wzelędu na jest w bardzo dobrej formie.
dwie bramkL Lepiej znacznie spisał się Kond
dla Boruty.
Drugi zespół krakowski — Wisła racki- W obronie Joksz był słabszy od Marty
zestawienie par zapowiadają sie bardzo
15.5. 1938 r. Bar-Kochba — TUR 0:3 i 2 pkt.
ciekawie. I tak Łódź będzie miała jedną wyjeżdża do Warszawy na mecz. z Po ny, pomoc niezła, atak był bardzo słaby, zwła
dla TUR-u.
szcza beznadziejnie grali skrzydłowi.
z największych atrakcyj tegorocznego lonią.
15.5 1938 r. Hakoah — ŁKS Ib 1:3 i 2 pkt. dla
Zawody prowadził p. Krukowski. .
sezonu
piłkarskiego
—
start
wielokrot
Warta gości u siebie w Poznaniu w i 
ŁKS Ib.
5
22.5 1938 r. Sokół Aleksandrów — Makabi nego mistrza Polski hajduckleec Ruchu, leński Śmigły i powinna powiększyć
który przybywa do Łodzi w swvm naj swój dorobek o dalsze dwa punkty.
2:0 l 2 pkt. dla Sokola Aleksandr.
21-5. 1938 r. ŁKS Ib — Bar-Kochba 10:0 1 silniejszym składzie z Wilimowskim,
Ostatni wreszcie mecz odbędzie się
2 pkt. dla ŁKS Ib.
Peterkiem i Wodarzem na czele. ŁKS, w Chorzowie, gdzie miejscowy AKS
zwyciężają WKS 22
26.5 1938 f. Makabi — TUR 1.1 1 po 1 pkt.
mocno obecnie zagrożony degradacją z podejmuje lwowska Pojroń.
dla obu drużyn.
W dniu wczorajszym odbyt sie w Lodzi na
26.5. 1938 r. Boruta — Bar-Kochba 8:0 i 2 ligi, przywiązuje do meczu niedzielnego
kortach Makabi towarzyski mecz tenisowy mię
pkt. dla Borutydzy miejscową Makebl a zespołem WKS-u 22
26.5- 1938 r. Zjednoczone — ŁKS Ib 2:1 i 2
(Warszawa). Mecz zakończył sie zwycięstwem
pkt. dla KP Zjednoczone.
tenisistów łódzkich w stosunku 92.
26.5 1938 r. Sokół Aleksandrów — Hakoah
4:0 i 2 pkt. dla Sokola.
5.6 1938 r. TUR — Boruta 3:2 1 2 pkt. dla
TUR-u.
Gdynia, 29 czerwca- J cięskim zawodnikom nagrody od Komizwycięźa|ą Katowice
5.6 1938 r. Makabi — Bar-Kochba 1:0 i 2
W
środę
odbyło
się w O d y n i sarza Rządu i od Ligi Morskiej i Kolopkt. dla Makabi.
Katowice. 29 czerwca5.6. 1938 r. Sokół Aleksandrów — ŁKS Ib przy basenie Prezydenta uroczyste po-1 nialnej
W dniu wczorajszym odbył sie w Katowi
W ogólnej klasyfikacji po 2-ch eta cach międzymiastowy mecz szczypiorniaka Ka
1:2 i 2 pkt. dla ŁKS Ib.
branie wody przez kolarzy, biorących
5.6 1938 r. Zjednoczone — Hakoah walcover udział w wyścigu do Morza. Wodę po pach na trasie Warszawa — Grudziądz towice — Wrocław. Mecz zakończył się zwy
3:0 i 2 pkt. dla Zjednoczonych z powodu zde
cięstwem szczyplornlstów Wrocławia w sto*
brał Wasilewski (Fort Bema) jako zwy — Gdynia 410 kilometrów prowadzi Wa sunku
12:6 (6:2).
kompletowania drużyny Hakoahu.
11.6. 1938 r. TUR — Zjednoczone 1:4 i 2 pkt. cięzca 2-ch etapów, w asyście zawodni silewski (Fort Bema) w czasie 14:28:01.8
ków Bienko i Kopera, którzy w ogólnej 2) Bienko (Orkan) w czasie 14:29:50, 3)
dla KP Zjednoczone.
12.6. 1938 r. ŁKS Ib - Makabi 6:0 i 2 pkt- klasyfikacji zajęli 2 i 3-cie miejsca. Na Koper (Ursus), 4) Kudlak
(Orkan, 5)
dla ŁKS lb.
stępnie imieniem komisarza rządu m. Kapiak (Jun.), 6) Kiełbasa (Polonia).
w Jarosławiu
12.6 1938 r- Bar-Kochba — Sokół Aleksan
Gdyni naczelnik Modliński wręczył zwy
drów 2:2 i po 1 pkt. dla obu drużyn.
Jarosław. 29 czerwca.
19.6. 1938 r. ŁKS Ib — TUR 3:1 12 pkt. dla
> W Jarosławiu odbyły się zawody lekkoatle
ŁKS Ib.
tyczne przy udziale znanych lekkoatletów pol
19.6. 1938 r. Boruta — Sokół Aleksandrów
skich* Najlepsze wyniki uzyskali: — w skoku
5.1 I 2 pkt. dla Boruty.
wzwyż Niemiec (Lwów) 1.82 mtr.
110 mtr
płotki: Haspel (Lwów) 15.2 sek-. 100 mtr. Du19.6 1938 r. Makabi — Zjednoczone 1:4 i 2
necki 10-8 sek., 400 mtr. Gąssowski 51 sek., 5
pkt. dla Zjednoczonych.
kim. Sóldan 16 min- 8 sek.
19.6 1938 r. Hakoah — Bar-Kochba 3:5 i 2
mtr., skok w z w y ż : Słomczewska 1.29
pkt. dla Bar-Kochby.
Kalisz, 29 czerwca.
22.5 1938 r. Zjednoczone — Boruta 2:1 i 2
W dniu wczorajszym bawiła w Ka- mtr., rzut dyskiem: Głażewska (IKP) —
pkt. dla Zjednoczonych.
; liszu drużyna lekkoatletyczna klubu IKP 34.92 mtr., sztafeta 4x100 mtr. 1) Łódź
GRUPA KALISKA,
t r
jeszcze przez miesiąc
55 sek. przed Kaliszem 59 sek.
.9
1937
r.
KKS
Makabi
walcover
3:0
i
2
I
i
*
? , e m . a zawodnikami ŁKS-U
19
Lekkoatleci
łódzcy
zwyciężyli
w
Konkurencje
męskie••
bieg
400
mtr.
Kraków. 29 czerwca.
pkt. dla KKS i powodu niestawienia się dru
Skoczek Cracoyll Garnuszewski DO opuszczę
konkurencjach żeńskich reprezentację Kroening (IKP) 56 sek., 1500 mtr. Kurżyny Makabi do gry.
26.9. 1937 r- Prosną — KPW Skalmierzyce Kalisza w ogólnym stosunku 48:21, zaś pessa 4 min. 12 sek., 5 kim- Kurpessa r.Ui kliniki chirurgicznej U. J., gdzie leczył zła
maną nogę, poddany został badaniu w poradni
walcorer 3:0 i 2 pkt. dla Prosny z powodu w konkurencjach męskich 70:55.
(ŁKS) 16.02, sztafeta 4x100 mtr. 1) Łódź sportowo - lekarskiej.
wstawienia do drużyny KPW zawodnika n'eNa meczu uzyskano szereg dobrych 47.1 sek., kula: Grzelski (ŁKS) 12.95 mtr.
Dr. Sldorowlcz zalecił Garnuszcwskiemu ma
zgłoszonego Lorenca Tadeusza.
oszczep: Wiśniewski (Kalisz) 44.34 mtr., saże i kąpiele w ciągu miesiąca po czym do
26.10 1937 r- Olimpia — KKS 0:3 walcover wyników.
i 2 pkt. dla KKS z powodu wstawienia do dru
W konkurencjach żeńskich wszyst dysk: Grzelski 40.80 mtr., tyczka Soko piero będzie on mógł rozpocząć trening. Garnu
wyjechał z Krakowa do Gdyni, gdzie
żyny Olimpii zawodnika nlezgtoszonesro Traf kie pierwsze miejsca zdobyły łodzianki, łowski (Kalisz) 3.20 mtr.,
skok wdał: szewski
spędzi wakacje u rodziny.
nego Franciszka.
a mianowicie: 60 mtr. Stomczewska — Grzelski: 6.49 mtr. trójskok: Szmidt (Ka
24.10. 1937 r. KPW Skalmierzyce — KKS 1:1
(IKP) 8,3 sek., 100 mtr. Słomczewska — lisz) 12.62 mtr. (nowy rekord Kalisza o
1 po 1 pkt. dla obu drużyn.
24.10 1937 r. Prosną — Olimpia walcover 3:0 13.6 sek., skok wdał: Słomczewska 5.09 12 cm. lepszy od dotychczasowego).
1 2 pkt. dla Prosny z powodu niestawienia się
dla członków Bar-Kochby
drużyny Olimpii do zawodów.
Wzorem
l a t u b i e g ł y c h , korzyntają
8.5 1938 r- KPW Skalmierzyce — Makabi
walcover 0:3 1 2 pkt. dla Makabi . z powodu
.zrzeszeni n a r c i a r z e r ó w n i e ż i w bieżą
w Poznaniu
sportu kolarskiego
wstawienia do drużyny KPW zawodnika niec y m sezonie (do 15 listopada r. b.) z i n zgloszonego Lorenca Tadeusza.
Poznań. 29 czerwcaKraków. 29 czerwca. ! d y w i d u a l n y c h z n i ż e k k o l e j o w y c h w w y 15.5. 1938 r. Prosną — KKS walcover 0:3 i
Motoklub „Unia" zorganizował w Poznaniu
środę zakończyła się w Krakowie 4-dnlo- sokości 50 proc. normalnej t a r y f y wszy
2 pkt- dla KKS z powodu wstawienia do dru konkurs ..setek*' motocyklowych, do którego, waWewycieczka
kolarska, zorganizowana z oka
żyny Prosny zawodników niepotwierdzonych: zgłosiło się 20 zawodników w tym 18 Juniorów j zji ogólnopolskiego zjazdu kolarskiego w Piotr stkich klas i p o c i ą g ó w osobowych i po
śpiesznych.
Wąsika Stefana "i zdyskwalifikowanego przez I 2 seniorów. Program konkursu obejmował i kowle w dniu 26 bm
PZPN Reksińsklego Tadeusza.
D l a członków „Bar-Kochby" zniżka
wyścig plaski'na dystans 10 kim., bieg na prze
W
wycieczce
brało
udział
około
250
kola
28.5. 1938 r. Prosną — Makabi \valcover 0:3 łaj na trasie około 16 kim., wyścig na torze
rzy z wszystkich zakątków Polski (najstarszy obowiązuje z Ł o d z i do wszystkich stacji
i po 0 pkt. dla obu drużyn z powodu wstawie oraz Jazdę zręczności.
kolarz liczył 68 lat, najmłodszy zaś 14).
[podgórskich i nadmorskich, oprócz tego
nia do obu drużyn zawodników nieuprawnio
W ogólne] punktacji pierwsze mleisce w gru
Trasa długości około 300 kim. prowadziła z do wielu punktów tarystycznych w p r o nych do gry.
pie seniorów zajął Michał Naggengast na „D. K. Piotrkowa przez Częstochowę, Herby
Kato-^ mieniu 300 kim. (Ciechocinek, Czarniecwice — Sosnowiec — Będzin — Dąbrowa Gór " ka-Góra, Kielce,
W." mając 14.2 p.
GRUPA PABIANICKA.
Piotrków, T o m a s z ó w
W grupie Juniorów pierwsze mleisce zajął nicza — Olkusz — OIców — Kraków — Sowi- Msz. i t. d.
1.8. 1938 r. Huragan — Rudzki KS walcover
3.0 i 2 pkt. dla Huraganu z powodu niestawie A. Baranek na ..Hecker" 26.4 p- przed Frasem nlec.
Bliższych informacyj udziela sekre
Na powitanie wycieczki wyjechała z Krako
„S. M." 38.2 p.
nia s ę drużyny RKS do zawodów.
tariat ,,Bar-Kochba", Łódź, Piotrkow
1.5- 1938 r. Sokół Zd. Wola — TUR 1:5 i 2
W poszczególnych konkurencjach osiągnięto wa do Ojcowa grupa kilkudziesięciu kolarzy.
Wycieczkę prowadził mjr- Porczyński wice ska 111, telef. 269-09, codziennie w go
pkt. dla TUR-u.
następujące wyniki:
8.5. 1938 r. Rudzki KS — Strzelec Sieradz
dzinach ' od 18—22-ej.
W wyścigu płaskim zwyciężył Naggengast, prezes P. Z. Kol.
1:6 i 2 pkt. dla Strzelca.
Po
przybyciu
do
Krakowa
wszyscy
uczest
. 8.5 1938 r. TUR — Huragan 3:1 I 2 pkt. dla mając przeciętną szybkość 74 km-godz.
nicy wycieczki udali się do krypty wawelskiej, I
Bieg na przełaj wygrał Baranek w czasie 33 gdzie złożono wieniec z napisem:
TUR-u.
min;
45
sek.
8.5 1938 r. Kruschender — Sokół Zd. Wola
..Pierwszemu Marszałkowi Polski — Polski
W wyścigu na torze zwyciężył Naggengast. Związek Kolarski".
1:0 i 2 pkt. dla KE.
15.5 1938 r. Kruschender — R'
W jeździe zręcznościowej pierwsze miejsce
N I E M A PEWNIEJSZYCH!
Po zwiedzeniu katedry I zamku królewskie
I 2 pkt. dla KE'
zajął Lemański.
go
na
Wawelu
nastąpiło
rozwiązanie
wyciecz
15.5 1938 r. TUR - Strzel
ki. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe żetony I
JAK
pkt. dla Strzelca.
26.5 1938 r. Strzelec Sieradz — Kruschender powracają drogą kolejowa do domów.
22.5 '.938 r. Kruschender
t.
1:1 i po 1 pkt. dla obu drużyn.
Tegoroczny zjazd w Piotrkowie bvl organł- •
dla KE.
5.6. 1938. r. Sokół Zd- Wola — Strzelec Sie zowany przez P. Z. Kol, po raz drugi z rzęduORYGliM.
22.S 1938 r Strzelec Sieni
an 1:0
radz 2.2 po 1 pkt. dla obu d/użvn.
! W ub. roku terenem zjazdu był Radom.
I 2 pkt. dla Strzelca.
5.6 1938 r, Huragan — Kruschender 3:3 I po
22.5 1938 r. Rudzki KS
^d. Wola
W roku 1939 odbędzie się ogólno-polskl
rr O U A " g u m
1 pkt. dla obu drużyn.
I zjazd kolarski do Krakowa, skąd następnie wy- j
7:2 i 2 pkt. dla Rudzkiego KS-'.' t
6.6.
1938
r.
Rudzki
KS
—
TUR
4:2
i
2
pkt.
ruszy
wycieczka
na
Zakopane.
Pieniny
z
za-!
26.5 1938 r. Huragar- — Soki! Zd. Wola 5:2
dla Rudzkiego KS.
' kończeniem w Krynicyi 2 pkt. dla Huraganu.

Ruch gra w lodzi

Tenisiści MaKabi

Uroczyste pobranie wody z morza

przez kolarzy biorących udział w wyścigu do Morza Szczypiornlści Wrocławia

Zawody lekkoatletyczne

Na zawodach uzyskano szereg dobrych wyników

Garnuszewski musi pauzować

z

a

S

l

o

m

Zniżki kolejowe

Zawody motocyklowe

Udana propaganda

1

:

•.REPUBLIKA"

nr. 177. Czwartek, 30 czerwca 1938 r.

bot do froposlery

Uczestnicy raidu automobilowego w Łodzi

odbędzie sią w dniu jutrzetszyrr

Warszawa, 29 czerwca.
(PAT) W dniu jutrzejszym z lotnisk
wojskowego na Okęciu podjęty będzi
Katowice. 29 czerwca
j 10) Paczcsny (Citroen) — 5:16 sek.
udział w iiiizd/yuarodowyin raldźle automobilo
O północy z wtorku na" środę rozpoczął i
W klasie 5-ej najszybszy był Mazurek (wy wym Automobil-Klubu Polski. Raid cieszył się lot naukowy do górnych warstw tropc
się czwarty etap 11 miedz, raidu Automobilklu niki podane wyżej) przed Ryclitereni. Kaiczew- w Lodzi dużym zainteresowaniem I przejeżdża sfery samolotem wysokościowym P-2,
bu Polski na trasie Zakopane — Równica — sklm 1 Zajdelem.
jącym
automobillstom przyglądały się ty Celem lotu jest dopełnienie badań, pre
Warszawa (626 km.).
W klasie 4-ej najszybszy był p. Emmlnger siączne rzesze łodzian.
wadzonych w ostatnim locie wysok<
Pierwsza grupa 19 kierowców wystartowała przed Rauchem," mjr. Iiilandem I mjr. Fady —
ściowym balonowym obecnie na wyst
o północy, druga grupa 19-tu kierowców o go (wyniki podane wyże]).
dzinie 2 nad ranem, trzecia grupa 18 kierow
kości około 6 i pól tys. metrów. W U
Startujący poza raldem p. Wessely na Steyców o godz. 4-eJ rano.
erze osiągnął czas 5:13.2.
cie t y m jeszcze raz będą wypróbowar !
Odcinek drogi Zakopane — Sucha — Żywiec
W klasie 3-ej najszybszy był p. .1. Strenger
i użyte te same przyrządy, które ma, .
Wydziału Gier i Dyscypliny
—Polana (Równica) wynoszący — 189 km. zna] (Polska) — Citroen 5:09.6. 2) Paczcsny — Ci
być zabrane do wielkiego lotu stratosfi
duje-sic w stanie okropnym — szosa rozbita, troen — 5:16.16, 3) p. Rogoziński (Citroen) —
z dnia 29 czerwca 1938 roku.
rycznego. Lotnicy zaopatrzeni będą '
nie reperowana zupełnie od wielu lat, nadto 5:21.6, 4) kpt. Burggaler (Niemcy) na B. M« W1. Wyznacza się następujące zawody mi
liczne, i l e zrobione krzywizny utrudniały bar — 5:34.
cieple kombinezony oraz w maski tleno
na
do
klasy
A
ŁZOPN
słrzowskie
o
wejście
dzo jazdę, zwłaszcza nocą, tak. i e poważna ,
W klasie 2-e] pierwszy inż. Polturak Pol rok 1938/39:
we do oddychania.
część wozów nawet najsilniejszych szła z prze

Próba szybkości jazdy górskiej na Równicy

Komunikat Jfs 40

ska — Lancia) 5-05.4, 2) Szwarcsztaln (Lan
Niediziela, dnia 3.7.-38 Stadion Miejski Ka
ciętną około 55—60 km. pozostawialac nadro da) 5:06.4. 3) por. Kołaczkowski 5:21.6. 4) Horn
lisz godz. 17.30 KKS — KE.
bienie czasu na odcinku znacznie gładszym: steln 5:39.1Niedziela, dnia 3.7.-38
boisko Concordii!
Równica — Katowice — Radom — Warszawa.
W klasie 1-e]: 1) F. Traegner (Niemcy) D.
Z Zakopanego ogółem wystartowało 56 saK. W . — 5:20.1, 2) G. Menz (Niemcy — D K W ) Piotrków godz. 17.30 Concoidia - - Zjednocz.
Niedziela, dnia 10.7.—38 boisko KE Pabianic*
mochodów. Na próbę szybkości górskie] nie 5:30, 3) Ghłsalba (Włochy) Fiat 1.100 — 5:38,
przybył nr. 1 — Bulek p. Spornego który miał 4) Jan Ripper (Fiat 1.100) 5:39.2. 5) Sauerweln godz. 17.30 KE — Concordia.
Niedziela, dnia 10.7.—38 blisko Widzewi
defekt resorów oraz nr. 54 „Łazik" kot. W . Po- (Niemcy) Adler — 5:45.9. 6) V- Gllleaune —
zerskiego, nadto Tatra p. Borowika nr. 6 przy Niemcy — Adler) 5:47,2 7) Zychon Fiat 1.100 Łódź, godz. 17.30 Zjednoczone - - KKS.
Niedziela, dnia 17.7.—38 KE Pabianice godz,
szła z nadwyrężonymi silnikami, wskutek czego — 5:84.1, 8) Selde (Niemcy — D K W ) 5:50-4,
odbyła próbę szybkości w tempie „spacero 9) Pronaszko (Fiat 1.100) 5.51.6, 10) por. Orslcli 17.30 KE — Zjednoczone.
Niedz/iela, dnia 17.7.—38 Stad Miejtski Kalisz
wym",
czekając następnie z kontynuowaniem (Niemcy — Adler) 5:54.1.
boisko 17.30 KKS—Concordia.
jazdy aż do czasu jazdy drugie] grupy.
Polskie wojskowe „Łaziki" miały czas od
Niedziela, dnia 24.7.-38 boisko KE Pabiani
Poza tym w wozie zawodnika niemieckiego 8:00.8 (kpt. Różycki) do 10:16-5 (kot. Wledece godz. W.15 KE — KKS.
p. Schwcndera (nr. 31 Ford Eiłell zepsuła się mlni).
Niedziela, dnia 24.7.-38 boisko Widzewa
skrzynka biegów.
W konkurenci! zespołowe] w dalszym ciągu
Ogólnie można Dowiedzieć, że samochody prowadzi team Fiata przed Lancia 1 Hanoma- Łódź, godz. 17.15 Zjednocz. — Concordia.
Niedziela dnia 31.7—38 boisko Concordii —
coraz to bardzie] odczuwała fatalny miejscami gicm (Niemcy).
Piotrk. godz. 17.15 Concordia — KE.
stan nawierzchni dróg*
Po próbie szybkości górskie] zawodnicy uda
Niedziela, dnia 31.7.—38 Stad. Miejski. Ka
W próbie szybkości górskiej, przeprowadzo li się do Warszawy.
lisz godz. 17.15 KKS — Zjednoczone.
ne] na dystansie 5 km. najszybsze okazały się
Po kilkugodzinnym zaledwie odpoczynku na
Niedziela, dnia 7.8.-38 boisko Widzewa god*
Mercedesy 2.3 litra.
stąpił start do piątego etapu Jazdy okrężne] 17.15 Zjednoczone — KE.
Najlepszy czas dnia osjągnął p. Emmlnger Warszawa — Poznań —• Gdynia (655 km).
Niedziela, dnia 7.8.-38 boisko Concordii —
4 min. 45.5 sek .(około 63 km. na godz.).
Do Gdyni pierwsze wozy przybędą około Piotrk. godz. 17.15 Concordia — KKS
2) z kolei był Niemiec l i . Rauch (Mercedes godz. 6-e] rano. Przez cały czwartek 30 b. m.
Drużyny wymienione na pierwszym miejscu
2.3 Itr.) 4:49.1 sek.
odpoczynek w Gdyni, po czym w płatek 1 lipca pełnią funkcję gospodarzy zawodów i obowią
3) mjr. Iffland
(Niemcy, Mercedes 2-3) — o godz. 2-e] nad ranem start do 6-go I ostatnie zane są dać pełną opiekę drużynie przyjezdnej
4.59.2 sek.
go etapu Gdynia — Łomianki (386 km.), gdzie oraz sęd7'emu.
4) mjr. Faby (Niemcy — Mercedes 2.3) — bezpośrednio po przyjeździe odbędzie się druga
2. Wyznacza się półfinałowe zawody o mi
J:02.2 sek.
z
próba szybkości płaskiej oraz próba zręczności. strzostwo klasy C grupy łódzkiej:
5) inż. Polturak. (Lancia) — 5:05.4 sek.
• • •
Dnia 10 7 . - 3 8 , boisko na Chojnach godz
6) Mazurek (Chevrolet) — 6:05 7 sekW dniu wczorajszym przejeżdżały
przez 17.30 T U R Chojny — Sokół Łódź.
7) Szwarcsztaln (Lancia) — 5:05.4 sek.
Łódź ulicami Rzgowską, PI. Reymonta. Napiór
Dnia 17.7.—38 boisko Sokola Łódź godz. 17.30
8) Strenger (Citroen) — 5:09.6 sek.
kowskiego, Kilińskiego, Narutowicza. Wlerzbo- Sokół Łódź — T U R Chojny.
9) Rychter (Chevrolet) — 5:14.1 sek.
wą. Sporną I Brzezińską samochody, biorące
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ZADZIEWICZ

STOMATOLOG
Spec. chor. I cblr. zębów
laim
ustne],
PIOTRKOWSKA 164. tel. 125-26.
Przyjmuje od 3—7.
1

RENTGEN.
DR. M E D .

LEKARZ-DENIYSTA

F. KOPCIOWSKA
Piotrkowska 8
Telefon 232-55.
Przyjmuje od 10—I I od 3—7-cl.

od 9 r. do 8 w., w niedziele i święta od 10—1.

Stomatolog przyjmuje od 9-11.

LEKARZ - BENTYST*

I2I-23.

Hyde Park, 29 czerwca.
(PAT)
Znany finansista Frederic'
William Vanderbilt zmarł tu w swej pc
siadłości wiejskiej po tygodniowej cho
robie. Zmarły liczył 83 lata.

RENTGEN.

LEK.,.DENT. ^ D Z I E W I C Z .

Dr. H C K

Telefon 232-55.
przyjmuje od godz. 1.30 — 2.30 i od
.
godz. 7—8.

TELEF.

Zgon Vanderbilta

Centralna lecznica zębów
Ord.

Przyjmuje od 9—1 i od 5—9 w.

Piotrkowska 8

P i o f r & o w s k a 51

Tallin, 29 czerwca
We środę, o godz. 9.30 rano prz3
był do Tallina szef sztabu generalncg
Polski gen. Stachiewicz w towarzys
twie płk. Jaklicza i rtm. Horocham. N
granicy generała powitał pułkowni
armii estońskiej Omback.

ul. PIOTRKOWSKA 164, t e l . 1 2 7 - 8 3

C

Narutowicza 9, , U.

AL. KOPCIOWSKI WŁ

1'rzyjmuje od 5 do 8 po pol.

Gen. Stathiewicz w Tallinie

| CH1RURG.II JAMY U S T N E J w ŁODZI.
PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY

Specjalista chór. wenerycznych, skórp uych I seksualnych

DR. MED.

I.

Gdynia, 29 czerwca.
(PAT)
Dziś w godzinach rannyc;
przybył do Gdyni wicepremier i min
ster skarbu Eugeniusz Kwiatkowsk
P. wicepremier wziął udział w uroczj
stościach „Dni morza".

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE.

Dr. Różanerrf
P t Y J ł - PRZY POteUlU PACH
PROIZEK-PP.ZY POCEtUU MÓ6

Wicepremier Kwiatkow
ski w Gdyni

Lokale
tu

r

ii
Li

W W I L L I w ogrodzie umeblowany
pokoik z oddzielnym wejściem do wy
najęcia 50 zł. miesięcznie. Gdańska 94

Kupno
sprzedaż

3 POKOJOWE mieszkania w nowym
domu, Radwańska 16. do wynajęcia.
P L A C o powierzchni 1060 mtr. kw. do
Informacje na miejscu.
sprzedania w Radogoszczu. — Wiado
mość: Radogoszoz, ul. Zielona 10, W .
Fokczyński.

Ludwik FALK ri

C h o r o b y skórne
i weneryczne

UDZIELAM buchalterli gruntownie i
tanio, również niemieckiego. Zgłoszę
nia od 4—6-e], Główna 6/15 m.

Nauka

i wychowanie

#

\

PŁASZCZE
impregnowane damskie i
męskie w dużym wyborze poleca „Mo
dernę", Piotrkowska 10, fr. II p.

Nawrot 7 tei. 128-07

JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO,
FRAN
CUSKIEGO - - gruntownie udzielam.
Gramatyka,
literatura, konwersacja,
handlowa korespondencja. Tel. 262-70 l i .
DR. M E D .
w godzinach 2—3.
BEZROBOTNY, w wieku 35 lat. oba
ANGIELSKIEGO udziela rutynowany czony rodzina, przyjmie każda posr
nauczyciel Zawadzka 21. m. 8a. front bądź to w charakterze woźnego, bud
zastać' od 4—8 DO DGI.
choroby wewnętrzne
gońca. Adres: Karol Kosmala, ul. P r «
i przemiany materii
dzalniana 28.
RUTYNOWANA nauczycielka muzyki
<el
udziela lekcy] gry fortepianowej (mo DROBNE
ogłoszenia w „R
279-69
skiewskie konserwatorium), oraz fran
Przyjmuje od 4—7.
cuskiego po dłuższym pobycie • Pasa najlepszym I najtańszyn
zainteresowań
ryżu, S. Hurwicz- Sztyllerowa, Aleje zetknięcia
l-go Maja 9 m. 6.
23 Kto chce: 1) znaleźć lok-i*
lokatora, 2) znaleźć r
75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo pojedynczy pokój, 3) fit
mowana paryżanka udziela lekcji fran chomość lub rzecz,
cuskiego. Lektura. Konwersacja. Orawiek okazyjnie, 5' dostać
umeblowane z telefonem i wygodami matyka. Tlomaczettle. KoiespondenPomoc szkolna. Południowa 20 wyszukać pracownll • --- r,l
do odnajęcia razem lub osobno. ,ul, cja.
po.
da drobne oglo i ile 4o .'
Piotrkowska Nr. 51, Lekarz-dcntysta tn. 20. I-sza lewa of. parter
łlkj*
pfzyim. 10—12 i 5—7-e].

I

!ozmalte

J. Kamiński
Zawadzka 1 4 ,

J;1N POLAK
CHOROBY WEWNĘTRZNE
i ALERGICZNE

ul. Nawrot 7
1

TE .,
164 21
godz przyleć 5—T.

Dwa pokoje

Czystość
uje cyklinowanie, drutowan
owanie oraz
sprzątanie bit
pokoi. Czyszczenie szyb.
,OTRKOWSKA 44. telefon 167-4!
Ceny konkurencyjne.
URLOP można nie drogo i przyjemr
w pięknej, zdrowej i Iesisi
okol
jobliżu Koluszek. Calodzie
inie, Dom w>*sny. Adres:
Ma.ita, \oluszkl.
W

Redakcja 1 Administracja, Piotrkowska 49. — Godziny przyjęć Redakcji od godz. 17 do 19. — Telefony: Admlnlstr:
dział mlelskl: 133-23; dział gospodarczy: 211-66: dział sportowy: 18-444; 3ekretarjat nocny 136-43. Tłocznia — 180-8'

PRENUMERATA
R E P U B L I K 1"
w r.orizi »ł. 4.—. za odnoszenie do domu
40 i r , miesięcznie: z przesyłka pocztowa
w PdUce al. 5 — „Republika" i ..Ex! press" w Łodzi z odnoszeniem do domu
zł- 7.— miesięcznie.
| Konto rozrachunkowe Łódź I. konto Nr. 4.

OGŁOSZENIA: Powierzchnia stionlcy 420 mm. X 280 mm. Stronica teks
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli się na 10 s z n p < j

Ja
V
.ia

CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście — 50 «. ti *ii
n. Nu
*
stronie I — zł. 2 za wiersz mm. Nekrolog! — 40 gr. za wiersz nim. Zaręcz)
aślub'
nowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zł. 25.— Drobne za słowo li>
.ajmn.'
1
zł. 1.50; poszukiwanie pracy za słowo 10 ur.. najmniej zł. 1.20. Opisowe w tekście edakcyinym zł. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc drożej. Ogłoszenia fantazyjne 1 t
laryczne 25 proc drożej. 'Za terminowy druk ngłoszeti
Administracja
nie- ndpnwladr-

Za wydawc*: Wydawn. ..Republika" Sa. * a t r . oda. Steian Dymek. v Redaktor odp. S t e l u Dymek. Druk ..Repuo'

7-24.
148 1 (00-62*.

1

a uwzględniane,
tjpóźnlej w ciągu
się pierwszego
/czule po ukazaniu
ogłoszenia tel saze- — Omyłki, które
niaja treści ogloszea do żądania zwrotu
wtórzenia ogłoszenia.

i fit

