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Napad leror,slów na kolonie.· Przerwane polaczenie. • Regularne utarczki z wojskiem i policia 

• • Z e a , 
.TEROZOLDIA, 111ipca. (ŻAT) ; do Palestyny 2 i poł roku temu. 3 b'omb, W Jerozolimie obrzucali kamieniami policję we ksandrii postanowiła zwołać kOI> 

L~anda licząca 300 terorystów,' Tewryści zrabowali jego kara- \"tSChodn!l',i dzielnicy miasta. gres, na którym uchwalona zo-
tlokonala przy pomocy podstępu I bin. Ciężko zranieni zostali ży- JEROZOLIMA, 11 Hpoo (PAT) sta.nie akcja pomocy na rzecz 3-
ataku • kol6Jli~ Giwat-Ada. ! dowscy policjanci pomocniczy: Wczoraj wieozorem rzucono w Morderstwa z zasadzki rabów palestyńskich. 

Kic budząc w nikim podejrz::li I Aroń ICKOWICZ lat 20, Szymon mieście bombę, która spowodo- JEROZ~LIMA, 11 lip~ (Ż.~T) Bez odpowiedzi 
teroJ'yści w mnndurach policyj- MARGOLIS - lat 24, i tr7.eei, wała poranienie 2-ch żydów i je(1 Jeden znaJstarszych trazmkow-! 
nych wmaszerowali do I{olonii" którcgo nazwiska nie ustalono. nego araba. . żydów w Palestynie Aleksander I LONDYN, 11 lipca (PAT.) -
po uprzednim przecięciu wszyst- ' Szymon Margolis przewiezio- ~~ROZOLIMA, 11 lIpca (PA~) Zeid, lat 52, który czynny był w I Minister kolonii :Mac Donald, u· 
kich drutów teleionicznych. ny zosŁał do szpitala w Credarze, DZ1S rano. rzueon? ponownIe Palestyni'e od roku 1904, wczo- dz.ielając w izbie gmin odpowil' -

Gdy teroryśei znaleźli się już gdzie zmad na skutek oduiesio- bom~ę na ZY~~SkI au!o~us 0- Taj zamordowany został przez dzi na szel'eg interpelacji, si .vier 
w samej kolonii, znienacka wtar nych ran. bok zydowsklej fab~ykl bu, n~ terorystów. Morderstwa dokona- dził, że odkomenderowane z E-
gm;li do domów kolonist~· ~-Io.i- S - tk drodze, p,,?wadząceJ ~ Jerozoh- no z zasadzki między Szeik - !tiptu dwa bataliony piechot,'" 
żesza Goldberga i in., gdzie si~ tan WYJa OW' my do HaJfy., SkutkIem wybn- Abrek a nowozalożoną kolonią przybędą do Palestyny dziś lub 
ufortyfikowali j otworzyli ogieil W Tul-Karem Chu.bomby zgmęły 2 osoby, a 10 Alonim. . jutro, wkrótce zaś po tym garni-
przeciwko kolonistom, JEROZOLIMA, 11 lipca (ŻAT) odmosło ran~. ., JEROZOLIMA, 11 lipca (ZAT) zon wojsk w Palestynie wzm(H!-

Terol'yści porwali też kobietę i \V pohliżu wsi DabuTie doszło Rzucon~ rowDł':i: bomb~ na 'V TyberiadzJ,e tertOryści ar.abscy niony zostanie przez 11 pułk hu-
l dwo,je dzieci. dziś do starda między patrolem hotel ,,~ola DaWJ.d~". zastrzelili 18-letniego robotnika zarów i pułk pancem.y. 

holo),iści i żydowska poll-cja policyjnym a większą bandą te- Do ws~ arabSlkIe~ K.afl"kana żydowskiego MOI'dechaja Abra- Pytania, czy premier to() o · 
pomocnicza. natychmiast zorga- rorystów. ,W wyniku sta·rcia je- wd~da SIę ba~a, ządaJąc ~y- hama Mizrachi, w chwili, gdy świadczeuie ministra kolonii Z8-

nilowali energiczny opór, Rozc- den policjant żydowski nazwi- d~lla prze~ywa~ą~yc~ tam ~ zol W'ł'acał z pracy. komuni,kuje rządo'wi francuskie 
grała $ię bitwa, która łt'wala c.zas skiem Josef Ben- Mosze został za ~lerzy. PCDlev:'az zołll1l~z~ ClI by- Autobus żydowski jadący z Ty mu oraz ezy zwróci się do tego 
dhIŻSZ~'. bity, zaś dwaj żydowsey poliejan h. w tym ~~sle, we w~. Dleob~c- beriady do Rooz - Pirrta, gęsto J.lządu z prośbą o uchylenie itr8-
Ko{oJliści wzywali pomocy 'la ci zoshlli l'8DDi. lU, terorySCl ui!'r~adzih 2:ch ID- osłneliwany był przez terory- wa azylu, udzielonego wie1Jde.. 

pośrednidwem ygllałów świcH- Zabit .. tcż z{)S-tał policjant an- nyc~. mies~~łDcoW: Wk!l'otce w stów niedaleko wsi Dżyb-Jussuf. mu muftiemu, ,- pozostały bes 
uych. Pierwsza przybyła z od- gielski i dwaj odnieśli rany. pobhzu ~Sl mmlez~ono zmasa- Na szczęście nikt nie uoierpiał. odpowiedzi. 
sieczą ~rllpa czł(mków kwucy Stmty terorystów są znaczne. krowane Ich zwłokI. Oboz, koncentrac'l~ne 
Gall - Szloma. Porwaną kobietę \V Tul - Karem zastrzelono dzi'; Za.-ścil • Halfie Mad', za zabit,ch zaDeln,-als S-Ilm 
i 'iŁi('ci po zacięte.f walce na u fryzlt>ra aralJa Salil el Bafora, b6 '" ~ 
ulicach kolonii zdołano uwolnić inspckiora policji. HAJF A, 11 lipca. (PAT.) ara w LONDYN, 11 Jipca (Tel. wł.)-
z rąk tt'rorystów, którzy ponie- ,Talychmklst po tym proklamo Dziś wieczorem dokonano w Haj KAIR, 11 lipca. (PAT.) Podniecona sytuacja w Palesty-
śli dotkliwe straty. wano w mieście stan wyjątkowy fie kilku zamachów bombowych W witelkim meczecie Azhar muz nie i nieustauny teror skłonił prc 

Teroryści zamordowali żonę I na 48 godzin i nałożono karę ko Ina żydowskich robotników, po- w ic1lJnych mc<:zetach odbyły się mi era Chamberlaiua do odbycia 
kolonisty Mojżesza Goldbel'g~l, lektywną w wySQkości 1.000 lun- wracających z fabryk. dziś modły za zabitych w Palesty konferencji z ministrem kolonii 
30-lctuią Noemi G3ldberg, Ul'O- tów. .Jeden z nich został zabity. - nie arabów. sir Malcolmem Mac Donaldem 
dzoną w Palestynie. Noemi Gold- JEROZOLIMA, 11 lipca (ŻAT) Inny żyd zosłał zabity uderze- Związek młodzieży muzułmail na temat środków zaradczych, 
berg osierociła córki - bliźnięta Przewodruczący vVaad Haleumi niem ~złylctu. skiej i komitet syryjsko - pale- jakie należy przedsięwziąć~ 
w ,,,icku laŁ 7 i .t-letniego syna. J. Ben - Zwi odbył dz~ś dłuższą HAJFA, 11 lripca. (PAT.) - styński w Kakze wysłał protest W obozach koncentracyJnych 

Zabity te'L został policjant po- konferencj~ z wysokim komisa- Strzelcy morscy z zało~i krążow- do wysokiego komisarza brytyj- osadzono w ostatnich dniacb 401' 
lnocniczy Icchak KOMARNIK z rzem si'r Mac Mi-chaelem 'w spra- nika "Reoulse" rozproszyli tłum skiego w Jerozolimie. arabów i około 100 sjonistó " 
Gdailska, lat 24, który przybył wie bezpieczelistwa w Pales1ynie. al'abów, którzy dziś po południu Młod.tziJeż lmiwersytetu w Ale- rewizjonistów 

Galla ,grzybir rzek g" 
Poziom wód na Dunajcu, Wisłoce, 'Skawie, Ropi~ i Jasioidzie podnosi .sie znacznie 

Groźba pO'tNodzi VłI rejon'ach doply1Al6ww 1IłIis'y 
Wars,z. kol' .. ,Głosu POI'anne, ll31'dz:> ,1l3CZne pOdniesienie siQ Stan wody na Wiśle pod Kra I dowiekim wezbrała silnie rzeka duiu i 7. kilkoma nawI'Ołamł 

go" telefonuJe: wód na niektórych rzekach, gUl kowem wykazuje stały przybór Skawa wraz z dopływami. stan L wała do wczesnych gOdzin, 
Według informaeji pańs:!:wo- \, nic na Wislo~, Duuajcu, RO- w związku z napływającymi wo WOdy na Skawie wynosił w nO- nastąpiło silne zachmurzenie, a 

wego. urzędu hydrugraficznego pie i JasioIdzie. Na rz~kach tych dami z rzek górs'kich. 
nadchodzą alarmujące meldull- w szcregu punktów woda prze- 0llady atmOSferyczne. zarów 
ki o gwałtownym lJfzyborze ~(;1' kroczyła stan alarmowy. no w rejonach górskich, jak i 
skich dopływów Wisły. PozIom R(hnlież znaczne podniesi~- w doli~h trwają w dalszym 
wód na Duna.len ,urósł o 4_ me I nie si~ stanu wód zanotowano ciągu. 
try, ::o .fest o 1 metr ponad stun na Sole, R3bie i Skawie, nie O-I lVADOWICE, 11 7. (PAT). -
:ł1armowy. Wt'zbl'ała również si~ga.iqce .ie!1nak .ieszcze ni- Skutkiem dwudniowych ulew
W'isłoka. Ponicważ P. I. M. za- I!dzie poziOmu alarmowego. nych deszczów w powiecie wa

niedziałek wieCZOrem 1,50 m'

l 
nóźnic.i spadł dłl1 ffotrwaly ulcw 

Z gór (lonOSzą o dalszym wc- lly deszcz przy znacznym obni 
zbranlu wó? Starosta .POWiaJtO-

1 

=:~nlu się temperatury. 

w~ zarządzIł - ""ołOWIC pOWc. \V górach od wysokości OK , 
.ulowe. 1400 me1rów spadł obfit)' 

7.AKOPANE, 11 7. (.PAT). ślJie~, .klóry, począwszy od n;-
Po gwałtOwne.i burzy, jaka li Gąsienicowej, pokrył ('Ułl' Ta
przeszła tu w sobote po pOlu- 'trv kilkunastocclltvmelrową po 

wloką· powiada dalsze opady dcszeztl. 
przeto powódź w olu'~gacb rzek 
górskich .test możliwa. ,Nu za
grożonych terenach przedsi~-

wzięto środki ostrożności. i a gi Isk-e statkilszkodzone 
. skutkiem wybuchu , bomb powstańczych 

Burza 'nad Pale il!m 
PIŃS.K, 11 7. (pAT). DzisiaJ 

nad lPolC'siem w godzinach po
oołudniowyeh orzeszła gwałto

wna burm, trwaiąca około 5 
godzin. Na terenic wojewódz
twa zanotowlłll1o kill unaścic 
"":'VPad,ków 'm,ierte-l.nydi od piC' 

ranMr. 

KRAKÓW, 11 7. (PAT). pa-I 
dają,ce od soboty wieczór desl
eze na terenie woj<;WÓdll";a . LO~DYN~ 11 7. (PAT). Agcu 
krakowskie~o szczególnie siJ- 1 (',la RcuicI'a donosi z Mad.ry!u: 

h , I . d l nc w rejonach górskit'lI, spowo- ,,' dl1i~ wc~oraJS~ym ozua ! 
1.Iowały w ostatniclI gOdzinach \ł l)orC1C '" aJenCJI tr7;Y bryt'n-

skie statki u15zkodzeń, skutkiem 
eksplozji bomb lotniczych. 

Fnnkc.ionariusz komisji nie
i terwent'if; n odowoścł bclgij 

skiej, który znajdował się na 
statku "Yorkbrook" ranny zo
stał w prawe rami(. 
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es • rze ec a k Ilant 
Lot z Nowego Jorku do Bourget trwał zaledwie 11 gOdzin 35 minut 

Rekord Lindbergha na te; trasie Wtlynosil 33 i pół godziny-
FLOYDBENNET (S t. ZjelIn.)" komitet organizacyjny wystawy w NOWY JORK, 11.7. (PAT) - W ostatniej chwili zdołali przy. I stając wpmwdzie z pomyślnego 

11.7. (PAT) - Wczoraj wystarto-I Nowym Jorku w 1939 r. łlugbes Statek "Ile de France" donosi, żc być na lotnisko amba~ador' amery. wi.atru, kt:Sry zwięll:szył szybkoM 
wał stąd do Paryża, jałw pierwsze- wiezie z sobą listy z zaproszeniem o godz. 10.25 odebrał radiogram od kański BULLITT z attache lotni- samolotu. 
go etapu w locie dookoła świata .. !lo szefów wszystkich }laństw, nad totnika Hughera. Lotnik donnsi, że czym ambasady, przedstawiciel -----------.----
lotni\{ HOWARD HUGHES. Start którymi lot się będzie odbywać, znajdował się wówczas w odleglo- francuskiego ministra lotnictwa 
odbył się wkrótee po godz. 23-ej przybycia na wystawę nowoJo!'. ści 3620 klm. od Nowego Jroku l oraz dwuch l1.ajsłynniejszych lotnl-
('zasu rniejsoowego, przy dos kona- ską. 965 klm. od ~brzeiy Irlandii. ków francuskich CODOS i DE-
ł~'ch wMunkach atmosferycznych NOWY JORK, 11.7. (PAT) - PARY t, 11.7. (PAT) -, Przylot TROYAT. Loblików amerykańskich 

Samolot jest typu "Lockheed 14" O godz. 1.55 czasu miej~cowego Howarda Hughcsa na lotnisko w powitali serdecznie ambas.ador i 
u 2 motorach {) sile 1100 HP. Za- Hughes doniósł, że przelatuje nad Bourget nastąpił conajmniej o 2 go przedstawiciel francuskiego mUli· 
łOM stanowi 5 osób. Hughes jako ~ową Szkocją w Kanadzie. Warun· dziny wcześniej niż się go spodzie- slra lotnictwa, po c.zym wprowadzo 
pilot, dwuch lotników - pomocni- Id atmosferyczne były bardzo do- wano. Na lotnisku bowiem. po ostat no ich do sali honorowej portlI lot· --' _____ 
ków: Harry Connor i p()r. Tl'lOma~ bre przy doskonałej widzialnosci. . nich wiad~mościach z pobliża Irlau· niczego, gdzie zorganizowano dla tebku prln'l dzl'e~I przRz Z'y[ '11 
Thur!ow, radioopuator Stoddort t NOWY JORK, 11.7. (PAT) - dii, Uczono się z przylotem słynne - 'ntch naprędce krótkie przyjęcie. Ił S II iii 
mechanik Lund. Samolot Hughesa znajdował się o go lotnika dopiero o godz. 7 wiecz.j Koła lotnicze przypominają, b I stosując LEBEWOHL, niezawodny 

Samolot dostarczony jest przez godz. 5.30 (czas miejscowy) na PÓł-' Tymczasem około godz. 4.30 po poi. pierwszy LOT PRZEZ ATLAN- plaster na ODCISKI. Przy kupnie 
bji PAJfti!!i! " ..... ?W'Mk!* M' noc od Nowej Ziemi o 1740 lum. od lotnisko w Bourget otrzymało syg- TYK, DOKONANY PRZEZ LlNP - żądae oryginalnego pudełl\>l 

Nowego Jorkuo Leciał on na wyso- nały rawtlwe, stwierd7Jające, że sa- BERGH 4. TRW AL 33 GODZ. 30 LEBEWOHL. Na każcym plasterku 
• _ kości 2270 mtr. z szybkością 310 molot znajduje się już nad tery to- MIN., GDY NA OBECNY PRZE , jest też napis 

ArmIa angielska ldm. przy sprzyjających warunk.ach rium_ francus~im, i że w.ciągu pół LOT' HOARD HUGHES ZUlYŁ L E EJ E W' O H L 
uzbraja się w czeskie 1 atmosferycznych. godZiny zamIerza lądowac_ TYLKO 11 GODZ. 35 .MIN., korzy- I 

n'~~~?Y~;:I~!I~~;;(T~~a;~lIB -orodl-n przgb"" gl d"o- uSM 

anA§#n 
wszechsłowacki patent na wy- OD 
rób 'kał'abmów maszynowych kk' l . chi 'n' skI' ch 
marki "Bren", wyrabianych w Japończycy domagają się ewa uacji europejczy ów z WIe u mIast 
zakłada~h uzhroj'enia w Bernie. 
Obecni'e przystępuje się w An- TOKIO, 11. 7. (PAT). Agen-! w wielkiej tajemnicy. -
glili. do masowej produkcji, ce- c.ia Domei donosi z Hanlkou, że Celem prZIYbycia Borooina do 
lem zaoP3.trzeuia całej armii w l' 9 b. m. przybył tam słynny do-I Hank01i .ma być urządzenie 
na,jkrótszym czasie w "Breny" . l'ad~a poJityczny kuomintangu spotkania pomIędzy marsz. 

Próby, dokoTha'ne w Bisley wy- w czasach woJny domowe.i w Czang-Kai-Sxekiem, a marsz. 
kaozały ogromną wyższość cz,e- Chinacb (od r. 1923 do rż 1927J Bluecher>em, który w lataeh 
cl1O'słowackich karabill1ów ma- Borodin. 1923-27 był doradcą woJs.ko
szyno ,'łych nad ku~om~otalIlli "Le PrzY.łazd ,jego trzymooy był wyru kuomintangu pod pseudO
wisa". 

W związku z powyższym, p1s
ma przypominają, że przed kil-I 
l, tl laty udało się wywiadowi nie-
111leekiemu wykrą.~ć plany jedne
go z typów kulomiotów, wyra
bianych w Bernie. 

J ecJ.n.aI· że dotychc.zills I1De po
frafili lIi,cmleccy specjaliści f OZ-I 
wi.ązać tajemnicy, na czym PQle
gają owe ulepszenia, jak~,e cze
elLO,m udało się odlkTVĆ i zastoso- \ 
wac. 

Rozwiazanie 
organizacji 

"Sojuz u~.c;:rainoku l 

L w ows.k i kor. "Głosu Poran-! 
nego" telefonuj.e: 

SCWA S CHI 

--~ 

~ 

nimem Galin. 
Jak donos.zą, Bo:rodin nie cie 

szy się obecnie całkOwitym zau 
faniem Stalina, a to ze wzglę
du na Jcgo dawne kontakty z 
Ziuowiewem. Mimo to nastąpił 
jego wyjazd do CMn z powodu 
-wielkiego ~bezuania BororUna z 

'\Vojewoda lwowski Lailwic!-
dz ił decYzJę o rozwiązallili' or
ganizacji .,Sojuz ukrain~k". Za 
rząd głó",,-n~' tej or~a!nizacji po
stanowił odwołać <;iE' cło mini
sh'a spra'\Y wewnętrznycb. 

Olbrzymln Idęska powodzi nawiedziła prowincję chińs!.:ą Honan -
§wv-ro+i iM' F i!W&l&4&4XW; ihIilEi 

pod Berlinem alko a la ku ,ów D 
BEllLlN. 11 7. (Tel. "Nt). -,- b l k ł h dl h 

';'fczornj w p')żnych godzinflch zatrudniających do 2 a so wenŁów sz ó ano owyc 
w.ieczorn,-ch WYlI t" zyłn si,? llOa "-''-Cll, Obe"uy okólnik mini- 'I &łowych II kate~ol·ii. W!<,fI ta 
J\oppenick cic.żi~Q katllstrofa kJ \Yarsz. kor, .. Grosu Porannl~-, " . 

f . g,tel..,~itwa sk:li'bu zwalnia kup- będzie stosowana z Uł"z~du bel 
]C'jowa. Pocją~_ w'L-cieczk\J\\'.' .. go" tek onule: d ' 

.J '1 c{)w, zat.rudni3i~cych do 2 ah- składania po ano 

terenem chlńls,kim. oraz z powo 
du faktu, iż w r. 1923 był on za 
!>i'OSZGny do Chin JU'zez założy
ciela kuoulinłangu dr. Sun
Yat - Sena. 

Przybycie Borowna <lo Han
kOll komentowane ]est po. 
Wlszechnie, jako wyruźny objaw 
zwiększonej aktywności Sowie 
tó,,' na tereni'c chińskim. 

SZANGHAJ. 11 7. (PAT). 
Władze .iapOllskie wysto'sowaly 
do przedsllawicieli d:yplomałye:r: 
nych obcych mo<:arstw notę, w 
której domagają się ewakuaeJl 
wS%Ystkieh cudzOZiems.Jdclt ola, 
wateU z miast Ha.nkou, xt. 
kian/.(, Nanezang i Sinyang, _ 
linii kOlejowe.i Hankou - Kall 
ton. Żą,danic to umotywowane 
jest fa krem, te w miastach tych 
odbywają się ko.ncenLracJe 
woj.sk chińskich , skullkiem Cle 
go jap~li>czycy zmuszani są da 
przeprowadzenia p~I"Wk." 
tynl miastOm oQera,cji wojskO. 
l\rycb. Nota k01:iczy się stwier· 
dzeniem, że japończycy uw:iża 
.ią francus·ką konccsję w Han
kou za neutraLną , nie posiada,~ą 
nato:tniast żadnych wiadomości 
o pow.s:taniu w tym mieście stre 
f y uchodźczej" do czego podoh
no mial dać inic.iatyw~ korptl~ 
konsularn~-. 

Bitwa na jeziorle 
TOKIO, 11 7. (\PIAT). Nn Je

ziorze PoyaJllg, które Jest Jed
nym z dwuch najiWięik.,szych je
zior VI" Chinach, odbyła się bi
twa pOmiędzy kanonierką ja
pOJiską, a łod!Zią torpedow~ 
cbi~ką, kiłóra została ostrzela~ 
na i zatopiona. Na. wspomnin. 
r.ym j.eziofze znajduje się Ucz
na flo,tylla chil'is.];:a, składa iaiC8 
siQ prze,vażnie z szybkich łodzi 
torpedowych. klón- \\" nicdziek rauo wY,I'e- i.\l'il1islerstwo skarbu OgłOSI "11 I - - . s(}lwentów s,zk(,ł hamUGw;:teb, ____ , 

C:18ł z Berlin::! do HIH~ill;:berg. \yczornj ol,ólnik, mnoźU\'v-ia."ł- _ ,. w ci~u 2 Jat od obowiąiku wy --- .. ' ._. =-" 
w dl'Cdzc pc"·rłlhw.i .~del'z:\'ł si(: er zatrudnienie w handlu WIP,<" - k l' kupywaui.a świadectw przemy-, A. 
~ dt'!I!!im !)oci:if~icm. 'l.V" yni- kszei lichby absolwentów !'Oz -o G la t B k A I 
l,n ;'tJe r /.t'ni~1 :-) Ils.{Dh zosłuio' Z~~- handlowych t"'lU średniego i OCZU4',Z.zs o.-e W.-Ina l uuerna or an II. ni II 
!)H~'(·El. w ::f1Tt1 m.ls7.ynista WY-r wyższego. DOlychczatS kupcy "., " Uj 

C;CfZ;{cW{';5o ł}fld~!~t1 Oraz 141 nj~'ch<;,rnic przyjmowali prakty- 100 domów uległo zbu- złożył prośbę o dymisję 
l"m~nydl.. ~ I:HŚL.',:HI ktc'.i·~-Ci! -; I kHntó."", o,lJa.wiając, siQ . zwi~-- rzeniu ! LONDYN, 11.7. (Tel. wł.)o _. amerykallskicb oraz olbrz~'llIicll 
wn,':łr {(' .-fll:t"'tl:t kszenw SWHtUCZen padatko- . I Gubernator Banku Anglii, sir Mon- sum angielskich w Niemczech. Pra-
~~~E~Z;~ .. ",,! ... itil!illt2il"ilałjtf#"'r-IiiWW"'f'1\ ,iMl1iIti&ii!iJ? \VILiIIO. 11 lIpca.' (Tel. ,vł.) - tagu Norman który od 18 lat stoi sa francuska nazywała wielokrot 

Komisja urbanis!tyczll1.a przepro- na czele tej ~ajpotężni('jszej insty· nie Normana "złym ducl'lem Buro· 
Stra~lfi~ (9UII h~~rob~ IDeeO wadziła w Wlilllic inspekcję b:l-Itucji !it~ansowc.l ś,,:iat.a -: zapad\ py", przypisując jego mogel'mall' 

ijJ ł.f.sl!! U~6 ~ dynków i skazała na zburzeme I'?WaZme ~D._ zdrowIU 1 złozył poda· sldm sympatiom główl1ą winę kry 
Obiat się denatu'ratem i podpalił 100 d-omów' ze względów bezpic me o dymIsJę,... zysu, który nękał kraje ellfopejsl,ie 

". b' . SIta- , • ' h · Norman, dZięki swoJenm stano- oraz spadek waluty francl1skiej. 
\ 'Ir," z. ]\. orc.~ p, "Ghhu Ponl11- 'I'" jednej ~ln,?li .san~o oJc~. c:z!enstwa l estetycz!l1yc .0 kld d' l' Dz'ęl' N'ormanowl' kto'r" w"trw\ 

uPg ' ) " ldC'fO!lUJe : nąt w ogmu. S:.tSJedZl ugas!lh na . .. . WIS n,ocgrywa ecy .uJą~ą ~o ę me l {l ,.7 "J < 

\' lIiez\Y~'l,J:- 5pOSI',]) lh ił l\n,t l"ż ywcj pochodni" plomi'enie. po Domy te znajdUją Sl<ę p~Z): uh·· tylko ~la kształt~waJ1Je ~!ę.f1l1.an'lo- le skierowywał wszystkie wolllt' 
W CZOl"t, j odpbraf: ., ohie życi::- b~z .. I l'zym wezwano pogotowje ratun- . ca~h: Zarzecze, Królews'kH~ l So- ~ego I go~po~alczego. 2"YCl~ lmpe- fundusze banków amerykańsldc'" i 
rohain;>; kmna~,.m;k :Matys K:łc~~-! kowe. Denal został w stanie bar fianiki. Lokat.ocrzy domów, prze l'!"m bryt~Jsklego, ale l na ~ego po- migieiskich do Niemiec - Rze~za 
... . , I' . . « .. , t Id" ,'. . 'e" 1 ' d - . htyl{ę OgOhlą oraz na całą polny- IJ01ratiła stworzyć swe słynne dzi~ 

''!Cl,. H zq\'y Ud .Ii 8. 7.0 glozllym przeWl ZlQ l) o zll.aczonych n.a zburze1u1e, otrzv- ' ,. 
({:\cll wicz 1,orzvciLająi' 7 ni.) ,]- . szpjt~lla. . .. , . .: l{f~ gospodarczą SW13ta. na całym świecie autostr,ady stn· 

, .. - '. , . I b o . "I mal! JUz odnosne powladonuenw * t(-.giczne, '·o7.budować miasta t roo' 
/JeC!10;,Cl (tomowllikow ttblal SI(: Przy~zylla samo oJslwa - Zir! • ,... _ _. • • 
f~ir.;.' ~u. "t'm d~llalIll·(J"oril o a 1~:l- i waruu ki BUl teri.alll€. w spr,a ';lC opl:6zmema zaJmo\\ a il N?~ntal~ jest sprawcą. zamrozel~l~ winąć do dzisiejszych rozmi". 
~1I:pllll' :w;'H'lhi ua tS1)hH~ uhraUl(O_ . nych llll<eszkan. 5 nllhardow dolarów wlerzytelnoSCl produl{c~ę sprzętu wojen11e!?;(\ 
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K c orządko 
Ok61nik p. premiera "",yjalinie. że roboty ""inny być 0111 

'łNCł zo e stop 10""0. sa nie VIIszystkie jednocześnie 

7erm;n zamian" anten przedłużony do 1-go li"ca 1939 roku 
Półoficjalna "Iskra" komuni-\ wDej kolejności, a nie wszystkich l * Należy tu bDWi{!m Z;łl.113(,ZYĆ, b. wyjaśnieniem, że władzt' a{l 

kuje: I'azem jednocześnie. Przy usłala- Rozporządzende ministra spr. że ro'Zpo,r,ządzenie wes;~lo w ży- minisłl'ae.li ogólnc.i w granicach 
lVIindlster spfiaw wewnętrznych niu kole.inośei pierwszeństwo na- wewn. z dnia 16 marca 1938 ro- ci,e w dniu ogło5zenila, t. j. dtoia olu'esów, ustaJonych l'ozporzą' 

gen. Sławoj - Skład~wwski, na- leży dawać pracODl najpilniej- 1m prz,ewJdywał,o dostosowanie 31 ma:roo. r. b" t. zn. od tl'j daty d'zeniem, określą terminy dostll 
wj'ązując do wYk'onania okólni- szym. istniejących ogrodzeń do pl"Zepi- powstał obowiązek dopl'o\\adze- sowania istnieJących ogl'odzc{r. 
ka z dnia 29-go ma'rca r. b. w Jednocześnie minister spraw sów rozporządzenia w ciągu 2--- nia istniejących ogrodzeń Iło wy hiorąc pod uwagę wtll'Uuki lokal ,· 
sprawie podniesienia estetyczne- wewnętrznych wyrazji zgodę na I 3, a w pewnych wypadka(~h pi- 'mogów rozporządzenia. 'ne w każde.i sprawie, a przede 
go wyglądu osiedli stwierdził, ~ż przedhl~enie t~~in,,! przepro-j ciu lat ?d dnia jego ogłoszcn.ia. i P~ieważ jednak na tle te~o w~zy.stkilll sta," da~ego ogro{~zc . 
niektórzy starosłowie polecaJą [' wa(!zellIa akCJI zamIany anten Termrny te są o'S,tateczlIle l 0- . ObO'Wląz.ku powstało szereg Ule- Dla I waTunkl' majątkowe zaml( 
jednoczesne wyIwnanie prac i to do dnia l-go lipca 1939 r. z tym. czywiście obO'Wią~1dem władz II POTo'zumień, zainteresowani bo- I'csowanych. 
często dając bard.ro krótkie ter- że .lest to tertuin ostateczny. I wykOll1ywują(:y(:h rozporządze- wi'em uważali, ŻC na razie nie ma T ' j. . . " 
miny w zaik.resie zmiany anteny .W, międzYCiZasue wł.atdze admi- ni<e jest spowodowanie wykona-: .ią w ogóle obowiązku wykona- ." . ten s.po~o ~ tCII~l.111} ~losto5lJ 
j wybrukowania podwórza, hądź nisbracji ogólnej powinny d'Olpi,l- nia potrzebnych prac w przy-' l1ia pl.zepisów rozporządzenia. :' ~l1ł'a ,oglO.dzeJ.l, ~~ecy ~~'~ L1nc '5,ą 
też odnowienia fasady i napra- nować UPOtr.ządJkowania alIlren, padkach indywidualnych, w J'a- minister spl'aw wewnętrzny<,h ,l,azdorazow o P[Z~Z ~"łascl wc ."1.\ 
wienia czy .też przemalowania tQlOl, • gdzie z. punk.~ widzenia J?l~ch tych t~rminó~, w z~leżno- l'ozpoJ'ządzcllien~ z duia 3~ czerw I dz~..z UWl;gJę~lllCl:ICJ\l (l];:oll{,~ · 
ugrodzenia Ił. p. techlll(:zneg-o 1 matermlnego bę- SCl od okolicznOŚCI danej spra- ca l'. b. uzupełmł przepIsy l'OZ_IUOSCl danc] sp awy. 

\V, zwiąZlku z tym w piśmie 0- dzie to możliwe. wy. - porządzenia z dnia 16 JllaJ'ca l'. 
kólnym do wszystikich wojewo
dów z dnia H-go lipca r. b. mi
nister spraw wewnętrznych wy
.iaśnił, że zarządzenia tego rod za 
.iu powinny być zaws~ stopnio
wane, t. ZB. osobie zainteresowa
nej powinna być dana możność 
przeprowadzenia tych prac w pe 

Różne narad, 
\II restaurarji 

Poniższa charakterystyka "naro
dów w restaul'lllcji" pochodzi od 
właściciela jednej z największych 
restauracji w Paryżu, który, jak 
twierdzi, potrafi podług zachowania 
się swych gości, poznać nieomylnie 
icb nar()dowoś~. 

FRANCUZI. Pan studitlje samot
Ide kartę, robi swej towarzyszce 
propozycje ł zamawia, odwracając 
się od niej. Podczas jedzenia cicho 
z nią rozmawia. 

ANGLICY. WyrMniają się luz 
choćłJy tym, że z niezw~'kłą sta· 
rannością wyszukują sobie najwy· 
godniejsze miejsce. Zamawia tylko 
pan, rozdziela on również potrawy, 
f'Jboje jedzą bardzo powoli. 

AMERYKANIE. Pani mmawia 
mzliczne potrawy w duiyeh per
cjach, sama nakłada sobie jednali 
mało na taler:t. Reszta należy '.lo 
pana. 

NIEMCY. Oboje zamawiają i je· 
dzą od.:łzielnie. 

AUSTRIACY. Aan j pani przeg'lą 
dają razem kartę bardzo dokładnie . 
Rezultat jest ten, że każde danie 
zamawia się z dwoma nakryciami. 
Dyskusja o słusznym i racjonat
lI:vm wyborze potraw tn..-a zwykle 
)lodcZias całego jedzenia, często na
wet .ieszcze przy kawie, 
WŁOSI. Nafychmiast żądają 2 ch 

kart, wybierają bardzo szybko, naj· 
częściej narodowe potrawy, nie ro 
hiąc eksperymentów z cudzymi de· 
likatesami. Jedzą sZYbko.' rozma
wiając bardzo źywo. Wybierają 
starannie wi!1a i podkreślają, źe ka-
wa mU'li być bardzo dobra. 

SZWEDZI. Pan bierze kartę i po · 
daje j~ damie. Ta wybiera i sama 
zamawia u kelnera. !'l'astępnie p,an 
zamawia dla siebie. Podczas jedze
nia nie mówią prawie wcale, nawet 
na siebie nie spoglądają. ' 
WĘGRZY_ Pan wyszukuje mlel. 

sce. z którego można widzieć cal" 
lokal. Kartę odczytuJe on swej t~. 
warzyszce i ciągle się jej przyglą. 
da. jal,:e ~ażde danie robi na nie" 
wrażenie. Później wybiera dania: 
które wywoływały bły'lki w oczach 
swej towarzyszld wraz z drobllOs', 
J'ą. którą sam lubi. Po wvllOllaniu 
zamówienia całuje swa,. p,a;ią w rę
kę Następnie czekają ohoJe nie
cierpliwie, aż kelner zaczyna ser. 
w(;wać. . 

konferencji • onle, 
Urząd dla 

. . 
mlec swą siedzibę uchodźców spraw ma 

EVIAN LES-BAINES. 11.7./ p. Myroll Taylor, ocenia optymi,,/ rozmowach >Jrywatl1ych z pizedsia.' 
(tAT) - Kierownik delegac!i ame' stycznie dotychczasowy przebieg "jcjelami rÓ:luych delegacji. Nawet 
rykańskiej na konferencji w Eviau, obrad. Optymizm swój opiera on na te delegacje~ które w swydl delda· 

U' ti'M .. :waw=; MAY".'" 'łf QfdiiiiiiIietSi 

a illera i Mussoli i 
zwrót:il ord~rg obu dgli. alorom 

C' 

w Londynie 
rUI:jach z wielką rezerwą wypowie 
uzialy się o :l1oiliwoś('iadl imigra. 
<'yjnych w icll kralach, gotowe są 
umo:!liwić przj'jazd pewnej kalego

; rii illligrantów. Dotyczy to rów. 
I niei Austr31H, na l:tórą lord Will· 

Ilertoll wy~'Vi~n w tym ),ierunku 
I pewną preSję· 
I I Z ~ywym zal.at~re:"owalJiem czlo.n 

PRAGA, 11.7_ (Tel wł.) . - "ve-I ~kich raniąc dwuch innych. Ura· dzili p,~wdzjwQŚĆ 01l0ł\iauania . IWWlC konferenCJI siedzą osta1me 
cerni Ceske Slowo" publikuje nie- towanym w ten sposób żoblierzem I wy~yłając jeólnocześ'lie Woebtowi I )\)"darzeuia Vi' Pllestynie, które wy 
słychanie ciekawą historię o cZlo-/niemieckim był - Adolf Hitler. własnoręczilp. listy wraz z w~;sol{i- l woJują różui.! lwme'ltarze. Przewod 
wieku, którenm zawdzięczają swt W trzy miesiące później w lipcu I mi odznaczeniami za dzielność: nje- lIiczacv podkomisji Idóra wysłu. 
źycie Hitler i MU'l'lolini. I J916 r. znajdował się Woebl na Jl1jeckim Żelaznym Krzyżem i wIo.' h ł'· t I t' ' . "-1"_' • k' t . M -, • . .•. . (' a a pos u a ow organIzacjI pry· 
~OWle lem ym Jest . H. I fronCie włosktm. W CZa'51e zblerani,l ; s!;lm Medalem FaszystowskIm L<l 7 _ • 

Woehl, alzatczyk z pochot\zellia, l rannych po bitwie natrafił na cięł· ' o(lwagę. \ watnych p. Vi hlte (A.ustraha), prze4 
oJicer rezerwy armii francusldej. ko rannego włocha, któremu gro · \ Ponieważ Woebl jest obeenie o- I loży na plenum konferencji stresz. 

Woehl służył w czasie wojny zila śmierć z upływu krwi. woehtl hywatelem fr,al}clIsldm i oficerem! czenie tych tJostulat6w. 
świsatowej warmii niemieckiej. ,mbandażował włochowi rany i - lczerwy nie mógł przyjać nades"t- N k f •. k .. . d 
16 kwietnia 1916 r. zauważył pOlio uratował życi'! ... Mussoliniemu. 1 11;}'C'h mu orderów bez' 'zezwolenia a <:H1 erencJi rzyzuJą SIę wł& 
czas ataku żołnierza niemiecl'dego. W r. 1938 Woehl opowiedzlal Jządu francuskiego, który się do tendencje: Delegacja amerykańslta 
o1oczonego przez kilku rosjan, któ- o tych dwuch zd:lrzeniacb jednemu I tej sprawy Ilsto!lunlwwal negatyw· jest za tym, aby .lro.jektllwany u· 
rym udało się go rozbroić. W(}e~1 ~ niemiecki~h Iwrespondentów p:r;~. uie, polecają~ Woehlowi zwrócić 'I rząd dla splaw :JehQdźców, który 
przyszedł z pomocą lwledze, z~b!· sowych, ktOTy rozmowę tę opublt- I ordery. ma być wyłoniony przez konferen. 
jając jednego z żołnierzy rosyj · kował. H!tI~r i Mussolini potwier" i • -. ł . I - t Ik h d' 

CJę, za.lą Się osem me y '0 uc o Z 

• Gl ., 

I orarl w dwokac 
iii I eów niemieckiclt i austriackich, Ich I lecz również uchmliców z innych 
I krajów. Natomiast delegacja angiel 

Ostatnia lista aplikantów będzie ogłoszona 
Warszawski koresp. "Głosu Po- I wym. WysokJŚĆ nowych stawek za ,;.plikal1tów:lądowy'!h, któ.;·z~· po 

rannego" telel'Jnuje: \ prowadzeniE':: spraw przez adwoka- złożeniu egza:11inu sędziowsliiego, 
Naczelna I'!ada adwokacka rozpa- 1ów w bralm umowy 7. klientami, zabiegają o przyjęcie do adwol\,a· 

trywala sprawę wydania nowych ol{reślić ma nowe rozporządzenie I tury. 
przepisów, dotyczących wynagro-I mini:itra sprawiedliwości. . . , 
dzenia adwokatów na wykonywanie ! Wobec 'lalllimięc!3 zarówno listy . Iz~y adw~kack.l~ ogł?stly ostal: 
czynn.ości zawodowych. , I a~wckatbw, :iak ; :lpl1lmntó\\> prle· I l11e, ~Js:~ apl:kallt.a~: ~.torzy Zd~ł~l~ 

M. m. wyS!lWanO l)(oJekt~' ohlllze I WIdywane Jest w:!znaczeme spe· \ lJ.z~ sl".c "plS tuz J. rz _d z.amk1llę 
nia stawek adwoka(!kich W postę· rja!nych kontyngentów w poszcze- cIem dOlllyWll do adwokatury. 
p()waniu egzekucyjnym i upadłościo gólnych ;:;kręgach apelacY.inych dla . 

. *$M#&'-***'" 

Odrodzenie czerwonoskórych 

193'1; 

340.000 

ska stoi na stanow:sku, źe przyszly 
urząd międzynarodowy winien za· 
jąć się tylko sytuacją uchodźców 

niemieckich. Jak przypuszczają, sle 
(:ziba przyszłego międzynarodowego 
urzędu dla '-'praw uchodźców mie
ścić się będzie w Londynie, nie zał 
w Paryzu. r-Ia czele tego urzędu sta 
nąć ma wpływowa o'5obistość ame
rykańska. 

EVJAN LES-BAINES, 11.7. 
(ŻAT) - Przewodniczący między

ntarodowej konferencji pomocy .. _ 
('hodźcom p. Myron Taylor zakomq. 
nikował, że konferencja zakończy 

swe obrady w piątek, dnia 15 bm. 

• .............. 0.0 •••••• ."1 ...... 
r-omo 

Piotrkowska 121 
Od 2 - 7 po pol. Tel. 155·55. 

••••••• ~ ••••••••••••••• 4 

Zgon 
RJszarda BJskiego 

POLACY. Pan każe pOJ)fosić d". 
rei. tora, bierze go na blJk i omaw'ia 
7 nim menu ta,iemniczo i szcze,:;Mo. 
WIJ. Nie zdmdza ani słowa 1Ian] 
nawet . .ieśli ta go prosi. aby or!<.;lo' 
nU tajemnicę menu. J!',,"o n'l iWie-] 
I, ~z:t nrzv,ielllnnśria .iest nies~~. 
dzfanka dla pani kl01'ycb liczb,t kurczyła ::ię gwal towuic, ale w bież;lcym stulaciu wzru::l:l z 270 na 340 tysięcy. 

IWARSZAWA, 11 lipca (PAT.) 
Zmarł w Warszawie reżyser fil
mowy ś. p. Rys.zard Biske,. syn 
art. - malana KaTola Biskego 
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• • • il r 
przez wezwanie posla SandJsa przed tr,bunal woiskoWY i sk anianie gO do zeznań 
LONDYN, 11 7. (.PAT). Izba 

gmin odbyła dziś po połUdniu 
debatę nad spra,wozdaniem ko
misji parlamentarne.\. strzegą
cej przywilejów pose1s'kich 'W 

związku :re sprawą posła San
dysa . 

. Jak wiadomo, raport tej ko
misji w sprawie powołaJUia po
slIa SaJUdy<sa w C'haTalkterze ofi
cera rererwy wojSk. terytorial
nych pczez trybunał wojskowy, 
ogłoszony jut został 30 czerw
ca. WówezM ~ ogłOsił 
!lastP.DUjąee sprawOzd8nłe s ba
damla, puqwowadzOnego -przez 
kOmisję sIrZeteDła przywilejów 
pOIIdalrlrh; 
$~ e~ ładnej afuiji 11'

iemnej w stam,nku do trybun. 
wojskowego, wydaje się, iż we
.zw-se do stawkuia się pr.zed 
trJblllUllem mogle Itye istOtDłe 
anrałaoe za pribę skIoRlaala 
SaDdJ811 ł10 1ldzIelenia pewayda 
IDformaeJl w rsasle, gdy bha 
pda pI'OpOIIaJe atwOiaeoie • 
e ..... te w, .... j kOmIsJI mię
'ds)patI)JneJ dla ro.:w_uIa 
liIIIęIJaJ .... ,....., fJIQ' pOJ aJęde 
~ ~Ja ltJIn stosowM. 

KOIIIWja ~ tego AIłwier
a.. Je ........ DMf9IID ....... 
..me Jll"llJWDeów Uby pdn. 
Komisja .iedIu* Ide sfłIeea pOd
JęeIa jakłejk...... '.-ej.
eJ obIHIIe. 

lIAhOur I"aty ay€owała. 
- pocłMcia ..... ckWeJat'J 
aIidy nad twH,lriz,m .--0 
*nioeDll __ 'w, I*:acelwu 

spowOdował uchylenie rOzkazu które, według ZWYC7...ajU parła -I wszelkkh aluzji OSObistych POfl1 
i zawieszenie czynności trybuna mentu brytyj, kiego, jest bezape adresem ministra wO.iny. 
tu wO.fskowego, aż do przepro- lacyjme, cała debata przybrała W d)"sku'sji, którą otwierał, 
wadzenia dochodzenia przez zupełnie odmienny charakter, premier, a z ramienia rządu za I 
trybunał pO~lski, nie wchodzi aniżeli zamierzała opozycja, a myJkal kancerz skarbu SiT John 
w grę w obecne., debacie. także przygotowywał się rząd. Simon, zabierali głos przywód-

Debata, zdaniem speakera, Minister wojnv BOre BeHsha, cy opozyc,ii, Attlee Morrłson i l 
powinna posiadae ehaTaikJtCl' I który przygotował obszerne Sinclail', posłowie kOnserwa
ściśle ~oretyczny i dotyczyć przemówienie, wogóle nie za- łyści, .iak Churchill i inni. De
wyłąJCznie zasadniczej kwes!fii brał głosu, pOsłOwie opozycji bata zakońezyła się zaaprobo
przywilejów (>oselslJcich. zaś, idąc w mowach za wska- wa!11iem przez izbę spr.awoz<la-

Po tym orzeczeniu speakera, rowkami speakera, unikali nia komisJi. 

GEOFFREY l OYD 

NO 
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WSPANIALE ORZEZWIA-

Polajemn, dom gr, 
zosłał wykryty w "Cafe 

BilIards" 
'Varsz. J.:oresp. "Głosu Po<ran· 

nego" telefonuje: 
\V wyniku dłuższych obserw3 

cji policja zli'kwidowała polajem 
ny dom ~ier haza~dowych, który 
mieścił ię w ka-wial"ni "Cafe Bil~ 
l'ards" , przy Placu Żelaznej Bra
ny. -

JaiałaIrOwł WoJDy HGIe BeIII!6a, ~ _ .. ter obrOII)' aapowie trzneJ przeprowadził ostatnio inspe licję schronów podziemnych w sto-- ..,0IiiMiileaII ........ ,.., • . .. Hcy Anglii. 
Po "\\-ykryciu spelunki do poli

cji zaczęły napływać s'kal'gi wi~;. -
lu osób poszkodowanych w tym ' 
lokalu . 

........, lilie ... OpOIi)eJI .... -..-ew- ......... 
~ )aIde .. teJ lnte!JI!ł Dary ka ni-e legn-e z I Poliroja /:th·/.yrnala 1,il·ka osób . .pjI ą .. lIliJ. \ "!liki śkdl.[wa trl.~·tlla'l1e Sf\ .. 
, 0IiIa~ aD bowiaB la .. tajemnicy. 

:W:~~ w=~ Pewna poprawa w zdrowiu króla Jerzego VI Kradzież na Ilaiy 
:-::... ........ ~ .. ~ U»lDYft'. łt l1pea. ·(pAT.)' -Ieji ~la Jerrego VI. skq angłelKą, na której pnyję-'I bituterli wartości 15 tys. 

,... Ii. N ~ .... Ildrowia króla b8Słqpl- ;Wiadomość ta, która rozeszła cle ezynłone są w dalszym ciągu d I l) 
ay. . _. . la pewna popnnm, niemniej jed- się po Paryżu 'IV ~iedz:i.elę wie- pr.zygotowania w pełnym teru-! . • O ar "fA! . 

WeiIIIIw a;»ea*.., ....... -- ... Die opuści. OID ~e łóżka. ezorem, wywołała obawy, czy nie I pfe. '1 l 0\\ \ .10H.h, 11 lipca. (PAT.) 
bistnled~:' kłdry ale był od- zajdzie konieczność ponownego, LONDy~,.11 ~iPo:a' (PAT.) - I W Southamptoll J1~ ~vy;,pie 140ng :: we,.!.:.. nr:-..=) PARń, 11 lIipc:a. (PAT.) - ehoeiażby nawet krótkiego tym Donoszą of:cJaln.lc, ze k~~le\\'ska ls/Ulld złodziej'l' ~kJ'(łtlli z kubjll~' 
d -- ____ Sad łó- :w; Paryiu wywołała z-aniepok.o- l'azem, przesunięcia terminu wl- para bryłyJska nie. będzH mogła bawi:}cl'j na plph p. W:lrIwr, 

o .......... ~ ..- JI!IIł, • .k ,;eme wiadomoŚĆ o nied oz _ zyty. udać się do BirmmglJam celem I , . '. 
pY lIIłWt!ł .. zedwule .. ~ YSP y Bjuletyny lekars'kie, a następ- inaugurowania nowego sZPitala,I\COrl'l b. ~llhpl'n.n.10r:l. ?";nw('gu 

nie wiadomości, które w ciągu z powodu złego słanu zdrowiu .rorku SJllltJW, hll:ulerH:, war lu-

Falszowano illitu'" .- s'wl-adedWa' całego dnia stale prasa paryska króla. ści powyiej 15Iy~. uolat·ó,,· . 
• 11 •• krupulatnie podaje z Londynu, _,m • . - -- . 

Wielka afera UlUkryta w Warszawie zdają się jednak zapowiad'ać, że \ 
--.. drugiego prz'esullięciJa nie będzie Hillerowc w,lepia C,ganÓW lWMwz. kan.p. "Głosu PoraD- KOWSKI, poehodząey z 'Jasła . 

!lego" telefonuje: Został on postawi'Ony w stan 
Poticja stołeamra prowadzi O- oSIkarżenia z tytułu fałszowa!11ia 

Deenie doehodzer:rie w 8pMwie dokumentów. 
'tf'J'Iu7łej lUl tereale WarnaWJ Rakowski przez dłuższy czas 
wielkiej ar...,., polegajqeej ba gI'laSował w :różnych miastach w 
fałaowanłu m.ałar i liw:iadeetw Polsce pod różnymi nazwis'kami. 
akoln1eb. Oslatni'O mieszkał on w :War-

lWi związku z tym areszt()IWa- smwie, gdzie trudnił się fałszo
DY MStał niejaki :władysław BA wan1em matur ł świadectw szkol 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nych, którymi zaopatrzył cały 

szereg osób. . 
7 milionów zlol,ell 

wynosi podatek spadko
wy po ks. Henryku 

Pszczyftsklm 
Warsz. kor. ,.,Głosu Poranne

~o" telefonuje: 
DawiadJu.iemy się. że podatek 

spadkowy od sched.' po księciu 
Henryku PSzcz}'1'llikim ~'ymie
Tzono w sumie 7 rniIion6w zł. 

Oszust z'ostał oresztOlWany w 
jednym z podrzędnych hoteli to 
łecznych. 

;\V czasie rewizji w rzeczach 
Ra'kowskiego znaleziono mnó
stwo blankietów szkolnych, o
raz okrągłe pieczęcie ró~nyeh u
cz('h i polskich. 

.'Vyni'ki dochodzenia trzyma· 
Ile . ~ przez wład~c I't tajenmky. 

i że w dniu 19 lipca Paryż bę
dzie mógł powit~ć parę królew-

W,buch rozlopionej 
e,nr 

Mieszańcy rasowi i element n~epewny politycznie 
WU·DEI\". 11.7. (PAT) - Ki() . ' szuJą ,dadze n,trotlowo - :;'(Jl~jali 

rf'wnictwo au~triackicj partii naro styezlle 1.10 wkroczunia w by~tam 
dr'wo - socjalit>tycznej już od dłuż · życia rygan(:, .... lchtj", si~, że istnieje 
S'1.E'go czasu Jl )"iło si~ z JrYhb1 roz· także i inna przvczyn:t clo r.'zciąg-. 

wiązania zagadnienia cygaltskic);o I Jlit:('i~l, kontroli TluLl L'y~:IIJallli, osi v 
w Austrli, gdzh szczególnie w dłyflli gęsto n~~ wschoilnieh krr~., 
BurgenIandzie cyganie stullowh! I • ach J usLrii. 
znacUly odsetek ludności. \Y ni·' I Cyganów uważa się bowiem za 
kU'rych tamtej5zych ll.i l'j:;;('owo· czynnik lliepewny politycznIe, cze· 
śr.inch Hezl a cygnr.Gw dochodzi d,) UlU da.le wyraz ta sama gazeta, 
lO proc Ogólll micszka{lców. Bliską w!<kazując na liczne szpiegot'"va i 
lE8lizację tego planu znpowiucl;J donosy ze strony cyganów na na
"Wi~ner Voelkischer Bccbachtrr'" ro"owj'ch socjalistów w dawne' 
motywując konieczność załatwie . Austrii. 
nia tej sprawy tym, że c~Tganie są \, cbac POW) ŻSZl:go mtlei;,v oczekl· 

uległo ciężkiemu popar:zeniu. Je- mie.szańcami rasowymi oraz 1e wać ujęcia, tlot,vehf'zasowego Te. 

den 7. nich J. Sergent wkrótce I wśród nic? jest wiChI. notorycznych ll!:m~ycz?('go iycin . c)'gan6w ;r orl · 
zmarł () stan tMech inrnych jest przestępcow. powH:'dlll1:l k.arby, JaK rówm:~ 
baruzo rtroźnv. Również wzglf.dy >:uuitllrlle zmu. '''pl'o,,-adz;,nJa lJ~law:-' raso,,: r J rl1:t 

l:> • cygaDl':w na \o;-zur ustaw zydl'\' 

LILLE, 11 lipca. (PAT.)
W zakładach instalacji elektry
cznych w Arras ""'YdaTzył się ka
tastrofalny wybueh kadzi z roz
topioną cyną, w której zmajtrlo
wało się prz~ zło 10 mk. sześc. 

wrzącego metalu. 12 robotn'icr ów 
zaŁrudni'Onych w pobliiu kadzi, 

",kich 

~'!~sn~~a ~~o~!~·;:· w S t ika W Z DO Śmieri na pustroi 
(lniu wczoraJszym w niemcho- po przegraniu znacznej sumy w kasynie STAMBUL, 11 lipca. (PAT.) -
mości przy 111. Majowej W1l1uro Jak c1ono~zą z Bagladu, tamtej-
wano 'nblicq z napi cm: GOANSh., J 1.7. (Tel. wł.). - l Jak zdołano ustalić. anglik przy I tacb udał ię do kasyna gry, prze, 'ozy sędzia Rnmoc1i, jadf!CY "Tal 

,,'V r. 19.2 Lu .i~ urodził wiej W~'strzałell l. rewolweru w Fkroii I był do Zoppot takit>m tury. tycz- grał większą sum«: pieniędzy. 7. całą swą rOUl.hH!. liczącq,) 
l~i picśniarz polski Jan Kicpu- pozbawił się iycia na molo w Zoppo uym, który zatrzymał się na ral- Chcąc się odegrać, nie wrócił na człO'nków, wozem do Bagdadll . 
ta, któr" roz/>ławił imi~ Polski tach obywatel angielski, John <łzie zoppockim. Turyści udali 6i~ s(ate!<, lecz dalej próbował szczęś- mbłąc1ził w pustyni. Po ool1a] " 
PO świecie". l S1ofrlager, lat 45, urzędl'ik łowa· na zwiedzenie Zoppot ł okolic cIa, przegrawszy Jednak resztę pie- zienin po kilku dniach W07 " 

T:lhłicl~ ufundowali nieznnni Iz~'stwa aselturacyjlletro w Lond;)' Gdanska, następnie zwiedzili oni uiędzy, popełnił s:tmobÓjc:two. . konslaŁO'wano śmierć 'l hr" -
o.iaroda wey. uie. Gdynię. Stofflager, który w Zoppo· I wody trz'ecb podróżnik/,'--



aDro ukcja ••• milioneró 
Hitlerowska ustawa a rejestracji maialkiw i,dowskich w Drakt,ce 

Róż~le oznaki przema"iają 
ta tym, że piOf'ł\SZy użyLe]" ja · 
ki narodowi socjalEci uczynią, 
z ustawy o rejestracji mająt
ków ż :vdowskich, będzie okaza
nie NiemcOm i światu, że w rę
ku żydOwskim zna.ldu.ią Się jesz 
c~(" w Niemczeeb "nieprawdopo 
dObnie wiełkie kapitały". Propa 
ga,nda przy pomocy lakiego slo 
ganu jeslt niezwykl-c doniosła 
dla radykaLno antysemickicgo' 
skrzydła partii nazistow~"kiCj, 
które przy każdej SJposobnoś ~i 
~foś:no siQ żali (a ostatnio żale 
te przybrały charakter bezpclY
Hadnego... terroru antysemic
kiego), żc żydzi emigruje l' Nie
miec w tempie zbyt powolinym 
i że proces "aryzacji" gospoda. 
l-i niemieckiej postępuje na
orzód '''prost żółwim kroki cm. 

kQsztowności, ani p·apierów 
wartościowych , ani wogólc żad
nego inlllego mienia o charak
terze waloryzacyjnym. Jest on 
klasycznym prawie przedsLawi
ci'elem typu człOwieka bez ma
.iątku, klóry ledwo wiąże ko
niec z koI'icem przy pomocy 
micsięcz:nej GO-markowej penSJi 
emerytaLnej. · Niemniej. jednak 
ten pan A, w myśl ustawy Goe·· 
.ringa, pOoSiada majątek w wyso
kOści 5.040 marek, a więc ma
jątek podlegający zgłoszeniu ja 
,ko przekracza.iący dol'llą gr3Jni
cę 5.()()() marek. 

Papierowa statyst,ka 
Za.gadlkę t~ rozwią:zuje ustęp 

4 instrukcji rejestracyjnej. I
Us,tęlp ten poucza , że żyd, pobie 
.rający pensję emerytalną, wi-

:osionowani żvdQlwsr.\' urzfdniey ków są zdania, że w oblicze
o .. n'istwowi, kom'tllIlalni i rt. p., niach glQbalJnego ' maiatlku t y
kturzy -- ~zeszli na emerytur e, doW'skiego w Nioemczech, ' które 
bądź przed dojśCiem Hitlera do będą do'konane na podstawie 
władzy, bądź też na skutek oowszechnego. s.pisu mienia ży
wsze-Ikiego rodzaju paragrafów dowSikiego, wspomniahy ustęp 
aryjskich i wstaw llorymber- 4 i-nSltrulkc,ii wykonawczej spo
skich (193'5), ale łakze ' Olbrzy- ,woduj.e ,,!lladmiar" w wysoko
mia r~a z\\'i)lnion~b z prn- ści oon.ajmniej 33 prOc. warto
~y urzędników i praCOwników śd f;rk.tycznej. Będzie to, oczy
niezliczonej il~ł przedsi~ wiście, pozbawiona realnej tre-
biO!rstw prywatnycb. ści filk().ia, niemniej jedna:k fik-

IIIl:na jeszcze okoliczność prze c.la 'ta będzie . znaawmitą podpo
mawia za tym, że liczba panó"ę. rą argumentu, że żydzi w Niem 
A. jest.. bardzo . duża. 'Yiadou1CJ czecb są jeszcze, mimo pięciu 
bowiełń. że WŚT6d żydów nie· lat reżimu narodowo - socjali
miecłdch podział według gnII' stycm.ego, bardzo zamożni, a 
wieku zaws.ze był, ze stanowi- nawet bOgaci. Wnioski z tej 
ska 'POIpulacy.jnego, bardzo nie· "konstatac.ti st3'nu fakLycznr
korzysłJny z przewagą. grup wie gOI" będą~ rzecz .itasna, bardzo je 
ku starszego, a stał się bardziej dnoznaczne. 
jeszcze niekorzystny w dkre!Sie 
ostatnich pięeiu lat reżimu na
rodowQ - soc.taIistyc~nego. Em;' · 

W reku ż,da-mn~ejłza 
wartość 

skich w bard.zo liczn:rch przy· 
padkach są nawet pozbawieui 
możności odSltlłipiellia swych re 
alnQści. Coraz intensywniej jest 
ostatnio stosowana polityka o 
graniczenia liczby przedsię
biorstw, zwłaszcza w handlu de 
talicznym. Tak więc rdlm nazi 
stowski p.nbywa si~ za jednynl 
zamachem zarówno żyda jak i 
jego firmy; pędzony faklyczni e 
do bankructwa, nie ma on na
wet znikQm.ej mQżności ratowa 
nia się prze'z to, że odstępuje 
swe przedsiębiorstwo "aryjczy
kowi" , ła,pczvwemu na ubicie 
dobrego targu ta,ni·m. kosztem. 

Fikc,ine maiątki nie.n mie!llie swe obliczyć w na 
;stępujący sposób: Uposażenie 

Do kwesLionariuszy rejesŁra- 'e"': e o" _ ..... l" W .. p ............... I·any parartraf ni' c nu o:uęezn mn zyc PA,"",,'" _ . Kobiety w odmiennym słanie powin- '" ""'..... u 

cyjny.ch, rozdanych między ży- (czvli pensja w stosunku rOCL- ny zapobiegać niestrawności, a zwłasz- .jest jednakowoż .jedynym krucz 
dów w przedostatnim tygodniu nym), tę zaś sumę ptrzemnożyć eza z~parciu, przez s!osowa.nie szk!a: kiem kalkulacyjnym, spaczają
czerwca r. b.. załączona była przez cyfrę Tóżna dl różne<10 neczk~ n a t u r a l n e J wody gorZ'kleJ cym istotny stan posiadania ży 
czter·o$tronicowa insŁrukcj'a, ob wieku, (a ~ięc zasad~ Qblic;e- FranCiszka - Józefa. Zap. Wasz. lek. dów niemieckich. Są i inne .,0. 
jaśni,ająca; ale te stroniczki za- :niowa, slosowana w ubezpiecze bIiczenia". Tak więc z począt· 

Ta.k więc zamieszkali na te' 
rytorium Rzeszy żydzi, którzy 
1łożyli już do dnia 30 czerwea 
swe formularze rejestracyjne, 
składają się prawie że wyłą~
nie z "kapitalistów·' i "milione 
rów", mhno, że rejestrowane 
miliony, to bądź majątek nie 
istniejący, b~dź majątek fikcyj 
n)", bądź też w najlepszym wy
padku - źródło zmniejszające 
go się Sltale dochodu. 

wierały parę bardzo zmyślnych niach na życie). N:p. emeryt w gracJa obe.;mu,ie bowiem pne- ku żydowscy właściciele przed· Prz» akomoania mencle 
kruczków i haczyków, które w wieku lat 25 mnoży roczną pen de wszystkim element ruchliw- siębiorsłw przemysłowych " nagonki an.,żvdow. 
konsekwencji powoduJą grun- 'sję przez 17,dla pens.łonowa- ~zy i młodszy. Ten stary ele- handlowych mieli 17.-ątpliwoś"i ski ej 
Lowne spaczenie prawdziwego nych w 55 roku życia Qbowią- meat żydowski jest w bardzo ('0 do tego, jak mają określać •. . 
obrazu żydowskiego stanu ma- Izuje mnQżnik 13, dla 75 lat 7, duże,i mierze zależny od wspar wartość tych przcdsię-bioTstW. Na raZIe ;vart~ .leszcze tylko 
jątkowe'f,'o w Niemczech, tak że ,dla 80 lat 3. Instrukcja poucza, cia w różneJ PQstaci, bądź zao- \ViadO!ll1o je<;t pow~1'eclmie, że skons:t~to,;ąc kIlka zn-a-~llen
między danymi oficjalnymi a 'że w każdym wVl)adku otrzyma patrzenia państwowego, bą.dt {!dy żyd w NionLzech pragllieln~('h f~kto;,-. Ustawa o re~estra 
stanem faktycznym nie będzie na z tych obliczeń suma JYO!llad ube~pieczenia komunallllego, dziś odstąpić swą firmę, czy eJl. maJą1ko,: l~kazala. Się ,w 
nawet cienia podObieństwa. 5,,000 marek podlega reje-stra- bądź też asekm.'alCji prywa'hnej, warsztat naby'vcy " aryj,skie- d?lU 27 kWletma .. ale mstru:k· 

Podstawowy przepis u:stawy cji jako .. majątek". bądź wreszcie zapQmóg od kre- mu", otrzymuje o.n w.zamian cJe wY'konawcze l .fornnular7.e 
rcjestracyjneJ Goeringa głosi., wnych. Poza tym do kategorii tylko ułamikową czę~ wartośd roz~ane zostały dople:o w pOI: 
że każocly żydowski obywatel Pan A ma lat 75. Pobierają'C pana A. należą ' w8~ySCY ,Posia- fa.klycz!ll!ej, rYlł'kowe.i. Żadne- łO~I~ czerwca: DOI ~onca tegoz 
luh "miesikaniecNiemiee; . któ: pen.sję 60 marek miesięcznie, dacze dav.1l1ych .wo.!l(mnych pa- mu ' "nie-aryjskiemu" naby'wcy ~llleS}ąc:: z.amlesz~ah . v: Rzeszy 
rego majątek przekracza war- zna 0iIl rocznie 720 marek, kltó- nierów p ożycZiko;vyc? , • zdew~- nic. może on swe{;'o pJ'Zedsiębio? ZydZ.I, I?I,ęh ~ k~e:sb~'I'1Usze wy 
to.~ć 5.000 maTek; winien zgło- ra to suma prZemnOrlOOla przez luowanych w <?,kreslc I!IflacJI, stwa odstąpić, ta'kich nabyw- pełnIe I zl<;>zYC wlasclwyin orga 
sić każdą pozycie tegQ majątku ws.półczynnik- 7, daje "mają- którzy otrzymuJą ,,(pensj1!" . od ców z;resz.tą niema . . Jasne więe nQm .. W cI~gu tych dwuch tJ· 
ha bardzo szczegółowym fOrmll1 tek", 5.040 marek, a więc podle pożyczek lub odsetek. Do !!tU- jest. że sam lak.t, iż własnot;ć ~odm m.USlano przeprowadził 
larzu. W ustawie użyty jest ter- g'ający zgłoszeniu. Majątek ten P'V tej najeżą także wszyscy ly- znajduje się w ręku. żydow- na~bardziej skomplikOW3!ne ~ 

. V - " istnieje, -rzecz jasna', tyIlko w dzi, którzy utrzymują , się z re- s\im, .pomnie ........ ie; warłOśe bliczenia, jakich nie zna żaden 
mln " orm.ogen , którego zna- " • • .or-- •• .• 'ł ł iik. ' - d k' I b 
czenie leksykaline może być róż wype1nionym przez pana A. gula'l'n~g~ lneDlę:m~o wspar" deprecjonuje w'alor poniżej ce- ~a n '. w za 11Y~ '!a}u. g o u 
ne i oznaczać albo "ma.i4Jl:ek", k'w~tionarill'szUi. Nie jest to nie cia .dzlecl. Talk ,WięC np. , .~ ny, .ry,nkO\yeJ •. , Ale, w , myśl . in- zIemsiluego. Zdaje SIę Jednak 
.. mienie", albo ,,ikapital". W u- tvlko żadna wartość faktycma, letn~ matka, ktora ~ trol~a gtru'kcji obliczenrowe.j l ta okO'- być ~ha~alkt;ry;stycZlDe. dla sy
Sltawodawsttwie skarbowym "Vor ale n~wet jako. w~ "przy- z:"mleszkał~h ~ :'I'anl~,ą . d~le- liczność ' nie 'może być brana tu aoC.l I z~do:w w Nlem<:z~c~. 
mogen" użvw.an~ jest w sensie szła" JeSt ona fiJkcv-na.. a przy- CI otrzymuJe ml€SIP.CZllIe zspO- pod uwage i 'obUczenie warto- tych od pIęcIU rat na naJClęz
mie'nia fa'ktycznego, podlegają-' .najmnioej problematyczna i tO

j 
mogi po 2Ó marek_ Maje. się w ści obieoktti 'QpH~tać się musi na sze. próby wYSltawionych ludzi, 

cego w}"1niarowi "Vonnogen- nawet pominą:w,szy nkOlicz. - myśl ustawy ~jestraey.łnej ,.,ku walorach J)'Cłnych. nOrJ~alnych, że wlaśr:ie ten dwut.vgodniowy 
stcuer" !:oodateJ~ maiątkowy). noś1':, że każdomiesieczna pensja piłalisłką" o ma,iatku aż 7,200 obO-iviązującYCl; r (wszys,tkich 1 okres był wyzyskany pn<ez ra
Dła żyda j-ednak, k.tórego mają- (60 marek) Jest . ,.sk olllwm owa.. marek, który w .tej wys~'koś:i wyjątkiem żydów) 'na rYn'ku go I dyk~łów ~azistow~ieb do ~~
tek PQdle:ga reJestracji w myśl na" w teTmi,nie właśnie mi e- podlega zgłoszemu. Nloouza spodarczym ~ Gdy przedsiębior- ganiZOWama naJgwał~OWDleJ
ustawy goeringoWJSlkiej, "Vor- sięcznym; bo pan A .. jako 75- liczba profesorów i inllyc\l ,wyż ca żydowsld _ pod pres.ią SZY-I' szej od 19~3 .r. kam~anh ant y
mogen" oznacza dl\lżo włęccj leooi starzec, albo niedługo roz- szych urzędników państwo- kan, hojkQtu i. ws.zySlt~ich in- żydowskiej, stwarzaJąc przy P,o 
niż .. maJ,ąlek" i ".kapita,ł", oma stalnie siq z życiem. i "spadJku" ,,"vch, k,tórzy zost.ali spensjo.no nvch czynników rzeczvwisto- mocy masowych a'roesztowan. 
cza bowiem nie t y lik o mienie, po nim żadnego nie be;dzie. al- w:lBli po doJściu narodowego ści' żydo'\~-skiej w dzi~ie.jszej napadów,. obław, ~a.;:;'Qnek UFCl 
faktycznie posiadane, ale także bo też - co w wal;unkach nie- socjallzlllu UO władzv ' i którzy Rzeszy ~ zech.ce firmp' oo'stą- ilych, bO.Jkotu. pJkIet, ,,malar
nierealne wartości majątku ist- mieckich nie iest rzeczą v:yklu pobierają wzgl~,c1nie wysoki~ 1I- pi~, ,~,,:alor faktyc~l):" ulegnie, ~t.wa ~i.cz'!lego" i t. ~. i to ,j. 
niejącego oraz _ CO na.iciekaw czoną - zmiana od'1lo~ne.i u'sta posażenia emerytalne, się,ga.1l!cc I:zecz j.aSJla, natychmiastQwej Is!ny rez1If1 teroru .. Miało to. 
s'~e _ muiątku, które!'fo wea,)c ... wv Ulbezpieczellliow n! n"~· eme- w niektórych pl'zypadkacl1 clcp·rec.facji,i .prze~tahie istnieć: WIdać, dac na.JWłaśclwS7ą altmo 
nic ma. rvtalnej pozbawi ż~' da A. i lej 6,000 marek rocz,nie, stają się nabywca "aryjSki" bowiem, ~fCrt; do r~zW1ą·zy'~an:a spryt 

naj,s.'krom:niejszej rett'y mie- w myśl l1'slaw~' ni,emalże ,;wieJ- kt!Jry. lUa za sOb~ cały . aparat nyl'h ~:a.ml~ł.ówek fIskalnych . 
Xaprzykłnd: Pan A. żyd, miesz 

k.a VI-" schronisku dla sltarców i 
prócz swego nazwiska i osobi
ste.i garderoby, faktycznie po
siada tylko 60 marek miesięcz .. 
ne.i pensji , jaką otrzymuje jako 
emerytowany urzędlllik pa:6.stwo 
wy, komunalny, czy nrzędnik 
innej instytucji publicznej lub 
pr~-watnej. Pan A nie ma pie
ni.<;:dz\' w banku, ani żadnych 

sięczncj. kimi kupi!alistami". Taki eme- naństwowy, pOlic,ię l partię, którymI na.:~żona hył:! . ustawfo 
ryt, Jeśli ma Około 40 l~t. wio wywi,era całą pres.ię, obniiając Goen~a . l s.ko:mphkQwalllc 
nien zade-klar'ować ,,kapitał" '" ceuę . sto wartości niel'az , Wl'e~Z pl'"Z~Plsy mstru'kc,ll "7y1kmta~ · 

Tylko jeden człowiek 
był zdolny wykryć tę 
zbrodnię nad zbrodniami!!! 

Emeryci-"bagacle" 
ILu jest takich par:ów A. w 

Niem~zech, trudno T1owieclzie6. 
Niemł1ieji,ednak oeWll ~ ;cst, że 
jest ich wiele dziesiątków tysiQ
l' -: typ A. ies,t bowiem w sen
sie ustawy reje-stra n--!'Ilej kate
!Zorią bardzo rozle!lłą. Do ka, 
tegori i tej należą nie tylko pen 

Wytworny mistrz sensacji 

\tV'ILLIAM p O 1M E L L 
w filmie p. t. 

J AJfMHI[lY ~Rl([lWHIK 
Reżyseria: Michael (urliz 

JUŻ JUTRO W KINIE 
"f 11 R ., P Ił" ! 

wysokOŚci .aż 100.000, marek. ~mieszl1e.i. . ~le.J. 

Gorzej jeszcze, że w rzeczy
Paradoksy rejesłracj! ",istości właściciele firm żydow 

·A. 'r. 

Jest dość ciekawe, że przepis 
ten nh~ dotyczy fyeh żydów, któ 
rzy czerpią doch'ód z aktua'lnej 
p,ensji urzędniczej, czy innych 
poborów pracowniczych. Stąd 
więc takie np. curiosum: Ol 
ciec rndziuy, który w jakiejś 
firmie zydowskiej pobiera 500 

I marek pensji miesięczDt;j, .feśli 
tylko nie posiada kapitału fak

'tycznego i jego ruchOJnOści nie 
podlegają 7..głosze.nill .tako przed 
miotły zbytku, względnie jeśli 
nawet przedmioty zbytku w je-
3(0 PQsj~daniu nie przekraczają 
wartości 5,000 marek, file ma 
obowiązku .z~łaszallia swego 
mienia, podczas gdy .lego stara 
matka. której on właśnie wy, 
płaca. 60 marek pensji miesięcz 
ud, iJ)D'd1ega tron.u obowiązko. 
wi, gdyż zapomoga la, przemrno 
żona przez 12 i mnoŹtn~k grupy I 
wieku, z konieczności przekra' 
cza 5,000 owrek. I 

Niektórzy znawcy stosun-

WytlElZ"1 
na plaie i 'do uzdrowisk 

LOTWV 
wyjazdy: 15 lipca, 1 sierpnia i 15 sierpnia 

zł. 190.- obejmuje: 

przejazdy kolejowe w kl. II-ej, paszport i wizę, 
pełne utrzymanie w dobrych pensjonatach 

w Kemmeri, wsgl. Maiori, zwiedzanie Rygi. 

Zapisy i informacje: 

POLTOUA 
Polskie Biuro Podr6ży SP. Akc. 

ŁÓDŹ, TRAUGUTTA 2. TEL. 107-86 
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Krawat oa czarnei liście I 
(DokOJlczcn ie) 

l u.Luralul'go jedwabiu angiebkiogo, 
jak i niOlllieekiego HztuCZl!Oge. Fa
IJrykanci ci, dzięki do~konalclllm 

SDd~tg··k z 
Ruch Henleina parawanem dla narodowego socjalizmu w Czechosłowacji 

"'YVui>aiJJllll przcdsip.biontw i przy Ideologicz'pa strona narodowi! 
",\~lkl('h obrctach mogli dostarcza\: I go socjaliJzmu nie stanowi nowe
ł:1iJi "j. od specjalnych pracowni. go i orygia1alnego produktu du
\\'JJn~ząc j!:'llllocze~lIie większą. roz chowego. Pocz·ątki jego względ-
11i • .Iltl ~t; na rynek. W:--.zystko to 1':1- I n~e wzory ' przejawil'y się już Z 

i:lllJ \I'~,ią" ·,, zy sprzeciwia się POlio, końcem XIX wieku w Austrii, 
ty.:e produkcyjne.i Goeringa "mówiąc ściśle, na tel'enie nie
chWIli obecnej, znajdującej się pod I mieckich okl't:gów w Czeehoslo
\\'[ll~-wem różnych ezynJ1jli;~\\', absc wacji, do których obecni,e p,rzy
It,tp:t· lik urozmaicających i wzbo 19nę)'a nażwa Sudetów. Początku 
~:;.H·:lj;l('y.:h życifI. tego ki'erutnku . moż,na się dopa-

Tell drobny w ramach olbrzymie.! trzyć w ruchu wszechnJiemiec
OI<lI'JlillY ;:rm:podarczej ~iemjec pro· kim Jerzego von Schoenerera, 
hl ' lll krawatów ~wjacl.e2.y llajlepiej pochodzącego z Czech, przedsta
o tnJ(.ID()~eiach. które musi zwal· wiającegotyp , p'rawdziwego jun
c/ac tell aparat celem nie zmniej- kra bezwzględnego w wa:lce po
«Zil!lia ",,-ego rozmachu. litycznej i, ' jak na owe czasy, u

żywająclego brunatnych metod a
gitacj.i j działalności parlame:n
tarnej. Przyłączenie niemieckiej 
l'zęści Ausłro - Węgier do Nie
miec było celem tego ruchu, któ
ry równocześnlie występował 
gwałtownw przeciwko kościoło
wi katolilCkieinu i szerzył hasło 
"los von Rom". 

Lato jest okresoln przygotowy
\\' :U1ia zapasów futrzanych w Lip
sku . )[icmicld aparat rozdzielczy 
jest hardzo giętki: olbrzymie skła

dy, otrzymujące towar bezpośred
T.io z Rosji. z Persji, południowo

'l .. :.JJ'hodrriej .\.tryki i t. p., operujące 
H,ilionow,rmi sumami, były dostęy· 
ne ella llajskromniejszego pośredni-
1\:\ ('ty odbiorcy, pracującego u sio- Schoenel"er występował nie 
!.lie IV cle'mu, )<3śli tylko był bchow- tylko przeciwko monarchii au
~ (Ilł i miał opini~ uczciwego. czło- si.ro - węgierskiej, ale i przeciw 
wi(>ka. Otwierano mu krf'dyt i za- domowi panującemu, był rów
Ol atry wano w towar na. każcle żn- ' niC".l antysemNą mniej więcej '" 
,i::mie, w miarę pokrywania daw- duchu obecnego rasiIZmu. Jego 
nvch na.leżności. akcja spotykała się z represjami 

, władz, a on sam parokrotnile był 
Slynna ulica 8riittLa w Lipsku, więziony, wS!kutek czego odebra

dawniej jed~n z największych cen· no mu tytuł szlachecki. Ruch 
1rów futrzanych Europy - zamar· wszcchll'iemiecld hołdował for-
1.1. ~;i.~ 11111arła zupdnie, lecz p<'grą mom staro-germańskim, sam 
żyla ~h~ w strl,n ~łśpiączki. Dz.ie· Schoenerer używał germańskich 
siątki fir~ zD?ieniły w!aśc.iciel z ~o- nazw miesięcy, święcił noc świt:
,~:odu .polltykl rasowe~, ~wne wl~l- tojańską, w czasie kłórej zWQ}en
be fIrmy amerykanskle wogole. nicy jego rQZ:pa'lali wielkie ogni
I'llil:ły z horyzont'J, a warunki I ska. 
w~pólpracy 'l drobnymi odbiorca· 

Głównym pomocnikiem Sc!ho- Kazimierzem Badenim. Starcie fania Hitlera w sprawach sudet 
enerera był kT'Zykliwy i gwałlow- to doprowadz,lło do pojedynku, kich. Kr-ebs jest wysokim urz~c1 
ny posel Karol Herman Wolf. - w czasie którego Badeni zosŁał niikiem w berlil\skim min'ister
Sc'hoenerer jednak, który nie u- ranny. stwie spraw wewnc;trtJnych, m~1 

znawał kompromi·sów, usunął go W roku 1903 wyłoniła się na wysoką rangę w S. S., osLatnio 
p~ tym z<: sLainowiska, Wolf b~- terenLc politycznym nazwa Deu- został Gauleilcrem i jest aulo 
wIem wmles~any. był w afery fI- łsche Al'beitCl'pa,rtei, a 'przed woj rem rozpowszechnianego usilni" 
nansowe, ~łown.1J.e cU'krow~. - ną wyloniła s1ę N. S. D. A. P. _ w Ni,emczech dzieła "Kampf im 
Wolf Z!koleI za~ozył stronmot~o \ (Deutsche Nat10nalistische Ar- Bijhmen'. 
~ady~a.lI!-~,. kt.ore ~~kało WH~- :beiterpa'l"tei). Terenem jej dzia- Krebs wstąpił w roku 1908 <l" 
~s:zą J:1osc zWoo:le~nli!k.o~ od wIa- l lalności były prz'ede wszyst,kim Deutsche Arbeiterpartei, kt61':I 
sC1\~ych. ws~echn'J.lemcow. .SłY':l-1 niemieckie okręgi Czech, W 1'0- liczyła wtedy oko-ło 50.000 człon 
ne ;}es! sta,~Ie w parlame1łCl'C WIe I ku 1920 odbył si-ę w Salzburgu k6w i narówni z wszechniemca 
denskIm mIędzy Wolfe~ .a 6w- zjazd narodowo _ socja,listyczny, mi i radykałami niemieckimi w~' 
czesnym prezydentem mllllstr6w I w któi:-ym w charakterze równo- suwała hasło podzialu admini

:uprawnioQlnych parlnerów wzięli stracyjnego Czech. W r. 1918 
_, ~ udZliał narodowi _ socjaliści z słr,onni.ctwo to uzyskało w wy-

A ... N' . H' b I borach do parlamentu w Pradze 

3 IlIgOdo"le oa olalu usml l lem1ec. Itler y na najmll'iejszą ilość glolSów z po-
JI tym zje~d7Ji~ d~~im d~legat~m śród partii niemieckich w Cze-

grupy memleckleJ, ale me zable-
2/VIII 26!VIlI od zł. 299.- rai glosu. Na pierwszy plan wy- chosłowacji. Rosło powoli, to-

d . oząc zaciętą walkę z niemiecki-

WA Następny zjazd odbył się w ro- mI ~ocJa Is~aml, ]lU<:'ra a~ l n-A 
sunęli się elegaci austrIaccy. -- . . l' . l··1...~ ł .. 

WAGONS 
"TS 

COOK 

1m 1921 w Litnzu, na którym wY. g~~~:~szamI: Il~ść ma'll<datow po
sunięto 'hasła walki klas. \V raku. ""Iększ~ł.a SIę zwolna, wynQlS'~ąc 
1922 przyszło do zerwania mię- w koleJ?ych wyho:a~h .5, 7 l 8 
dzy grupą niemiecką a austriac- maJndatow .. Krebs J~zdzlł ~sto 
ką na polecenie Hitler~ który do Mon~c~lI~m, gdyz pod~rzą~
wysunął się już na czoło ruchu kowal .Slę ,Juz wtedy zupełnIe HI
w Niem.cz.ech. tler~W1. I czerpał stamtąd na .. 

tchmeme. 
Na czele ruchu narodowo - so

cjalis,tYCZ>Ilego w Czechach stali 
działacZle i posłowie Rudolf Jung 
i Hans Krebs. Jung Jeszcze przed 

Łódź Federem, teor'etykiem ekanomicz 
ul. Piotrkowska 68 tel. 170-70 I nym ruchu w Niemczech, sfor· _________ ' _____ mułował pojęcie kapitału paso-

. żytniczego. Obecnie usuniłęty z·o-
Wycieczki 2 i 4-ro tygodmo- . stal w Cietl, podohnie ja1k j Fe-

we do JuO'osławii der. Natomiast Krebs odgrywa 
o wybitną mIę i uważają go za 
__ .... - przypuszczalnego następct: Hen

Ieina, za właściwego męż·a zau-

.l.i. którzy w sumie stanowili o 
g-mmną cyfrę, wstały gruntownie 
zn.ieni.me. Rezerwowe śmigło dla samolotów 

W wku 1925 powstał akty
wizm Illiemiedki; część stron
nictw ruemieckidh, a m1anowi
de agl'arius:ze, chrześcijańsko -
społeczni i socjal - demokraci 
wstąpili do większości rz,ądowej. 
WlZięli ud:zaał w rządzie. Tym 
gwaHownruejsze stały si-ę atalki na 
rodowych socjaliogtów. W r. 1931 
padło na Iliich 100.000 głosów. -
Roik 1933 był okreseJll gwałtow
nych staTĆ z wła.drlą państwową. 
Kreb8, Jung i dwaj inni posłowie 
stracili nietykalność poseI~ką, 
aole llJH'odowi - socjaliści w wy
boraeh gmin:nydh podwoili rIołcS 
S'W'Oich głmów. 

Ulica Briihla żyje swyro własnym 
h (':em, niezupełnie odpowiadają. 

('~'m hnsIom, Z'zucanym przez radio 
l w wi~lkkh przemc.wieni3.ch poll-
1 wznycb, zaitupuje ona towary w 
iłosji sowieckiej i rok obecny nic 
!;if' _ zmianił pod tym względem. Co
I r:iwda mie8i<~c czerwiec minął bar
c1w t!ieho, obroty były jeszc7.~ 
n!lIic-j",r.il od zes'>:łorocznycb. kiedy 
te "przedawcy 'ba.i·JW się skarżyli 
i nic ukryw:tli rozgoryczenia, ale 
l,ontrakty z dostawc30mi sowieckimi 
~ ą. rodpisane i ~,rzab:t towar przyj
lIlować. 

Również i do ś'\\'iata handlu fu 
trpn~go na<'hór i reglamentacja. 
\\·r.szły Z3 swymi projektami, które 
l'ą oczywiście rozkazami. 

W Niamcz':l.::11 pr.')blem llannu
lJlw ofigrywa. olbrzymią rolę i gdzie 
tylko można.. przeprowadza się ,,0· 

!;~('zędności barn-nikowe". Obecnie 
7,apropen,)wano futrzarzom i pro 
tluCf'ntOlTl mat~riałów ustaleni" mcc\ 
1l~7ch kolore. IV nt\, przyśzly sezon. 
Lirsk ogłosił jako modne koJory na 
zimowy sezon: czarny, brązowy i 
zielony_ 

Jak czytelmcy widzą, WE'zystko 
k]'~ci się kob jednego: mało ~u
rowców, mała możność rozwijania 
rrodukcji, k~epskie warunki ekspor-
1ow~_ D. F. 

GUiIiSua 

KRÓL KELNERÓW I KELNER 
KRÓLÓW 

f 

Ja k donosiła prasa p. '\Tacław Sul
t.ow~ki. kelner. został nagrodzony ~a 
lJa jlcpszą obSługę kelnerską na zorga· 
nizowanym niedav.-no konkursie p. t. 
.. \Tajlepsz~' kelner XX wieku". Pan Suł
kowski ma oj lat, a mimo to tryska 
7drowiem i dobrym humorem. Zasta
jpmr go przy pracy w jednym z naj
wytworniejszych hoteli stolicy. Zapy
tiljemy w jaki sposób w tak plXłe
.złym wieku osiąga tak niezwykłl1 
sprawność, bijąc na łeb młod~ych ko
legów. Pan \\-acław si~ uśmiecha. 

- Grunt - powiada - w naszym 
eiQżkim faehu lo dohre nogi. A tym
C7asem brać kelnerska nie pamięta o 
tym i po kilkunastu latach pracy jest 
do niczego. \Vicm, że moje stopy to 
n1ój majątek i dbam o nie jak Pade
rewski o swoje rp'cc. Jak tylko mnie 
zaboli nalychmiast stosuję Ilieocenio
lly plaster LEllEWOHL. (Arp.; 

a,l,<.Ic,;wa!1e zostało obecnie pod :']laratallli komunikacyjnymi w Stan. Zjedn. 

Gdy Dolfuss rozwięzał ...... 
hiJtlerOlWSk.ą w Austrii, ... c... 
chosłowacji wydany został za
ka}; noszenia koszul hitlerOlW
s-nch i wywieszanda chorągwi ze 
swastY'ką. Ucząc się z ostrym 
stanowi5i'k.iem włmh, Krebs i 
Jung rozwiązują pozornie .,....., 
pałą i ukrywają arehłw~ posy
łają fund1JS'Ze do Niemiec, a 
KT'Cbs sam wlwńcu ucieka do 
Nilemiec, gdzie dotąd pTlZ'Cbywa. 
Rozw.ią.z.ani:e partiJ narodowo -
socjaHstycznej naoS1ąpiło 3 paź
dziemiJka. 1933 roku, ale dwa dni 
wcz.eśniej Heniein, będący na
rzędziem Krebsa, z.ałożył partię 
sudecką, - mającą stanowić pa
rawan dla mchu hitlerowskiego 
w Czeehoslowaeji. W l"Uchu su
deckim Henłein odg,rywa rolę 
pOZ()'l"Ilego wodza, jest raczej ()l'

ganizmorem nii pdlityk.iem. -
Głową polittyczną jest Krem, o 
którym mówią, że przy czecho
słQwackim Selyog'S - Inquarcie -
HenleimJie odegra rolę Biire:kla. 
cz·yli właścilWego przywódcy i za
stępcy Hitlera. 

Sudetach S,tuacja ż,dó 
T. iW. 

Śledztwo 
w sprawie zamachu 

na ks. Pudra 
I'Inłejszośc:i mUSZil miet zap~wDioDg I'ozwói 

przez wickszojt niemie€"ą 
,WM'sz. koresp. "Głosu Porano 

ryl.ański kongres żydow~ki :IIwra- nego" telefonuje: I PRAGA, 11.7. (Tel. wł.). i pogardliwe traktowanie młodzieży 
W związku z rozmowami, prowadzo mniejszościowej na tych tery;to
nymi przez rząd czechosłowacki na dach. Pod naciskiem tych zjawisk 
temat nowego 'Zorganizowania sto· Hczne czeskie i żydowskie przedsię 
sunków narodowościowych w Cze- biorstwa przemysiowe i handlowe 
chosłowacji, uwaga sfer pOIityeZ-1 przeniesione wstały w głąb kraju. 
nych Paryża, Londynu i Nowego do głównych miast terytoriów cze
Jorku skierowana jcst na los mniej- sJdch. Ale tylko drobny ułamel{ 
szości, które mają swą ohecną &ie- niemieckiej mniejszości tych tery. 
dzibę w · kraju sudeckim. Aczkol. toriów sudeckich może sobie w ten 
wiek uważane jest za rzecz pewną, sposób ugruntować egzystencję. 

że usiłowania rządu praskiego pćj- Cały problem w jego rozciągłosci 
dą w tym kierunku, by zapewnić I nie da się rozwiązać tym sposobem. 
demokrtatyczne prawa tym muiej- Francuskie i angielskie sfery poH
szościom - czeskiej i żydowskiej. 1~'czne interesują się bardzo kWE)· 
to jednal;: muszą być l!względnione stią zapewnienia równouprawnienia 
praktyczne skutki, które pociąga- prawnego i gospodarczego dla 
ją już obecnie za sobą tefor gospo- mniejszośc! w kraju sudeckim. ly
darczy, bojkot, Iwlacja towarzyska dowski kongres światowy omz ame 

cały uwagę w Paryżu. Londynie i Wf dl d śled 
~owym Jorku na niezw)"kle trudną' , a e są OIW'O. - cze p~. 
sytuację 20.000 żydów, .... kają- wadzą doohodzeme w spra~H' 
cych w tym kraju. Przew"iczący napadu na ks. PUMa w koścl(~k 
sekcji brytyjskiej żydowskiego kon św. Jacka na Starym Mieście_ 
gresu ~wiatowego, M. L. Prelweig W sprawie tej przesłuchali o 
przyjęty został w Joh~nnesburgu już 30 świadków, z pośród osób. 
przez g2nerała Smutsa I południc.. . 
wo - afryltańskiego ministra łłof- które obecne były w czasIe napa -
meyera. Rozmowa poświęcona by- <lu w kościele. Zeznanie zł-ożył 
la sprawie tragicznego wplywu~ równfueż poszłk·odowany ks. Pu 
jaki wywiera nłiędzynarodowa sy.. der. 
tuacja europejska na los żydów, Spra",,'Ca. na.p,a'du szewc Rafał 
szczególnie w Europie centralnej: Mich Isk' osad ' t ł -
wschodniej, między innymi i na lOS./ a I .zony ros a .w Wje: 

żydów czechosłowackich . zieoiu na PaWlaku. W mysi prze 
I pisów K. K. grozi mu kara do ~ 
haf więzienia. 
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. ~Y~UR~ A~EK. - ~ocy dZi-1 Monumentalny omach reprezentacyjny i połączona z nim część 

SleJszeJ dyzuruJą następUjące apte- o 

WO Z W a I. s leg" 
biurowa 

ki: L. SteckeI, Limanowskiego 37, POl'nnik gen. Dąbro""skiego pośro 
Sz. Jallklelewicza, Stary Rynek 9, .u placi.c 
T. Stanielewłcza~ Pomorska 91, 
A. Borkowskiego, Zawadzka 45, 
B. Głuchowskiego,. Narutowicza 6, 
St. Hamburga i S-ki, Główna 50, 
L. Pawłowskie,o, Piotrkowska 307_ 

W ALKA Z JAGLICĄ. - W okre 
~ie picrW8Z86'O kwa.rtalu r. b de 
~l'kcji wa.lki z jaglicą zgłMiło się 
blO clnry.!b na. oczy do zbadania, 
l'(l raz pierlVf,zy, z tego wezw:myc'(\ 
z::dosilo się 136 i z własnej woli 
flS4. Nowych zachorowań na jaglicę 
r.areje trowano 38, w tym jt'dCll 
wyp;td'ek zamiejscowy. Porad li 

cli:ielono ogółem 8860 osobom. 

Z PORADNI PRZEDśLUBNEJ. 
- Do poradni przedślubnaj zglosill) 
:;i~: lwraz pierws·~y 10 osób, po
w ł órnie 14. W yrażoJlo zgodę 1130 za, 
warC1C' małżeństw,). w trzech wy
l'adkach. Przeszkód do za.warcia 
llałżeu::!twa nie stwier,ho,1o. 

CHOROBY ZAKA1NE W 'LO-/ 
DZI. - W osta.tnim t.ygod.niu, t. j .. 
\;t1 3 (10 9 b. m. wydział 7.drOWia.\ 
,1.nhli~L1lego zaną.du miej kiego w 
L'1dzi zarJjest..rował 5 wypadków 
r:ach()rt!wail 'la dur brzU!u;ny, 7 -
Ela plonicę, 3 - na błonic~, 27 na. 
~11rę, 5 - na rlżę, 2 - na lerztu 
~;Ę'c tJl'a~ 2 wypadki pokąsań przez 
(ii'.y podejrzane o wściekliznę. 

Nowy, re'prezent~cy jny gmac1~ !.iekt .portu IObliczeg? j rozPlano-1 formują, ~lac D'!browsk~cgo. pn.: ez~!łl 'pl'zcd S8J!lym pCIJ'I:~. 
urzędu wOJewódzkiego w ŁodzI wame nowego lotmska w War- według projeklu obu urchllek- lem WZJlJt's.lony będzlC szc'ł'cg ll
stanie na Placu Dąbrowskiego. szawie. Oprócz tego, jak nas in-. tów lództkich, zostanie po slro- łm'ów. które nadadzą cało~ci mO -
Należy obtcktywnie S'konstato-I fOT1llUją, zdobył on również na- nie zachodniej (naprzeciwko numentnlny charnktel'. 
wać, że wybór miejsca pod ten , grodę za plan rozbudowy nie- gmachu sąd l okręgowego) zna-: \Y reprezenlacyjnym. gllla<:JlII 
gmach był bardzo szczęśliwy. I których dzielnic Katowic. CZll1ie posz.e'rzony. 'znajdowuć się będzie m. i II. w~· 

Projekt gmachu, jalk wJadomo. Inż. areh. Alchimowicz jest nu Sam budynek urzędu wojl~- I sunięta do przollu i Umief,"'ł;czOn:l 
zak.waHfHwwał sąd konkursowy, torem kapliczki, którą wybudo- wódzkiego, a właściwie l'ellrCZen l nad k&!tmmadłi wielka sala re
pTZy m'iltl'irstel'lStwile spraw we- w'ano w polskim pawilonie na tacyjna jego część, stanic, jak się I cepcy jun. 
wnętrznych w WaTsz.awae. Z po- wystawie światowej w Paryżu. okazu.ie, przy samym plaClI, ni Pośrodku placu. bliżej ul. Aa
śród Hcżnych, nadesłanych na Za projekt ten jury przyznało nie, jak doniosły pierwsze inior- Il'llLOwi(~Z~l pł'Ojcktow3nc jest 
konIkurs prac, odznaczony zo- mu pierwszą J1Q.grod~. mac.ie, na terenie spalonej fabl'~" . wZlliesknic pOlJlnika gen. Dll
słał pierwszą nagrodą projekt Projekt gmachu urzędu woje- ki Hadriana. . browskit'go. Cały pluc zyska w 
dwnch architektów łć)dzkieb: wódzkiego. na razie niedostęp~y . Część rep~ezenl~cyjnf,t , znic 'I Jen sposóh lUl ",.:y~lą?,zic esldycz 
im. Stalli'8ława ALBRECHTA l dla sz·eroklego ogółu, wysłaWJO- SlOna :100. LallIC na ISl'odku północ 1l~'Jll. Lyl11ba rUl.lcj, I.e nawprost 
inż. Janusza ALCHIMOWICZA. 11y będzie w bliskiej przyszłości n('.j części placu, U3 osi przyszłe-! S:łUU okl't~gowcgo planowana jest 

Pierwszy z odznaczonych. &1'- ~ specjalnej wystawie. Za'Ili~ I g~ przebicia ulicy To~arO\yejl :l Ihł!daWa nieł';ll1ic.i rcprezentacyj
chHektów, inż. Albrecht, mimo Jednak wszyscy będą go mogli [WIęc tyłem do ul. SterlInga] fl'on nych gmachow, utrzymanych '" 
młodego wj,e!ku, wybija się ostaŁ- obejrzeć, spróbujemy scharakłe- tern do ul. Narutowicza. - Ta stylu otoczenia. 
n~o swymi, niezwykle oo-yginrun. ryzować go na podstawie uzyska cz~.~ć gl1ladlU posiadać będzie I 'Biura i agendy urzęuu woje
i śmiałymi koncepcjami archi- nych przez nas z kompctcnblcgo 6 pięter. Wlfelz1' iPKO l1Iidcić się będą po 
tektonicZ'llymi. M. in. uzyskał 00 źródła wyjaśnień... . !lo głównl'go wC.iścia .pro~·a- I ztl~hodllit'j stroJlie Pl. Dąbl'ow: 
nilleda:wno drogą nagrodę na pro Przede ws'Zystkml, Jak nas m- dZlĆ będą dwa lu.ki dO.18zdow,' sklCgo, na LercJ1!1ch po spalonej 

'fabryc1' cltemikkoUi Hadriana. 

Dnia 11 lipca r. b. po krótkich lecz ciężkich 
światem nasza najukoehańsza 

l'Ill III lIR WlllOWJl 
LEKARZ-DENTYSTA - przeżywszy lat 39. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dn. 12 b. m. o godzinie 13 z domu 
przedpogrzebowego na cm~nt.arzu ż!dows.kim. Zrozna(zona Rodzina 

o ClOSle zaWIadamIa ., 

i U~prl'z.elłtaey.il1a cz~ść gmachu 
po Ńrodku placu połączona bę
dzie z 4- k4}ndy~nacyJl1ym bu
dynkiem biUl'owym arkadą, pOll 
ktMą, ,iu!l.by przez bl'amę prze
t'l!odzjf J)C~dzie .ieduokierunkown 
linia h'aJl1Wlł.i~wa. Nad uTlkadą 

, Zlla.idowa{~ si~ będą cztery kon
dygnacjE'. Będą to wspaniale u
rządzonc przl'jśóa z cl~ści cen

Ill'alJlPj gmu{'.hu do biur. 
I Reprezcntac .. j·ll~ część gma-

Wzrost kosztów ulrz,- Z -I dl le · r A 1~;~~llIa~;nl:1ł\:,l,'i~u~ .. ~~~~tcl: ~~~ 
maOIMa • 0,58 pror. I ! dynki l'Z~'llSZ0" c z nI. Cegielnla-

U ll~J, a ll;;wcl z ul. Sterlinga. 
Wczoraj w ut7.ędzie wojew6dz- doskonale przyrządzać można z przegotowanego mleka l Zalcly lego rozwiązania arebl-

kim odbyło się jlo~iedzenle koml'SJi . . . . LklollicZJll'g'o są poważne, bo.. 
IlIa ustalania kosztów utrzymania. Zawleczona do naszego luaju za-I de ostudzonego mleka przegotowa. Inrabl1ltJ.lsz'ym od zswdłego lltle1~L (I ",i.em m vmo zasłoniRcia budyn-

W wyniku dokonanych obliczeń mza. pryszczycy wywoł~ła ~zasad. nt'go,. ?~powiednie ~U)tllX;. tłr~IJIlo l:~odllkcji h.was:l Jl'!{'t..G\\~t'g~ :01\:1 l Ilw l1lie.5zJ,alll)'ch i \vybu?oWa-
stwierdzono, że w czerwcu r. b. w nion~ ohawy z..'\ratema ~lę pr't.'Y lA:troJ.ol'i, w p.osta~l t~ Z'ń. f;Z~Z~ T'YSZ~ lekkl,e !ladtrawleme 8t!dltk~: nin ~macbu n'pl"elenlac~lneg(J. 
~tO'!ł1nkll do maja !1Iastąpił "Łodzi spożyd11 mleka. Na.jzupełniej jel\ P' nkl. ~?;CZ~PlODkl uI'kle ~vyrablaJ'~ W KEF.IRZE •. o~ol- ferm.'·ntl'l'\1 sam r'hw "ąb;'owskiego "l!, ~o. 
wzrost kosztów utrzymania o 0,58 Dak niasłuszną., a niestety jut obB~r 1'r:\eo\', me nal.l1~owe, m. ]!l. jl\~t~ lrle:"oy' p J 'WChOUZl lekka .~erl11ell ' dank zumiejs~olly i shvorzon1 
,Iroe. wowaną. reakcją., wobee groihy tut fermentac~Jny. ';. \\ aTS2.a~ I' tacl~ alkoholo~a, prod(~kc~a dWI~- zosiullic duży, t. zw. o~ldech per. 

Złożyła się na to zwyiIia eell choroby jest w8tr~ymanie 5ię od (Krak. PrzeUnlleŚCle 66). tlenku węgla l nadtrawleme !>CrtR' spl'ktywiczny i w'Z~'Gkowy. 
ziemniaków, mircsa wołowego i f.pożyw~nia mleka., któr~ jest tak Stosując 8ztzepionki otrzymat5 ka. . '" p. b' " l T( " owej 
kiełbasy, podczas gdy nieznacznie G<>nnym i pdnowa.rtoBciowym środ- możemy :nleka ukwaszone rozmai· ZSIadłe mleko. Jogurt J kefIr spo- o yu_e 1~1lI zł 11 • H\i aru o-
słaniało masło I materiał odzleło- k' m odiyw'zym tego typu, a więc: zwykłe mleko l'ządzać można na mleku pełnym llod sit 01l~ p1Z~s ego k n~~e~o 
wy, zaś ceny jJozostałych artykn. I~ażdy ju~ ch;ba. wie źe proste- zsiadłe, jogurt (l1Ileko bułgaT!I/(jeJ, chudym. Oc,ywiśt:ie uŹ~'c ie mleka s~bo,!ego . dw;rlca . : e.JOWeg~. 
łów tllerwsze] potrzeby pozostały zagotowanie mleka CZY1~i je zupeł- Itefir. cl.udego nie da JHllll Il3.POjlw o pet· WIdne będzl.e. z ~ a:'lę nYdgm~~~ 

uJ'e bezpiecZ11ym pod' względem Zaóaua. \\ yroulI ty('h napoi'~ I" llEj wartości odżywczej. Jednak lIrz~du wO.1~~', l z łl~O, O{). ł ' 
bez zl\lian. (I, . . .... t dk 'I'" 1 t . J.~.fO l)rOW8t1Z1C .c:(:uc w~pallla t • • zrlrowotnym jednak w obecnym o' Jlllecznyllh ,Je t zaSZeZl'pleme, czyLI ,~'ar o po re~ le, .ze .za e v zarOI'-....... Zabronione zebranIe kl'esie letni;l powstawać mogą P')' wJ.rov:ad~cu:\l du mleka pxzug'olo III'. ~!llIako\" .' ]nl, l tl.H:,telYCzl.le, na- ,,11('.1.1• 

dla uczczeni a pamlAcI ważno wątpliwości przy . pożywa· ":llIego :"pecj llniz uobl':ll1ye11 L1 ro pOJów ą. ll~('n:al Towllorzędn,', \\: l OJu 'ł. lar~:~i,' ~ICll'gól?·. ut!,,'n 

Ou B .. niu tak rozpowsze('hnionego u na!. bTloustrc1.lów. zHw:1rtych w f"ZI 'leo wypadku Ul.)l'W p1'łnrgn, czy t··/. eLOl1eg~) p:ojŁ'~lu bud<:,': u~z~ 
. O?a auer~. r mleka zsiadłego (kwaśnego). Czy I pionce. Drobuoustroje te przet ~a- chudego 1.n!t·1-a. .• .. I dl! wUje,~ ~dzluego: l tor), 1l1I;j-

W dmu dzislej~zym odbyc 'Su: mia można j~ spożywaJ- hez ollawy o I rzają niektóre chemicme skłallml,j I W-zt'lhf'll nOTa~l I lllfornwc.ll r~l . 111) nalhlPJę. h~d~le godny nlla
!o ~, lokalu "Bun.hl" przy ul. Wól I arażeni.~ się pryszezyc" ll1b tyfll' mleka, zrnienit'"iąc jego konsysten \ f>lytut tf'I'Jlltmtacy, nr w \\-:!I'''ZU\\ Ił' IW .rcprpzI'Jlta('YJllcgo gnulcl1U 
cT.ań!ik~ej 18, zebranie dla uczu~nia :l'ru? Bez wątpienia. Ok~~)ł kwasze- l'ję, smlk, zapach i zwięk"z'ljąc t'l 1,,17.i('1a b Ipla;.lli,~. ILud/i. () 
pamięCI zmarłego pned iygodntem nia mleka osłabia :t mmet niszczy dro"'ą. jego s(,Tawno~ć.. . . ••• ,- -
przywódcy i teoretyka socjalisiycz zara'iki cltoroboh~órcze lednal, n:1~ Pfl.f'go tcwfi1Jic miel,:. zabija (Ira, l • 

JlCF,O O. Bauera. bezpieczniej'!zym wy:,ś'ciem jest I" ip. c::l,~ mik:·ofl.ore l.nl,e~«l ~1ll'OW~'- ~ f1~i "t 
Starostwo grodzkie w dniu wczo- sporządzanie mlel,a zsiadłego 7. ~o, WHrl'~ kt.urc,l - .l\;h llllt'}{O nil ~ W!8 

łaj<;z~'m zabronił/) urządzenie wspo· mleka przegotowanego, O~i:}gl:tl~ I Ji'~t !:i~JecJHll1~ . st:tr:I~:ll1e otrz~':na:~.} zorganizuje w Łodzi tow. przyjaciół Francji 
asilIlii 

. g b . to można wylącznia tylko dochl Jl't' - rz(,sto 7.!1,lJun.F} SIC: gatunl, l n v • • ••• l • 

11ll'Ifclr.e o ze rama. ..' " 11' Clż;:dane. H w ol,l'c .. ll cpidl'lllii _. .Tak "i~ (11lwwtlli.ll'111y. dla lICZ('Z~ II rmll:u~l 10'<;0. prl,V AJ. KOtC1USzJd .... I CH~"to :ód,uIHi we dla z,lro,v!a. Pl':;;~ ·1 IIi:! fr:Ulcu.;kieg") {m i~ta narudo", eg(j 1 nr. ~, IIY:ll1l 'w ~1iLl"J,lu~, ych' frll.11 
fAJ I i b-Arii ~ !,·c.tm',anie mleka cu jJ!'a'\da '~ml\i .. j IV dnil' 14 lipca. low:lTt,stwCJ prz~'-I ('lI~kICt:"O ) pl.IskIsgo .. 
l,. Ił ił W ił Z U fi U I :-,a nieco .ie~o \';arl()~i: udż~ wcz'1. jl1ciól Francji urządz~L w Lodzi um \V c:lv,:trte~, dn. 14 hpca o godl. 

- 'li!cZ wJa~"ic zaszczepienie go po ('l.y"iy O]JCl!l,ll. jO.30 odbędzJI> Ję uroczyste _nabG-
zaległych :świadczeń na pomoc Zł mową I tym specjalnie dobranymi dmllllO' Pro!!r:1J1I oJH'hodn ŚIY1~Ul 7.1101,,\"- Ż~l'l~t\: l} w kate.]l·l~ ś'~-. tan?sla.wlI 

Z dniem 8 lipca r. b. podsekcje ' mitetu 319). ti!>trojami pi'zywl'uca mroku właści- ejll B:I~tylii j('I3L e:t~t(:[lujll(' ~': Ko:~k". (!I'll'hrowane przez hu;.kupa 
.tbiórki miejskiego komitlltu akcji 'I W celu przyśpieszenia WYPłaca ., wośd dodatnie, \\ znueZ!IV!'I1 ~loll- "T ~r(d~, dnia 13 Fpca, o godz., ,T:ulIsloegu. 
zimowej pomocy bezrobotnym " nia zaleglych świadczeń !(omitet uin ~tr<1C''lJle pr~e:l zngrz!mi(\ hc- i~-C'j ._. cnpstl'7yk orldef'tr nIL uli I ~V nab(lŻ r ·II"t,wi'3. tym wa7:mą, 11· 
Loozi, rnie.szc-.:ące się t.loty('\lcza~ rozpoczął wysylanie dodatlcowych . wiem bakterie szczt'jliun-'k produ- cach miasta, zakOlicZ011~r odc~rn· d::la.l r'aprezentanCl wbJz, met.ytT( . 

przy ul. Piotrkowskiej 238 i 113, przypomnień .. . kują nowe enzymy i witaminy, nulll niem prv.cd gmachem kom:ulatll ('Jl l zvaą!.lców. 
przy ul. Lagiewnickiej 34, Pomor- Poza tym (lo llleldoryth platJll- tl':tWlają, rzęlŚciowo f-t:ięlc ],rzt z go I • •• .... ., • 6 
!'Idf.i 16, Srcbrzyńskiej 12 i Głów- Mw będą zgła!;zać się upoważnielM, t0waUIC białko i "" tell "po~ób re- Llkwl lela S raJ~U woznlc W 
ne.i 18 - zostały przeniesione i scen zaopatrzeni w legitymacje z foto- ~~enerują jakby cechy mle!(a świe· I" - '. . h ł I 
tralizowane w lohlu przy ul. Sien gr.ariaml delegaci kGmitetu cele,,' .' żego. t.oweJ umowie nadana zostame moc powszec no c 
kiew!cza J r. 53 m. 13 (teJ. 226-67). przvlmowania deltlaracji, rozklaJa Z ' 'dl rnlell

' 
J'"l \\·Cloral· rano zlikwidowany l ;klad zawarto na jedel1 rok z , '. 1110W110 \1- Zt.1:.I Vln , ..:" , •. • - , 

~~omitet k?m~nikule, fe . akcja ula płatności śWIadczen na r~ty ,il.gurci.::: i kc'firze, gU.wną fel:ll1ClI. został slrajk woźniców w Łodzi. mieięcznym wypowiedzeniem. 
dHorkl plenięzneJ na pomoc umową oraz kÓsłPÓorz'!dzDalllla ?dPśOWiiedomcl.l, t~lCją, jest fermentac,la mlekowa, . O Cłodzini,e 10 ra'l1o odbyła się w Kowa taryfa przewiduje niema-
trwa nadal. Wpłaty :zaległych protO' w. e egacI wa czen . i klio' . . ki 
~ . d' .• • b' k'l l • k . czyh zam ana cu ru ni eeznego na inspel' cji pra'cy pod przewodmc- ezną podwyzkę pł~, st:w ZR 
~wla czen prZyjmUje uno ~e Cj n e masuJą· b:lrdzo dla organizmu zdrowy sldaa i b ł k' dl 
zhiórki, ul. Sienldewicza 53, m. 13, OSIłby i firmy, które do dnia 16 I ~k " k' . .t k I I{' J I I twem :Unż. Skusiewi'CZa konfcren go{lziny nad) ez owe, s aw I a 
or,a: l{. K. ? m. LrJdzi, ul. Andrzej~ lip~a r. ~. nie. wptacą zaleglych ~~~k l~:z~~ ;~Ycl.~V~!pl~t e r~:l~' . ~~ I cja z udziałem przedstawicieli [WyjeŻdŻająCYCh poza obr~b mi. -
r.r . .) (oddZIały ul. Pomors!,a 3 I śwtadczen, bę{(~ podane do publicz ,,,yn1żnio' w smaku azięki illllyltl związ'ków zawodowych l praco- sta i t. p. 
Pi. Reymonta nr, 1-2 - leonto ko·. ne, wiadomOŚCI. fermentacjom. towt\rzpmlcym nIl.' dawców. \Y wyniku perlrak1acji Poni,eważ częś~ pnedsiębior. 

Katarzyna Heghurn. Ginger Rogers I kowaj. osiągnięto porozu~nienie i ,~w_ar-I ców uchyla ~ od podpisania u-
i Adolf Meniou I W ZSIADŁYM .ML~KU: ~r~orzą'l to układ, obejmUjący WOZ~llCOW, lllOWy, zwiąZKi wystąpią do mi· 

w wielkim dramacie z tycia l(obiet tądnych sławy pt. dzCtnym ze. szczeplonln. czystc'J kuL- zatrudnionych w przedsu~bior-I nilsłerslwa opieki społecznej II 

Obcym wstGp wzbroniony I tlU~Y, spec:lal~Yt smak ~ aroma\ ~i~· j stwach transpOJ'towycb, węglo-I nadanie układowi mocy po-
Powtórzenie ~ (aJc napOJOWI worzeme przez ) \." b d l h ł J 

- to dzieje dziewczlI.t o wIelkich ambicjach ' terle kwasu octowego, dwutlenku j wycb, u ow allyc oczyszcza- wS'zechności. 
premiery! scenicznych... a I węgla i dwuacetylu. W JOGURCIE n1a miasta. 

~HAH~· KIH~ 
Pono 4. 6. 8. 10 
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felieton I Na ławie oskarżonqch . Sąd starościński 

O cz~~ie:lz~~~łOde Sensa"jny proces polil,(zn ""lo DĄB:::::ł;:",~'"W>kl, 
Z . t . ł • d t l go 41) i Jadwi.g«: SZYMANSKĄ (Pia· 

~\,e~~~y~'~I: SI;Ch~, j,\~, Jef;lyOW~II1~:~i~ Dzłalał:ZOil m OlN zarZUł:ono, Iż spowodował ~eczlla 20) - po 3 dni bezwzględne;';'l ' 
~ oJ 906 areszlu. za zaczepianie m«:żczyzll na 

,,_ .. o Leokadię GRZELCZAK (Pogono"". czaWsoPnils1·~S~aCcl::·T. no .ien·skl·ID llceulll I W ł r. z~llaDi~ polaka na 5gbi.. ulicy. 

przystąpiono do egzaminu przejścio IV !Oąuzie okręgowym w Łodzi dl:iałaczn Jana. KARCZEWSKIE f.'old wy~tąpił z sensacyjnym wuio · skiego 3?) za to samo wykroczenie -
\Vego z pien'V8z2go kursu l1a drugi. r()zpo':z;~l siQ wczoraj proces współ GO. ,'kiem ally n?" nastepny termin ZU'l lla . 7 ~nl IJez\VzgIQdn~go ~resztu, uraz 

I 'k' .'. : . Łaję SZERMAN (Wolczanska 7'1) -
Kandydatki mają przedętnie sze· pracowm ow tygodnika "Prawda Gertller poczul się dotkni~ty t y- rządzlC sprowadzerue akt sprawy na 15 złolych grzywny, z zamia!l1ą na 
bIlaście lat. I Pahi:u:icka" Edwarda SLAWIŃ· JOi zarwtami, zwłaszcza., że auto· izlJy sądowej w 'iVal'szawie z lat 4 dni aresztu. 

Egzaminatorka stawia pytanie (, SKIEGO, Tadeusza KAS1>RZAKA rzy artykułów nazwali go prowo· Hl05 i 190'7, dotyczących skazaniu , .Zi!- ~ntysa~Iitarny stan posesji. wła
Algerze z etnograficznego punktu i Anny GLOWACKIEJ, przeci'l':ko katorem i wystąpił o ukaranie Jana Karc-zewskieO'o i tow. na. zc- sC.lcleli do~ow: L •. CHRZANA (Mlckic· 

l 
. •. to • Wlcza 10) l AntOniego GRZEI.CZAKA 

widzenia i pyta młodą uczennicę, "tóryJlI ,vystą,pil ze ~kargą wicc- r szczcr-:!ó w 'la zniesławienie. s]~lme na Syblr, celem zbada lila (Hokicińska 127) - po 50 zł. grzywny 
jaliie są obyczaje rasy arillbskiej ' w Vreze'l pabianickiego OZNtu, Jan Spmwa. została odroczonal c'alem zeznań złożonych przi!z Gertnera. z zamianą na 5 dni aresztu, Jafetę 
oc!rói,nieniu Qd cywilizowanej mo· GERTNER. wezwania nowych świadków. Sąd przychylił się do tego wnio · NAJMAN (Zgierska 1~) - na 150 zło: 
Jainości rasy francuskiej, Oskarżeni w artykułach , druko Obronca. oskarżonych adw. Fa.jn- I<ku i rozpraw" od-o.'zyl tych grzywny, z zamianą na 10 dm 

_ • ~ L J • aresztu, Tynę KOPLOWICZ (Zgierska 
Uczennica płynnie recytu!(~ wanych jesienią 1935 r., zarzndli W 11B), Józefa PRZEWOŹNIAKA (Niemo 

~'!'zystko, co jest W książkach, aż '_<('rtoerowi, że w r. 1906 odnosił uludzila pieniądze na "WypraWell jewskiego 1) i Alfreda ZOMERA po 
wreszcie mówi o poligamii. sir, W'Ngo do dzialac7.Y niepodle- • 200 złotych grywny z zamianą na 14 

_ Co myślisz o wielożelistwie~ ~'lośri(>w'ych. że m. in fałszywym "Narzeczona" skazana na 6 miesięcy aresztu dni aresztu. 10 woźniców po 3 dni bezw.z:ględne-
- pyta egzaminatorka. oczekując 7.t'znaniem pf7.yc~ynił się do zesb · Niejaki Jonas KLAJMAN z Ra~ llll}żczyznami, zażą.dał \v sposób go aresztu, za to, ii w zwUtzku ze 
odpowiedzi nacechowanej wła~ci· r~ przez włudze rosyjskie na ~yhir uI'mia poznał przeli kilkoma. mie- kategoryczny wyznaczenia daty strajkiem gromadzili się przed przed· 
wym potępieniem, odpowiedzi, /;;t(,- W sią('ami 24-1ctnią. łodziankę, Hen- ślubu. siębiorstwami przewozowymi przy uli. 

l JIIł. cy Żeromskiego 9 i 11 Li!topada ł7. 
ra POZWQ i postawić celującą notę "zora, ' dlę JAKUBOWICZ, w której si~ W odpowiedzi nurzeczonn usiłując zmusić pracujących robotni-
tej doskonał-~j uczennicy. I z~ko.c,hał i z którą postanowił się ofwiadczyła, że nie ma zamiaru ków do przy,stąpienia do strajku. 

- Uważam poligamię za słuszną, W ł.odz,· 07·"mIC. wogóle z nim się pobrać. Wobec Zygmunta DEFIŃSKIEGO (GTaoiez-
proszę pani - - - - ••• Jakubowiczć.wna przyjęła. oświad tego Klajman zaskarżył ją do sądu na 39) na 3 miesiące bezwzględnego a-

C ? • • resztu z natychmiastowym osadzeniem 
-- 00. _ W uslępie posesji nr, 10 przy ul. czyny i naskutek tego Klajman o zwrot 900 zł., ktćre Je.) dał w w areszcie dla odbycia kary, za posia-
- Jest to zwyczaj całkowicie Złotej Wladysław BIELIK tamże za- pi'zeniósł sie na stale do Łodzi. czasie narzeczilństwa na wyprawę, danie narzędzi złodziejskicb. (l) 

naturalny, zg(\dny z hygieną i mo- mieszkały, poderżnął sobie gardło. - Jal{j\lbowiczówna ku zdiiwieniu a niezależnie od tego 710żył skargę I 
ralnością, lecz niestety ograniczo- ;~st~~a~~e s~~~a~~~iej'1lym odwieziony narzeczonego, stale odraczała ter- o wyłu(1z~nie pieniędz~. .1 Kronika reDorterska 
ny tylko do krajów Wschodu. Gdy . _ W sklepie spożywczym Henryka min ślubu, tłumMząc się brakiem WczoraJ sąd grodzki w ŁodZI • 
by przyjęło go na Zachodzie, unio .Z.\l\IRZYCKlEGO (Zgierska 112) od wyprawy, na którą. dawał wciąż skazał Jnkubowicz&wnę l1!\. 6 mie· wOjewództwa ł6dzklego 
liIlęłoby się wielI'. tragedii. pozostawionej świecy powstał pożar, pieniądze n3,rZe'~'T,ony. Guy w do· siecv aresztu !?; zawi'3s7.eni C'm kary t Na przedmieściu Szczekanice w Piotr 

E nzan 'nat I b " który szybko ugaszono. l tk d . l . ł . . J k b .. l d • k . to 11 or {a o urzona, ws.alc (\ l t • S l GERSZT (' (a -u O\Y13( 7.l3. S1(':, r,e a u 0- na 1 ro {, po warunkiem tplaceniu OWI e, jakiś rowerzysta zwabił w pole 
. h d' b d . l" . - <l' e llJ , Z allla' Gęsia 4-) • • l" 8 1 In' L GÓRA (B dki I:.l ' 
I wyc o Zł, a y po zle IC SIę swym uległ 7.atruciu pokarmem. \yI('zowna Slloty {!1 S!ę z obcymi Klajmanowi calej sumy. . e lą ucynę u·.". eor· ao S e l' • • r . k~ właściciela warsztatu ślusarskiego. 
7. .. r z t lem z 1111lymi pro esoraulI, - ,V fabryce "Bracia BUKIET" (6 4 f I \Ollił n ura na tS Zwvl'O'dnialec dokonał na dziewczyn", przełożoną szkoły i delegatem. Sierpnia ó8) przygnieci()l\lY zoslał wo- wv 11111 lfIJ U gwałtu, a następnie ja<kimś ostrym _-

Natychmiastowe śledztwo, Zjawia zem. do ~ramy ,2~.letni Alt~r - Majer I ... lfL rzędziem poderżnął jej ga<rdło, po czym 
~ię uczennica, która 9świadc:la ze BukIet (NowomIejska 4), ktory doznał Pob"-I o'ca zna'o . kt' h . ł b - - k szybko odjechał rowerem. Znalea:ioq 

urazu jamy brzuszneJ' i odwicziO'llY zo o I J J mej, ory c cia za rac cor ę k łu 
k 

. waty krwi dziewczynkę skierowa-
~rlo 0lem: sIal do s7:pilala. Z 9abawy ,.. no do szpitala w stanie ciężkim. Za 

- Być mo ze pytanie bvło nie· - 16·lelnia Ircna K. (Rysia 14) za· zbrodniarzem policja wdrożyła. połcit:. 
~łaśeiwie sformułowane. . Gdybv meldowała w policji, iż 'I'B·lelni Zdzi· Na ławic oskarżonych sądu okrę- warzystwic oskarżonych * 
z pytano '. I .. ;\ \ sław GODOS (RokiciIiska 39), kVlrego gr,wego w Łodzi zasicdli \v nnm Młodzieilcy. J'ednak sprzeciwili r,ie ''fV lasach ks. LUBOMIBS·nCO -rz-
,a. • .mnt~. C? na ez~ . my:; e" I P?z.nała u znajomych )Jrz~' 111, 'Y~'~o. ,- .. 

O W1elozenstwle fllcwątphwle odpo· ,kleJ 19, w polu w Rudzie PaIJiank.kiej wczorajszym 19·1etni :!\iicezyslaw temu, a kicdy Paceś kategorycznie bliżu Radomska od porzucoaefO . 
wiedziałabym inaczej lecz zapytano I dokanał na nie~ gwałtu. Na S1kulek te. OLEKSIEWICZ, ~2-1 8tnj br:lt jego zażl1dał by' córka udała się z nim d0'Pałka papierosa powstał potar, Jr:ote-
mnie~ co ty O tym mvślisz? To go zameldowaIlIa, G?dos zo~tał aresz· \Vbd~'~lla\'7 oraz 17-10td Zygmunt do domu, rzucili się l ;a niego, za- IV zniszczył 20 mo*rgów lasu. 

• '. .• Ilowany do dysPGZycJI władz. DYBAL" . . 
dalo mI prawo odpOWIedzlec ta!,! _ Dawid ŁĘCZYCKI (Kamienna 6; . . ~. I dając mu kilkanaście ran nożem. . 
. k d '00 • ł I f ' \V Ilnil.l . 12 lutego r. O. wc wsi Sad skuzał Mieczysława OIeksie. WIe .'tVSl KOIWdalszeJ:Y~~ ~ 
Ja o po~ ZI~ am. I w a,bryce. przy uJ. Piotrkowsldej .35:,' ~ I .' W l . ł' d l . . . . ZUll eZI()l\l'o po gruszą "'w. .... - .. -I'-

_ Alez, pan1enko, skąd do pani i czaslf~ ~bladu przez omyłkę napIł Się ,-Trauma o a, powIatu o z ,1\:)go wlcza na 1 rok wię:lienia, Władysia I' ny w stanie Zu.pekIego rOlJkWu. Do-
takie pogląd ? \ aroomaku. ulhyło 8.ię wc. sele w zaJrodzie J6 · wa OIeksiewicza na 8 miesięcy wię ch()~enie us:taliło, iż denare. jtIIIt II .. 

y. .... . ' - Przed domem nr. 20 przy ulicy r ~ • • I t A d MARAS (Lód" GrabaIIIIi 
_ Czytahm kSlązkl 1 mysJał.am, 111 Listopada do~ał ataku epilepsji AlI ze :t ~·I. I' ~\·czyka. zIem a z zawieszeniem zaś ZYO'mun e ni ~ rzeJ. .. 

Wydaje mi się całkowicie logiczne. loni BIER:XACKJ (Crn€'lIlarlla 10a), ktu . -a, .'\'1'~ 1'1 (J !)r/ybyl FI~anei~z ~l;: I ta. Dyb~łę na dom p~pr:n\'y' ~ z<,- ~;;o~~ls~~~~~·~~s~:j~ar: "=t::: 
aby męiczyZ\la miał kilka małżo'. I ry padając' . ruzuił sobie ;.:10\\«;. PA.CES " zallH'1r7. ') ZahralIJ3 ze 50 Wleszelllem na 3 lata. Po Ilcwnym czasie sznur pn;e~ ....-
nek. . - Przy ul. Szopena 9 jakiś awanlur· lJą s\'; cj córki, ba IYiąeej się w to· i zwłoki upadły na ziemię. 

nIk Jwpnął " . brzuch J)I) tcrunkowf{lo ., * 
Młoda uc?;e:mica nie powiedziala Kazimierza KOWALCZYKA (Konar. 

cbyba całej prawdy. Prawdopodob- skiego _ 7a). . 
nie była świl:ldJdE.'m ukrytych dHi . . -:- j a ul. LegIOnów został napadlli~ · Kradzież w składzie ,jedwabiu tó ". • ,. ty l udcrzony łomem żelaznym Nuchcm 
ma w m~.Qog~JJ, co .le} pozwo \" KINCLER (Napiór1;,oowsld~go 44\. 
ło wyroblc sobIe osobisty pogląd - Na ul. Zagajnikowej dostała ala. P$1Serzy ujĘci, towar odebrany, złodzieje nieuchwytni 

Ze wsi AIlIielin pod Laskiem ~ 
ziono do Lodzi eięż'ko raDnego 18-1et· 
niego Ireneusza Kulisozewieza (L6dt. ,oj 
p. Sł:TzeIców KaniO'Wskich ł7). Mło
dzieniec ten będąc na wywczasaeh w. 
Anielinie skoczył z wysokości do miej
scowej rzeki. W czasie skoku Kulisie-na małżeństwo. ku szału Klara KAJZLER. ~ocy onegda.;szej dokonUH:l towani. Towar ZW-rÓCOllO wIa-

C t t
· . ' - Do mieszkania kupca Jakóba Rer 

z~s O przy acz a SU~ odpowIedz szellberga (Gdal'iska 7G) dostali sil) zło zos':ła zuchwała kradzież w ~-cicielowi. 
uczma szkoły powszechnej na pyta· dzieje, któl'z\' skradJi golówką l.(}OO skbdzic jedvla-biu i wełny Mi- Dalsze śledztwo zmicrta 

I 
wicz uderzył głową o płytkie dno rze· 

do ki z taką siłą, że doznał z/ama:nia krę· 
nie tegoż rodzaju: "Turcy uprawia- złotych i garderobę wartości 2.(}OO zło· 
ją poligamię, uropejczycy uprawlu. tych. (I) chała - RUlbina KAJZERA ]lny 
ją monotonię". • ••• $.e~~~ ....... 8.~~ .. ulicy Piolrkowskie.i I1r. 30. 

W tym kryje się cała ps~·cholo· KOLONU, fURYSTYCZNO - Wy· O gcdz. 2 nad ranem po zga-
gia życia małżeńskiego. POCZYNKOWE W ZAKOPANEM c · . , •. l ł l' · . l '1 

I KARWI NAD BALTYKIEi\'I. l ", ze.fl.IU S\\la e u iCZIl) C l, z.o-
W rzeczywistości mężczyzna jest d k 

zawsze :IOHgamistą, niezależnie od Przyjmuje siG zapis~r 1111 kolonie zlc.je,. s .·orzys~awsn-, : p:ll1~.lW 

gosłupa. Ofial'ę wypadku umieszczono 
;,kcia samych sprawcow kra- w szpilalu Ewangelickim w Łodzi, 

dzieh klórzy narazic są nic-I gdzie ]l? upływie ?oIJy młodzieru~ 
. ' . zmarł, llle odzyskUjąC przytomnoścI-· 

llch-.nf:ll!. (1) (1) 
!Laa} 

remie dla konduktorów rasy, do której należy. MULe jednak tmystyczno - wypoczynkowe w I c~'ch .leszcze CJerllinO~,CJ, odpiło· 
nim być otwarcie lub skrycie. Pr~. ' K:'f\vj ll.-Baltykiem i IV Z3kol,:l. wali kłódki u żaluzji drzwi wcj za wykrywanie pasażerów "na gapę" 
wo cywilne i religijne, które uwa pen.1. .... . ściowych i podrobionym Idu· Weszl" w życie nowe przepby I chodach P. K. P. otrzymują za • 
ża u nas poligamię za czyn kary .. \yC;~l1:: " IlIIP"I?~l1 1:~) CUkbt,Z ~,.I~lI<W. j CZClll otworzyii drzwi do sktl- min. IW~llIni((acji w sprawie ujaw- jawnienie pasażera, jadacego be.: 
godny ZnlU!)Za do hypokryzji. 11' ~~.':: przcpe mema '0 Ollll " du, z ki.óreao wynieśli o-koło 60 · niania pasażerów "na gapę". I hiletu premie w wy;okości 15 

. M, lo.da uc.z~nnica nie miała dvs~ .·,~r'z~\l~.,~,:ol\\)~lle)l:a f;ip. wcześniejsze Z<t. s?,'r.ir .>,·ed':"bl·U·, "'-' ar~"':;cl' po Przepisy postar.awia .,·ą, iż pracQw l)rOC_ kwoty, zapłaconej przez po-
ooswlaczdela, ab" wvło'~vc' s'''e ~', _ 'J nllilj31} na (~alszo g,L n .. « "<"o • ł l • 
l k ł ,' , L,' okrPu" mey, pełlll.1cy czynllości kondukto· drćżnego wed ug taryfy norma neJ, 

(OS 'ona ~ argumenty faryzeuszom - ~J' " _, nad ~,OOO zł. Towar załadowali rów rewizyjnych, rewizorów, bile· I p('dwónej ceny biletu lub podwó-jnej 
, uczonym w prawie. ' J R0\~11lC% r ,·tk01~a~)elll rozosi aL, na wóz i odjechali. terów itp. w POC!ągach lub samo· jl'óznicy ceny bilteów. 

RA 
Miala chyba dość tupetu, aby po I ). m~. o 1\'0. n~c l nt.1E'.1~C. . ., Kradzież sposlrZCŻOJ10 dopie-

"'iedzieć: Tllfc·rlllac.1e J Z3plEy: BiblioteKa 
. I' im. H. B .. ~ochowa 7.a(·lH)l~nia 5~. 1'0 nad ranem. pQwiadomiony 

- Według on.'~jalnycłl prorokow tel. 19l-iiO i ,.GwiC'zda". Zachod. wydział śledczy wdroż~-ł docho 
I profesorów W'yż,>zej moralno~d llia ')7 , ' . (l.z"ni.e. ]cŁo'{'e "~CZOT!l.J· donrB-'a- DZISIEJSZY PROGRAM 
należy najprzód wziąć pod uwag~ .. c , ,'o , .. ~" RADIOWY 
palącą konieczność zw;ekszellia 7.a- ~~~~tiiitdi&\hiiM dziło do odnalezienia w całOści 6.20 Muzyka. z pł:rt i gimnastyka 
Jlidnienia kraju. Monogamia ogra- I h:etorie ... Bczczelna maia!... Jej skradzionego tOwaru w mic- 715 'Muzyka pOraEII:J.. 
llicza narodziny; znaczna Iiczoa re.) koleżanki odcz!lwają dl;! nie.i rodzaj szkaniach d wuch paserów 120;3 Andycja południowa. 
Jl~oduktorek pozostaje niezatrllll- uwielbienia, a rod~in'ł, nie po;WZtt- Szmula BRANDA (Drewnowsl\.a 13.45 Koncert fókrzvpcowy Czaj-
mona, gdyż urodziny lIieślubne lI- jc;.c tego po :;obi~, jest dumna t. ta- :lO) i Moszka ADLERA (Luto- k(wskiego (płyty). 
ważane są za niepożądane. a prz," - Ide,l' dOJ·\'z.1łości sądu. 14-.20 'Iuzyka chiadowa (płyty). 

micrąka 26). Oba.i zostali aresz-
Ilajmniej niewbściwe. Przy 7.3StO· W każrlym razie nie będzie mia- 1515 Na szerokim świecie - an· 

10 
:::ienki i!wicza. 

19.00 Pieśni w wyk. ehćrll 
skiego. 

19.20 Pugadan~ 1!.kto:llna. 
19.30 "Ra.d~ Strońć DS. daneIn-

gu" - koncart rozrywkowy. 
21.00 tycie kulturalne. 
21.10 Muzyka taneczna. 
:'.2.05 Koncert rozrywkowy. 

~OW~lljU wiebźcństwa ,jeden rozplo la I'lo! otu z 7.amąźpó,jŚc!em . Mpg ('j J {'ja Illa dzieci ::;łar~zych. 
dOWlec będzie mógł przysporzyć Nit' ma młodego człowieka któ · T~afr i muzgka 15.45 Wiadomości gospodarcze. AUDYCJE ZAGRANICZNE 
li~ajowi c:z~erech albo pięciu obroń I r~' by nie był gotów ozenić' się z 16.00 Recital śpiewaczy SZCZf'· BRUKSELA (484) 
C?W roczl11e, gdy w obel.'n~Tm sta. dziewczyną. wYZJt:ł.iącą tak postę. TEATR POLSKI rańskiej i płyty. :?O.OO Perska. noc Sa.int-Sa.ens~ 
me .. rze. c.zy. może wyp. rodukować IIHlwe po.glady. Conrawda po sakra- Dzig i dni następnych o 20.30 "Brat 16.4;' ~[otocyklpm ro Pol::re -- Ra.psodia. na kla.rnet i "Iberia.' 

- t" marnotrawny" Oskara 'Vildc'a. D b • 
mqw,yzej Jednego rOCZl11e. mencie- poglądy młode.i małżonki or owicŚć Józefa. Kempy, e llssyego. 

Lecz mloda uczelmi<'a nie ui~ Ja I mogą ,>ię zm!ć!aić. Mamy iWitluni, TEATR LETNI 17.00 "Produkcja. zwierzęca woj. PRAGA (470) 
tego pa (ri&1ycznegl) argumentu: dia _ tów. którzy byna.ilDłlić!,j nie chcą ~zi~.i dni. następnych o groz, !!l-ej lórlzkie~()". 21 10 Symronia D-mon Dwona.kł. 
tego zdania o jej o~wiadczelliu 3a dzielić swego I)soblst(.go mienia. przebo;! letn'lego sezonu "Dama od Ma 17.15 Muzyka populanm (płyty:' WIEDE~ (507) 
podzielone. . A poza tym istnieie ir.!1e jeszcze ks)'ma. 17.35 Fra.gmenty poematu p.t. "C' 21 .15 Utwory Schllma.n:t (..Wk~~1) 

Ciało perlagogiczae uwaź,a wynu, I źródło niepokoju dl:1 pana, . ktÓiV I TEATR KAMERALNY gąślikowym ha.rnasiu" Kasprowi· I rem", Warfaeje ABEGG i KWlTl 
Izenia dziewczyny Z:l skandal. poślubi śmiałą iziewczvnę. '. !?ziś i dni nast~pnych o godz. 21:30 I C7a. I t.?t fortepianowy). 

N . ~. .. . .. . . ' .. I sWlclna amerykallska sztuka Hopkm- 1800 N w·· d't nt'I RZYM '(20) , a mleSCle wylhlrzema .lej są Egzam'natorka me zapvtała Jej A , .. " kt" b' . l . asV3 ęze Jl1 OWI e - l~~ - \ 

i '11 ' ł ' . . .. .• I sa " rt) SlCl ,w oreJ z leraJą aury .> k "1 "'" I . te • dolorosi" '- opera 
ro( el11 weso OSCJ. co n1.Y~h o WIelomęstwIe... amerykal'iscy goście: Rymie Jacobsohn g~lIan u ;:: .LV" mIS n 

W I\.awiarnia'!h ()p~wiauają ~ohie G. de la Fourchardiere. I i Mir'iam Kressyn. 18.45 nSachem'! - oQOwiadal'lJe ('.ttozu.. 



GłOS S Łódż, dnia 12 lipca 11138 r. -
Wilimowski Dowainie 

chor. 
Stan zdrowia Wilimowskiego 

wskutek kontuzji, odniesionej na 
meczu z Pogonią we Lwowie, jest 
tak poważny, że klub zamierza go 
wysłać we wtorek 110 \Varszawv • ol' 
~dzJe zostanie poddany pow,ażuenlll 
~abiegowi chirurgicznemu. 

Przerwa w grach 
o wejście do ligi 

w obcc tego, ze w najblizf!\zą nie
dzielę .)dbędą się rozgrvwki ćwier~
finałowe o puchar Polski, na dzień 
t.en zarządzona zostala przerwl\ 
w gra,~h o wejście do ligi. 

NMtę!Jne mecze odhędą się do. 
l,iNo w dniu 24 b_ m. MJ!!trz Łodzi 
I1nion ' Touring rozegra dnia tego 
·)statni mecz pi~rw~zej rundy z mi
!-trzem Warsza.wy, Legią. M'ecz od
będzie fiię w Warszawie_ 

Poza tym grać będą: Unia - RKS 
Za~łębie, Rewem - D:}b, )fakabi 
- WKS Grodno, Legia. Poznnń -
Grvf, Garbarllia. - Czarni, PKS 
I,llOk - Pogoń Brześć. 

Tenisiści lidzCJ 
Jadą nad morze 

o aiMI Hebd , TłOCluOSMiegO i SPYChałU 
na mistrzostwach tenisowych Niemiec w Hamburgu 

Francuzi obiel" 
prowadzenie 

w tour de France 
Szósty etap wyścigu kolarski 

W czo~'aj na międzynarodo- I G.abOl'Y. ~ pi~~iose~~wej wakel n~ .~.r~e~. fr~c'Uz~ Desll'emeau go dokoła Francji na trasie Bor, 
wych mistrzostwach Rzeszy dwa.l

l 
9.11, 6.4, 5.7, 6.~, 1:6. . 6.1, .... 6, 6.8, 6.2, 1.6. deaux - Bayonne, dług~'ei 223,;:; 

polscy tenisiści Hebda i TłQczyil- ! . J:Ie~da uległ Dlenll~Iuemu te- Jadwiga Jędrzej9wska rozc- klm. wygrał wioch Rossi w cza· 
ski zostali wyeliminowani. I n~slśc~e M~!axa w trzech setae11 grała pierwszy mecz z niemką sic 6.22 M. 

5.7, 5.7, 2.6. H 'dt b'" 6 6 ' 
Tłoezyński przegrał z węgrem Spychała został wyelimlnowa- el mano. IJąC Ją :1, :3. 2) Gołtor (Włochy) w cza'Sie 

Polskie rakiety na mistrzostwach Rzeszy 
6:24:34. 

3) Na1&se (Fra:ncja) - 6:26:03. 
4) De Guevel (Francja) 
;W; ogólnej klasyfikacji wyścl. 

gtl na pierwsze miejsce wystmął 
się fl"3lIlC1lz Ledueq w cza5i, 
40:09:20_ 

2) .Wengler - 40:09:46 
3) Majerus - 40:10:08. 
4) Rossi - 40:10:20. 
5) A_ Ma'gne - 40:11 :08. 

na 
Sklad Polski 

mecz lekkoatletyczny 
z Rumunią 

W kOJlctl lipea odbędzie się 
~- miejscowościach nadmor
skich szereg turniejów teniso
wych, w których uczestniczyć 
mają naJlepsi tenisiści P oIISk i. 
\y Itul'lliejach tych startować 
też będą łodzianie - członkowie 
ŁKL T. I talk. łodzianie uczestni-• eą. repre?entowane przez. czołową. czwórkę. '\'\'idzimy ich u dnłu (od lt'weji' Reh,la, Spycbała, mistrz. 
czyc będą w rozpoczynającym L d . B l'" t P l ki Tł - l' T • '1 . 

Skład lekkoatletycznej represen· 
t..1cji Pt,lski na. mecz z Rumuni, 
:10 - ;31 b, m. w Czerniowcach :10-

1't3.ł już ustalony i przedst.awia. 8~ 
r:astępl1jąco: 100 mtr. - Trojanow
~ki, Danowski, 400 mtr_ - SUwak, 
Mitel.'Jtedt, '300 mtr. - Garczyński, 
ruitt'lstedt, 1500 mtr. - Stani szew-
5ki, S<.·ldan, 5 klm. - Herman, 
Sddan. 110 mtr. płotlti - Haspel. 
Niemiec. sztafeta olimpijska - Da
nowski, 'l'rojanowski, Mitelstedt, 
Stanisl:ewski, w dal i tróJskok -
M. Rt>fman. K. Hofman, wz'vvż _ 

<;it;:' ". dniu Z2 b. m. tu'rnieju ,,; (l Zł. aWdor.ows,~ l :UIS rz o kS : -. O;ZYkll'3 UR' 1 gury (przy pl ca) francuz Pcllizza, który wyelimino-
, p' " • k d . d d Gd W:l mespo ZJewaUJc pIerwszą ra -te tę memIec' lh enkla. obok b€.lg Peten. 

\ e.J<,lcrowIC, s -ą Ja ą. o YI . 
ni, ~zie tu1'1lliej rozpocznie się 
w dniu 28 lipca. Na~tm>nie ł0-

dzianie mają jechać do Sopot [rac V· wOI·osla na roz:p~ezY'Dający się tam w la ie 1 

Rejske, Niemiec, tyczka - :Muem., 
Bankowiak, kula i dysk - Ficdo. 
rt1k, Praski, ~SzCZ.:lp - SokołowskI 

Punktacja meczu 5; 3, 3, 1, a. .. d.niu 4- 'l.ierpnia ooroczny tur
nici międzynarodowy. 

W tumie.lach tych na.iPraw
dopodohniej startować będą pa 
ni J'I'lhnowa o'raz pp. SimJmen
son, Sche1l'nert i .junior S-zten
cel. 

przeciwko po",tórz~Diu lB~tZIł z Poloo-_' 
. / Wł. )Iikrut. 

Eo1.tat'ecic 4, 2 pkt.. 

W skl:l'!l drużyny me w3tawiono 

Naibliisze DlanJ 
lenisist6. 

Zanąd połskie.go ~wi~u 
laWlll • tenisowegO _talit juz 
skład reprezentacji PolSki na 
mecz z Rumuni:t. 29-31 D. m. 
w Bukareszcie, a mia·nOWICle 
Baworowski i HeMa reprezen
tować będą na tym meczu bar 
wy polskie. 

Ustalono takie skład repre
zentacji PolISki na mecz kobie
CY o puchar środlkowo - euro, 
pe,Tski z Czechosłowacją. Mecz 
ten przewidziany jest na 22--24 
b. m. 'V skład dI"11lŻyny pol
skiej weJdą Jędrzejowska i '.T'a
cODsonowa w si'flglu, a siostry 
J~drzejov."skie w grze podw6j
nej. Na inny termin zarząd P. 
Z. 'L. A. posrŁanowił się nie zga
dzać. gdyż JędrzeJowska J. wy 
jeżdża definHyv,rnie na m-S Ba 
tory w dniu 29 b. m. do Amc
ryld. 

KorespondencJjnl 

Uniewaimienie wyniku me
ezu Cracovia - PolO'Ilia j n,aka 
zanie powtórzenia go, nie przej 
<łzie, maje 5i~ spokojnie, Cra
eOvia bowiem wniosła już od
wołanie od !lej decyzji, zasłr'~ 
żenia swe składa również wy
cbJał spraw ~iowskich P. Z. 
P. N. 

rzeniem - powiedzieliby ~my, bramki, crlowo kilku wybitniej'Szych ~l 
ników, na.tomia::;t m'l"zglpdniono pa. 
ru młodszych zawodni1t'~n·. :=:pl"cj,t
nie obiecujących. 

niemal \.- epokowym. 

Zalou-niem jej - to flarusze 
nie przepisów przez sędziego. 
Dla uniknięcia nieporozumień 
należałoby wyjaśnić., że tego 
rodza,ju moment dawalh) rze
czywiście prawne podstawy do 
rewizji meczu i boi$owego wy 

Na ten lemat pjlSz.c ciekawie niku, jedna~ z małym zasuze 
wczorajszy ,;Przegląd sporto- żeniem. 
wy" m. in.: 

,., Wiedzieli~y dotychcza~, że 

DECYZJA SĘDZIEGO JiEST 
TABU. 

Prawodawca, mówiąc o "na 
ruszeniu przepisów", nie miał 
b~-na.1!1llnie.i na myśli np. tak.ich 
faktó,,', jak niedostrzeżenie 
przez arbitra "spalonego", któ
ry widziała cala widownia. Cho 
elzi tu wyłącznie o ewentualne 
podważenie jednej z podsUtwo , 
wych ustaw, więc np. podykto
wanie rzutu karnego za przewi 
nienie na środku boiska l t. p. 

Gdy więc arbiter nie stwierdził 
jaikief,'OŚ wypadku, to choćby 
inaczej widział sam prezes P. 
Z. P. N. ze wszystkimi prezesa
mi O'kręgów i '\V. G. i D. na cze 
le, nie ma takiej siły, która mo 
głaby zrewidować jego posta
nowienia. Suehy tell przepis Kie mając wglądu w oficja!-
wydaje si0 być w sprzeczności ne protokóły. trudno nam 
7:e zdrowym rozsądkiem i po- twierdzić. jakie to sprzeczno
czuciem sprawiedliwości, jed- ści zachodzą między zeznania
na'Ue ma On swe głębokie ż:- mi sędzief,'o głównego i linio
ciowe uzasadnienie. Na.tmnjej- wyeh i czv mogło rzeczywiście 
szy wyłom w podstawowej tej nastąpić złamanie przepisu w 
zasadzie rozpę:tałby orgię nie- uprzednio ,yspomninnej for
kończących si~ protestó\ , któ- m.ie. 
ra pogrzebalaby ostatecznie ca- "Volno nam natomiasl pod
le pHkal'stwo. Dlatego leż de· I kreślić, że z ch\yilą guy ędzia 
cyzj.a '\V. G. i D. ligi jest wyda- lli-e uwał rzekomo zdobytej 

NIE MA TAKlliJ Ii\ST ANCJI, 
KTÓRA MOGŁABY STANĄĆ 
NA STANOWISKU, .zE BRA~I-

NA BYŁA 

i z teg'o tytułu anulować spol
kaniel Zagłębianie się nato
miast w problemy, co stałoby 
się, gdyby sędzia nie gwizdnął. 
i czy gracz, który znalazł ię w 
posiadaniu odbite.; od 'łn1>kn 
piłki, strzelilby wówczas z całą 
pewnością regularną bramk~-
ma 'W zelikie cechy owych słyn 
nych scholastycznych dociekań 
na temat: czy aniołowie po ia
dają. czy 'leż pozbawieni są 
pępka!" 

Garbarnia 
nie jest jeszcze mlsllze. 
okręgu krakowskiego 
Na ostatn:m posiedzeniu zarząd 

krałtowsk\ego OZPN uwzględnił 

protest drużyny ZS Chełmek prze, 
ciwko uznailiu Garbarni mi~trzeUl 

okręgu krakowsk:ego dzięki lep!.ze
lUli stosunkowi bramek. W pierw. 
szym meczu zwyciężyła GarbarIll{\ 
6:0, w drugim natomiast wygm/ 
Chełmek 1 :0_ 

\Y tej całej ~prnwie je<.Lnc 
jest jeszcze b. ciel-awe. Do V. Zgodnie z obowij!zującymi prze 
~-ardęszkiewicza po wyja-nie- pisami zarząd KOZPN wvzuaczył 

nia nie ZWl'acała i~ wcale jego l trzeci mec~ na gruncie Jte~tralJlym 
przclożmul .wład~a, t. j. wyd.zi?!\ mianowicie w Chrzanowie w dn' 
svraw sęt!:llłOwskH~h P. Z. P. N.. . 
alt> bezpOśl'cduio liga j to z Zl1- 13 b. m. 
pt'inyru pomini~ciem W. S. S. W razie zwycięshVia Cbełmn 

Robi lo wrażcnie ,.kantu", rlrnżyna Garbarni odpadłaby z mię 
tym hardzie,i, że list zaWieI'f! dzyokręgowych rozgrywek owej. 
tylko ,leden pOdpis. ście do ligi, a rozegrany w uh. nie· 

p, \Vardf'szkiewicz nicpo' dzielę mecz Garbarnia - Rewera 
trzebnie pospieszył się l wy jaś 7:1 zostałby uniewa7uiony i roze
njeniami, któl'ydl udzielać po-
wmi.en t .... I1< o swej władzy pue grany powtórnie pomiędzy Chełm· 
łożonej, al'bo Ul jej wiedzą. kiem i Rewcą 

"~"\ooof' ",~,,,, 

trójmecz lekkoatletyczny .,... -, o k 
w nnjl,liżf!zym cz..'1.sie odbyć sil} Z;: e le I 2.

1 Z ~I' iI 
J\la mi/.'jdzymiastowy mecz lakko- • • II Ił 
:ct letyezny l'eprezenta(;ji robotui-
('zych Łodzi, Warszawy i Katowic. O puchar Pana Prezydenta RzeczyposD_ olitej' I wykwalifikowana pielęgniarka 
W obe'~ .kdnak nie dy~ponowania I z długoletnim doświadczeniem 
pdpo\\'iednimi fund1isU1.mi potrzeb- W nadchodzącą nieuzielę ro 1 dzie się w Łodzi na stadionie fi,'o p_ Otto opiera ~ię przede przijmuje wszelkie zabiegi. 
)':>mi do wyj:lzdów licznych ekspe, zegrana b~dzie druga runda roz Ł. K. S. Spot1(anie to zapowia- wsz.)'stkim na piŁkarzach, znaj DY2URY_ TEL. 246-36. 
dycji inicjatorzy tej imprezy, war· ~r~'wek piłkarkich o puchar da się bardzo interesująco, bo- dującego ~ię obecnie w dobrej ......... 0.0 •••••• 0 •••• • 

I'zaw,:ki RSKO, zaproronow:1ł re, Polski i llagrod~ Pana PI'ezy- ~-iem pomorzanie dysponują sil formie mi trza ł~odzi. rui.on - L D [I 
~_ I '~ranj,> SPOt.k:1.Ilh systemem korc- denta Rzeczypospolitej, prof. nym zespołem, o ezym najlepiej Tou'ringu. 
fP~lJ(lcl)~·y~'Qym. Tuk więc, j:dnr~e Ignacego Mościckiego. Program. <windczyć może fakt, że w rO- '\Y 'Wilnie reprezentacja o'kll~ ' . 
dl1Ja. na oo!skach .w WarSZaWlc. Ka· d'nin przewidu.ie cztery spoHw- ku ubicgł~'m w rozgrywkach pu :-,'11 '\\iteńskiego spotka si~ z re- ., . . -
tm:lcal:h l ŁodZI std.rtowac bęflą nia ćwierćfinałowe. charowych pokonali ł~ódź. O· prezentacją \Varszawy. Mecz w kaz,ae.l Jlo!-ł , ' . (za 
li[{J[rp'l z:mo·lnicy robo~lliczy da· Reprezentac.ia Łodzi. która w hr.cnie reprezentacja Łodzi lIla ten prowndzić h~dzie lodziani!l 8 RU fi PI 1:, ~ le 
ll\'r11 o~:o(1kó\Y n. wyniki m:yskaue I>ierwszej rundzie pokonała ze- okaz,iG do r.e\yanżu, z k1órej nie l p. Otto, \Ve L'lVowil! ocJbc:dzi~!. ;:Jj' ~'J F I t}; , 
l:rzpz _ll,~ł':l .• Z(~~'<ll~ą • Z;).1i(,\(~I! i' ~lo I spó.ł Zn.gkbia . D~browskie.gO I wątPliwip .. ~ko~zy.s~a.. SkIa, d re- ( si~. mecz Lw.ó\Y - ~lflSk i wre· l' Południowa 39 i"':. '.48-05 
llnsyflk,lCJI "potklllla druzynoi\e· l.mwrz," sle w medzlele z reprc pre7.entacJJ łodzkH'J u talony sZCJC w Stalll 1a,,,"owlf' mec:7. S1'1 ' 
go. zenlacia Pómorza. ~lćcz odb'~- iuż orzez' kapiltn.1HJ . Z\viązkowe- nislaw6w _ Kraków •••••••••••• ~'i'~ ••••• ~ ,,-r '" 



t6dt. lipca 1938 r. Ł6df, lipca 1938 r. 
,.. 

""0 yc yl 
lnY.' 'W16kien iti y 

Bgnek pieniężnlJ 
Urzedowa ceduła 

. .. gi łdy warszawskiej 
Na tl ro nt\cych ostatnio ~a' 

:nteresowań dla zagadnień bi· 
lansu handlowego odcinek eks
portu włókieniczego buddć mu 
si refleksje pOWIatue. 

Problem. eksportu nakazuje 
wysuniQcie pewnych ~asadni· 
~iych wuio ków z niekorzyst. 
nej naogół ytu~jl l cłabnqeeJ 
d"namiJd tego wywozu. Dla i
l~strncji s'hvicrdzić należy, że 
bilan, 6 miesię<:y b. r. w d~ie· 
dziJ\ie eksportu włókienn,ic1:ego 
je<.t zdecydOWanie nłepomyślny 
Globalnie biorąc wywóz II okr«: 
~u łódzki~go zntlliejszył się 1" 
pOróWann1u li; analogtcznym 0-

kresem P. 193'7 o około 30 p!'OC. 

etwp niemieckiego na rynki nlcjował przybyły z zagranicy 
państw naddnna.iskieh, połud- impOrter, a nie.iednokrotnie inl
nlowo - wsehodnicll OTU HałkA. cJatorem takich tranzaltcji był 
nów. przyjająey zble~ okolleznośel, 

J'Cźe!i chodzi o Łódź wresz· jakiś nagły odpowiadający pro 
cie, to tutaj oddziaływują puy- du.kcji łódzkiej zwrot koniunk
cr.yny dość ;różnorodne z uwagi tuTy na ,tym czy innym rynku, 
na !j,tosulllkowo na.rwybzą w sto lub wresl!:cie poprostu - przy· 
!Iun'ku do dwóch pozoatałych 0- pad~k. 

środków cyfrę wyworu i naj- Ten zespół czynników przy
szerszy wachlarz kierunkowy oadkowych lnógł w eksporcie 
zo.'llranicznych i zam.o\" kich te' włókienniczym .. ftrać" tylko 
renów zbyht włókiennictwa tak długo dopóki istniały po te. 
łódzkiego. ytuacja na świato- mu owe czys.to zflW1Ilętrroe wa
wyeh rynkach odbiorczych, runki, niezależ,ne od inicjatywy 
'lwłasz.cza ostatnio, .;e$ł bardr.o eksportera, kt6rv wkra;czał na u' 
płynna, łl nieJ)ewnośe wanm· torowaną. mu ścieikp. J, dynym 
ków politycz.nych i zao5trr.ona mo~e wyjątkiem był właśnie o. 
konkurencja zagrnnicznych kres powuedmet!o w całe,)' <10· 

Redukcja ck, portu z ftkr- Drz"'- 16 łóki • Y 11 ... 
'aO- "".4YS W w e11111CZ c , o- podarce polskie.,' "zmę'C:zenia 

bielsJdego wynosiła 10 proeenł. peru' h i' d ..... t i o JąCyc n e,}e ,nV1\.ro n e p • eksiporto'w",<1o". który we włó-
'i'aJ iLniej zmniej$zył się .,..y- .... ""'!l ch .16 ha ak ..,.. ~ 07 ••• """... swy rzą" w o er- kiertnictwie przyni6sł na oddn-
wóz % oJuoęf(u błał~tockiego, terze .zdecydowanie 'dumlping(}- ku wywozu ()$i~nięcia ze 
gdyż w porównaniu ,. analogicz wym. :,e.~t elem~tem. osłabiR.tą- wszech miar korzys,tne. Świad
uym okresem r. 1937 spadek eym nlewątplłWl~ pręłn;OU", ek~ czytyO tym dodntnie naog61 wy 
ten wynió~ ponad óO proeenł. ~ą. iP~ęiność !a nJ"ldy zre ni'ki kampanii eksportowej w r. 

Przyczyny padku ek!lpol'~u utll; me byl~ :r:bvt u1Jna i. tTZ:e~a 1937. Odd~iałałv Jednak wow
w poszczególnych ośro<lkaeh I!~wler?zić, ze p~%ynaDla 'p~o- czas na eksport . włókienniczy 
nieco różlI1ią siQ od siebie i po- ~llers'k~e wł6ktennte~wa - Ja~o peWllle sp-ecyfiezne i odręblI1€ 
iadają specyficZ'l\C dla każdego ~łOŚCl -. nie na.l~zały do ~.pl. onyC1;yny, których automatyzm 
()kr~u cechy. ,V okręgU biało. w!sk e~z~en:r.'lYch. Naturalme, po pewnym e1:8sie przestał od-
tockim dill~or:a' nie nasuwą me eheiehbytmy przez to po- d lał w ć ek 

iadnyoh Ił.rudnOŚlei, podyi pamię- wied:r:ic6, te zarówno paszcze. z V ł\ na ryn. . 
tf,1,C nale~y, ie w latach ostatnich ~óLne organizacje i instytucje o Skoro wię~ obeonie koniunk· 
gł6W1l1ym. rynkiem odbiorczym. .. charakterze ogóLnym, jak i ści- tura na rynku wewnętrznym w 
tego przemysłu były bajt Dlt-i śle branżowym nie reaHzowały z:\kresie zbytu nic kształtu.je się 
lek~o ~se"Odu, a w Pierw', pewnych pozytywlllych wy ił· we w1łóldennktwie pomyślnie, 
szym rz~le Chiny. Te. okolic~ ków i osią.gnięć. Byłv to jedna1. \należałoby przypuszczać,ie prze 
ność nie wymaga speejalnyeh wysiłki raczeJ spOradyczne, a w mysł, który narazie przekro
kOlni:DtaUy. gdy! jest l'zeeq k'ddym rade nie zawsze obli- czyI już może pewne optimum 
zupełnie umumialą., t.e rynek ezone na dJ:U'Ź:l!lZłl metę, raczeJ nasycenia rYnku wewiJll(lr~ncgo 
Dale14iego Wschodu, ogarnięty doryWlCze i r07.5tl'%elone, AIł\ite1i wyrobami włókiennie~ymi -po 
"Dtog" WQjenn", nie może sta- Shllrm()nizoWAne w pew.ną ea· winien otworzyć wentyl ekl!lpOr
nowić teretl'll penetracji ekono. łość. :EikJsport włókienniczy ja.ko tu, by złar,'Odzić ewentualne nil' 
mierne.; dla włókienl1liet ... bil. ;rjawiMc.o ~eneraLne nie zawsze pohdane nastWlst\va nadproduk 
łostoeltieRo. . miał w sobie e~hy alOb)'Weze, c,ii. Przytoczone przez nas na 
Przemysł biel f madowi01lY pltmłerskłe. Był lo przewaźnip WlStępie cyfry eksportu świad
~~~eiowo na rynkach Blillkiego ~ Ikłśłe konlU1lk'tmlln,, czą jednak, że tak nie jest. Eks
~\ ~chodu HCJYft oGe-uwa6 m'l który opierał sie nie zawsze na port 8ię zmniejszył w okre/'lie 
m. tospod'arczt' IUlltewntwa'.Ab- inicjat:nne sprledającet;o ek.s- tegoroczne.j kampanii sezO'IlO
chlusau~ kt6ry Ew.łęk zyt ut()- porter rpr7;emyslowca, ale dość wej i narazie nie wykazuje tael
matyczm silę ~t. wł61r. 'C'1 te tnm7Akejc: pOrt i· ny~h CCf'b ewentn Inego wzro., 

stu. Nlewą~phwlC poza zazna· Na ~vc .. o,·,,·~ m b . . 'd . . . d t - " .... J~zy ze ramu gWl y 
'e%oną .1'~z. przez na me os atc· walutowo _ Jewizowej w Warsza. 
c~ną lmcJt\~ywą, poza czeka- wie ten.lcncja dla dewiz był2.. utrzJ 
niem na kl.lenta pewną. rolę od- maDa, przy ObrOk'lch małvch. N,) 
grywa pOZlO~ cen. ~resztą od- tcwano: Amsterdam 292,90. Bru
gry;a ~n d?-~I\ rolę n~e tyl~o ~n k~ela 9(1.05, G(hńek 100, Kopan'b3... 
l:y~ ahc d~lę kzyn~l'o ow.yr: t, je ~a 117,10, londvn 2c 22. Montreal 
ze.I ~ o ZI ,o on.lillr~nC.lr. z za- 5.27,88. Nowy iork 5.30,88, Nowy 
~ramcznyml przemysłamI Włó.!.Tork - l'ab"l "; 3113 01 1317" 
k

· , . l ó . A • .. .. u, , , s o , .J, 
len'Ill'CzyI~ll, a e r ":iIll~L, l na Paryz 14.72, Praga, 18,43, Sztok. 

rynku kraJowym, gdzIe .l~st .led· holm 135,35, Zurycll 121,55, Blmk 
ną z przyczYn bardzo t~lko pO' ł'olski płacił za dolary amer;vkań-

kWOłl?cgOłwó'kz:ositu sPh°t,YC1a art y- ::-lde 5,27,50, hnadyjskie u.24.50, 
u ow w -100 e:l:Yc . floreny holenc"!erskie 291,00, lra~i 
Nie można przvpi ywać "wi- francuskie 14,52, szwajcarskie 

nva za niepom"śl,oe kształtowa 121,05, b?lgi belg1j:;kie 89,80, 'uuty 
nie 8i~ ckllportu I.- czynnikom angiel:31de 26,13, p9.1'3';tyńskie 25,95 
oficjalnym. Na tym odcinku, t. guldeny gdań'3ltie 9{),75, korony 
.t. w znkT€sie adminisłrae,ii. han- czeskie 12, duńskla 116.uJ, norwe, 
dIu za,graniczne~o sytuac in nie skie 131,10, szwedzkie 131,70, liry 
uległa osta,l,nio po.gorszeniu. - włoskie 22, marki fińakie 11 30 niG 
ZC.$pół ~rodk6w związanych z llIieckie 72, srebrne 98. " 
popieraniem wywozu działa AKCJE 
w2:gl~dnie sprulII1!e. Działal. Na rynku ah}yjnym tendellcj& 
ność in. tytuej! i urz~d6w, po- była bardzo mocna dla wszyt!tkich 
wolanych do cZ11:wpnia nad wy. akcji. Obroty zaś ni.,duże wobce 
wozem i forsowania eksportu, małeg'O zaofiarowania. Notowano· 
uległa wprawnieniu. _ Praca Bank Pol.~k! 122, Cukier 35 Wa
tych in t~tucii i plncówel{ w I giel 31.75 - 32, Li1popy 78, Mo
kraju i zagranicą oparta Jest nn dl'zejć I't' 13,50, Ostrowiec 5H _ 
orgal1i~ac.li w zasadzie dość 58,50, StarMhowiee 38 - 38,25 
przerrzYlSte,j i nie nasuwającej 2yrardów 57 - 57,50. 
bardzieJ poważniejszych za.- PAPIERY PROCENTOWE 
IStn:eień. Szereg krC'oujtlcych DIa p,tpieróvr procentowych Mb 
'Pfl!:epiIS6w i obcillŻCll. formal. tlenrja l'yła również bardz~ mocna, 
nych na skutek zabiegów o;fer zwłaszc:lia dla. prywatJJych lif!tć~ 
gospodarczych został c~<; ciowo ut~tawnvch. Notowano: 3 proc. in 
uJednolicony i bardzie'; przyslo w~stycyjoa I cm. 83,50, seria 92,75 
sownnv do potrzeb fyda co· II em. 82,50, 4 proc. dolarowa. 415łl 
dziennego. 'Vreszcie również i 4 i pół proc. poż. wewnętrzna. 67,ss 
zainteresowane firmy ekspor,to 4 proc. konsolirlaeyjrm 67,75 m.ł 
we przystosowały 8ią do obo- 110 odcinki 67,50, ,') , 
\,:illzu,lącvch w te.i mierz prze- GIEŁDA Ł()DZKA 
PlSÓW, dd6rych parokrotne /'Ito. Na wczorajszym zebraniu gieł~ 
sowanię wy~lfndzjło pO ezęki W w Lodzł JHltowano: 
k,QlleU pierwotne usterki. Od Trans. Spr.!.! K..,. 
te.i więc strony i pod tym aore- ~~1:~ ~~:: 
sem trudl'o byloby formułov1nć Konsol. 67.76 - 87M 
urZ'uty nlogącc tłUItlHlCZyĆ nie- Wewn. 87.10 ~ 8'1.00 
dostateczne wyniki lnic,ill'tywy : Bank Po.lski 121.M 
eksporterów. M. K. TendenCja ubwyman • 

GIEŁDA: ZBOtOWA 
tyto I gat. 22.75 - 23_ 
Przenica jedno 23.00 - ~.6' 
llsleniea zbier. 28.00 - 28.21 

86 fabrykach I warsztatach priScuje 30,040 os6b J ęczmleó prsem. 17.60 - 18.«11 
o ies jednolity 21.00 - 21. 

Illltytqt dl - ~ JIOdU' W6 .. ~ 00.(00 osól), 2.atrudmo. 
crych Qr?y Agencji tydow~kiej o· nYQh ". t1d()\1~kim f)l'iMin1ya1e 'ił{ 
giosil o mtnio wyniki nlrJety prtt'. !lulu ~~i9ty, było 7~50 właściei'~1i 
I.1yslu t,vdowd1i;ięge w Pale8tynte1 (przed.,i~błor!3tw przęJllyslQwych, 
jjrZepro"Mzonej prZ6 Agt'neł~ ty· w~gl. araztatów), 1570 krewnych 
d1lwską w lipnu 1937 ... Wyniki tej tych ,.,łaśQloi~li, 600 imłynif.lr{w i 
;Il~~ietv są niezwykle el~kaw«!, nu. dm~crctw, 1970 llTZ~dllik6w orn 
r3Ją liM bowiem światło na l'OCWó: 18160 rQbotIlików. Śt(}'Jownie do 
Jl~lfłll)'II'" jydo likiero w Palesa,. IIl'~by 7,lI,trudntouyeb Mób ! jmują, 
me " elęgu ostatnie" kiJkunal!ltll ,łerws~ mleJ3~ _ ptzemYl'1 S{lO
lat, ujmuj~ ZU3rfim. w d~kładJ)ych żY1Vczy oru przemy~ł Jtonfe!ccyjny. 
dauych statyst:yeznyeb ohel"J\y stan ktć'l' zatrudnią. p6 3700 .osób. 
pr1,€mysłu palestyńskiego. nrngie wlejilce w.jmu.le przemYi',ł 

170 funtów. Nl\.jwyżs~l\o pneeiętną 
rrr,dukeję wy1~a2;uje J)n;('mv~ł llpo
żvwczy i ch mic~ny. 

Tel·Awiw główny Mrodek przemy-
lu, ~yaowsldego. Obejmnje on bo· 

wi'?rn 708 wldnd6w przemy8lo
wycb (t6 proc ogółu) ora~ 1973 
warsztatów r~kodzielniC7;ycb (4~ 
llf'OO ). Liczba oaól:) 7lntrudnionych 
W zakładach przemy_łowych Tel
Awiwu wynosi 12410, ?,aś Irapit!!.ł 
inwestycyjny - e.186,GOO funtów. 

Drugie miejsce zaJmuje Hajra, 
l{tÓF:!' pO'llada. 261 ,:akJadlw prze
fąvsłQl'l}'eh, 3830 robotnikłw j 
US2.000 funt6w kD.pitału inwesty
oyjnegtl. 

Owies II gat. 20.60 - 20.'1 
Milka pszenna 45.50 - 46.54 

41.50 - 42,50 
40.~O - 41.50 
36,00 - 37.00 
31.25 - 32.25 

Milka rarowa 
Mąka tylnia 

28.50 - 29.60 
33.00 - Sł.OO 
35. 75 ~ 36.25 

33.5\) - 34,.00 
23.75 - 24.75 

Miłka tymi. ,,8%. ~7.óO - :M.60 
Mąka ziemniaezana 

5uper~r 30.00 - 33.00 
Miłka ziemniaczana 

prima 27.50 - 30.50 
Gryka 17.50 - 18.00 
Otręby pSlenne U35 - 11.50 
Otręby żytnie 12.75 - 13.00 

JaJ( wynika. ?i ankiet", ~Iynnycb drJe"ny~ ,"etalowy, kamienny, c ' 
było w Palestynie" 199'( r, '606 mentowy oraz drulłł\r ki, J{:lMa. I': 

priflłlllębtorstw przem)'!lło"yeb. W wymieniany<!lt /Ellłr:d ~!ltr\ltlnllJ, .ok/!
Jil'~hit, t~j 'brlo: 1556 fabryk or/37, II) 3000 .ollłb. W VO~f)!ltftłveh gałt}, 
4051) warsztatów ,ękodllelniezycb. dach pf'j!';6my~towy{;lt waha (jit! lic~ 
Lie!bn 6slb, zajętyl'll W powy~. ha zatrlldnhmyeh ot\ób od 1 r,OO dl) 
~zy?h przads!ębiorstwaeb. Ii. obl!j. 0000, KOI31.M produkoj1 WYJlt'illły jaJ~ 
lIlUJąCą. za.rowr,o właścicieli Jale jut wyźej wlillftmniellśm ł 7 ~fl3.0011 
i robotników, wyno!ljłą 30.040. fnntc.w. W kwoęle tej ~tlmowny 
:t~r~n(' koszty produkcji WYJUlI\Uy place ur~~tlnlc~fI l robotl111'~e 46," 
1.-63000 flJntćw, a, wllrtQś~ pr/). f',rocentl koszty matcrhłt.w 1'18,4 
~ll1keji - 9.109.000 funtów. Ka,p!tlłł p·ue., opnt ~ '-l64t:ryt:l2IlQM B,t1: Jlret 
lllwestllwany W pn;edl!tqllipl'~~WIl. ~fłnt. rOin 2,9 pre~, 72 procent 
l f7.l'my~h,wa P lf~tYJl:V (}~iąl!'flą.t W pr:l:ed i~biorat" młe&cifQ się w o
roku 1937 !{wotf.\U,631.000 fuotów, bJeldllch wynajętycb, płacąo rO/lz. 
Ener ilL użyta jj opęd!\cnie moM. 1l!(1 około ćwierć miUoI)a nU\tów ty-

Ka.pitn.ly lnwellt6WĄne 'IV pl'~6-
tr vś!o }litlestyJlsl inl wyoulilły 
11 6!J7.000 fl(nt6w. Z kwoty tej in· 
W(·::;towano 21,6 pre/). w grunta, i 
)\.. lynlU, 36,5 prQC, W maszyny. 
1e.8 l)rU:l w !'IUttHiaiy, 10,3 IJIOC. 
W papiery, zaś 17,(ł proo'!. trzymano 
'IV ~()tflWCC i w wekalach. Przenly81 
f.P(ljywc~y, Qbemic.~ny i e m-2.JltlJwy 
poslndają. kapii;9.ł 1.3r.O 000 ('lo 
t,MO O()(J fttnttw kaMy, fm~cmysl 
m{ tlllQwy ~ 700,QOO, lłrlll~ar .. ki, l'rzeeie miejsc wre zeie zajmuje 
te~st~il!l)' i dr~wlły ~ pll pół mi- Jero~limlJ. 

Kaąza gryczana 27.00 - 28.00 
Słoma iytnia 5.75 - 6.00 

fiOll r"'tłÓw, Jlrz~my I ltonrekcyJ. ii si-iii' iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii 
Iły, Mery rA3muj~ "ier7ł~1.t' Ifliej~c€ • 
pnd względom ilośol p,1'~l'cl~~ębior8~w NOTOW ANIA BA WELNY. 
ł II/'rby ~I\.trudntonyolł Muh, pMlm- Notowllń bawełn)' 2j dnia wczoraj 
tla kapłf!lł ;laledwl JQdlll~ c~wartą bzego t. J' z dn 11 T I t 
nd('onłl funt"" l . .., n e o rzyma. 

• l,śmy 'I powodu przeszkód atmosfe-
JIlI~ wfIllklt, :I; ttflki~t.y, tanow! rycznych. 

Siano nowe zbiory 7.60 - 8.OQ 
Victoria 29.00 - 31.00 
Lubin niebieski 16.00 - 17.00 
Lubin żółty 13.00 - 19.00 
Siemie )nide 5'1.00 - &6.00 
Rzepak ozimy oUi.50 - ł7.50 
Makuch lniany 18.00 - 19.00 
Makuch rzepakowy H.OO - H.6Cł 
Śmt Soy. 23.óO - 2~.eo 
TeJldencjll spokojna. 

r,'w f'lf:'ktrytlznych i urząd!:f:!1 pn;e, tutflffl r.~ynlizu. W rokowaniąch ospodarczych Z W. Brytanią? 
lH\'słowyeh wynollil:t 10{).OOO lIP. . Wartość produkóji wynostll~ Rząd brytyjski w)'dal ł, p' •• ,Bllllą "","sokości 4 ł pół mlliona fUQt~w w e sporler brytyjsld nie wlele E1skal by 

Odl' lłO!'(,WlI!ł, Blę I1MVybzfl cyfr:_ (l.lD:J.OOJ funtów. Nlljwyi~7.ą w::r- Ksi!!!:ę", omawlllJącą osllJ!łn1celll I1\btl· "&idy," k a .. tale .. a zaplaceqle IIks- przy obecnym po~umleulu, Copraw
~ fJ(lrlł~nfJflt danymi, tY/.lł\acylllj toM rrcdukojl wyr8tll.ł przemy'd iteNhv .. prfl~lBflllQ ł handlu Przf o. poPlu do Niemiec, Al ponlewd, we. da, obll(lzl'!nle nlę Jest npelnłe Aelsle, 
l ;Z('f( Vdht *rdQWskit'ltt) W Pale t,y' ,,(I~)'wezy _ dw" młlionv• funtów. slałnleh finansowych l ekonomlczn,eb din. ,,'ałyslykl brytyjskiej, Nlemey 0- wohl!fl odmlelUlJch podst.w Ilal:p~"1 
1 1 10ft! ., p "'''Jlktllejaeb fi Niemrami w zakrelil!l debrlłll od W. Brylanil towarów ~. 7 brylyjskleJ I nleml!lckleJ. 
U" w l'1l ~Il-.lil. {lkl'lto Alę, iż OR·)ło Jedn~go mlllof\:t fUJ:ltl~w wy- dodlltkoweg~ k.portu lo"amll' Ił..,. do 8 mlllO{lów funtów kwarllllnle W Bryłfjlłkl. mb.tlsterstwo przem1slu 
'l\zro'ln hczbn O1J6b, zatrudnion)'QIł IIUf\lła wnrtość produkcji )'lrl'.emyt!lll tyJsklcb. 1!e$zI71Q roku .. Z/\ CI ł p6ł mllłonl\ handlu zabezpieczyło eksporlerów PO 
W przllmy l · !ydow$lłhn. jJZ .~clo .. ()',w"lItow~gCJ. Przpm rd t'hemie~Jl.}". ~. plłd/!ilaw'e umow, t9U roką, jcwartalłłl, .. ł031 '., bryłfJsey nego- ela pn d wlękslIJml stratami prsy "Ił · 
".rQtnie, Wr okoś6 prQ(hdu:ji -= drzewny i metalowy produkowa.i\~ ~lb~e5nle wygasłeJ, NlemkeJ IIrtrll l'Z1. dlłlC.W'" eJalBN1 .. wdaJ" te -eyfry M mlnł- porcie do Niemiec. Porównania • a 
'led I k t' k ~ó . • u p~e. ze swego e 8,0 u o • IBum. Dlalego td dllewlęć dzlesiq- biegłymi latami utrudnia to, ze Niem-
; nI!l ro nJ, wyS() f) ',apłtllflł towtlr Wltfto~ t ot~(jlo tn:y czwarte .Qryt;mU JlI' zlłplat'enffl łowarów "I "l- f,eh 'fs..,..łltleh wp' w6w nirmierkłch e obejmujq ob euie r6wnłei Aastrlt;. 
m;o tOWlln~łfJ ...... tl~mlakfOhlł. rnlllun, fnml.w (kn'!/1v 1. osolmll\ 'Ild 'mpo,towanycb. I Jak np, Ił Ile. we- Ee spraeddf do W, n .. ylanU. IJollad 7 ,Dlał K8if'gq" pOllaje warunki .. -
z~s lIezba HP prawi I!to~ro,. Zfl~ wllrtuśQ p;odultcJl "r~e'nyiłu dlug ÓWł:2;e,snęJ organłzaen lir. ~ebaCl"- mllłOnów 'uull'h" bc:dzle dodatkowo kładu sprllwic dług6w. NiemeJ prl.)' 
IIle. drut arsldego ł k01lrekeyjne~Q ""._, ta, 2ft fup,ów lJaldalo ~Ię CI sporterQ' l!łpłaeonfeh do w8Vlłmnlauego fundu- jP.ły wyratnl~ gwal'lInrję ~r6wno !!I:J 

!\nld.j "18 8'1 •• , '. .• . ' ., "l nlemteeklełlJU .. ~p zedane do ~n, s~u " I pól miliona funlów, ł etoą ohsłu". i pól IIJ'Ot!. pof,yezkl 
, {Ą·. v' !'tlI'U ~Wrl\{!tI. UW!'.' nn~ la ol{QI(l pÓł "uhm".. !tlntÓ'~'. gUl towary, U funt6. wpllleon8 na Według danych bryłyjsldllh wpływy Ilustrłaeklcj •• maJduJącej się w posilI 

~ na. ;;.~"Irelr flttjt!lękąwiI?;Vf'h l !lfl,' j )1f!!ę(!ir:tfl~ produlteltt nd lI~ohy wl' fJl~dU811 JlII P9uyel_ br)'ł)'jllIJICllCł .",. ąlemleckie WlnosUJ około 9 ~dlionów daniu brylyjsklm i za odszkodowan:' 
l:lrdZll'J ebankterystyr,znveh obja- liMita w PTzeds!eblorstwaeh fil" pqrlQ IIQ N'ąPlłee. Ob 87 ~ł~,,,płk IM g". lali • .., prawie p6lłQr, milio- rządu bryłYJlkiegQ Ila "1płał7 dol!" 
w.~w I'rz:lmYilł l ż~-dOW!i'kif:J'o w Pa- lorvcznych _ 366 -fu1)t(,w zaś w niemieckiego mlnłstersłwa ,-espo"ar- na funlów wpłynęło by dodatkowo do nane przez niego ~ tytułU ezęśelo\.~i 
J"łlbnie 1:5. •. • .' shva, dr. Funk, W)'f8zlł zgodę ba siwo· tego funduszu, co razem stanowiłoby l gwaraneji niebrytyJskim posiaduc,. .. ·'1 

. . war8zta tach rekodZlelmczych -- nenie w pierwszym rzędzie funduszu 6 mUionów funlów. Przy lej kwocie poiyczkl. ~~ 
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KOMUNIKAT. 
Stow. "Kultur-Liga" 
urządsa w czwartek, dn. H -go lipca 

o godz. 9.30 wiecJ:. 

Jedyne i ostatnie 
ulgowe przedstawienie 

komedii muzycznej p . t. 

ARTYśCI F 

o który oprzeć się mo~ najbardziej " 
chwiana firma; nie upadnie nigdy, sk( 
tylkO się zwróci o radę reklamową do 

. AKWIZYCJI OGŁOSZEN 

~<ła w,jazd 
do Rumunii 

.. 1szukuje poważna fabryka włókiennicza, wyrabiaJąc~ 
Jwary wełniane, półwełniane i bawełnIane siły fachowe' 

U majstra do 8D!e!ur, 
2) majstra do farbiarni 

' .erty li: życiorysem i tylko z plerwszorsędnymi retc. 
--":~lIcjami do "Głosu Porannego· pod. Texłilia· 

Ogłoszenie. 
Zarząd Miejski w Łodzi posl!;ukuje lokal l, 

parterowego lub na I piętrze w budynku ska 
nalizowanym, składającego się z 15-20 pokoi , 
oołozonego w centrum miasta, w poblizu lini i 
tramwajowej i PQsiadającego dopływ gazu. 

.t. udziałem słynnej pary amer v kańsk. 

H,mie Jaccbson i Miriam 'Kresin 
Bilety od 54 gr. już do nabycia w 
Stow •• Kultur Liga", Zachodnia 68. 

(,ódź, Piotrkowska 87, te' 

Oferty wraz z planem lokalu i szczególo
w,Ymi warunkami najmu składać nalezy do 
bu;ra Wydziału Gospoda~c~ego Zarządu Miej
Skle~? przy ul. ZawadzkIe] Nr. 11 (IlI pi~tro, 
poko] Nr. 54) w terminie do dnia 15 sierpnia 
1938 loku. 

tel. 191·15 . 
--...,--

«PP"F U -w-.. ___ 

InaUka j Wyctmwanie II 
di8iM*M _& .. tiiWZL~ 
ANGIELSKIEGO i niemieckiego 
m~tcdą konwersacyjną szybko wy
ucza Kryszek, Pomorska 15, tel. 
171-28. Zastać od 2 - 3. Korespon 
dencja. tłumaczecia. Lekcja indy
wid. zł. UiO. 655--3 

~ ----~-----~------ - WYCHOWAWCZYNI wykwali-
DOKTÓR likowana. do 6-letniego chłopczy-

K b I Pa ERka na wyjazci. Dzwonić 174:-54 
. . Ił gO~::' 16-1~lDb'_ 'W 

SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE- i I Lokale I 
KSUALNYCH I SKÓRNYCH (włosów) l' .. · L._ 

przeprowadził się na 3 P<?KOJE I kuehnil}.z wygo· 
ul. Przejazd 17 darni, słoneezn.e,.l pl~~ro, od 
GODZINY PRZYJĘĆ: od 9-11 i od zaraz do ~n6J.ęcla. UV28 p. 

6-8. _ Tel. 132.28. ~:~~O:amow8klch Nr. 27, teJ. 

- -----
Dr. l ~ f I A I U R Y n o WA 

Choroby dzieci 

ordynuje latem 

W ŻAKOWICACH 
Willa .. Aleksandr6wka" 
------ -------

aR 4 

Higiena 
to zdrowIe! 

Cyklinowanie, drutowanie i fro' 
terowanie posadzek, czys.cze· 
nie wystaw i okIen, sprJ/:!ltanie 
biur i pokoi. odkurzanie elek· 
troluxem~ Reperacje linoleum. 
Pakowanie okien i drzwi. 

J. HUPERT i S-ka 
Piotrkowska 44. 

tel. 202-14. 

--.. ___ -!o- ---- ..... -

POKÓJ umeblowany od Baraz 
do wynajęcia ~ telefonem, I p. 
front, ul. Nawrot 17, m. lO. 

2 POKOJE z Kuchnią, z wszelkimi 
wyg-odami do wynajęcia u gospo
dam... Ma.gistracka 20. 028-3 

Różne 

w NIEDZIELĘ, dn. 3/7 r. b. 
zgubiono w drodze z Wiśnio· 
wej-Góry do Łodzi portfel z 
róznymi kwitami. Uprasza się 

iuaia __ + •• ___ ~*:I __ ""'mII __ '._. o zwrot za wynagrodzeniem do 
:--_____________ ._ adm ... Głosu Porannego". 

"GlOS PORA NY" 
otrzymać można: 

1) w TEOFILOWIE, INOWŁODZU 
i okolicznych letniskach u Le
wenberga; 

2) na WIŚNIOWEJ GÓRZE u Jam· 
nika, willa Kawuli oraz u Awro· 
nima, willa Hoffmana, koło ba
senu; 

, ZGUBIONO ksiąteczkę konia 
za Nr. ~60306, w.ydaną przez 
gminę. Dobra, pow. Brzeziń· 
skiego Reinholdowi Pha nowi, 
zam. w Łukaszewie. 

I
."..,.~~-
II Kupno i sprzedaż. II 
.. .:a.-~W,l2ą AW'. a= H 

Łódź, dnia 11 lipca 1938 roku. 
ZARZĄD MIEJSKI W: ŁODZI 

. . 

WubOrawe L O D V ZAOSZCZ~DZISZ· 

porcja 3 S g'roszy 
SOBIE 

TROSKI 
KŁOPOTdw, 

ĄOAJĄC WYRAŹNIE i 
PRZYJMUJĄC JEDYNIE 

Wlaz z wodą sodową i kruchym ciastkiem 
Śniadania i kolacje jarskie z 5-ciu dań 

zł. 1.10 z obsługą. 
p o I e c a 

Cukiernia "ŹRÓDłO" 
DRYGINALN~O .I.I.A" 

GUM.:? 

Przeiazd 1. tel. 209-87 
PATENT FRANC. NR. 790. ",Olf 
PATENT AMER. NR.1O~9 701 , 

; 

JANUSZ KONRAD URBACH 

IJBIIJll ' ŻYDÓW W WJlI(f 
O NlfPODlffilOSt POlSKI 

Jut DO NABYCIA WE WSZYSTKICH 
=== KSIĘGARNIACH === 

STRONIC 211, = ILUSTRACJI 54 = CENA 4.- Zł.. 

Centralna łaadownia 
Akumulatorów 
KROlOWYCH 
SIUtJOCHODDWYCH 
PlOTOCYKbOWYCH 

••• 
WARSZTATY REPARACYJNE 
WYPOŹYCZANIE 
AKUMULATORóW 

lódź 
PIOTRKOWSKA 167 

lfl. !!05·~I. 
TELEF. WEZWANIE 

TU, ~05·~ł UL. 
ODBIERAMY IDOSTAR· 
CZAMY AKUMULATORY 
DO DOMÓW 

~---------------------------------------------~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 
Poszuki wani reflektanci 

na większą ilość starych 

I cegieł z rozbiórki. 
Oferty Bub. "Cegły· 

Dr. med. 

L. NITECKI 
Specjallata chorOb 8kOrnych. 

wenerJc.nyoh i moaoplcloWfC" 

Nawrot 32, front I piętIo 
tel.fon 213·18. 

1I,svim. od 8-9.30 nno i ods.a-G • 
W nłedz. i świ~ta od 9 -12 w )10\. ... 

PRACA'· •• • Kursy Zawodowe Ze!!iskie przJ 
Tow. SzerzenI. Pr.cy Zawodowe} 

w§ród Kobiet Zyd. 
WóJczadska 21, tel. 167-1$ 

przyjmuje zapisy na nast. dzł~ 
1. Sztuka 8tosowan~· bareja' 

stwo. 
2. Krawiectwo damskie • li"). 
3. Gorseciarstwo • krój. 
4. Modniarstwo .. kapelusze. 
5. Bieliiniarstwo • kroJ. 
6. Ondulaela. 
7. Manicure. 

Sekr_etarjat czynny w g. - ..ct:::,.łł 
i 15-19. . 

• t ~- '_ ~..: 

lancelaria 

'-wa "Ort" 
ł.6dź. W6'nańska 2J 
przyjmuje zapisy na kurs mech ... • 
nego szycia trykotów Da nasłJl'lk
eych maszynach: 

1. overlo·k 
2. guziezarka 
3. dziurkarka 
4. kapmaszyna 
ó. gumiarka 
6. obrębiarka 
7. okrętkowa 

3) w PODDĘBINlE, TUSZYN·LE- I"UC'TK BI)'vCZK ·I ci sm i na SCHODOWEJ GÓRZE '... .L '-:-".L I t~ O sprze- PIOTRKOWSKA 33 TEL. 2222·3. 
u Awronima, willa Tylińskiego. dania. \Viadomość u dozorcy • ______ .. __ ~ __ ..;...~. G·go Sierpni.a 26. S48~3 ................................................. . 

8. stebnówka dwuigłowa 
9. stebn6wka zwykła. 
Informacji udziela kaneełaria w II' 

dzinach: 9 - l i li - 7. 

~_~!~>:l!~~i7' ."::_ ... . :'"'~tj~:r-iBii.,t$Kj§CłtA;a;;>$&tlkL4iBiłM'JiłJ-· rtt_$~ MN w . iNf.~_IIi!· mz __ Ii!R&_~a. __ f!!iiJ iiII!iIiil!WW ___________________ _ 

KINO _ TEATIł - T. - Dziś i dni następnych! - WSPANL-liJY PODWóJNY PROGRAM! -- II. -
CHICO. • HARPO... GROUCHO I Chico- Harpo-Groucho to imiona We dwoje dzielili nlebelpiec.eństwa, pocałunki i sSCI1Ię§cie. leb miło~ć 
słynnych !,omików BRACI MARX. których ujrl1my w najnowszej komedii nie była przelotną lecz słała się Ilajwiększ'l pl'z,god", lat" może kobieta 

selonu p. t. przełyć I męłclyzn't. W przepychu marmurowych pałaców, blaskll dworu D Z i e ń n a .. c · g a c II cars~!ego, wśród k~wi i pożogi, huku d.lal i kerabinó" " lasa eh i tajgach 

W " S , ~~~~~~~:asta~~e::jl~ M A R L E N Y D I E T R I C H fil:ie 

Cegielniana:2 Obolt słynnych mistrzów groteski ujrzymy MAUREEN O SULLlVAN I HRABINA WillDINOW °HraO
z fI.."j':ei nrotwD

y 
Opanrtanetr 

Tel. 107-34. ALLANA JONESA. W jednej 3 scen bierae udział 800 tancerek I 300 os6b "~ 
orkiestry na czele ze 5tynn/! tancerką VIVIAN FAV. 

O"'los"on,-a za wier~z milimetrowy l-szp,al.towy (stron~ 5.szpalt):.1-sza strona 2 zł.; Rek!a~y te~s~eD' 
~ ~ redakCYjnym zl. 1.50; w tekscle: z zastrzezemem miejsca 60 gr., bez zastrzezema mieJsca Pr ,ntlllmDI!I!':lł::; miesięczna "Głosu Purannego" ze wszystkimi do· 

O!ia~ tlił iollh.!l datkami wynosi w Łodzi zł. 4,60, za odnoszenie -
to groszy. z przesyłką pocztową w kraju - zł. 6.-, za granicą - zł. 9:-

50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, najmniejsze ogłoszenie zł. 1.50 
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Og10. 

Redakcja rękopisów nie zwraca. szenia w dodatku niedzielnym "Rewia" (str. 5 szp.) 1 zł. Ogłoszenia zamlejscowe obliczane są o 50% drożl') 
:::-~:-7"----:-_-=---:----::-::-:'-:-:-:---_---~~~~-------:--.L-.:.:fi:.:..:rm::!.....::z~a~g~r.~10~0~%~.:-:=Z::.a_ogł~ oszenia talN!laryczne lub fanl4lZ. dodatkowo 50%. Ogłoszenia dwukolor. o 50% drc;i .. 
tt.dAkłor odp. Lllcjan Upiński Za W.ydawnichvj)J .Gloa PoraJlQY - Jan Urbach i S·ka" Eugeniusz Kronman. W drukarni własnej Piotrkowska HP 


