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Sep przeciw projektowi min. Grabowskiego
w sprawie udziału czynnika obywatelskiego w sądownictwie kar
nym; — Wskutek negatywnego stanowiska komisji prawniczej, mini
ster Grabowski projekt swój wycofał
Warszawa, 28 czerwca.
zasiadającym w sejmowej komisji
Zupełnie nleprzewidywany los spot
W dyskusji, która dzisiaj się w ko
kał dziś na komisji prawniczej sejmu misji prawniczej odbyła, poseł adw. Ol
projekt ustawy o udziale czynnika oby szewski oświadczył, iż wprowadzenie
watelskiego w sadownictwie karnym. do orzeczenia karnego czynnika oby
Zgłoszony do sejmu przed miesiącem watelskiego będzie miało wtedy tylko
przez ministra sprawiedliwości p. W i  sens, jeśli czynnik obywatelski będzie
tolda Grabowskiego projekt ustawy ma miał przewagę nad sędziami zawodowy
swoją historie. Kiedy na wniosek mini mi, tak, jak się to działo w sądach przy
stra Grabowskiego kasowano sądy sięgłych. Jeśli jednakże czynnik oby
przysięgłych w Polsce w tych dzielni watelski będzie miał charakter wyłącz
cach, gdzie ono jeszcze istniały, min. nie opiniodawczy, — to taka ustawa
Grabowski, spotykając się zarówno w jest wogóle niepotrzebna.
sejmie, a szczególnie w senacie, ze
Poseł dr. Soińmersteln wystąpił ró
sprzeciwem przeciwko oddawaniu całe wnież przeciwko projektowi, zgłoszo
go orzecznictwa karnego w ręce sę nemu przez min. Grabowskiego, wska
dziów zawodowycli — obiecał senato zując, że wedle tego projektu sędzio
w i , iż złoży projekt ustawy, zapewnia wie obywatele, których zasiada w kom
jącej udział czynnika obywatelskiego w plecie sądzącym 2 na 3 sędziów zawo
karnym wymiarze sprawiedliwości
dowych, sprowadzeni są poprostu do
Słowa tego min. Grabowski dotrzy roli figurantów.
mał I projekt zgłosił, Jednakże projekt
Poseł Morawski stwierdził, iż pro
nie przypadł -da,,gustu, kołom parlamen jekt min. Grabowskiego nosi cechy pra
tarnym, a w szczególności prawnikom cy .dorywcze] I nie jest iachowo prty-

gotowany. Popiera on wywody posła
dr. Sommerstelna. wypowiadając się
również za większością sędziów obywa
telskich w komplecie sądzącym. W re
zultacie wnosi o odrzucenie projektu,
zgłoszonego komisji.
W dalszej dyskusji szereg mówców
wypowiedział się w sposób podobny, a
odpowiadał Im min. Grabowski. Wypo
wiadając się przeciwko nadawaniu w
sądownictwie kari>>,iii przewagi czyn
nikowi obywatelskiemu nad sędziami
zawodowymi, min, Grabowski dał w y 
raz przekonaniu, że z ducha Konstytucji
polskiej wynika, że tylko sędzia zawo
dowy może kształtować poczucie praw
ne społeczeństwa.
Poseł Witwicki (klub ukraiński) pro
pouiije wprowadzenie do projektu usta
w y poprawki, polegającej na tym, aże
by w okręgach sądowych, w których
zamieszkują narodowości Inne. poza
polska, w sktadzie kompletu sadzącego
zasiadał członek tej narodowości, do

której przyznaje się podsądny. Min. Gra
bowski wystąpił stanowczo przeciwko
poprawce posła Witwickiego, stwier
dzając, iż solidarność narodowa może
wręcz wypaczyć wymiar sprawiedli
wości.
Kiedy dyskusja została wyczerpana,
okazało się, że znaczna większość ko
misji jest z przedłożonego projektu nie
zadowolona. Na wniosek posła Gauzy
komisja wyraziła opinię, iż byłoby bar
dziej celowe rozważyć rządowy projekt
ustawy o udziale czynnika obywatels
kiego w orzecznictwie karnym dopiero
na najbliższe) sesji zwyczajne] sejmu i
senatu, a nie obecnie, gdyż przedłożo
ny projekt musiałaby komisja gruntow
nie jeszcze raz przepracować i zmienić.
Minister Grabowski oświadczył, że
wobec tej niemal jednomyślnej opinii ko
misji prawniczej sejmu wycofuje pro
jekt ustawy, zaznaczając jednakże, że
wniesie go ponownie na zimowa sesję
zwyczajną sejmu i senatu.

Rewolta w hiszpańskim Maroko?
Paryż, 28 czerwca.
Według otrzymanych tu wczoraj
wiadomości, w Maroko hiszpańskim
dojść miało do poważnieli zaburzeń.
W Tetuan rozrzucono masowo ulot
ki nawołujące do przeciwstawienia sic
dalszemu mobilizowaniu ludności miejs
cowej i rzucaniu jej na ironty yyojny do
mowej w Hiszpanii.
Policja aiesztowala czterech głów
nych kolporterów ulotek. Aresztowani
stawieni zostali przed sąd wojenny i
skazani ha karę śmierci przez rozstrze
lanie.
Londyn, 28 czerwca.
(PAT) Premier Chamberlain oświad
czył dziś w Izbie Gmin, że odpowiedź
rządu, w Burgos na brytyjską notę pro
testacyjną przeciw bombardowaniu stat
ków angielskich dotychczas nie na
deszła,
Ambasador brytyjski w Hendaye otrzymał instrukcję poczynienia u rządu
w Burgos odpowiednich kroków celem
przyśpieszenia udzielenia te) odpowie
dzi.
Paryż, 28 czerwca.
(PAT) Donoszą z Perpignan o no
w y m wzmocnieniu przez rząd francuski
obrony przeciwlotniczej na granicy Iran
cusko-hlszpańskiej.
Do Pert Yendrcs przybyła bateria
artylerii przeciwlotniczej z Chcrbourga,
/ieżona z 80 ludzi obsługi, 4 dział, re
flektorów oraz licznego sprzętu pomoc
niczego.
Alicante, 28 czerwca.
(PAT) Dziś 8 samolotów gen. Fran
co zrzuciło w południc na miasto około
100 bomb. Bombardowano również oko
liczne miejscowości San Vincente i Vii!a
Franqueza, powodując poważne spusto
szenla.

Rzym, 28 czerwca.
wych, spowodowanych bombardowaniem
(PAT) Min. spr. zagr. Clano odbył portów przez jego samoloty, wyznacze
rozmowę z ambasadorem brytyjskim nie jednego portu zdała od terenu dzia
przy Kwirynale lordem Perthem. Zda łań wojennych wyłącznie dla żeglugi han
niem kół angielskich, rozmowa miała dlowcj o charakterze nie wojskowym. Z
za przedmiot zagadnienia hiszpańskie, a portu tego zostałyby usunięte wszelkie
zwłaszcza kwestie bombardowania stat objekty wojskowe, przyczym admlnistra
ków handlowych oraz ostatnie demar cja jego spoczywałaby w rękach przed
che Barcelony, dokonaną w Paryżu i stawicieli państw neutralnych.
Londynie.
Według gen. Franco większość zato
pionych statków, płynących pod flagą
brytyjską stanowi własność towarzystw,
zarejestrowanych w Anglii dopiero po
Londyn, 28 czerwca.
(PAT). „Times" zamieszcza wywiad wybuchu wojny hiszpańskiej, celem ko
swego specjalnego korespondenta z gen. rzystania z ochrony, jakiej udziela flaga
Franco, w którym generał proponuje ja btytyjska. Wiele z tych statków było
ko rozwiązanie trudności międzynarodo 'dawniej własnością Hiszpanów i zostało

Co mówi gen. Franco?

skonfiskowanych z początkiem wojny
przez rząd madrycki.
Na zakończenie gen. Franco wypo
wiedział się na temat złota, zdeponowa
nego w Banku Francji. Samowolna decy
zja w tak doniosłej sprawie — zaznaczył
generał — stworzyłaby przepaść między
nami i krajem, który złoto to przyjął. —
Złoto zdeponowane w Banku Francji, nie
należy do państwa hiszpańskiego. Jest
ono własnością prywatnego Domu Ban
kowego, który znajduje sie w stosun
kach z państwem. Złoto to jest własno
ścią prywatnych akcjonariuszy, których
większość razem z całą radą nadzorczą
znajduje się obecnie na tervtorium Hisz
panii, Ho-.1le!.'łvm rządowi w Burtros.

Rząd czeski zapowiada represje
wobec wszystkich u r z ę d n i k ó w i nauczycieli, którzy
występują przeciw całości i ustrojowi państwa

Praga. 28 czerwca.
gdyby brali udział w takich . organlzaPokładane wielkie nadzieie na roz
(PAT) Min. sprawiedliwości'dr. De-lejach, które pracują przeciwko całości wój stosunków handlowych ze St. Zjed
noczonymi zawiodły, a to ze względu
rer na zebraniu młodzieży deinokra-li suwerenności republiki
na niewyjaśnioną sytuacje polityczną.
tycznej w Daylnsklej Noyei Wsi w y 
Praga. 28 czerwca.
głosił przemówienie, zapowiadające w
(PAT) Na zebraniu Izby przemysło
Następnie mówca zwrócił uwagę na
niezwykle ostrej
formie walkę ze wo - handlowej w Bernie dr. Mayer w niebezpieczeństwo, grożące czechosło
referacje swym o sytuacji gospodarczej wackiemu (życiu gospodarczemu wobec
„szkodnikami państwa i zdraicaml"„Urzędnicy państwowi, pracownicy Czechosłowacji stwierdził, iż należy przesunięcia punktu ciężkości niemiec
przedslelMorstw państwowych i insty- oczekiwać ze strony Niemiec nacisku kiego handlu zagranicznego do Europy
tucyj, jak również wszyscy nauczycie gospodarczego.
wschodniej i południowo - wschodniejMówca zaznaczył, że o ile w r. 1924 Remedium widzi mówca w rozwinięciu
le i ksjęża, którzy otrzymują cześć pen
sji ze t!;rrbri państwa — mówił mini eksport czechosłowacki do Niemiec i stosunków handlowych z Polska. Leża
ster — będą cdd&al pod sąd. gdyby za- Austrii wynosił przeszło 40 nroc. ca łoby w interesie obu państw. abv stwo
i winili przeciwko całości, suwerenności łego eksportu, to w r. 1937 SDadt do 21 rzyły one blok, którego znaczenie by
• J formie demokratycznej państwa, lub procent.
łoby niezwykle doniosłe.
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t ustawy aprowziacyn
j ej

Arcybiskup Pragi honorowym
członkiem p ł e m . - n a Ssouxi>w

c h w a l o n y

Praea. 28 czerwca.
(PAT) Poselstwo czeskie w Stanach
Zjednoczonych
przeprowadziło już
wszystkie
formalności,
związane z opowiatowych administracji ogólnej i
prezydentów miast wydzielonych Włą trzymaniem przez arcybiskupa Pragi
cznie (projekt przewidywał pierwotnie dr. Kaspara godności honorowego człon
możliwość przekazywania przez woje ka plemienia Siouxów i przesiania do
wodów powyższych uprawnień rów
nież zarządom gmin wiejskich i miejs Pragi dla arcybiskupa honorowego to
mahawku i ubrania głowy z orlich
kich).
Regulowanie cen na podstawie wpro piór'
wadzonych poprawek odbywać się bę
Honorową godność plemienia Sioudzie po wysłuchaniu opinii przedstawi xów otrzymał arcybiskup dr. Kaspar w
cieli właściwych terytorialnie izb prze czasie kongresu eucharystycznego w
mysłowo-handlowych, rolniczych i rze Chicago. Wówczas to delegacła czermieślniczych.
wonoskórych obdarzyła eo swą naj
wyższą godnością i nadała mu Imię
Wambdi Chotika co znaczy ..Dzielny
Orzeł".

przez specjalną komisję sefmową

Warszawa, 28 czerwca.
wana jest bardzo mocno właśnie pod
U A 1 Dzi* odbyto się posiedzenie kątem widzenia walki ze spekulacją.
kem
specjalnej do spław aprowizacji
Po referacie 1 dyskusji, w której za
na którym rozpatrywano rządowy pro bierał głos m. in. wiceminister Wierusz
jekt ustawy o zabezpieczeniu podaży Kowalski uzasadniając tezy projektu,
przędmtctów powszedniego użytku.
projekt ustawy przyjęto wprowadzając
Referent tego projektu pos. Snop- doń szereg poprawek. Poprawki te
czyński podkreślił, że ma on być dla zmierzają do podkreślenia wyjątkowego
rządu iu^rumeuteiu przygotowania do charakteru ustawy. Ponadto wprowa
statecznego zaopatrzenia ludności całe* dzono do projektu definicje przedmiotu
go kraju w przedmioty powszedniego powszedniego użytku, ograniczono pra
użytku oraz zwierząt gospodarskich w wo przekazywania przez wojewodów
paszo, tak w czasie .pokoju, Jak i na wy uprawnień regulowania Cfin do władz
padek wojny. Ma to być zatym prawo
wyjątkowe i o tym jego Jiarakterze
winniśmy pamiętać jirzez cały ciąg' rta'szycli debat.
w Świetle nowych przepisów uchwalonych przez komisję
Należyte zaopatrzenie ludności w
aprowlzacyjną
czasie wojny jest czynnikiem składo
Michalski l Idzikowski
wym siły militarnej państwa, nie mniej
Warszawa. 28 czerwca. | komisowa, zwierząt gospodarskich i dropozost?n^
ważnym, jak amunicja na froncie. Za(PAT); Specjalna komisja aprowiza- biu będą mogli .wykonywać na targowiWarszawa, 28 czerwca.
prowiantowanie ludzi i zwierząt urasta cyjna rozpatrywała ustawę o zmianie skach ujętych w specjalnym rozporząPo odrzuceniu przez sad okręgowy
do pierwszorzędnego znaczenia i nic za rozporządzenia Prezydenta R. P. w spra- ] dzeniu ministra rolnictwa wyłącznie kotym w tym dziwnego, że rząd pragnie wie uregulowania obrotu zwierzętami misjonarzy koncesjonowani oraz orga- warszawski prośby o zwolnienie z wię
mieć ustawowe pełnomocnictwo nie tyl gospodarskimi oraz obrotu hurtowego nizacje rolnicze uprawnione do tego zienia b. dyr. Michalskiego i b. posła Idzi
kowskiego, skazanych w głośnym pro
ko na wypadek konfliktu, ale raczej mięsem.
I przez ministerstwo rolnictwa.
cesie
o nadużycia, odmówił dzisiaj z ko
głównie, jeżeli można użyć takiego po
Ustawę referował pos. inż.' Czesław •
Ustawa niniejsza wprowadza bardzo
równania, dla stworzenia zapasów niob. Dębicki.'Komisja w toku obrad wprowa- istotną zmianę w dotychczasowych zwy- lei wypuszczenia Ich za kaucją sąd ape
Referent stwierdził, że przesłanki, dziła szereg zmian, polegających na [ ezajach handlowych, gdyż zabrania ko- lacyjny w Warszawie, postanawiając za
na któiyeh opiera się uzasadnienie głów rozszerzeniu roli opiniodawczej samo-; misjonerom dokonywania transakcji na trzymać obu w więzieniu do czasu pra
nego celu przedłożonego projektu są ze rządu gospodarczego. Następnie począt-' własny rachunek, chronić też będzie rol womocnego rozstrzygnięcia ich procesu.
wszeehmiar słuszne 1 nie nastręczają na] kowy projekt został zmieniony w kie- uika producenta od niebezpieczeństw w y mniejszych Wątpliwości.
runku uwzględnienia niektórych postula-! zysku ze strony niesumiennych pośred- Z Warszawy do Kowna
Niezależnie od swego wyjątkowego tów rzemiosła oraz órganjzacyj rolni- ników. Otwiera ona również duże pole do
wagony bezpośredniej
usprawnienia obrotu artykułami zwierzęcharakteru, gdy tego zajdzie potrzeba, czych.
komunikacji
ustawa daje rządowi szerokie możli
W myśl powyższej ustawy, sprzedaż cynii przez organizacje rolnicze.
Warszawa. 28 czerwca,
wości wkraczania w normalny przebieg
(PAT)
Dyrekcja
okręgowa kolei
procesów gospodarczych I w tym za
państwowych
w
Warszawie
Dodaje do
kresie ustawa ta stać się może Instru
wiadomości, że w związku z otwarciem
mentem codzienne] polityki ekonomicz
od dnia 1 lipca komunikacji kolejowej
na k a n a l e cesarskim.—Prowincja Kiangsi zalana
nej r/ądu.
Polska
— L i t w a beda kursowały mię
Tientsln,
28
czerwca.
lanych wodą.
Powiązanie tych dwóch Instrumen
(PAT)
We
francuskiej
koncesji
Tiendzy
Warszawą
i Kownem wazony bezOgólnie
przypuszczają,
że
tamy
zo
tów lolltyki gospodarczej — nadzwy
tslnu
odkryto
dziś
w
gmachu
celnym
pośre4ni.ej
,,
Komui}ik
acy, ,l. ^ i 3 klasy
stały
przerwane
przez
żołnierzy
chiń
czajnego 1 codziennego posiada również
swoje głębokie uzasadnienie. Nie mniej piekielną maszynę, której wybuch, skich, celem ograniczenia ruchu wojsk oraz wagon sypialny 1. 2 i 3 kl. w poc.
Wn W' ,o,dc,jipdzac\m /. Warszawy Qj
japońskich.
jednak wykonanie praktyczne może jak,wskazywał mechanizm zegarowy
nastąpić
miał
wieczorem.
o godzinie 0 miń. 15 i przychodzącym
Waszyngton,
28
czerwca.
oscylować pomiędzy długofalowymi za
Szanghaj, 28 czerwca.
(PAT) Departament marynarki o- do Kowna o godz. 9 min. 25 i z powro
miarami a doraźnymi efektami, co może
(PAT) Z Nankinu donoszą o przer trzymał wiadomość, że dowódca kano- tem w poc. nr. 712.odchodząeym z
przyniosę jako skutek albo głęboko się
gający interwencjonizm, albo systema waniu tam i ochronnych nasypów na ulerki „Tutłla". stojącej u brzegów chiń Kowna o godz. 20 min. 33 i przychodzą
tyczną rozbudowę zapasów. Doświad kanale cesarskim. Większość żyznych skich poniósł śmierć od kuli, skierowa cym do Warszawy Głównej o godzinie
czenia gospodarcze nas uczy, że celo obszarów prowincji Kiangsi zostało za- ne] do kanonierk).
6 min. 38we gromadzenie zapasów powoduje • M t N » M H 3 » M M M M M a a M « e 8 l i
zwyżkowe tendencje cen, względnie ha
Anglicy kupują
mu.'e wydatnie tendencje zniżkowe l i 
p r z e m i a n a
m a t e r i i
sta wowe uprawnienia rządu w tej ma
cukier polski
przyspiesza starość
terii 'Yitmy mu dawać możliwość wpiy Zanieczyszczona krew wskutek ziej przemiany jest normowanie czynności wątroby 1 nerek.
Warszawa, 28 czerwca.
' wu na jat; najłagodniejszy przebieg tych materii może powodować szereg rozmaitych Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że
Cukrownie
polskie
podpisały kontrak
dolegliwości, bóle artretyczne, łamanie w koś w chorobach na tle złej przemiany
nieuniknionych procesów.
materii
ciach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bóle w chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych, ty na większe zamówienia na cukier dla
Wreszcie nos. Suopczyiiski podkre wątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu, 'żółtaczce,
artretyzmie
ma
zastosowanie firm angielskich.
ślił, że z drugimi strony procesy te zwy swędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, pla , Choiekinaza" H. Niemojewskiego. Broszury
M. inn. wytwórcy brytyjscy zakupili
my i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, bezpłatnie
wysyła
Laboratorium
Fizj.-chem. 4000 ton cukru nierafinowanego.
kio bywają rakiócorte przez spekulację mdłości,
który
język obłożony. Choroby '.lej prze
l i . NiemojeWsklego.
Warszawa,
Hio można «przeć się wrażeniu, że re miany .materii niszczą organizm I pr/.yśpie ?n)q Choiekinaza
będzie
oczyszczony
w
cukrowniach
an
Kowy-Swlat 5 oraz apteki i składy apteczne.
dakcja rz;)do\vegG projektu, skonstruo starość. Racjonalną, zgodną z. natura kuracja
gielskich.
1

Sprzedaż drobiu i zwierząt gospodarskich
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Chnezycy przerwali famy ochronne
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równo dla pierwszej wiadomości, jak 1 chorymi, którzy'otaczali Ich, jak zgraja
dla drugiej nie ma dowodów. A może ca wilków?
ła ta zwariowana historia jednak była
Nigdy nikt z nich nie umiał bronić się
prawdziwa?
przed dworem, przed Francuzami, któ
Ludzie spoglądali na siebie w niepew rzy umieli pisać, czytać 1 liczyć i którzy
D w i e r o d z i n y o t r z y m a ł y w s p a d k u 8.000.000 d o l a r ó w
ności. Jak postąpić? Czy chłopcy z ro wiedzieli, jak obrócić prawo przeciwko
(Dokończenie).
kiem oczywiście rodzin Yturbe i Ha- dziny Yturbe byli naprawdę najzdolniejsi biednym Baskom, jeśli nie czynili tak, Jak
Dwie staruszki, ubrane teraz w ratz) wiedzieli, dokąd sje udał młody w całej okolicy? Czy dziewczęta z rodzi im kazano.
Ale — Jednemu z nich zaświtało na
lśniące Jedwabie (podarunki od uprzej Francuz. Ogarnął ich lęk, czy aby nie po ny Haratz istotnie były ładne? Rezultat
mych sąsiadów), z nędznych swych spieszyli się zbytnio z niesieniem pomocy był taki, iż jeden po drugim, potajemnie gle w głowie. Przecież istniała inna dro
chatek przeniosły sie do nowoczesnego dwóm rodzinom. Z całego serca wdzięcz udawali się do dwóch rodzin, aby je ga, aby się ratować! Prowadziła przez
budynku, w którym były prawdziwe ni byli bogatemu właścicielowi ziemskie ostrzec. Uważali nagle za swój święty Biarritz. Noc była ciemna. Nic brakowa
\f..\iix z pościele, wygodne fotele, ,piecmu, iż wpadł na tak genialny pomysł. Po obowiązek zdradzić pani Haratz. iż mat ło silnych ramion, by nosić dzieci, Ody
w kuchni i t. p. Dom ten oddał i m do powrocie wysłannika, najstarsi miesz ka lekarza zmarła w zakładzie dla umy- słońce ukaże się na horyzoncie, >be.dą już
dyspozycji jedyny objęy obywatel ziem kańcy Colonno zgromadzili się w domu slowo-chorych. i że doktór także miewał daleko, daleko...
Po kilku dniach syn dziedzica po raz
ski w tej okolicy, bogaty Francuz. Za Francuza, by wysłuchać sprawozdania już ataki. Może nie było Jej także wiado
me,
że
gospodarz
domu
oskarżony
był
jego
syna.
Okazało
się,
że
hie'zastał
on
drugi
udał się do Biarritz. Powrócił bla
mierzaj on także umieścić owdowiałą
córkę pini Yturbe na jednym ze swych adwokata w Biarritz, lecz dowiedział się o zabójstwo pierwszej żony? A czy dy z wściekłości. Uciokli! Uciekły obie
f ' • ' . ' ! v . i : \ v i wogóle robi! wrażenie, wielu rzeczy, bardzo ciekawych rzeczy!. wntjczki jej wiedziały, że mężczyźni, któ rodziny! Do Buenos Aires! Tam. gdzie
rzy tnk pośpiesznie sio z niemi zaręczyli, żył Manuel Jean Bidaranty. Przyszli do
-.lyby jedynym sensem jego życia Całe Biarritz o tym mówiło. Otóż, cala
ta
historia była zmyślona! Ktoś spłatał byli pijakami i złodziejami, że posiadali adwokata w Biarritz pieszo i zapytali,
b'v!a d:.pomne rodzinie Yturbe 1 naim po prostu głupiego figla! Manuel Jean nieślubne dzieci w innych wsiach i !że czy mają prawo opuścić krai? Czy do
rat; Pewhej nocy jednak bogaty Frarfr Bidaranty powrócił już przed laty z Ame niedzieli już w więzieniach?
staną pieniądze na podróż? Adwokat wy
ir.iz Wpadł na pomysł, który wstrząsną! ryki Południowej, jako biedny włóczęga
kupił im bilety i pomagał w załatwianiu
Rodziny
Yturbe
i
Haratz
z
przeraże
nim Ho gtcł)ł. Następnego ranka w y - i osiedlił się nieco dalej, na wybrzeżu, niem wysłuchiwały tego wszystkiego, nic formalności.
•sin! tfu swego syna. nie mniej sorytno- gdzie uprawiał rybołóstwo. Umierając wątpiąc nawet w prawdziwość tych słów.
— Dlaczegóż nie? — mówi! później
n?ż on sam, do Biarritz z polecę nie pozostawił nawet pieniędzy na pojjó.
Nigdy nic przypuszczali, iż ludzie z ich z uśmiechem do młodego Francuza —
cioczenia są tak niebezpieczni i wyra przecież sami nic poradziliby sobie:
lilerh, bv dowiedział sie carei prawdy grzeb!
Oburzeni mieszkańcy Colonny. którzy chowani. Ale teraz zostali pouczeni i nie Chcieli wyjechać i uważani, że mieli
w te! sprawie. Przypomniał Sobie boracje i prawo...
w" em u jedynie tylko urzędnik z ratu- zebrali się u Francuza, zerwali się ze dadzą się nabrać.
- \ bvl źródłem tych wiadomości, a jia ['Swych miejsc, ażeby natychmiast podzie
Naradzali ślę między sobą. jak po
A więc to nic była baika. Sondck wy
y n kie powinno się przecież polegać... lić się z innymi tą wiadomością i zemścić stąpić? Jakże oni. biedni, bezradni, nie nosił istotnie k !n 3 milionów Holftrów,
O szóstej godzinie rano syn wyru- się na oszustach. Oospodarz zatrzymał świadomi i wystraszeni ludzie, mogli bro- i nie bvlo w tym nawet przesad" ..
szyi do Biarritz, zaś Juz o godzinie,.ich iednak . zwrócił uwagę na to. iż nieinić się przed tymi silniejszymi morder I
C. D. R .
dziewiątej wszyscy w Canillo (z wyjąt- wiedzą przecież nic pewnego, gdyż za c a m i , oszustami, zbójami i umysłowe
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Z rynku ubezpieczeniowego
W dniu 20 czerwca r. b. odbyło się Zwy wicie zrównoważony, co pozwala
spodziewać
czajne
Walne
Zgromadzenie
Towarzystwa się dalszego pomyślnego rozwoju w przyszłości
Ubezpieczeń
VITA-KOTWICA
S. A. w lo i wykazuje, iż działalność Spółki jest oparta
pod
kalu Towarzystwa, przy ul. Jasnej 6. Bilans To na dostatecznie szerokich' 1 racjonalnych
warzystwa za rok 1937 zamyka się cyfra ZŁ stawach. Suma wypłaconych w roku 1937 ka
26.819.810,38, zaś Rachunek Strat i Zysków wy pitałów pośmiertnych i ekspiracyj wynosiła Zt
kazuje nadwyżkę w wysokości
Zl. 7.566.64 1.454.284.58, ogólna suma wypłat z tytułu od
Stan portfelu ubezpieczeń na koniec roku 1937 szkodowań i wykupów wyniosła Zł. 2.328.125.95.
przedwojennych
wynosi! Zl. 95.675.76S,— w kapitale, zaś suma Ponadto z tytułu waloryzacyj
ubezpieczonych
rent
wynosiła
Zł. 8.873.— ubezpieczeń b. Krakowskiego Towarzystwa Wza
Liczba polis na koniec
roku 1937 wynosiła jeinnych Ubezpieczeń w Krakowie w ciągu ro
ku 1937 wypłacono Zł. 52.412.98. Rezerwy tech
20.769.
Towarzystwo VITA-KOTWICA
nabyło w niczne, które mają pełne ustawa wymagane po
roku sprawozdawczym polski portfel ubezpie krycie, wynoszą Zl. 23.383.218.—. Znajduią one
nierucho
czeń Powszechnego
Toktirzystwa Ubezpieczeń pokrycie w następujących lokatach:
„Der Anker" w Wieluniu, które w ciągu kilku mości Zł. 7.618.364.12, papiery wartościowe ZŁ
dziesięcioletniej działalności
na terenie Mało 8.402.686.76, pożyczki hipoteczne 1 pożyozkl pod
zastaw własnych polis Zł. 7.795.112.18. — ra
polski i Śląska pozyskało sobie uznanie szero
zem ZL 23.816.163.0G.
kich rzesiz ubezpieczonych. Tranzakcja ta roz
Na podstawie powyższych
cyfr
bilansu I
szerzyła podstawy działalności
Towarzystwa
stwierdzić
należy, Iż
VITA-KOTWICA. Sfinansowanie tak poważnej sprawozdania Zarządu
Towarzystwo
Ubezpieczeń
VITA-KOTWICA
Inwestycji możliwe było dzięki poparciu udzie
działal
lonemu przez głównego
akcjonariusza Szwaj dzięki należycie szerokiej podstawie
carskie Towarzystwo
Reasekuracyjne w Zu ności 1 oszczędnej oraz sprężystej gospodarce
wykazuje pomyślny
rozwój Prezesem
Rady
rychu.
W roku sprawozdawczym Towarzystwo po Nadzorczej jest p. Antoni Wieniawski, Prezes
Związkowego w
zyskało 2619 nowych ubezpieczeń na sumę zł, Rady Powszechnego Banku
14.852.163.— Zatem zarówno pod względem wy- Polsce. Skład Zarządu Towarzystwa stanowią:
Prezes:
Zbigniew
Rozmanit,
przemysłowiec.
sokości portfelu, 1ak i nowej produkcji, VITACzłonkowie: Władysław Kozłowski.
Dyrektor
KOTWICA stanęła w rzędzie
najpoważniej
Zarządzający, Paweł Górski, Zastępca Dyrekto
szych Zakładów Ubezpieczeń w Polsce.
ra Zarządzającego.
Rachunek ubezpieczeń na życie Jest całko
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Na mocy zarządzenia Buerckla. dzień dzisiejszy jest dniem
roboczym
nla z wyjątkiem tych, którzy nabyli óWiedeń, 28 czerwca.
(PAT) Komisarz Buerckel wydal bywatelstwo brytyjskie po opuszcze
dziś rozporządzenie, którego mocą ju niu Niemiec w charakterze emigran
trzejsze święto św. św. Piotra i Pawła tów.
będzie w Austrii normalnym dniem ro
boczym.
W Wiedniu skreślono z listy adwo
kackiej 721 adwokatów Żydów, którzy
osiedlili się w Wiedniu po roku 1914.
Londyn, 28 czerwca(PAT) Jak donosi „Times" odpo
wiedź rządu Rzeszy na pismo rządu bry
tyjskłego w sprawie mienia Żydów an
WllnO. 28 czerwca'
11 legionowe musimy pomnożyć o młode siły, o
gielskich w Niemczech jest częściowo
W drugim dniu walnego zlazdu
Z w . j ^ " ^ " ^ na platformie Obozu
zadawalająca.
,|ak wiadomo, dekret rządu Rzeszy Pcowiakó.w w Wilnie od wczesnych Zjednoczenia Narodowego.
z 26 kwietnia, wymagający rejestrowa godzin porannych obradowały ooszczi
Proszę obywatelll Pleśń Plorwszel Bryga
nia wszelkiego majątku Żydów, nie mó gólne komisje. O godz. 9.45 odbyła się dy, pleśń straceńców, stała sie po wielu latach
wi nic o własności Żydów zagranicz zbiórka uczestników zjazdu nt> dzie pleśnią zwycięzców lecz nasz wielki Komen
Józel Piłsudski uczył nas. żo w służbie
nych.
dzińcu uniwersyteckim, oo czym w dant
dla Polski nigdy nlo wolno spocząć na laurachNa pytanie Anglii rząd Rzeszy odno zwartych szeregach przemaszerowano To też Ideę naszą: dzieło spoistości wewnętrz
wiedział, że obywatele brytyjscy, mie na Rossę.
nej naszego narodu, musimy doprowadzić do
szkający poza granicami Niemiec, nie
Po ustawieniu sie oddziałów w dwu końca. idYl tej my. peowiacy
są obowiązani rejestrować swego mie- Szeregach na ulicy na worpstcrncilta- chcemy być chorążymi. Dookoła osoby Pana

Zjazd P.O.W. w Wilnie

w y p o w i e d z i a ł się z a w s p ó ł p r a c ą z O . Z . N . — J a K b r z m i
wspólna deKlaracia PeowiaKów i Zw. Legionistów

Ofiarnością swoją i pracą, wysił
kiem ducha i serc naszych — pobudzać
będziemy naród do pełniejszego i dosko
nalszego życia, na którym oparta musi
być potęga państwa i jego siły obronne.
W tym marszu kolumnom legionowopcowiackim przewodzi Wódz Naczelny
Marszałek Smigly-Rydz. Rozkazy Jego
i powierzone nam zadania wypełniać
będziemy w poczuciu żołnierskiej dys
cypliny i pełnej uiności do Wodza.
Obóz Zjednoczenia Narodowego, po
wołany do życia przy poparciu Pana
WYCIECZKI
Prezydenta Rzeczypospolitej przez Mar .
szałka Śmigłego-Rydza, prowadzi do I
Kawa Meinla
WYPOCZYNKOWE
wytworzenia w narodzie polskim zorga i
jest niedościgniona
do
nizowanej i jednolicie kierowanej woli
do podciągnięcia Polski wzwyż.
PERŁY PLAŻ CZARNOMORSKICH
Legioniści i peowiacy winni brać
udział w pracy nad zjednoczeniem
wszystkich sił czynnych w narodzie. ,
DO SIOFOKU NAD BALATONEM
Z postawy naszej i ducha naszego
Berlin. 28 czerwca.
płynie wielki nakaz: Legioniści i i>eo(PAT). We wtorek, dnia 28 bm. przy
wiacy naprzód. Do największego w y 
2 9 5
było do Berlina 200 członków związku
ND ZŁ ,*^e* ^mtw
•
siłku i największej ofiary, aby wespół
rodowego Goeringów. Związek ten zało
LÓDZ, PIOTRKOWSKA 104-a
z tymi, którzy poczuwają się do odpo- ;
żony został w roku 1911 i obejmuje
WARSZAWA. MAZOWIECKA 9.
wiedzialności za przyszłość Polski, po-'
oprócz rodziny Goeringów również trzy
•
•
•
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ciągając za sobą młode pokolenie, w y - J
rodziny blisko z nią spokrewnione.
rzyka, zarząd główny z prezesem min.l Prezydenta R z c :ypospolltel I Naczelnego Wo rastające już w słońcu wolności — usuWiele osób przybyło na ten zjazd z Kościałkowskim
na czele złożył piękny I
)
Edwarda
śmigłego . Rydza
wać wszystko, co dzieli, a budzić jed
zagranicy, a- nawet ze Stanów Zjedno
j
! zmobilizujemy tysiączne masy Poloków,
wio
wieniec na płycie grobowca. Podczas
ność całego narodu w rzetelnej pracy
dąc Polskę do wielkości I potęgi".
czonych.
Po przemówieniu płk. Ulrycha. pre dla wielkości Polski".
Wszyscy członkowie rodu sa przez 3-minutowej ciszy . peowiacy oddali
hołd
sercu
ukochanego
Komendanta
1
Deklaracja ta została uchwalona*
zes Związku Legionistów odczytał na
czas pobytu na zjeździe gośćmi feldmar
szałka, który na ich cześć wyda wielkie Wychowawcy.
stępującą deklarację lcgionowo-peo- przez aklamację na zjeździe komendy;
naczelnej delegatów Związku Legioni
O godz. 13-ej rozpoczęto dalszy ciąg wiacką:
przyjęcie oraz urządzi szereg wycieczek]
stów
Polskich w Warszawie w dniu 25'
obrad
walnego
zjazdu.
Niemilknącymi
i festynów.
„ M y , szeregi legionowo-peowiackie,
oklaskami i okrzykami wyrażano ra jako zwarty obóz byłych żołnierzy Ko b. m. oraz uchwalona na walnym zjeź-j
dość z przybycia na obradv ministra mendanta Józefa Piłsudskiego, stwier dzle delegatów Związku Paowiaków w
komunikacji płk- Juliusza Ulrvcha, na dzamy niezłomną postawę i wolę w y  Wilnie w dniu dzisiejszym.
Do zarządu głównego zostali wy-i
wykolelll pociąg
czelnego komendanta Związku Legioni pełnienia obowiązku, włożonego na nas
przez Naczelnego Wodza Marszałka brani: prezes — minister M. Kościał-i
stów Polskich.
Waszyngton. 28 czerwca'
kowski. członkowie zarządu słownego:)
Donoszą z Mexico Citv: — Mimo
Po serdecznym przywitaniu ułk. U l - Śmigłego-Rydza, podnoszenia życia pol
Borkiewicz Adam, Budzyński lerzy. Fi-|
skiego
wzwyż
we
wszelkich
jego
dzie
dznania.feibunt gen. Cecillo został cał rycRa przez przewodniczącego zjazdu
rewicz Jan. Klott Marian, Kucharski
dzinach,
ponad
ambicje
i
sympatie
oso
kowicie stłumiony, zwolennicy zbunto wicewojewodę Łepkowskiego. zabrał
Stanisław.
Kudelska Stefania. L»bicki
wanego generała dokonują coraz to no- głos komendant naczelny Związku Le biste, j)onad trudy i troski życiowe.
Konrad, Piekarska Wanda. Pohoski Jarr
Legioniści
i
peowiacy
niezłomnie
wyrh aktów sabotażu.
gionistów min. Ulrvch. który powie bronić będą najwyższego honoru — ho Tomczukowa Stanisława, Wioherskł Ta"
Wczoraj w pobliżu Tamoico. cedi- dział m. in.:
noru służby ojczyźnie. Honor służby deusz, Frelek Klemens, Jaworski Cze.
„W Imieniu Związku Legionistów Polskich wymaga od nas, byśmy spuściznę po sław, Malski Władysław. Rudnicki Ja
Hiści spowodowali wykolejenie pociągu
wojskowego na linii Mexico — Vera pozdrawiam waszą bratnią organizacje, z 'któ Komendancie stale pomnażali, a pracą nusz, Sokolewicz Henryk. Wasiutyńska
przeżycia wspólne boje. swoją na każdym stanowisku tworzyli
v
C m . Wypadek ten pociągnął za sobą rą łączą nas wspólne
Irena. Zabłotniak Jan. Żyborski Wac-J
wspólne dole i wspólne
u
mvi«,
•
>-».•> na
niedole.
Pragnę
w ' " ' * " a r w zabitych i rannych.
ław.
wstęplo podziękować
waszemu prezesowi za P o l s k ę mocniejszą i doskonalszą,
udział w naszym zleźdzlc — w walnym zjoźPrzCZ słltżbc W Szeregach StrzelcC"
dzic delegatów.
•
kich. druźyiilackich. legionowych i p c o Paryż, 28 czerwca. I
na cjieł»l»ch nrhklrti
Przybywam dp was. aby Jednocześnie iackich. przez walkę o niepodległo';ć.
zaprosić
was
na
największy
przeglądał
legio^
^
M
m
y
.
toczy
nas
wszystkich
(PAT) W o!-olicv Rcims nastąpił:,'
Warszawa, 28 czerwca. — ; j&fBtfft
K i odbędzie się w 25.
wicdzalnnść
Wobec
dnia
W przyszłym tygodniu tła w i d a c h
.
pjerwswl kadrował. Pragnie- wielka min.
. . . .
j
»
.
dziś katastrofa samolotu wojskowego"
polskich wprowadzone będzie oficjalne, my
roku przyszłym
uczynić przegląd na- uz.isiciszi.gn i wieiKitgu J i u r a
i<;/.iA4y
5 osób zginęło.
1 szych zwartych szeregów. Szeregi peowlackle pospolite,.
notowanie lita litewskiego.
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Ben Jose! ma być dziś stracony
w godzinach rannych na dziedzińcu więziennym w Akko. — Wszystkie zabiegi
o ułaskawienie zawiodły. - Więźniowie Żydzi ogłosili głodówką. - Strafk pow
szechny i demonstracje. - Wszystkie kawiarnie i kina zamkn *te
!

W całej Palestynie p a n n i e silne podnieceń

Iw

IIEROZOLIMA
F R O Z O I I M A 28 czerwca.
|
Komisarza. Demonstracja została wanie w całym kraju strajku protesta-igach. uczestnicząc w mediach o ulaskaNa d/iedzmcu w Akko czynione są rozproszona przez policje. Trzy osoby cyjnego przeciwko wyrokowi śmierci wienie Ben - Josefa.
ostatnie przygotowania do wykonania (aresztowano.
^
na Salomona Ben - Josefa.
W Jerozolimie. Teł Awiwie, Pełachwyroku śmierci na Salomonie Ben - Jo,
W związku z postem, proklamowa- Tikwa, Klar Saba j innych koloniach
sefie.
. JEROZOLIMA, 28 czerwca,
nym przez naczelny rabinat w Palesty- wszystkie kawiarnie i kina były zaUmina żydowska w Jerozolimie zwró nie na wtorek 28 bm. tysiące Żydów mkniete.
Stracenie nastąpi przez powieszenie
cna się do Waad Haleumi o proklamo. zgromadziło sie w bóżnicach 1 synago. *
w środę miedzy godziną 8 a 9 rano.
TEL-AWIW. 28 czerwca.
W imieniu obrony adw. Foldrnan
Wczorai przed gmachem rady miej
uczynił dziś ostatnią próbę celem wy
skiej
w Tel - Awiwie odbyła się wielka
jednania odroczenia egzekucii.
demonstracja rewizjonistyczna. Policja
Prezes sądu najwyższego rekursu
rozproszyła demonstrantów. 6 osób jest
Chce pożegnać się z synem przed jego śmiercią
adw. Foldmana nie uwzględnił.
rannych, w tym dwie ciężej. Kilku de
WARSZAWA, 28 czerwca.
Komendant cytadeli w Akko zwrócił
ietnia matka Salomona Ben-Josefa. pro monstrantów aresztowano.
Matka skazanego na śmierć Salomo szę Wysokiego Komisarza o spełnien'e
sie dziś do naczelnego rabina gminy haiiskiej, rabina Barucha Mai kusa. aby na Ben - Josefa, Rachela labaeznik z mej prośby — chcę się pożegnać z mo
JEROZOLIMA, 26 czerwca.
przybył do Akko celem udzielenia ska. Łucka wystosowała dziś do Wysokiego im synem przed jego śmiercią, Chcę
(PAT) Dziś rano stracono trzech Ara
Komisarza Palestyny sir Harolda Mac wierzyć, że Pan spełni to ostatnie ży bów, skazanych na śmierć za działal
zaiicowi ostatnie] pociechy.
Michael następujący telegram; „Ja. 60-czenie".
ność terorystyczną.
Po otrzymaniu wiadomości' że stra-,
cenie Ben - Josefa odbyć się ma iutro
rano, żydowscy więźniowie cytadeli w
Akko, ogłosili głodówkę.
Wiadomość o wyznaczeniu terminu
lotem błyskawicy obiegła cala Pale.
stynę.
W Tel - Awiwie niezwłocznie prze
rwano wszelką prace w fabrykach, biu
Jerozolima, 28 czerwca.
Wysoki komisarz odrzucił dziś ostat że nie może zmienić swej decyzji.
rach i warsztatach. W szkołach prze
Dziś wieczorem po demonstracjach nią petycję riożoną przez obronę Ben• . •
rwano zajęcia.
protestacyjnych na ulicach Jerozolimy Josefa oświadczając, że.nie widzi powo
Londyn,
28 czerwca
W Jerozolimie zamarło wszelkie ży rząd proklamował w mieście stan wy du do zmiany decyzji naczelnego do
Minister Mac Donald przyjął dziś
cie w dzielnicach żydowskich.
jątkowy wydając zakaz ruchu uliczne wódcy sił zbrojnych gen. Hainjnga, któ na półtoragodzinnej audiencji ZabotyńGrupa kobiet usiłowała poprowadzić go od godz. 8 wieczór do godz. 6-ej ra ry wyrok śmierci zatwierdził.
skiego, któremu oświadczył, że nie mo
demonstracje uczenie żydowskich szko no. Po południu ogłoszono w całej Pa
Obrońca Ben-Josefa otrzymał rów że uczynić nic, aby zmienić decyzję
ły żeńskiej przed rezydencję Wysokic- leśtynie żałobę.
nież Ust od gen. Haininga, który pisze, gen- Haininga.
K 0

Wysoki Komisarz oimóiił ułaskawili

List g e n . H a m i n g a d o o b r o ń c y B e n Josefa. — S t a n wylątKowy w J e r o z o l i m i e . - Ż y d z i ogłoś li ż a ł o b ę

emiecl

jęta ma być w ramy czteroletniego planu i sfinansowana przy porno'
cy międzynarodowej pożyczki w kwocie 120 milionów dolarów

iędzynarodowa konferencja w sprawie uchodźców rozpocznie se 6 lipca w Evan

Evian-les-Ba'ms, 28 czerwca czy o tym, iż problem emigracyjny za- sytuację Ż y l i w także w inriych krajneh.
teresy szeregu państw, zaangażowane
Międzynarodowej
konferencji do interesował w znacznej mierze kraje de i oprócz Niemiec.
w
akcji pomocy emigrantom organizacje
praw uchodźców, która rozpocznie się mokratyczne, które ze swej strony po- • W kołach działaczy emigracyjnych
wyrażają
nadzieję, że obraay w Evian
lipca, ma być przedstawiony przez winny zwrócić baczną uwagę na ciężką i wyraża się pogląd, że w chwili obi:cnakreślą
drogę,
która jeśli nie rozwią
entralne organizacje żydowskie projekt MMMMMMTMMMMMAMMMMMMMMM
\ nej byt 4 i pół miliona Żydów w Eurozteroletnicgo planu emigracyjnego, któ
W okresie pokwltanla prawdziwa naturalna' pje Środkowej i Wschodniej
jest po że tego problemu radykalnie, to ptzyiiaj
ż j ''.agrrżony. Biorąc przeto pod U- mniej przyczynić się będzie musiała do
yby objął 400 tysięcy Żydów z Nie- woda gorzka Franciszka-Józela iest od dawna
.
t
l
zaostrzenie kwc- jego złagodzenia i zapobieżenia ewen
liec, b. Austrii i innych krajów. f!mi- wypróhowauym środkiem domowym. Usuwa i
zaosuzcnit h w t tualnym ujemnym konsekwencjom.
racja ta miałaby być finansowana przy ona przeważną ilość powstałych zmian, jakie, ty* ,
Organizacje żydowskie uważają za
omocy międzynarodowej pożyczki w mogą występować w różnych odcinkach prze-, stu uchodźców może nawet wywołać
wodu pokarmowego.
• I zatargi międzynarodowe i naruszyć in•ysokości 120 milionów dolarów. Szcze — W — — — W ^ P M I I I I I I I I I M Ł — — I H I M I J I I 1 I — M — 1 » możliwą akcję'w dwttch kierunkach: l )
przyjazne wyjednanie u odnośnycli
ó!y projektu sa. następujące:
państw zaprzestania prześladowań l
1) Plan czteroletni przewiduje emidyskryminacji mniejszości żydowskie!
rację 100 tysięcy młodych Żydów rocz
oraz 2) zapewnienie prawa azylu uchodź
ie, w tej liczbie 50 tysięcy mają. stano
com, którzy już zostali zmuszeni do owić uchodźcy z Niemiec i Austrii.
Warszawa. 28 czerwca. , twierdzenie wyroku na mordercę Sta- puszczenia kraju ojczystego -ze wzglę
2) Z liczby 100 tysięcy emigrantów
Sąd Najwyższy rozpatrywał dziś 6 nisława Brylskiego, na mordercę Figla- dów wyznaniowych lub narodowych.
ciągu roku, 50 tysięcy ma ossiedlić
spraw karnych, w których zatwierdził rza, na bandytów dwóch braci KoslńJednocześnie
reprezentowane w
ę w Palestynie, 30 tysięcy w Stanach
8 wyroków śmierci. Jest to rekord, skich 1 ich towarzysza Pichonla. na Bo- Evian rządy hedą wezwane do stanow
jednoczonych — w ramach obecnych
dotąd w Polsce jeszcze nienotowany. iesława Samosluka. mordercę dwóch czego i oficjahicgo siwlerdzenia. że nie
'ot emigracyjnych, 20 tysięcy zaś ma
Wyroki śmierci, które zatwierdził dziś policjantów w M a l o p i
| wreszcie stoją one na »tanoW'$Vii braku miejsca
ć kierowanych do innych krajów imiSąd Najwyższy, wydane zostały wszyst na Hakona z Tarnopola, który dał się dla Żydów w kraiach ich obecnego za
acyjnychkie w stosunku do znanych i najbar
mieszkania, w których żyia mii od setek
3) Przyjmując, że 150 tysięcy w y - dziej niebezpiecznych morderców i ban wynająć do popełnienia morderstwa 1 lat i gdzie znacznie sie przyczynili do
przyjął
za
to
100
złotych
tytułem
wy
odżców będzie mogło osobiście lub dytów.
ich rozwoju gospodarczego i kulturalne
nagrodzenia.
'•zy pomocy krewnych
finansować
Tak więc, pierwsza ze soraw — za
go. Polityka ekstreminacyinn bowiem
Część
z
pośród
skazanych,
dzisiaj
Yój wyjazd, pozostają do pokrycia ko
nodważa zasady nrawa nie tylko w od
ta emigracji 250 tysięcy osób. Jeżeli twierdzenie wyroku śmierci na słynne-1 składa podania o ułaskawienie do Pana nośnych krainrli. lecz stwarza znra^m
go
rtandytc
Martiszaczkc.
dalej
—
za-1
Prezydenta
Rzeczypospolitej.
zyjmie się. że koszta wyjazdu i sko
zaoeniony prdblem o rhatnVfor^c niięłowania jednego emigranta wynioFenomen wśród dzjecl i a'!orów całego świata
dzynnrndmwni.
o k i l o 450 dolarów, należałoby uzyOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC^OOPOO
ać sumę 120 milionów dolarów, włąajac w to koszta administracyjne.
Dziś o g. 12 i 2
W piątek
posiedzeń e
senatu
4) Suma powyższa jest zbyt wielką,
PORANKI fl5
na czele 100-osobowe] rewii
Warszawa, 28 czerwca.
y mogły ją zrealizować same tylko
Ceny od
«
w filmie tez i radości p. t
99
(PAT). Plenarne posiedzenie senatu
ganizacje żydowskie. Konieczna bęwyznaczone zostało na piątek, dn. 1-go
ie przeto międzynarodowa pożyczka
DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH!
lipca nr. o godz. 10 rano. Nn biedzeniu
Mjiiic proiektu — pięcioprocentowa)
POI.ORES DEL RIO I GEORGE" SAND " ~
tvm nastąpi uczczenie pitni."-j
p. st.
r n ma bvć zamortyzowana w ciągn
we wspaniałym szpiegowskim filmie.
Cara.
marszałka
$cjmu
R.
P.
lat.
Uziś o godz.' 12 i
Tego samego dnia senat rozpatrzy
Organizacje żydowskie wskazują, że
2 PORANKI
szereg projektów ustaw, które uchwala
nferencja w Evian najlepiej świad
Ceny
do dn. 1 lipca komisje senackie.
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„Ignacy Paderewski-żydowski planista..."
Niemieckie informacje odznaczają się „dokładnością"
Za dawnych czasów Niemcy słynę
ł y z gruntowności...
Sumiennie i gruntownie były też za
zwyczaj opracowywane książki nie
mieckie z różnych dziedzin wiedzy.
We współczesnych Niemczech su
mienność i gruntowność należ'1. oczy
wiście, do przeszłości, również w dzie
dzinie bibliografii. Oto dowód — chy
ba wystarczający.
Nakładem firmy wydawniczej „Karl
Hiersemaim" w Lipsku ukazała się
książka, zawierająca portrety znakami"
tycn osobistości. Pod każdym portre
tem znajduje się krótka biografia.
Na jednej ze stronic tej książki w i d 

nieje portret Ignacego Paderewskiego.
Tekst, umieszczony pod tym portretem,
brzmi następująco w dosłownym pol
skim tłumaczeniu:
„Paderewski — Ignacy ,|an, ż y d o w s k i pianista, kompozytor, poli
tyk, premier, 1860".
. Autorem „biografij", zawartych w
powyższej książce, jest niejaki Hans
Singer. Należy, oczywiście, przypusz
czać, że „pisarz" ten nie wie wiele o Paderewskim, ale — można też skądinąd
przypuszczać, że chodzi o specyficzną
„zemstę", wiadomo bowiem, że mistrz
Paderewski nie żywi zbytnich sympa
tii dla Niemców...

Schuschnigg jest więziony
dla... własnego

bezpieczeństwa
długo pozostawać on będzie w stanie
odosobnienia, jednak odosobnienie to
chroni go przed ewentualnymi atakami
ze strony oburzonej i niezadowolonej
ludności z jego rządów",

W "deń, 28 czerwca.
(PAT) Przedstawiciele urzędu pro
pagandy oświadczyli dziennikarzom za
granicznym, że b. kanclerz Schuschnigg
znajduje się w Wiedniu, oświadczając,
że „nie jest wprawdzie wiadome, jyk

JA

NIE WSŹYSTKOĆ ZŁOTO
GO SIĘ BŁYSZCZEĆ ZWYKŁO..
Ze się nos świecił pannie
pudrem go sprószyła,
wiedząc, że nie ze złota,
by nosem świeciła.

rpOIDDIEIB
A1T.IBA

Reforma Banku Francji
Paryż, 28 czerwca.
(PAT) W ostatniej transzy dekre
tów gospodarczych rządu Daladier. któ
ra zostanie opublikowana we czwartek
rano, znaleźć się ma dekret, wprowadza
jacy poważne zmiany w statucie Banku
Francji, a mianowicie.nadanie Bankowi
prawa sprzedaży i kupna krótkotermi
nowych papierów państwowych;
Tego rodzaju zmiana statutu Banku
Francji oznacza wejście prze/, rząd Da
ladier na drogę polityki interwencji Ban
ku emisyjnego • na rynku monetarnym.

Zarządzenie powyższe umożliwić ma
na przyszłość zakup przez Bank Fran
cji na rynku monetarnym krótkotermi-.
nowych bonów państwowych.

60 proc. Żydów w Czermowcach
pozbawiano

obywatelstwa

Czerniowce, 28 czerwca.
:. (PAT) Komisja weryfikacyjna sądu
okręgowego w Czerniowcach dokonała,
dotychczas rewizji prawa obywatelstwa
330 osób narodowości żydowskiej z
Czerniowiec.
Komisja zatwierdziła prawo obywa-1
teistwa 114 Żydom, 187 zaś odmówiła.
Pozostałe 29 wniosków przekazano są
dowi apelacyjnemu.
Liczba Żydów, pozbawionych do
tychczas obywatelstwa rumuńskiego w
okręgu czerniowieckim, wynosi około
60 procent.

Manewry floty sowieckiej
przy brzegach Estonii
Tallmn, 28 czerwca.
(PAT) Prasa estońska donosi, że w
ostatnich dniach w pobliżu estońskich
wód terytorialnych odbywały się ma
newry sowieckiej floty bałtyckiej z udzialem okrętów liniowych, łodzi pod
wodnych oraz wodnosamolotów, które
parokrotnie ukazywały się w pobliżu
miejscowości W i r u , Waidla i Stenkaeri,.
położonych na terytorium estońskim.

Cholera w Hongkongu
Hong Kong, 28 czerwca.
(PAT). Groza epidemii cholery staje
się coraz bliższa. Stwierdzono bowiem,
że pewien członek załogi statku niemiec
kiego „Assuan" zaraził sie^ cholerą ką
piąc się w porcie.
Wśród setek uchodźców przybywa
jących ze Swatów, stwierdzono w ub. ty
godniu 600 wypadków cholery. Jak do
tąd w samym Hongkongu stwierdzono
tylko 23 odosobnione wypadki. Jednak
na ostatnie 24 godziny przypada stwier
dzenie 7 zachorowań na cholerę.

Debata nad tajemnicami wojskowymi
w Izbie G m i n

i sad w o j e n n y , n a d osobą, k t ó r a i n f o r 
m o w a ł a posła S a n d y s a

Londyn, 28 czerwca.
(PAT) Sprawa zdrady tajemnic pań
stwowych wobec posłów, podniesiona
wczoraj w Izbie Gmin, przez posła kon

serwatywnego Sandysa, zatacza coraz
Premier Chamberlain oznajmił dziś
szersze kręgi i zapowiada się jako na w Izbie Gmin, że rząd zgadza się na po
czelne zagadnienie wewnętrznej polity wołanie do życia specjalnej komisji mię
ki W. Brytanii na okres najbliższy.
dzypartyjnej w składzie 10-clu posłów
celem rozpatrzenia całej tej sprawy i że
debata nad wnioskiem posła Sandysa
co do zadań tej komisji' odbędzie się w
czwartek.
Specjalnie wybrana komisja między
partyjna posiada w brytyjskiej proce
durze parlamentarnej jaknajdaiej idące
przywileje sądowe. Jest ona dla spra
wy, dla Tttórej została powołana naj
wyższą 1 bezapelacyjną instancją.
Ministerstwo wojny ogłosiło komu
nikat, że dowódca wschodniego okręgu I
wojskowego, w którego obrębie położo
ny jest Londyn, otrzymał od rady woj-l
skowej będące], jak wiadomo, ciałem [
opiniodawczym przy ministrze wojny,
polecenie natychmiastowego przepro*
wadzenia śledztwa co do okoliczności,
w których ujawniona została osobie |
trzeciej tajemnica wojskowa, dotycząca
obrony przeciwlotniczej.
Według wiadomości, krążących w
kuluarach parlamentu, osoba, która po
informowała posła Sandysa, jest znana,
albowiem dokument, z którego poseł
Sandys zaczerpnął swoje Informacje, a
w którym dokładnie wyszczególnione
były ilości dział przeciwlotniczych, ja
kimi rozporządza W. Brytania oraz w
których znajdowały się szczegóły pla
nów co do produkcji tych dział znany
był tylko pięciu osobom I drogą ellmina
cjl władze dojść miały do ustalenh wi
nowajcy.

Nieście pomoc
natbiednpeiszym

ABSOLWENTKI KURSÓW ZAWODOWYCH
ŻEŃSKICH „PRACA", Łódź Wólczańska 21.
W dniu 28 czerwca 1938 r. ukofocyty- Bre-*«
aztein
Dreizensztok E., Fajtfenbaum J., Frav
taj R., Kermazyn A., Lenkinska G., Kram D. |
aby mu nie przeszkadzała w pożyciu z kochanką
Keilson H. Libow S., Lipszyc B., Pereł B., R»«
Warszawa. 28 czerwca, .kochankę i chciał się pozbyć żony.
Czerniowce. 28 czerwca'
binowicz [., Rafałowi; z P., Rajchman A., WaldWzięty w krzyżowy ogień p y t a ń , man Z., Zysman N., Zalkowinz, E., Becak ChWładze śledcze wdrożyły dochodze
(PAT) Według wiadomości ..Univer
Dancytfier S., Fuks M., Igielman S, Zajdów L..
Drzyznał
sod" z Oałaczu. szarańcza czvni dalsze nie w sprawie tajemniczego zgonu 30- 38-letni Stanisław Bilewski
Altman R., Berkenwald Ch.
Epstetn F.. Fiszspustoszenia na polach w powiecie Cu- letniej Janiny Bilewskiej. żony palacza. się, że systematycznie, w ciaeu ostat man T., Frydel P., Grynbaum B., Kujawska Ch.(
Sekcja zwłok ujawniła zatrucie arsze nich kilku tygodni zatruwał żone dosy Zanger Sz., Bicz D., Braun K . Kusin M Kon R
yurlui.
pując do potraw arszeniku Osadzono Bryndzel M., Goździk I.; Goldszmit 1. Hamer S.,
W gminach Foltosti oraz Brancsti nikiem i sublimatem.
Krauze Ch., Lewkowicz G., Luszyńska R., Nowak
Ustalono, że maż Bilewskiej miał go w wiezieniu.
w dorzeczu Prutu, larwy szarańczy
S., Rajs B., Runinowicz Z., Rozenberg H„ Wilk
N., Żuraw G., Ajzen R., Blufarb H. Drelich Ł„
mnożą się z nadzwyczajna szybkością,
Feldman R., Finkelszlein E., Gollieb C , Gotlisb
a walkę z nimi znacznie utrudnia fakt.
R Hercbcrg R., Jakubowicz P.. Moszkowicz R.;
że ziemia jest sucha i żadne środki niej
Minc L., Nowak R., Obl&zlo G., Rozenblum B..
Srwarcbir Ch.. Szaładajewska S., Szames R.
przenikają w jej głąb. gdzie ukrywająJ
Taube Ł.
się larwy.

Szarańcza w Rumunii

Otruł żoną arszenikiem

Powszechność i stałość świadczeń
stworzą silną flotę wojenną
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Zamknięty dostęp na wyższe uczelnie?

Dnia 29 czerwca 1843 roku osiedlił
sft? iv Łodzi pierwszy adwokat, obrońca
sądowy. W ciągu dwudziestu lat liczba
ulwokatów łódzkich wzrosła niewiele:
w 1S65 r. Uczono adwokatóww Łodzi 5,
lotariuszów •/. Byli to adwokaci Jasiński,
Magnuski, Mierzejewski,
Pstrągowski,
Szostkowski oraz notariusze Schłimm,
Uertzberg. Jaworski i Płacheć Id. Wraz
z błyskawicznym
rozwojem miasta od
1870 r. liczba adwokatów w Łodzi wzra
sta: w 1885 roku mamy ich już w Ło
dzi 17, w 1895 — 49, w 1910 r. około 100,
w 1920 r. — 66, dzisiaj adwokatów ma
my w Łodzi około 300.
Liczba notariuszów. która w roku 1865
\yynosila w Łodzi 4, dzisiaj wynosi potad 40.

Czerwiec

W e r s j e o z a m k n i ę c i u w p i s ó w n a 1-szy r o k s t u d i ó w są
b e z p o d s t a w n e . — W y j a ś n i e n i e M i n i s t e r s t w a W . R . i O.P.
Z terenu uczelni akademickich do-j turzystom odbyć służbę wojskowa przed
chodzą
pogłoski — p!sz'j ..Wieczór zapisaniem sie na wyższe uczelnie, wplWarszawski" — które wzbudziły nic-'sy na l.-szy rok tych uczelni beda w tym
pokój wśród tegorocznych m.iturzy-roku zamknięte. Głoszą one dalej, że mi
stów.
jnisterstwo W. R. i O. P. przekazało już
Pogłoski te mówią, iż wskutek posta-i'decyzje w tych sprawach poszczególnowienia. nakazującego wszystkim ma-'nym uczelniom, a nawet wydziałom.

W związku z tymi wiadomościami,
Ministerstwo W . R. i O. P. wyjaśnia,
że sprawa przyjmowania studentów do
szkół akademickich należy do wyłącz
nej kompetencji dziekanów i rad wy
działowych. Ograniczenie jcdn.ikże ilo
ści studentów, którzy mogą być przy
jęci, może być dokonane na wniosek
rady wydziałowej tylko po zatwierdzę
nlu przez Ministerstwo W . R. i O. P.
Ministerstwo stwierdza, że nie wpłynął
P r z e j a z d o d b ę d z i e się u l i c a m i b o c z n y m i . —do niego od żadnej rady wydziałowej
wniosek o zamknięciu wpisów na pierw
A p e l do p r z e c h o d n i ó w
Trasa międzynarodowego rajdu sa dalej ulicą Narutowicza do Wierzbowej szy rok studiów. Nie wiadomo mu też
mochodowego, lvtóry odbywa się óbeć Wierzbową 1 Sporną do Brzezińskie] a nic o tym, aby rady wydziałowe zamle
nie w Polsce, biegnie w dniu dzisiej stamtąd na autostradę Strykowską.
rżały nie dopuszczać kobiet do studiów
szym przez ł.ódź. W związku z tym
Przejazd-samochodów odbywać się w najbliższym roku akademickim.
władze bezpieczeństwa wydały specjal będzie od 8 rano do 7 wlecz. Samocho
ne zarządzenie, mające na celu zapew dy będą przejeżdżały grupami. Władze
nienie swobodnego przejazdu uczestni apelują do publiczności, by przechodzi
kom raidu. a równocześnie zabezpie ła przez jezdnię po przejeździe każdej
czenie przechodniów przed wypadkami. grupy samochodów, celem uniknięcia
Ponieważ ulica Piotrkowska jest wypadków i nieutrudniania przejazdu
to z d r o w i e
częściowo rozkopana, trasa raidu w Lo samochodom.
dzj będzie biegła od ul. Rzgowskiej, • Na'ulicach, przez które biegnie tra 1 wypoczynek dla Dzieci I Dorosłych, sanatoria,
przez Pi. Reymonta, ulicami Napiór sa uaidu postoje pojazdów są W dniu | pensjonaty, mieszkania dla rodzin.
kowskiego, Kilińskiego do Narutowicza dzisiejszym zakazane, (i)

Kaid samochodowy przez Łódź

Drii Piotra i Pawia
Jntro F-gwla Apost.

RABKA

Wschód słońca
3.18
Zachód słońca
19.59
Wschód księżyca 5.52
Zachód kłlętjro* 21.12
Długość dola
16.03
Prrvbvlo dnia
7,5/

Krótkie wiadomości
z powodu świata, odbywać tlę będzie lak
kaidą niedzielę^ w godzinach od 9-eJ do 11-ej
Irano. Korespondencja nie będzie adresatom do.
|ręczona, z wyjątkiem przesyłek pospiesznych.
Telegra! i telefon międzymiastowy czynne będą
normalnie.
ftym,

POLSKA SILNA N A M O R Z U
to spokój i

PÓŁKOLONIE LETNIE rozpoczęły onegdaj
vą
zorganizowane
v wdziałalność.
narku 3-do Półkolonie
Mai
7«d«(niVow.i zostaT \n* '

d o b r o b y t

w

cieniu polskiej bandery

Wielu myśli, że nasza marynarka musi być rzu nic potrzebuje być bynajmniel równa sile
'
'
*
' Dosiadających j któregokolwiek z państw ośclcnych. Bo równo. Z f n , n l i i
i
'
J
, ™ , «
" sąsiadów. Że zaś tak olbrzymi w y - j legie do strategii 1 taktyki działa tu polityka,
a dz eci na półkoloniach wynosi obecnie 3.500.; ,l(ek byłby w najbliższych czasach nlewyko-! Je] to rzecz;, Jest stworzenie
korzystnych
ozostają one pod lachowym kierownictwem 1 nalny — tedy ludzie małego ducha opuszczają •' przymierzy i dobrych stosunków sąsiedzkich,
pędzają w parku cały dzień, odsyłane są zaś K'owy I dowodzą: Oczywiście, marynarka by które z Silnym na morzu każdy chętnie zawrzeIRNMWATNMI An
I 'Q przydała, * l e my takiej duże! ntc potrafmy '• A poza tym wystarczy. Jeśli wielkość te] maryieczorem tramwajami
do Aotn/iu,
domów.
stworzyć, a taka mała zostanie noblta. Tedy narkl sięgnie Kranie,,, stwarzających dla przejclwnlka pewne ryzykw Przykład wymowny:
* • *
! lepiej nie zaczynać
•KONTROLA UPRAWNIEŃ RADIOWYCH j
Tym to obywatelom, niewierzącym w mo-' w konflikcie anglo-ltalsklm flota włoska, Jak
rzeprowadzona będzie w Łodzi, celem wykrycia żllwość stworzenia potęgi morskie) Rzcczypo- j kolwlck czterokrotnie od angielskie! słabsza,
adiopajęczarzy, którzy bez zezwolenia słuchają [ spolltej, powiemy: „Nasza siła zbrolna na mo- potrafiła bez Jednego wystrzału otworzyć soludycyj. W razie stwierdzenia braku uprawnienia,
aiezależnie od grzywny, Jaka zostanie- wymlerzoB, posiadacz aparatu będzie musiał opłacić abo
nament za pół roku wstecz.
ł
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K o n t r t o r p e d o w i e c polski O R P „ G r o m "

• ^•
KONKURS „KROPLI MLEKA'' ogłoszony
przed kilku miesiącami p. t. „Dziecko w społe
czeństwie" nie dał pożądanego rezultatu. Żadna
nadesłanych prac nie została nagrodzona. Są
sne do odebrania w .Kropli Mleka". Tylko pra
ce Nr. 7 i „Malder" mogą być zakupione, Jako
rrńłnione.

blo zamknięte w Gibraltarze I Suezle morze
Śródziemne. Dowódcy strony przeciwne! wie?
dzieli bowiem dobrze że zwycięstwo okup'ć bę
dą mogli tylko długotrwałymi 1 krwawymi ofia
rami.
Polska na morzu słaba — to tylko pokusa
dla nieżyczliwie, czy zaborczo usposobionych
antagonistów. Ale Polska posiadająca flotę —
choćby w granicach zadeklarowanych na kon
ferencji rozbrojeniowej w Genewie — 180 tys.
tonu — to Polska nlowzruszona w swel potę
dze, pokolu I dobrobycie. To Bałtyk otwarty
raz na zawsze!-..
Nie minęło wiele czasu lak spłynął na wo
dę okręt podwodny „Orzeł", zbudowany ze
składek społeczeństwa w Lidze Morskie] 1 Ko
lonialnej zrzeszonego. Piękny to dar I potężna
manifestacja woli narodu na rzecz marynarki
wojennej. Ale tę ostatnia buduje sle n'e ze
składek czy oilar, ale z żelaznego programu
morskiego opartego
na uchwalonych
przez
Seim prawach. O te „prawa morskie" musimy
dziś wielkim głosem wołać.
Wówczas Już nietylko kontrtornodowce. okręty podwodne 1 śclgacze bronić bedą naj
większego skarbu narodu. A w cleniu polskiej
bandery wojenne] będziemy spokojni o przy
szłość Rzeczypospolite], o pokój I przymierze,
o nasz własny i naszych dzieci dobrobyt.

* .'

KOLONIE LETNIE dla dzieci miejskich do
jów wychowawczych zostały
zorganizowane
>rzez Zarząd Miejski w Sidzinie, na Łyse) Górze
nad jeziorami Augustowskimi. Część dziatwy
fuż wyjechała, reszta wyjeżdża w dniu 1 lipca,
śfa Łysej Górze i nad Jeziorami Augustowskimi
colonie łódzkie gościć będą także po 20 dzieci
Kresów Wschodnich.

• .•

OCHRONA DRZEWEK ULICZNYCH powie|rzocn została opiece dozorców domowych. WyJzlal plantacyj zaapelował do dozorców, by po
lewali codziennie drzewka i krzewy, a nadto by
zwracali uwegę na należyte obchodzenie się z
Irzcwkami przez przechodniów. — Niszczenie
Irzcw będzie surowo karane*

Dyżury aptek
Nocy tlmicjstei dyżurują następujące apteki
|3 Kon i S-ka — Plac Kościelny 8, A. Charem
P,;mor«Ua 12 W. Wagner I S-ka — Piotr
tnwłka 67. Z Gorćzyeki — Przejazd 59, I. Zanczkiewic? - Plac Boernera, Z. Szymański
'rzccl-nlnian:. 75, M Epsztein — ul. PiotrkówNr 225

I

Olśnlewaląct
wldowiskoł

Sr*

12. 2. 4,. 5. 8, JO

YTWORNY
ŚWIAT
F--.czyt ekstrawagancji filmowej!
rjoSwiccony pięknu kobiety... •
\
-v : J f?F.NNET I W . RAXTER
Wz.i:' n « I? I 2
. PORANKI
Ceny od

85 gr.

Konto PKO. Okręgu
(na ścigacza) Nr. 4200S.

Łódzkiego L- M. K.

Apel siw. Slupów
do

swych c z ł c n ć w o u?l-ał

Dziś „Dni Morza" osiągnęły swój punkt kulminacyjny, zarówno w naszym „Oknie na
w SimSfc e M r a
świat" — Gdyni Jak ł w całym kralu- Tegoroczne „Dni Morza" odbywają się pod znakiem
Centralne Stow. Kupców i Przemysłowców
Funduszu Obrony Morskie] I zbiórek na nowe Jednostki Iloty wolenne]. Na zdjęciu — nasz woj. łódzkiego (Łódź, u l Piotrkowska ió) w;akontrtorpedowiec O. R. P. „Grom", nowoczesna Jednostka bojowa., AmbicU Lodzi Jest u l u n - ? ? do swych członków z prośbą o jak najliczdowanle ścigacza, na którego'zbiórka pieniężna została Już rozpoczęta. W dzisiejszym dniu " ' ! ' " \ ^ f ' ° !
P 7?.
f * j ^-iricj- szym _„święcie pdchodzie
morza_ przez uczesSniMc:i;s w
Śwlęta Morza 1 pochodach propagandowych w imię szczytnych haseł winni
wziąć udział |, organizowanym
wszyscy łodzianie.
Centralne Stowarzyszenie równocicinie <tp.-"
luje do swoich c«łonkóv o |akajjwydi!n!;j?ło
Konto w P. K- O. Funduszu Obrony Morskie! Okręgu Łódzkiego L. M. K- Nr. 42008
poparcie zbiórki na I O M Itlórej ceteni jer.; i o zbrojenie Polski na morzu.
lc
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EUROPA

Dziś p r e m i e r a !

DSa ^rtre'yH6v^

Rewelacyjny film francuski prod. 1938 roku

Pocz. 12, 2, 4, 6. 8, 10

Racjonalna kuracja z otowa w DOląŁzeWłi a
kąpielami w soli i Ingu cieclinciu^kiii tnn/t l u i
rezultaty lecznicze
nlewspńlnilertile
w w'*<v.t
niż zastosowali i* t\ch kuncii iisubi>«,
Ponieważ zioła ..Clinlekina/.a" H. \ - . n >-\sklego zarówno iak i só' clecliucinHk.i t " V
dostać w każ.dei aniece Inlł (Jroęyn
' i i t«
nawet nie wyjeżdż.iiac d« u/drt-w •••<
i
przeprowadzić Irird^ii >k)ttt'c/.ui '<, «.
órsc<
ciw artretycznii
lncywldualne UsUoettiteitiń
•>;•!*. ż v uzcidiil-i z
'•iKar/.ein

W ogniu kul...
W piekle wojny...
Wśród huku dział..
Zrodziła ste ich

przyjaźń!

wg.

słynnej powieści

Dwaj przyjaciele
pokochali Jedna

kobietę!
o

II
W r. t l
MARCELI.E CHANTAL
P1ERRE RENOIR

NAD FROGRAM: Dzieje pol;kici wyprawy

Ceny mbjsc na
porank' i wszystkie
poz.ost seanse od
polarnej do ZIEMI

TORELLA.

!

1

Bolosław Sidorikl «vn n-c»c'n ' » ''>»e'n
derskłego. ukońozyl wydrl.rl pr-iwn* «- w< -'«•
tu Jóieta Piłsudskieiio w \v'ar&tav.ie t tytułem
magistra praw-

•REPUBLIKA" nr. 176. Środa, 29 czerwca 1938 r.

emcy „asymiluto" Austr

Na czele wszystkich instytucyj stoją Prusacy. — Austriaccy hitlerowcy
buntufą się przeciw reżymowi. — Gauleiter Buerckel uznał austriaków
za „niedojrzałych politycznie". — Seyss-Inąuartowi kazano milczeć...

Wiedeń, w czerwcu.
niedojrzałych politycznie i kulturalnie, Poczynając od 7 roku życia dziecko
W podbitej Austrii — używam spec-1 że będzie ich wychowywał, nimi kiero musi wstąpić już do „Hitler Jugend" 1
jalnie tego określenia, gdyż w ł a d c y ' wał, że będzie mieszał się brutalnie i brać udział w zaprawie narodowo-socniemieccy dawno już postarali się w y  despotycznie w ich wewnętrzne życie jalistyczuej.
bić z głowy Austriakom fantazje na te rodzinne, wogóle do wszystkich dzie
W tych dniach sąd wiedeński rozpa
mat, iż „Anschluss" był złączeniem ró dzin ich życia, że będzie ich niwelował trywał niezwykłą sprawę.
Rodzice
wnych z równymi — odbywa się w i reglamentował.
, sprzeciwili się, by dzieci, syn i córka,
fantastycznym wręcz tempie akcja, ma
Nowe władze pracują pośpiesznie. J wstąpili do „Hitlerjugend"'. Sad w y 
jąca na celu „ujednolicenie" tego kraju Przede wszystkim zwrócono uwagę na dał wyrok; doleci odebrane zostają roz Rzeszą. Ujednolicenie nie tylko pod młodzież. Musi ona przejść musztrę dzicom i umieszczone w domu wycho
względem administracyjnym, pod wzglę wojskową, brać udział w demonstrac wawczym. Motyw: sprzicwianie się
prawdziwie
niemieckiemu
dem ustroju, zrównania
wszystkich jach, pełnić straż, uczęszczać na wykła rodziców
urzędów, wprowadzenia typowej biuro dy „katechizmu narodowego i narodo- wychowaniu świadczy o tym, że nie
kracji pruskiej — ale i pod względem | wo-socjalistycznego*. Na naukę szkol wolno pozostawiać dzieci pod ich wpły
kulturalnym. Rzesza chce zasymilować ną i na rozrywk nie pozostawano im wem.
Nowe władze walczą o rządy nad
Austriaków pod względem duchowym czasu.
z Niemcami.
Wpnpwadzoin została specjalna służ młodzieżą: zdając sobie sprawę, że
— Choćbym miał sześć milionów ba przygotowawczo - wojskowa dla starsze pokolenie może zawieść. Wpro
Austriaków przenieść do Rzeszy i roz dzieci. Uchylić się od niej nie w ' I n o . wadzony dla młodzieży obowiązek si-ęsiać ich tam, by znikli z powierzchni
ziemi, jako oddzielna grupa, a na ich
miejsce sprowadzić z Rzeszy sześć mi
lionów Niemców — przeprowadzę plan,
powierzony ml przez Wodza. — Tymi
WARSZAWSKIE
słowy określił gauleiter Buerckel swą
L
A
B
O
R
A
T
O
R
U
IM CHEM
C
I ZNE s|*kC
misję. Oczywiście, nic do pomyślenia
jest pełna realizacja jego słów. Sześć
milionów ludzi nie przerzuca sie tak. łat
cjalnej pracy. Ubierają ją, karmią i da
wo z jednej dzielnicy do drugiej. Ale
ją dziennie aż 25 feuigów na dr •bnc wy
sam fakt takiej zapowiedzi świadczy,
datki. Po tej pólt./rarot-znei służbie
że Buerckel nie cofnie się przed naj
„ideologie *nei" rozpocznie się obowiąz
bardziej drakońskimi środkami, by z
kowa służba wojskowa. Ta sprawa zo
Ai' >r'i uczynić, pod każdym względem
stała rozwiązana w ten sposób, że po
prowincje Rzeszy Niemieckiej.
borowi austriaccy -ile będą odbywali
„ M i o t ł y " , przywiezione w nadmia
służby na terenie swego kraju, lecz bę
CZY
NIE ZAUWAŻYLIŚCIE TEŻ NIEKIEDY
rze z Rzeszy, już zmiatają wszystko,
I U SIEBIE JEDEN Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H
dą wcielani do wszystkich pułków w
co „niepotrzebne". Autochtonów usu
O B J A W Ó W OSŁABIENIA NERWOWEGO?
Rzeszy, w ton sposób, by nie stanowili
wa się wszędzie z kierowniczych pla
nigdzie
zwarte] grupy.
Łatwa pobudliwość, smutek, drżenie, niepokój, kołatanie serca,
cówek w tempie przyśpieszonym, za
zawroty clowy, uczucie lęku, bcuennosc, niespokojny I M .
Opieka państwa sięgnęła dalej jesz
zniesienie ciuclł na niektórych (teściach dola, przestrach,
stępując ich urzędnikami, sprowadzo
wzmożens pobudliwość wskutek niezgodności, hałasu,
cze.
Ma ona wychować przyszłe żony
chów, pociej do środków odurzających, tytoniu, wyskoku,
nymi z Rzeszy, a cieszącymi się spec
herbaty, kawy, drganln powiek lub migotanie przed oczami,
1
matki.
W Wiedniu powstają już. na
jalnym zaufaniem kierowników reży
nawały krwi, actak-anle, kapryśne usposobienie. oslahlc>i'c
wzór
istniejących
w Rzeszy — „szkoły
pamlccl lub mowy, wreszcie zboczenia sekittalne lub zan:k
mu.
Jest to pierwszy etap akcji gaupopedu płciowego. Jeżeli t wymienionych tutaj objawów
dla narzeczonych".
jeden r a z 4 c o lub kilka j e d n o c z e ś n i e ' występują:
leitera Buerckla — kierować wszyst
Dokonano skrupulatnego przeglądu
kim mogą tylko Niemcy. Pod ich wpły
JEST TO OZNAKA, 12 NERWY SĄ POWAŻ
wszystkich książek ną crenie Austrii.
wem zmieni sie wszystko. Usuwa się
NIE OSŁABIONE I WYMAGAJĄ WZMOCNIENIA
Wszystkie książki, nieodpowiadające
nawet gorących do niedawna entuzja
ideologu narodowo - socjalistycznej, zo
stów narodowego socjalizmu, nawet
stały wycofane z księgarń. Usunięto
najbardziej zasłużonych bojowników o
wszystko, z wszystkich dziedzin, co
„Anschluss". Oczywiście, należy im
mogło przypominać Austriakom ich da
się nagroda. Będą później przctranslowne dzieje. Skonfiskowano i spah.no
kowani do Niemiec, otrzymają tam za
książki historyezne i geograficzne, ma
szczytne posady, ale będą odosobnieni,
py i t. d.
wsiąkną w szary tłum niemicek'. prze
stam być Austriakami.
A po za tym. na każdym k r - k u . na
ulicy, w tramwaju, w kinie, w teatrze, w
Austriaccy naziści buntują się coraz
kawiarni, wszędzie uczy się Austria
jawniej. Wyobrażali sobie to wszyst
ków „nowego sposobu życia", „nowego
ko inaczej. Chcą rządzić, a właśnie
sposobu myślenia*.
odsuwa się ich od rządów. Minto
wszystko, dumni byli ze swe! Austrii.
Czterokrotnie zgłaszał już namiest
Teraz nic nazywa się ona nawet w ten
nik Saysse-Inquart swą dymisję. Nie
sposób. Bun-ckel nosi tytuł gaułelt^ra
przyjęto jej. Mato tego: dano mu do
Ostmarkii. W każdej instytucji, w każ
zrozumienia, że jeśli raz ieszcze pono
dej kancelarii, kierują aparatem wyłącz
w i swą prośbę, moż© sie 'ritwo znaleźć
nie Bawarczycy, Prusacy, Sasi. W gma
w obozie koncentracyjnym.
chu dawnego parlamentu mieści się
Trzecia Rzesza uszczęśliwia naród
obecnie główny sztab dyktatora Ostmaraustriacki.
.1. N.
ku.
Pracuje tu trzystu urzędników. Na
wszystkich piętrach, na schodach, na
korytarzach, w dawnej sali posiedzeń i
w kuluarach tłoczą się ludzie w czar
nych i brązowych mundurach. Ani jed
nego Austriaka. Autochtoni nie mają
tu wogóle dostępu. Przepraszam, niałe
sprostowanie. Funkcje pięciu woźnych
spełniają Austriacy.
Na początku, tuż po aneksji Austrii,
mówiono o przesunięciu sił pracy. Au
striaccy
narodowi
socjaliści
mieli
W dniu wczorajszym w wydziale wiednie numerki, poczym należność ta, bezprawiem, ale godzi w pracowników,'
otrzymać posady w Niemczech, nie
mieccy w Austrii. Narazie spełniono cywilnym sądu grodzkiego toczyła się po potrąceniu tenuty dzierżawnej, mia którzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Ody monity nie pomogły, związek wy-!
' tylko jedną część zapowiedzi — nie interesująca sprawa z powództwa zw. ła być przekazywana związkowi.
stąpił przeciwko dyrekcji teatru na dro
Tymczasem
ani
w
roku
ubiegłym,
pracowników
komunalnych
i
instytucyj
mieccy otrzymali pracę w Austrii.
A austriaccy ciągle jeszcze czekają. użyteczności publicznej w Polsce, od za dyrekcji Wroczyńskiego, ani w roku ge sądową.
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Związek dzierżawił w Teatrze Pol zaległość ta wyniosła 500 zl.. w roku ków i z tych względów rozprawa zo
Jeśli można sobie wyobrazić postę
powanie najeźdźcy w podbitym kraju i skim szatnię, zatrudniając w niej kilku bieżącym zaś — 965 złotych, łącznie — stała odroczona. Wówczas przedsta
wiciel związku, p. Matcr. zażądał zabez
w dodatku takim kraju, dla którego ży pracowników i pracownic- Na podsta 1465 złotych.
Związek z w n c a l sie kilkakrotnie do pieczenia powództwa. Sad zatwierdził
w i głęboką niechęć — właśnie tak po wia umowy pomiędzy związkiem a dy
rekcja teatru, Kasa biletowa, przy sprze dyrekcji teatru, wskazując. !żc pracow ten wniosek, zabezpieczając powódz
stępują Niemcy w Austrii.
Austriacy nie spodziewali się, że da;'v biletów, ićwinKześule Inkasowała nicy w szatni maja głodowe zarobki i two na subwencji, jakie Teatr Polski
«!•
i.bratni naród niemiecki" uzna icli za należność za szatnię, wydając odpo nłewypłacanie należności jest nie tylko otrzymuje z zarządu miejskiego.
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UMIERAJĄ MŁODO

Dyrekcja Teatrów Miejskich przed sadem
Dzierżawca szatni, z w i ą z e k pracowników użyt. publicznej, skar
ży dyrekcję o wypłacenie należnych mu 1 4 6 5 z l . — Sąd z a b e z 
pieczy! p o w ó d z t w o na subwencji miejskiej
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TEATR
W s z y s t k i m t y m , k t ó r z y okazali nam serdeczne współczucie przy wy
p r o w a d z e n i u i pochowaniu drogich n a m z w ł o k

Fajwla Piaskowskiego
s k ł a d a j ą serdeczne p o d z i ę k o w a n i e p o z o s t a l i w g ł ę b o k i m smutku
Ż o n a , ojciec, c ó r k i , s y n o w a , s y n o w i e i r o d z i n a

Jifctta worządłzowania

miasta

Podstawy prawne zarządzeń władz

K I ZYK A /ZTUKA*
TEATR POLSKI.
Dziś, w środę i w czwartek o godz 8.30 wie
czorem ostatnie powtórzenia komedii .ienkins'a
„Kobieta i szmaragd' .
W pełnych próbach sztuka Oskara Wilde'a
„Brat marnotrawny".
TEATR LETNI W PARKU STASZICA
Dziś, w środę o godz. 4.30 po pol. i 9-ej wie
czorem oraz w czwartek o godz. 9-ej wiecz dwa
ostatnie powtórzenia „Szóstego oiętra"
W sobotę farsa Feydeau „Dama od Maksy
ma' w adaptacji i* z muzyką T. Sygictyńskiego.
Reżyserują: dyr. Kazimierz Wroczyński i Broni
sław Dąbrowski.
TEATR KAMERALNY.
Występy Teatru żydowskiego.
Dziś i jutro o godz. 9.30 wiecz. komedia mu
zyczna „Motke ze Slobudki" z udziałem pary
amerykańskiej Hymie Jacobsohna i Miriam Kresin.

R o z p o r z ą d z e n i e ministra spraw w e w t r . ę t r z n y c h . — P r z e p i s y ustawy
budowlanej.—Bezpieczeństwo p o ż a r o w e o r a z względy estetyczne
jednak, że dziedzina ta iest Dod wzglę- używalności, wykluczającego powyżdem prawnym
nieuuormowana. - - sze niebezpieczeństwo. Oczywiście odW tych wypadkach można sie posługi- nośne nakazy władzy budowlanej są pować ogólnymi przepisami ustawy budo- przedzane badaiiem komisyjnym na
wlanej. Ustawa pozwaia Ingerować, miejscu, przyczym strona może domazwłaszcza gdy stan obecny zagraża g a ć się udziału osobistego w tych czyn
bezpieczeństwu, oddziaływa szkodliwie ilościach oraz powołania wskazanego
na zdrowie mieszkańców lub szpeci uli przez nią biegłego, zwłaszcza z listy
ce i place publiczne. W Łodzi posiadają biegłych sądowych. W wyjątkowych
— W marcu br. — informuje nas p. organa inspekcji budowlanej znaczne wypadkach, niecicrpiacych zwłoki, gdy
mecenas — minister spraw wewnętrz możliwości rozwijania inicjatywy w niebezpieczeństwu zagrażające życiu i
nych wydał rozporządzenie o sposobie tym kierunku, nprz- pod katem podnie-'zdrowiu ludzkiemu iest bezpośrednie,
ogradzania działek. Rozporządzenie to sienią estetycznego wyglądu miasta
władza budowlana, a nawet policja, ja
jest-właśnie w chwili obecnei realizo
— Trzecia* sprawa, na która należy ko jej organ wykonawczy, przystąpić
wane w dziedzinie zmiany parkanów, zwrócić uwagę — mówi dalci adwokat może do natychmiastowego opróżnienia
otaczających place niezabudowane. — Taubensclilag — jest okoliczność, iż i ewentualnego ogrodzenia zagrożonego
W myśl tego rozporządzenia poszcze znaczna część miasta posiada jeszcze budynku.
gólne działki powinny być odgraniczo nieogniotrwałą konstrukcje budynków,
— Bardzo szeroki jest również —
ne od strony ulicy ogrodzeniem prze ponieważ w okresie. kiedv budowle te kontynuuje adw Taubenschlae — zakres
wiewnym, o wysokości, nieorzekracza- bvly wznoszone, nie • obowiązywały, uprawnień Inspekcji w dziedzinie czu
jącej 2 i pół metra. Mogą to bvć ogro względnie nie były stosowane przepisy, wania nad należytym utrzymaniem bu
dzenia metalowe, drewniane lub ogrod regulujące sposób zabudowań. W mia dynków. M. in- można nakazywać
nicze (siatkowe)' Części metalowe win rę wprowadzania w iżycie nlanu regu wszelkiego rodzaju przeróbki i remon
ny być odpowiednio pomalowane, o ile lacyjnego m. Łodzi budynki te zostaną ty ze względów bezpieczeństwa lub
nie są nierdzewne, zaś ogrodzenia ; usunięte drogą wywłaszczenia za od estetycznych, ale tylko wtedy, gdy stan
drzewa winny być sporządzone z de szkodowaniem. Niezależnie od tego obecny jest wynikiem zaniedbania wła
sek heblowanych 1 pomalowane trwałą mogą ulec rozbiórce budynki zarówno ściciela. Natomiast nie można, domagać
farbą, Kolor, wysokość i wosróle typ drewniane lak 1 murowane, o ile dalsze 'sięzmian.: jeśli, budynek 'Wzniesiony zo
ogrodzenia określa władza' oolicyjno użytkowanie ich zagraża bezpieczeń stał zgodnie z planem i wygląd iego nie
budowlana, w sposób jednolity dla po stwu osobistemu lokatorów względniej ucierpiał z powodu niedbalstwa. Kryteszczególnych ulic oraz harmonizujący I publicznemu, lub też. o ile technicznie,: ria estetyczne, z natury rzeczy chwiej
z otoczeniem. Ogrodzenia miedzy dział-,za pomocą odpowiednich przeróbek lub'ne, winny być stosowane z duża oględ
kami również muszą być przewiewne. użycia środków zapobiegawczych, nie nością — kończy swe ciekawe wynuPlace niezabudowane, budowlane mogą można rionrowarWĆ rmdvnkn rlo stanu ' • - f M i i i n n ? 7 rozmówca.
f0.
być odgraniczone od ulicy prowizorycz
nie pełnym ogrodzeniem drewnianym.
Ogrodzenia nowowznoszone muszą już
odpowiadać tym przepisom, a istnieją
ce, w dobrym stanie, musza bvć dostosowane do nich w ciągu 2 lat. iednakże
f p o ł e c z e ń « l e v o p r o s i p* p r e m i e r a o c o f n ć ę o e
władza uprawniona jest, wedłue swego
uznania, termin ten skracać w noszczeJak wiadomo,- w wyniku inspekcji czyć p. premierowi memoriał z prośbą
gólnych miejscowościach.
wojew. kieleckiego w dn. 23 b. ni. p. o cofnięcie zarządzenia o zwolnieniu

W związku z akcja porządkowania
miasta, która wywołała duże zaintere
sowanie i jest realizowana w tempie
przyśpieszonym, zwróciliśmy sie do zna
nego i cenionego znawcy prawa admi
nistracyjnego, adw. dr. Gustawa Taubenschlaga, z prośba o oświetlenie tej
sprawy z punktu widzenia prawnego.
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WYSTĘPY J. SZEHNGOLDA I F. ADLER
W FILHARMONII.
Dziś o godz. 4.30 po poł. i 9.30 wiecz. sztuka
p. t. „Dos Redełe drejt zich" w obsadzie arty
stów amerykańskich scen żydowskich z Józefem
Szehngoldom i Frencis Adler na czele.
Ceny miejsc od 50 groszy do zł. 1.50. Bilety
do nabycia w kasie Filharmonii.

1

CHÓR DANA W LODZI.
Koncert chóru Dana odbędzie się w najbliż
szą niedzielę, dnia 3-go lipca o godz. 8.30 wiecz.
w Teatrze Letnim przy ul. Piotrkowskiej Nr. 94
(dawniej „Bagatela"). Bliższe szczegóły tego kon
certu podamy w dniach najbliższych.

PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
POLSKIEGO RADIA.
7.15—7.30 :Apel polskich marynarzy — trans
misja z e statku wojennego w Gdyni. 7.30—8.00:
Koncert poranny w wyk. Ork, Marynarki Wojen
nej (z Gdyni przez Toruń), 8.00—3.15: Dziennik
poranny. 8,15—9.00: Poranny koncert rozrywko
wy w Wyk. zespołu salonowego Rozgłośni Po
znańskiej pod dyr. Eugeniusza Raabego (z Pozna
nia). 9.00—10,30: Transmisja nabożeństwa z Gdy
ni (przez Toruń). Kazanie wygłosi ks. biskup
morski Stanisław Okoniewski. 10.30—11.00; Mu
zyka (płyty z W-wy) „Morze" Debussego. 11.00—
11.10: „Serce Władysława IV" felieton, wygłosi
prof. Mieczysław Wimanowski (z Wilna). 11.10—
11.45: „Morze tematem piosenki" (płyty z W-wy).
11.45—11.57: Pogadanka aktualna.
11.57—12.03: Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.
12.03—13.00: Poranek muzyczny (z Poznania).
Wykonawcy: PprnpAską Orkiestra SymI. pod dy-r.,.,
Stamsfawa Dzięgieląwskiego, chór mieszany i,L|UA- |)
nią* pod'dyr.'M. Weigla ofąz solistka (śpiew*.
13.00—13.15: „Dannemora" — wyjątek z powieści
Antoniego Kawczyjskiego
odznaczonej nagrodą
im. Szareckiego. Recytuje Kaz. Pluciński (Pozn.)
13.15—15.00: Muzyka obiadowa. Wykonawcy: Ma
ła Ork. P.R. pod dyr. Zdz. Górzyńskiego oraz Ja
nina Szymulanka (sopran) i Miecz. Bolecki (te
nor). 15.00—15.30: „Miasto Gdynia' — słuchowi
sko dla dzieci starszych według noweli Miecz.
Jarosławskiego — radiofon. J. Tepy (z Katowic).
15.30—16.30: Audycja dla wsi: 1) Wieś a morze,
pogadanka wygłosi Szczepan Ciekot, gospodarz
z siedleckiego; 2) Muzyka (płyty); 3) „Co nam
dała organizacja gospodarstw" — rozmowa Kaz.
Żuławskiego, inspektora org. gosp. z Longinem
1
Krpieńskim, rolnikiem; 4) Pogadanka aktualna.
1
16.30—17.30; Kapela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego i Jerzy Klimaszewski przyśpiewki.
1
17.30—18.00: Transmisja z życia.
1
18.00—18.30: Powszechny Teatr Wyobraźni „Bis
kup z Miry" według Jakuba dc Voragine —
słuchowisko oprać. Barbara Piwocka, muzyka
— Jeśli chodzi o urządzenia podwó premier gen. Sławoj-Składkojyski zwol starosty Brzostyńskiego z zobowiążą
Tadeusza Szcligowskiego (z Wilna)
rzy — informuje dalej adw. Tauben nił z zajmowanego stanowiska starostę r.icm zarazem, że niewykonane dotych
18.30—20.00: ,Na morskiej fali" — koncert roz
czas
zarządzenia
sanitarne
zostaną
i schlag — oraz witryn, balkonów itd. olkuskiego mgr. Cz. Brzostyńskiego.
rywkowy ( z e Lwowa) . Transmisja z sali Ka
nie ma dotychczas ani mieiscowych,
Obecnie dowiadujemy się, że spole- przez społeczeństwo olkuskie w ciągu
syna Strzelców Lwowskich. W oprać. K.
Wajdy, H. Vogelfangera, F. Zandlera i W.
' przepisów, ani rozporządzenia ministra czeństwo olkuskie, za pośrednictwem 12-ch tygodni wykonane,
Budzyńskiego. Wykonawcy: Ork. Rozgłośni
I spraw wewnętrznych, nie oznacza to specjalnej delegacji postanowiło wręLwowskiej, soliści i zespół aktorski.
20.00—20.05: Odczytanie programu.
20.05—20,20: „O wodnym rycerzu w pancerzu" —
pogadanka dla dzieci, wygł. Zofia Zyskowna,
20.20—20.40 Śpiewa chór Juranda (płyty).
20.40—20.55: Dziennik wieczorny.
20.55—21.00: Pogadanka aktualna.
21.00—21.50: „Opowieść o Chopinie" — Il-ga au
dycja w oprać. Witolda Hulewicza. Solista
Henryk Sztompka — fortepian).
21.50—22.10: Wiadomości sportowe ze wszystkich
Rozgłośni P. R.
Wczoraj odbyło się posiedzenie za-Jmysłowy, od zamiatacza poczynając, i komunikują, iż na żadne ustępstwa nie 22.10—22.50;
Od Gdyni do New-Yorku — audycja
, rządu głównego związku majstrów fa- ma ustaloną nazwę i miejsce w taryfie pójdą. Wobec powyższego stralk został
muzyczna. Wykonawcy: Ork. i Chór P.R. pod
dyr. G. Fitelberga oraz soliści
zaostrzony.
brycznych, na którym omawiano pro- płac22.50—23.00: Capstrzyk polskich marynarzy. —
jekt ministerstwa opieki społecznej zaMajstrowie wyrażają tedy zdumie
Transmisja ze statku wojennego w Gdyni.
W inspekcji pracy odbyć sie miała 23.00—23.15:
warcia układu zbiorowego bez wymię- nie, że nazwy majstra fabrycznego, ist
Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. Komunikat meteorologiczny. Poga
nienia nazwy „majster" czv oodmaj- niejącej od zarania przemysłu nagle wczoraj konferencja dla zawarcia ukła
danka aktualna w języku francuskim.
' strzy", o co toczy się spór z orzemy- przemysłowcy nie chcą uznać dla tych, du w fabrykach rękawiczek. Odroczono
0

1

U obronie starosty olkuskiego

Majstrowie nie chcą być anonimami

i żądają wymienienia w u m o w i e ich tytułu zawodowego.—Strajk
w cegielniach trwa. — Zatarg w fabrykach wody sodowej

którym jako pionierom przemysłu two ją jednak do 8 lipca, a równocześnie
' słowcami.
W wyniku obrad powzięto rezolu- rzyli lekaty 1 stypendia, podkreślając, powołano komisję mieszana, która w
że w walce o prawa majstrów polskich tym terminie uzgodni wszystkie spor
I cje treści następującej:
„Majstrowie, zrzeszeni w związku nie ustaniemy, apelujemy raz leszcze do ne sprawy.
majstrów fabrycznych, po szczegóło- pana ministra o ponowne rozpatrzenie
W fabrykach wody sodowej oraz
' w y m zaznajomieniu sie z projektem u- sprawy i wydanie orzeczenia zgodnego
kładu zbiorowego, nadesłanym przez z faktycznym stanem, który winna zba browarach łódzkich wynikł stralk na tle
ministerstwo opieki społecznej w dniu dać na miejscu komisja ministerialna". targów o układ zbiorowy.
23 czerwca br. stwierdzają, "że 1) pro
Wczoraj odbyło sie zebranie woźniWczoraj odbyć sie miała konfercnjektu, przekreślającego role i znaczenie
majstrów w rozwoju przemysłu rodzi cia w sprawie likwidacji straiku w ce-;ców, zatrudnionych w przedsiębiorNiespodziewanie, przemy- stwach transportowych. Na zebraniu
mego przyjąć nie mogą. 2) związek nie gieinlach.
m o ż e z a w i a ć nk adu zbiorowego d l a "łowcy, którzy na poprzedniej naradzie postanowiono proklamować z dniem 4
pi.ftjwii.!.;'v anonimowych, których w y d a l i s k ł o n n o ś ć do ustępstw, o d m o lipca strajk, ponieważ toczące się od 5
struktura organizacyjna przemysłu nie,wili przysłania swych przedstawicieli, miesięcy pertraktacje nie doprowadziły
przewiduje, 3) każdy pracownik orze- nadesłali natomiast pismo, w k t ó r y m d o podpisania układu zbiorowego,
(i)
i

ł
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AUDYCJE ZAGRANICZNE.
18.50 — DROITWICH: „Wesele Figara" — opera
Mozarta.
20.00—SZTOKHOLM: Konccn ..mzyki szwedzkiej .
20.00 — PRAGA it: , Wesoła wojna'- — operetka
J. Straussa.
20.30 — STRASBURG: Kor.ccrl symfoniczny,
20.30 — PRAGA: Koncert galowy.
21.00 — RZYM: „Złoty kogucik" — O p e r a Rimskij-Korsakowa.
21.00 — BEROMUENSTER: „Afrykonka" — ope
ra Mcyerbeera (fragm.).

N&ście ?mm:
najbiean eiszym

g
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Wielka akcja uporządkowania Łodzi pod względem sanitarnym i podnieś m'ś
wyglądu zewnętrznego dała już widoczne rezultaty pozytywne.—Do 15-go lipca
większa część robot będzie zakończona
Akcja porządkowania Łodzi zbliża
robotników, prócz inwestycyj ogólnych
się do punktu kulminacyjnego. Olbrzy
przy których zatrudniono 4073 robotni
mi wysiłek, włożony w podniesienie
ków sezonowych, przy samych robo
stanu sanitarnego i wyglądu estetycz
tach remontowych . w Łodzi znalazło
nego Łodzi, zaczyna wydawać rezul
zatrudnienie ponad 1000 bezrobotnych.
taty.
Wystarczy przejść ulicami śródmie
ścia, które były stosunkowo dobrze za
budowane, zapuścić się w uliczki peryMimo wielkiego tempa prac, mimo
teryj, by skonstatować istotne przeobra
wyznaczania krótkich terminów, wla- j
żenri się Łodzi. Znikły białe, malowane
dze naogół Hberalniie traktują właści
wapnem płoty, krzywe, chylące się ze
cieli nieruchomości, którzy z ważnych
starości, zmienił się wygląd domków,
uzasadnionych powodów opóźniają wy
tak bardzo do niedawna zaniedbanych.
konywanie pracy. Ale za to w stosunku
Nowe płoty z gładkich desek, malo
do tendencyjnie opornych właścicieli
wane na kolory zielony lub stalowo-sza
stosowane są najostrzejsze rygory, nie
ry, nowe parkany ze sztachet, domki
tylko w postaci wysokich kar pienięż
wyremontowane, pomalowane. Jaśnie]
nych, ale 1 kar bezwzględnego aresztu,
i czysto zrobiło się na tych ulicach.
przyczym bezpośrednio po wydaniu
wyroku, skazanych odprowadza się do
Rzecz znamienna, na co zwróciły
aresztu.
nam uwagę władze. Te małe domki na
Dotychczas wymierzono bardzo su-,
przedmieściach, te zaniedbane, szpetne
rowe kary około 400 właścicielom do
ploty — były pierwsze, które zmieniły
mów. W tej liczbie znajduje się 70 proc.
swój wygląd. Właściciele ich, przeważ
recydywistów t. j . takich, którzy wielo
nie ludzie mało zamożni, pierwsi odez
krotnie otrzymywali upomnienia, któ
wali sfę na apel władz i rozpoczęli pra
rzy już byli doprowadzani do starostwa
ce. Często nie mogli pozwolić sobie na
wynajem robotników. Wieczorami tedy, Z poza burzonych, w toku akcji porządkowania miasta, płotów, wyłaniają się ogrody. Na zdjęcia grodzkiego, a mimo to w dalszym cią
gu do robót remontowych nie przystę
gdy przychodzili z pracy, wczesnym
widzimy właśnie ogród na ulicy Wodne) Nr. 16 który był zasłonięty szpetnym parkanem.
pują. Bada się w tych wypadkach do
rankiem, przed udaniem się do pracy,
sami czyścili, heblowali, wyrównywali,
Korzystamy z uprzejmości p. staro- podwórz wybrukowano kamieniem pol- kładnie, kto ociąga się z powodu bra
ku pieniędzy, kto nie może, a kto ma
malowali.
sty Mostowskiego, który w tym nawale nym.
dostateczne środki finansowe i peproOgrom włożonej pracy widoczny pracy znajduje kilka chwil by poinfor
Informujemy się, jak naogół wyko stu ignoruje zarządzenie.
jest także w centrum miasta. Tu znaj mować nas, w jakim stanie znajduje nywane są remonty w mieście.
Praca w Łodzi wre. Łódź zmienia
dują się większo objekty, konieczny był się całokształt akcji, co zarządzono, co
Jeśli chodzi o wielki przemysł —
większy wysiłek dla' ich uporządkowa już wykonano, co znajduje się dopiero bierze się pod uwagę, że niektóre firmy swój wygląd i przestaje być brzydkim
nia. Ale stopniowo, systematycznie w y w stadium roboty.
muszą wykonać olbrzymie prace, mu i zaniedbanym miastem.
rastają wokół domów rusztowania uszą się do tego specjalnie przygotować.
wijają sie na nich robotnicy, a gdy po
Te firmy składają w starostwie pisem
W związku z akcją porządkowania
kilku dniach rusztuwania opadają, prze
Jak się okazuje, do dnia 25 czerwca ne deklaracje, iż w określonym termi
kohywujemy się, że F.ortź wcale nie by dokonano w Łodzi — po za budowla nie roboty będą podjęte. Olbrzymią pra miasta, inspekcja budowlana w l o d z i
ła 4ak brzydka, jak myśleliśmy, że bu- nymi i remontowymi — lustracji sani cę ma do wykonania zarząd miejski, wydała wczoraj zarządzenie dodatkowe
dojyje wcale nie były tak szpetne, jak tarnych w 1484 nieruchomościach, wy 14 ogrodzeń drewnianych, 20 siatko przypominając właścicielom nieruchom
nam się wydawało.
dano 908 nakazów uporządkowania i wych, 3 rozbiórki, parkanów, parki i mości w jaki sposób powinny być od
usunięcia braków, zlustrowano 96 skle przebicia ulic, 15 fasad domów. Remont nawiane fasady domów.
A więc wszelkie elewacje nierticho
pów spożywczych i wydano 37 naka ten kosztować będzie 165.000 złotych.
mości, wykonane w szlachetnej zapra
zów porządkowych, zbadano 64 zakła
wie, muszą być odnawiane również
Jeden fakt zasługuje na szczególne dy przemysłowe. Lustracje te przepro
tylko w zaprawie szlachetnej. Elewa
podkreślenie. Przez wiele lat mówiło wadzają lekarze administracyjni, powia
cje
takie winny być oczyszczane, myte,
Cały
wysiłek
władz
skierowany
bę
towi
i
ich
zastępcy,
przy
współudziale
się o tym, jak mało zieleni ma nasze
miasto. Kilka parków, kilka drzewek na policji i przy pomocy miejskich dozo dzie na to, by w prekluzyjnym termi a po tym nakraplane iarbą mineralną.
nie, do dnia 15 lipca wszystkie roboty
Niedopuszczalne jest malowanie fa
ulicach — i to wszystko. Zastanawiano rów sanitarnych.
się i opracowywano plany, w jaki spo
Ogrom pracy włożono w sprawy bu remontowe zostały zakończone. Czy sad ozdobnych zwykłą iarbą i w kolo
sób powiększyć ilość zieleni, tych natu dowlano-remontowe. Dokonano szcze będą? Jeśli wykona swe prace zarząd rze ciemnym. Wskazany jest polor pias
ralnych płuc wielkiego miasta. Ody o- gółowych oględzin 14.959 posesy] 1 wy miejski i przemysł — terminy hedą ści kowy.
Fasady o zwyczajnej zaprawie, mu
padły płoty na niezabudowanych pose dano 14.135 nakazów remontowych. Do śle dotrzymane. P. starosta dr. Mostów
sjach, okazało się, że Łódź ma wiele, dnia 15 czerwca dokonano remontów w ski informuje nas. że mimo wszystko szą być malowane farbą olejną, w ko
nawet bardzo wiele zieleni. Skrywana 3433 domach, 2260 ustępów, 2190 śmiet odczuwa się w Łodzi brak sil robo lorach jasnych. Malowanie fasad na ko
była zazdrośnie za wysokimi parkana ników, 2074 zabudowań gospodarczych, czych wykwalifikowanych. Częściowo lor stalowy jest niedopuszczalne — jest
mi. Dziś ukazała się w całej krasie. Nie postawiono 2096 nowych parkanów, a jest to wynikiem niechęci przedsiębior to bowiem kolor płotów.
Inspekcja budowlana ostrzega rów
mai wszystkie place niezabudowane są ogółem w robocie w chwili obecne] ców do powiększania swych załóg. To
gęsto zarośnięte drzewami, krzewami, znajduje się 5510 parkanów. Są to cy są główne nieomal powody, v)bok wiel nież przed samowolnym odbijaniem fa
fry, obrazujące wykonane prace do po kości miasta, które nieco przedłużają sad, gzymsów I ornamentów. Może to
zielenią.
być dokonywane wyłącznie za zgodą i
łowy bieżącego miesiąca. W ciągu o- ogólny stan robót.
Ustawianie obecnie nowych płotów statnich 10 dni wyniki te powiększyły
Dowiadujemy się dalej, że roboty na warunkach, wskazanych przez ins
z pełnych desek jest niecelowe. Albo się przeciętnie o 30 proc.
wykonywane w Ł o i z i . dodatnio wpły pekcję budowlaną.
wiem władze stać będą na straży w y 
Inspekcja wyciągać będzie konsek
nęły na częściowe rozładowanie bezro
Równocześnie
zwróceno
uwagę
na
konania rozporządzenia ministerstwa
bocia. Prócz robót inwestycyjnych za wencje z niezastosowania się dc ';arząstan
podwórz.
44
podwórza
domów
ospraw wewnętrznych z dnia 16 marca
rządu miejskiego, który zatrudnia 2174jdzenia.
(i)
1938 r. o sposobie odgradzania działek. trzymały już gładką nawierzchnię, 218

Surowe kary

Dodatkowe zarządzenia

Co tuż zrobione

Nie znal śmy Łodzi

Rozładowanie bezrobocia

Zieleńce i kwietniki na podwórzach

Ogrodzenie musi być przewiewne. Musi
być z siatki metalowe] lub sztachet. A
postawienie płotu z pełnych desek tam,
gdzie ma być parkan druciany, uważa
ne będzie jako niewykonanie polecone] p r z e w i d u j ą n o w e p r z e p i s y , p r o j e k t o w a n e p r z e z Z a r z ą d M i e j s k i —
roboty. Jeśli siatka czy sztachety me
P r z e m i a n o w a n i e n a z w s z e r e g u ulic w Ł o d z i
talowe mają stać na podmurówce —
W związku z wyznaczonym na i ki uliczne powinny być stale oczyszcza nazw ulicom, które dotychczas ich nie
wysokość te] podmurówki nie muże
ne z śmieci, odpadków i nieczystość posiadały.
przekraczać 1 metra. Ogrodzenie musi czwartek, 30 b. m. plenarnym posiedzę oraz przynajmniej raz dziennie przy
M. In. ulica Emilii przemianowana
być przewiewne. I jeśli właściciele pla niem tymczasowej rady miejskiej — od zwoicie zamiatane. Zamiatanie powin zostaje na ul. Ks. Biskupa W. Tymie
były
się
posiedzenia
komisyj
radziec
ców nie zastosują się do tego, będą
no odbywać się o godz. 7 rano. W dni nieckiego, część ulicy Cieszyńskiej na
musieli i tak wszystko raz Jeszcze kich, regulaminowo-prawnej i do spraw suche i ciepłe, przed zamiataniem, ulice ul. Paderewskiego, ul. Zawiszy na ul.
ogólnych. Na posiedzeniach komisyj
zmienić.
nych przygotowywano wszystkie spra muszą być polane woda. by zabezpie Zawiszy Czarnego.
Władze administracyjne i policyjne w y , które znajdą się w czwartek na czyć przechodniów przed kurzem. Po
Nowe ulice otrzymają m. in. nazwy:
pracują niezmordowanie od kilku ty plenum.
lewanie ulic nadto musi się odbywać ulica między Wapienną a Czartor\ sl ie
godni nad sprawą uporządkowania mia
kilkakrotnie w ciągu dnia. Miejsca sta go otrzyma nazwę ul. Elektoralnej, uli
Z ciekawszych spraw, które omó łego postoju dorożek, platform, wozów, ca między Matejki i Konstytucyjni, bę
sta. Wszystkie wysiłki skierowano naj
wykonanie zarządzenia p. premiera wiono na posiedzeniach wymienić nale samochodów, taksówek i t. d. na ulicach dąca bocznicą ul. Narutowicza otrzyma
gen. dr. Składkowsklego. na podniesie ży przede wszystkim zatwierdzenie i placach powinny być codziennie zmy nazwę ul. gen. Stachiewlcza, ulica bucz
nie poziomu estetycznego i sanitarnego przepisów o urządzaniu podwórz w do wane wodą. Na terenie każdej nicrucho na od Gdańskiej, miedzy Radwańską a
miasta. Starosta grodzki dr. Mostow mach łódzkich. Przepisy te przewidują mości musi być urządzenie do trzepania ks. Skorupki otrzyma nazwę im. Trapski poświęca tej sprawie nie tylko go zakładanie na podwórzach zieleńców, odzieży, pościeli i dywanów, a w klat szy, ulica boczna od Krzemienlecku!? —
dziny urzędowe, lecz od wczesnego ra kwietników, ogródków, chodników z kach schodowych spluwaczki, napełnio ul. gen. Grąbczewskiogo. iiHeu ! t ?tta
na do późnego lyieHwra "snbiścic trwałej nawierzchni, z płyt betonowych ne wodą. Przepisy regulują, też sprawę od Wileńskiej — ul. Kajakowa, ul. bceź
wszystko kontroluje, odbywa lustracje asfaltu, kostki kamiennej lub klinkieru. ustępów, dołów biologicznych i t. d.
na od Przemysłowej otrzyma nazwę ulną mieście, wydaje zarządzenia, rozpa
(i)
Załatwiono również sprawę prze Im. Wł. Łozińskiego i t. d.
W dalszym ciągu przepisy ustalają,
truje odwołania, odbywa konferencje.
że ulice, place, jezdnie, chodniki i ście- mianowania szeregu ulic oraz nadania

w uzdrows
ikach krajou
Nowe łazienki mułowe w Bu
Rozbudowa i europeizacja Buska — Stały wzrost frekwencji
Busko położone jest w pow. stopnickini, województwa kieleckiego, w pięk
nej dolinie, otoczonej wzgórzami, na
wysokości 183 mtr.
Komunikacja autobusowa z Kielc do
Buska została w ostatnim czasie znacz
nie usprawniona. Na linii Kielce — Bu
sko kursują obecnie wielkie luksusowe
autobusy P.K.P. najnowszego typu, pra
wie zaś cała trasa otrzymała ^nawierz
chnię asfaltową.
Pomimo tych udoskonaleń sprawa
dobrej komunikacji, posiadającej dla
pełnego rozwoju zdrojowiska wielkie
znaczenie, znajdzie zasadnicze rozwią
zanie dopiero po zbudowaniu linii kole
jowej Kielce — Busko — Żabno — Tar
nów.
Sezon bieżący w Busku — jak nas
uprzejmie informuje dyrektor Zakładu
Zdrojowego, p. Ini. Jan Rokosz — roz
począł się naogół bardzo dobrze, na co
wskazuje dotychczasowy wzrost zaró
wno frekwencji kuracjuszów, jak i
zwiększenie sie ilości wydanych kąpie
li o przeszło 10 procent. Frekwencja w
Busku od szeregu lat ma tendencję
zwyżkową. W roku ubiegłym np. licz
ba kuracjuszów była o 20 proc. więk
sza, aniżeli w r. 1936, osiągając cyfrę
6797 osób. Wogóle Busko, jakc zdrojo
wisko o wybitnych walorach leczni
czych, dzięki swej siarezanej solance,
ma frekwencje pewna l posiada wszyst

kie warunki dalszego rozwoju.
jako miejscowości kuracyjnej, na wy
Znaczenie Buska, jako zdrojowiska, sokim poziomie, o czym świadczą: do
oraz wzrost jego popularności w całym brze utrzymane jezdnie \ chodniki, pięk
kraju, idzie równolegle z jego rozbudo ny park, skanalizowanie zakładu zdrową ł enronelzaetn. Uusko n n j enererjr fnwejro i zdrojowiska i t. d. Wszystkie

r
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BUSKO - ZDkój
czną administracją dyrektora inż. J. Rokosza, rozbudowuje z roku na rok swo
je urządzenia lecznicze, nie zaniedbując
równocześnie prac i wysiłków, zmie
rzających do utrzymania całości Buska,

Rekordowy

te okoliczności stwarzają dogodne wa
runki do rozwoju i rozbudowy Buska,
dowodem czego jest cały szereg no
wych budowli i pensjonatów, zarówno
prywatnych, jak j społecznych.

rozwój

Doskonałe urządzenie I s c ^ k z e .
Pierwsze wrażenie, jakie odnosimy,
przyjeżdżając po paru latach do Rabki,
jest to, że Rabka zmieniła się prawie
nie do poznania.
Przyrodzone warunki klimatyczne,
liczne źródła mineralne o typie solanki
ze znacznymi ilościami jodu i bromu,
piękno krajobrazu Beskidów Zachod
nich, bogactwo lasów, rzeka, łagodny
klimat, oto pokrótce czynniki naturalne,
które sprawiły, że Rabka zajęła jedno
Z czołowych miejsc wśród uzdrowisk
polskich.
Są to naturalne wartości przyrody,
wartości duże i nie do zastąpienia. —
Przestrzeń, perspektywa, bujna roślin
ność, słońce, woda.
Przyrodzone warunki uzdrowiskowe
gąbki spotkały się z mądrą i energiczną
ge.-pcdarką jej właścicieli. Widzimy to
ii.' każdym kroku: dobrze utrzymane
drogi i chodniki, wielki i piękny park,
świetnie utrzymane gmachy Zakładu
Zdrcjowego, urządzenia i laboratoria
!>. iiieze na poziomie europejskim.
W tych warunkach zrozumiała się
Staje \v ielka rozbudowa Rabki i wzrost
popularność] tego uzdrowiska w całej
jpOlsce. Na licznych wzgórzach, które
ikładają się na całość Rabki, powstają
•otaz to nowsze gmachy, wille, pensjo
naty. Obok olbrzymich nowoczesnych
gmachów, wzniesionych przez instytu.:;e o charakterze społecznym, wi
erny cały szereg pensjonatów, prze
znaczonych dla kuracjuszów prywat<iv.il. Wszystkie piękne, nowoczesne,
wyposażone w pełny komfort. Tak dużo
r.
• t l i budynków, wznoszonych po
v > zej części przez inicjatywę pryv.
, ni
spotkaliśmy w żadnej ze
v.'
'.:aiivch przez nas miejscowości
h. . icyfnycte
• pierwszorzędne cukiernie i res '.';i.:.e. dancingi, kino, sala'koncerto• teatralna, klub towarzyski, basen
kąp słowy, korty tenisowe i wycieczki
do% ?niają' całości.
Cała Rabka jest skanalizowana l oświeiiena elektrycznością z elektrowni
Z.iiiiadowsi obsiucującej obecnie cały
r

v

Na czoło nowo wvkoiuuiveli ••••vcstycyj Buska wysuwają sio
ilu
wszystkim' nowe łazienki muji v.\« : i ii
klasy, pełne i częściowe. urz;-,dz< m. we
dług najnowszych zdobyczy i a i i i u i. iinicznych, z zabezpieczeniem niiiw,mu
szych wygód. Kabiny kąpiele w <:, o d 
dzielone są korytarzem od kabin do roz
bierania, a zapewniają kuracjuszowi po
kąpieli wypoczynek w kabinie'wolnej
od wyziewów ; pary. Po zabiegach
mułowych kuracjusz mn morność dłuż
szego odpoczynku. e£ró\vtio »'v samych
kabinach jak i w specjalnych leżalniach.
Całość łazienek mułowych ogrzewana
jest centralnie i nie ustępuje \ niczym
tego rodzaju obiektom nawet w najii.irdziej zachwalanych zagranic-n.\ul .0adach".
Znacznej poprawie uległ również po
ziom lecznictwa slarczanego prze. od
danie do użytku łazienek siarczanach
II i III klasy, przebudowanych % daw
nych łazienek ulgowych i szpit dnieli.
O ile dawne łazienki mieściły po 3 wa
nien w jednej sali klasy III i po 2 w kla
sie I I , o tyle obecnie wszystkie kabiny
przebudowanych łazienek maja tylko
pojedyncze i podwójne wanny.
Zakład przyrodoleczniczy mie<ei siew specjalnym gmachu i wyposażony
jest w konieczne urządzenia i aparaty,
związane z wymienionymi działami
lecznictwa.

2 7 . 0 0 0 kuracjuszy w r. 1937

RABKA
szereg miejscowości od Chabówki do
Mszany Dolnej.
Pod względem frekwencji Rabka
znajduje się w szeregu pierwszych uzdrowisk w Polsce. Frekwencja w roku

Iwonicz
I w o n i c z p o ł o ż o n y jest na p ó ł n o c n y m
stoku K a r p a t , o p a d a j ą c y m w d o l i n ę W i 
słoki, na w y s o k o ś c i 410 m.

Piękna ta
rozwija «ię z

miejscowość u z d r o w i s k o w a
r o k u na r o k , z y s k u j ą c sobie
c o r a z w i ę k s z ą p o p u l a r n o ś ć , co p o t w i e r 
dza n a j l e p i e j s t a ł y
wzrost
frekwencji.

W roku 1934 l e c z y ł o się t a m 8.000 osób,
w 1935-ym o t y s i ą c w i ę c e j , w
1936-ym
już cyfra k u r a c j u s z ó w p r z e k r o c z y ł a

10

tys., a w r o k u u b i e g ł y m d o s i ę g ł a 12.000.
W c i ą g u c z t e r e c h l a t 50 proc, zwiększo
nej frekwencji t o r e z u l t a t , j a k i m się n i e
każde uzdrowisko może pochwalićSilne lecznicze ź r ó d ł a , opisane wielo
k r o t n i e , z a n a l i z o w a n e , p o r ó w n a n e z za
granicznymi — c o n i e r a z w y c h o d z i im

Rabki

Fot Bułhak.

1937 wyniosła około 27,000 osób, w
czym około 48 proc. dzieci. Poważny
odsetek kuracjuszy w Rabce stanowią
również mieszkańcy Łodzi i woje
wództwa łódzkiego.

Jeżeli chodzi o urządzenia lecznicze,
to jak już Wspomnieliśmy, są one w y 
posażone i utrzymane doskonale.
Korzystając z uprzejmości dyrek
tora Zakładu Zdrojowego, p. d-ra K.
Kadena zwiedzamy szczegółowo urzą
dzenia zakładu. Wszędzie wzorowa
czystość, spokój, wygoda,
komfort
i doskonała obsługa.
Oddział kąpieli mineralnych, jodobromo^-solankowydh
dysponuje dużą
ilością" kabin I i I I klasy. Specjalne ka
biny dla kąpieli kwasowęglowych i pian
kowych.
Oddział borowinowy posiada dużą
leżfdnię oraz specjalną kabinę z wszel
kimi urządzeniami do leczenia chorób
kobiecych.
Oddział zawijań „Fango" w mu!
źródlany jest pierwszą w Polsce pla
cówką niezwykle skuteczego leczenia
tą metodą reumatyzmu, artretyzmu i
ischiasu.
Pozatem Rabka posiada oddział hydropatyczny, wziewalnię . inhalatorium
i oddział eiektroterapil. Aparat Róntgena na miejscu. Zakład Zdrojowy ogrze
wany centralnie.

leczniczymi, oddane w ręce specjalistyinżyniera.
Ważną inowację stanowi specjalna or
ganizacja opieki nad kuracjuszami w ogól
nym zakresie, posiadająca do dyspozycji
wykwalifikowany i staranny personel.
Tego rodzaju organizację posiada dotych
czas tylko Iwonicz.
Rozbudowa Iwonicza postępuje szyb
ko z roku na rok. Na terenach zakłado
wych, w najbliższym sąsiedztwie źródeł
i łazienek, oglądamy szereg nowoczes
nych pensjonatów.
W bieżącym sezonie Iwonicz otrzymał
doskonałe połączenia bezpośrednimi wa
raotuja.ee a b s o l u t n ą c z y s t o ś ć t e g o
sku- gonami ze wszystkimi, najważniejszymi
lccznego
z d r o j u , oraz zorganizowanie ośrodkami Polski, to też dojazd do Iwo
technicznego nadzoru nad urządzeniami nicza nie nastręcza żadnych trudnością

na korzyść nawet w stounku do znanych
uzdrowisk francuskich i niemieckich —
od szeregu lat zdobywają sobie coraz licz
niejszych zwolenników.
Cudowne podgórskie powietrze, nie
za ostre, przesycone zapachem karpac
kich lasów, prześliczny krajobraz i wspa
niale spacery, wody pobliskiej Wisłoki—
oto pokrótce wartości naturalne Iwoni
cza.
Tegoroczny sezon w Iwoniczu rozpo
c z ą ł się dobrze. W obecnym sezonie za
stajemy w Iwoniczu dwie poważne inwe
stycje: nowe ujęcie źródła Adolfa, doko
n a n e w najnowocześniejszy sposób i gwa

LECZNICZE WARTOŚCI TRUSKAWCA
„Nafiusfa" unihatem balneologicznym.—Pedantyczna czystość
Truskawiec-Zdrój, położony malow
niczo wśród lesistych wzgórz, z każ
dym rekiem udoskonala swe urządze
nia, modernizuje je do poziomu praw
dziwie europejskiego i oddaje do użytku
publiczności swe źródła lecznicze w
coraz" szerszym zakresie.
W łazienkach truskawieckich wydaje
się kąpiele solankowe ze źródeł o w y 
sokim nasyceniu soli zwyczajnych oraz
soli glauberskich i potasowych, kąpiele
slarczane z szybów „Edward", „Ema
nuel" i „Anna", kąpiele i okłady boro
winowe, wreszcie kąpiele kwaso-węglowe i szlamowe ze szlamu szybowego
1 siarczanego.
Z pośród wód mineralnych, którym
Truskawiec zawdzięcza swe wybitne
stanowisko pomiędzy zdrojami nie t y l 
ko krajowymi ale i zagranicznymi, w y 
mienić należy przede wszystkimi słynną
i riigdzie nie spotykaną „Naftuslę", bę
dącą unikatem balneologicznym pod
względem, składu chemicznego i szcze
gólnych właściwości fizykalnych, nie.
zrównaną w chorobach., nerkowych
i dróg moczowych.
Najważniejszą zdobyczą Truskawca
jest odkrycie i oddanie do użytku k u 
racjuszy źródła wody gorzkiej „Bar
bara".
Dzięki odkryciu tej wody wzmógł
się wydatnie zakres działania leczni
czego Truskawca.

wzorowy porządek

TRUSKAWIEC
Szerokie zastosowanie w nieżytach
jelit, schorzeniach wątroby, przeciw
zaparciu itd. posiada słynny zdrój słono-gorziki „Zofia", jako plukanka do
nosa i gardła świetnie działa woda
„Bronisława". Wymienić należy rów
nież słynne wody slono-glaubersko- źehziste „Maria", silnie promieniotwór
cze szczawy alkaliczno- ziemne ze źró

dła „Józi", które razem składają się na
wartość Truskawca, jako nie zastąpio
nego uzdrowiska dla leczenia szeregu
chorób.
Jedną z największych atrakcyj T r u . skawca są „Pomlarki", olbrzymi basen,
(Chroniony od wiatrów, skąpany w słoń
cu i otoczony wspaniałą panoramą la
sów i wzgórz. Truskawiec posiada nad

to doskonałe urządzenia do upraw'ania
lekkiej atletyki, do natrysków, place
tenisowe, plaże, wysypane piaskiem
morskim, łodzie, kajaki, wodę mineral
ną, ze źródła „Naftusi Pomiareckcj",
a kąpiele siarczano-solankowe czj^nią
również z „Pomiarek" ważny ośrodek
leczniczy.
Oprócz powyższych atrakcyj w celu
uprzyjemnienia pobytu gości w Truskawcu koncertuje stała orkiestra zakła
dowa, odbywają się przedstawienia te
atralne gościnnie przebywających pierw
szorzędnych zespołów artystycznych,
a bar dancing, kino-teatr obok muzeum,
bogatej biblioteki, klubu towarzyskiego
i t. p. znakomicie uprzyjemniają pobyt
w tym uroczym zdrojowisku.
Przez cały rok przewija się przez
Truskawiec 17,000 kuracjuszy, wśiód
których samych lekarzy — conajmniej
400.
Dzięki walorom, pedantycznej czy
stości, oraz sprężystej administarcji, fa
chowego personelu, stał się Truskawiec-Zdrój punktem zbornym elity to
warzyskiej. Całość prawdziwie euro
pejska, bezpośrednia komunikacja kole
jowa z wszystkimi większymi miasta
mi w kraju oraz ceny, dostosowane do
możliwości płatniczych najszerszych
sfer. oto magnes, który ściąga corocz
nie dziesiątki tysięcy gości z kraju
. zagranicy.

Stały wzrost popularności Krynicy
la na obserwowanie przepięknego kra słabienie mięśnia sercowego, miażdży
ca (skleroza) w okresie początkowym,
jobrazu beskidzkiego.
Z innych inwestycyj na uwagę za nerwica serca.
Choroby przemiany materii I gruczo
sługują: budowa szpitala i stadionu spor
towego oraz nowego zakładu przyrodo łów dokrewnych: dna (skaza mocza
leczniczego.
nowa, artretyzm). cukrzyca, krzywica,
Krynica leczy:
choroba Basedowa, otyłość niewielkie
Choroby krwi: niedokrwistość, bied- go stopnia.
Choroby przewodu pokarmowego:
nica...
- a j .[.i.katar
żołądka z nadkwasota. wrzody żo
Choroby
serca
1
naczyń;
wady
serca
Świadczy o tym nalepiej nastrój, ja
ki panuje w Krynicy, w każdym sezonie, wyrównane lub z lekką niedomogą, o- łądka, zrosty pozapalne, nerwice ruchowe
zarówno w lecie, jak i zima. Wszyscy
przyjezdni,' zarówno ci. co przyjeżdżają
tu na kuracje, jak i ci. którzy szukają
wypoczynku i beztroskiej zabawy, znaj
dują w Krynicy wszystko. Doskonałe
urządzenia lecznicze (łazienki, pijalnie,
Zdrojowisko Muszyna położone jestlstrzeni przeszło 1 kim. na plaże., która
wszelkiego rodzaju zakłady lecznicze, pomiędzy Krynicą a Żegiestowem - i stanowi doskonałe miejsce wypoczynwspaniale wyposażone), komfort w pen Zdrojem na wysokości 452 m. nad po- [ kowe dla kuracjuszy. Tak wielka plasjonatach, piękny park, kolejkę zębatą ziomem morza. Zasłonięte masywem ża jest prawdziwą rzadkością w uzdrona szczyt góry Parkowej, teatr, kino, górskim Jaworzyny posiada klimat ła-'!wiskach górskich,
koncerty, kawiarnie - dancingi. Cało godny, co stwarza doskonałe warunki j
Niezależnie od bogatych lasów szpilści dopełniają liczne wyciejzkt do roz klimatyczne i wypoczynkowe.
i kowych, pokrywających otaczające Mumaitych pobliskich miejscowości gór
Muszyna, położona w dolinie Po- j szynę wzgórza, zdrojowisko posiada,
skich.
prądu, wykorzystała umie]ętnie jeden jedyny, w Polsce, olbrzymi las lipowy.
Naturalnymi środkami leczniczymi
Popularność Krynicy, stały wzrost z jego brzegów, zamieniając go na prze-l

Krynica zajmuje wśród uzdrowisk
polskich czołowe miejsce. Bogactwa
naturalne źródeł krynickich, piękno tam
tejszych lasów, krajobrazu i przyrody,
energia, w połączeniu z właściwa, poli
tyką gospodarczą kierownictwa' Kryni
cy sprawJły, że Krynica jest dzisiaj na
prawdę miejscowością kuracyjną na
skale europejską.

Choroby dróg żółciowych: na tle za
palnym i kamica żółciowa.
Choroby dróg moczowych: (nieżyt
kwaśny) i kamica nerkowo-pęcherzowa.
Choroby kobiece na tle pozapalnym,
zaburzenia czynnościowe i rozwojowe,
zaburzenia okresowe i przekwitama.
Niepłodność.

Choroby nerwowe czynnościowe.
Cierpienia reumatyczne: ischias, lumbago.

Muszyny są zdroje wód mineralnych,
borowina, kąpiele słoneczno - powietrz
ne, oraz kąpiele w samym Popradzie,
którego wody posiadają znaczny pro
cent składników mineralnych. M u 
szyńskie źródła wód mineralnych swo
im układem chemicznym nie różnią się
od wód Krynicy, Żegiestowa, Spaa i Ceni
treceville. Według analizy prof. U. J.
w Krakowie dra Marchlewskiego wody
murzyńskie należy zaliczyć do najsil
niejszych szczaw wapniowo-żelazistyąh
w Polsce.
Kąpiele mineralne i borowinowe wy
dawane są w dobrze urządzonych ła
frekwencji, są jakby motorem, pobudza
zienkach. Obok łazienek znajduje się
jącym zarówno Zarząd Zdrojowiska, jak
pijalnia wód.
i kapitały prywatne do co raz tc nowych
Prace inwestycyjne w Muszynie po
inwestycyj. Z każdym rokiem zastaje
stępują szybko naprzód. Odnosi sie to
my w Krynicy nowe urządzenia, nowe
pensjonatów
prywatnych. zarówno do inwestycyj miejskich, jak i
Jedną z najpiękniejszych podkar towych
budynki i pensjonaty, nowe miejsca roz packich ' M i e j s c o w o ś c i uzdrowiskowych, Gmachy zakładu zdrojowego położone prywatnych. Muszyna posiada już obec
rywkowe, wszystkie celowe, Ipiiękne i jest Zegiestów-Zdrój. Mało jesf m i i j - są w pięknym jarze, u stóp bogato za nie szereg pierwszorzędnych bundynwygodne.
scowośu posiadających tak piękna wa lesionych gór, z przepięknym wido ków i pensjonatów, nie ustępujących
W chwili obecnej na czoło inwesty runki naturalne, które s p r a w h j ł , że kiem na wody wijącego się czarow- zupełnie najlepszym podobnym zakła
cyj Krynicy wysuwa sie budowa nowe Żegiestów ! jego okolice należ* d~. naj- nie Popradu, malownicze wzgórza, pola dom w innych uzdrowiskach.
Frekwencja kuracjuszy w Muszynie
go domu zdrojowego, który najprawdo bardzo malowniczych zakątków Pol i lasy, aż na czeską stronę.
podobniej oddany zostanie do użytku na ski. Zcgi?s ów-Zdrój położony est po
Drogi, ścieżki spacerowe, kwietniki wzrasta z roku na rok. Liczba kura
najbliższy sezon zimowy. Gmach no m i ę d z y i lku górami, b o g a t o zalesiony — dobrze utrzymane. Wzorowa czy cjuszy w Muszynie w r. 1937 wyniosła
wego demu Zdrojowego, położony w mi, nad pięknie wijącym się w tej czę stość, staranna obsługa, sprężyste kie przeszła 7 tysięcy osób.
Pobyt w Muszynie, w tym naprawdę
r^.rku. jest już od zewnątrz wykończo ści Popradem. Niektóre z g ó r Żegiesto rownictwo zakładu, zapewniają przy
ny, obecnie wykańcza się instalacje i u- wa liczą ponad 1000 m. wysokości.
jezdnym pobyt miły, wypoczynek f i  miłym i spokojnym uzdrowisku, działa
bardzo korzystnie dla osób przemęczo
Żegiestów, jako miejscowość uzdro- zyczny i duchowy.
rządzenia wewnętrzne.
wiskowo-wypoczynkowa, łączy w so
Mylą się ci, którzy sądzą, że Że nych wyczerpanych pracą fizyczną lub
Wobec wielkiej frekwencji kuracju
bie bardzo szczęśliwie dwa czynniki, giestów jest miejscowością
jedynie umysłową.
szy przy źródle Jana, źródło to zostało
W Muszynie leczone są wszelkie
stanowiące zasadniczą podstawę k a ż  leczniczo - wypoczynkową, wskazaną
znacznie rozszerzone oraz otrzymało
stany
anemiczne, choroby serca, prze
dego dobrego urdrowiska i wypoczyn dla osób chorych, i słabych.
nowe zasklepienie. W ten sposób kura
miany
materii, choroby nerwowe, żo
ku, a mianowicie pogodę I spokój wsi,
Możliwości dobrego urlopu wypo łądka i dróg żółciowych, wszelkie cho
cjusze w roku bieżącym unikną dotych
czasowego natłoku przy wydawaniu tej z najbardziej nowoczesnym komfortem czynkowego, sportów, zabawy, ruchu, roby kobiece, reumatyczne, sprawy wy
wycieczek, są w Żegiestowie nieogra siękowc oraz wszelkie wyczerpania i
cennej wody. Przed pijalnią tego źródła miasta.
Na całość Żegiestowa-Zdroju składają niczone. Latem — kąpiele rzeczne w wycieńczenia po ciężkich chorobach.
zafożeno nowe skwery. Również przed
zawierają
nowvm domem zdrojowym dokonano się, jakby 3 oddzielne grupy, a miano Popradzie, którego wody
Pobyt w Muszynie jest bardzo miły,
dużo
składników
mineralnych,
o tem a przy tym tani. Podczas sezonu na
nowego rozplanowania skwerów.
wicie: 1) Zakład zdrojowy, 2) t. zw.
Łopata Polska, na której znajduje się peraturze dochodzącej latem do 25plaży nad Popradem odbywają się 2 ra
Kolejka zębata na szczyt góry Par
„ W i k t o r " stopni ciepła, piękna plaża, korty teni zy dziennie koncerty doborowej orkie
kowej, ciesząca się wielkim powodze- wspaniały hotcl^pensjonat
sowe, boisko do gier sportowych, zimą stry. Na miejscu znajdują się cukier
oraz
3)
Żegiestów-wieś,
zamieszkała
r*em w sezonie zimowym, czynna jest
—
ślizgawka, saneczki, narty.
nie, kawiarnie i lokale dancingowe. —
lównież i w obecnym sezonie letnim przez ludność mniej zamożną.
Kuracja
Żegiestowa polega na sto W. sezonie letnim ordynuje w Muszynie
Na terenach zakładu zdrojowego,
Przy jej górnej stacji została otwarta
sowaniu szczaw żeiazisto-alkallcziiych kilkunastu lekarzy.
' l w a n r a . dalei zaś nieco znajdują się obok 7 dużych gmachów, ze stylowym
Ca'c zdrojowisko posiada elektrycz
—
ziemnych, zarówno do kąp cli. jak
nowym
domem
zdrojowym
n
a
czele.
!• ortv tenisowe i mielca dla leżakowa
ne
eświciienie.
Na miejscu znajdują się:
posiadających
łącznie
250
pokoi,
mieści
i
i
do
picia.
Stosuje
się
tu
równie*
'Innit, Wieża obserwacyjna, znajdująca
stacja
kolejowa,
poczta, apteka i t. p.
sie na szczycie Góry Parkowej, pozwa- sic cały szereg nowoczesnycL komfor-" skonale kąpiele borowinowe.
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Z polecenia starosty powiatowego
opieczętowana została wczorai willa
Frajmana w miejscowości letnisk"wej
Tuszyn-Las pod Łodzią.
Willa ta zakwalifikowana
/.ostała
do rozbiórki, lecz minio tc Fiaiinnn wy
najął ją na sezon letni 2 Ic tli'kom, któt
rzy zostali obecnie wyeksmitowani.
Poza tym wyeksmitowali \ wczoraj
18 rodzin w tym 68 osób, zamies/.kalych w 2-piętrowym domu- we wsi '\'ogi pod Łodzią, na terenie cegielni l l u bla. Dom ten również będzie /bu /• ny
zc względu na bezpieczeństwo, p i i b k c
ne.

O , ' A

Od wielu lat, od pierwszej niemal
chwili założenia w Łodzi Komunalnej
Kasy Oszczędności, rozważany jest pro
jekt powołania do życia
lombardu
miej
.. —
—
——
— — i
sklego przy KKO — instytucji zastawni
czej, która udzielałaby pożyczek pod
zastaw ruchomości.
Niestety, zarząd miejski musiał zre
zygnować z tego projektu, ponieważ
brak było odpowiedniej ustawy, którą*
by te sprawy regulowała. Coprawda
Warszawa posiada swój Lombard Miej
ski, instytucja ta działa jednak na zu
pełnie innych podstawach leszcze z okresu przedwojennego.
Obecnie sprawa ta może wreszcie
wejść w stadium realizacji. Ogłoszone
zostało mianowicie rozporządzenie mi
nistra skarbu, wydane w porozumieniu
z ministrami spraw wewnętrznych i
sprawiedliwości, pozwalające na two
rzenie przy KKO zakładów zastawnlczych t. j. lombardów. Lombardy upraw
nione będą do udzielania pożyczek pod

zastaw ruchomości | do przechowania
tych zastawów.
Zezwolenia każdej
KKO na założenie lombardu udzielać
będzie minister spraw wewnętrznych.
Lombardy miejskie będą miały prawo
sprzedawać z licytacji niewykupione za
stawy, z tym, że w razie jeśli zastawca
nie zgłosi się w ciągu 10 lat po • dhiór
ewentualnej nadwyżki, jaka pozostała
po zaspokojeniu należności lombardu,
kwoty te przechodzą na rzecz towa
rzystw dobroczynnych,
wskazanych
przez wydział wojewódzki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 1939 i bezpośrednio
po tym terminie zarząd miejski oraz
KKO będą mogły podjąć starania o na
danie przez ministra spraw wewnętrz
nych uprawnienia na założenie lombar
du czyli zakładu zastawniezego.
Powstanie lombardu miejskiego bę
dzie miało duże znaczenie dla najszer
szych rzesz ludności Łodzi, (i)

Londyn, 29 czerwca.
We wtorek Jędrzejowska doznała w
Wimbledonie w ćwierfinale rozgrywek o
mistrzostwo świata dotkliwej porażki z
Amerykanką Jacobs i skutkiem tej po
rażki została wyeliminowana z dalszych
rozgrywek.
Amerykanka wygrała bez większego
wysiłku w dwuch setach 6:2. 6:3. Polka
grała b. słabo, jakby zgóry rezygnując z
walki o zwycięstwo. Zwłaszcza fatalnie
zaprezentowała się Jędrzejowska w 1-ym
secie. W drugim Polka poprawiła się nie
co i'początkowo toczyła się równa wal
ka 1:1, 2:2, a przez krótki czas prowa
dziła nawet 3:2. Amerykanka wyrówna
ła, a pptem już bez żadnego oporu ze
strony Jędrzejowskiej zdobyła trzy na
stępne gemy, a zarazem seta i zwycięs
two.
W drugim ćwierćfinale Helen WillsMoody oez najmniejszego wysiłku, wyeli
minowała Angielkę 6:2, 6:1.
Trzecia Amerykanka Marble równie
łatwo odniosła zwycięstwo nad najlep
szą rakietą francuską Mathicu 6:2, 6:3.
J l l a n a f a h t n r y .
— €ieftawva
sprawa
C
ę
iż
k
ą natomiast walkę stoczyła 4-ta Widzewsaiei
n> sądzie
procy
Amerykanka Fabyan z Dunką SperlingKraliwinkcl. Gra była mniejwięcej w y 
Sąd pracy w Łodzi rozpoznawał świadczy/, źe wskutek tego zajścia zmu
równana, ostatecznie po długiej trzyse- wczoraj bardzo interesująca sprawę z szony jest ustąpić. Równocześnie w y 
towej walce wygrała Sperling 4:6, 6:4, powództwa inż. Arkadiusza Grochul- stąpił przeciwko Widzewskiei Manu
6:4.
skiego przeciwko Widzewskiej Manu fakturze o odszkodowanie w kwocie zl.
Do półfinałów zatem-zakwalifikowa fakturze.
8.200.
ły się trzy Amerykanki i Dunka. W I
W dniu 10 marca br. pomiędzy kon
Sąd, po rozpoznaniu sprawy stwier
półfinale walczy Helen Wills-Moody ze sulem Maksem Konem a inż. GrochulSperling, a w Il-gim Marble przeciwko skhn wynikł incydent. Konsul Kon, ob dził, że inż. Grochułski leszcze przed
Jacobs. Prawdopodobnie finał będzie ro chodząc salę, zauważył, że jedna z pa- rozwiązaniem kontraktu służbowego z
Widzewską Manufaktura podpisał kon
zegrany pomiędzy Amerykankami,
czek"przędzy jest rozcięta i zwrócił na trakt z Żyrardowem. Stało sie to bez
to uwagę nadzorczym. Wówczas mię pośrednio po scysji z konsulem Konem,
dzy inż. Grochulskim a konsulem Ko a przed złożeniem przez niego ustąpie
nem doszło do scysji, w wyniku której nia z Widzewskiei Manufaktury. Z tych
o w
e
S
'c
e
i do k
l
a
s
y A
Terminarz rozgrywek piłkarskich o wejście konsul Kon oświadczył, że — leżeli inż. względów sąd pracy uznał, że odszko
do łódzkiej klasy „A", ustalony przez Ł.Z.O.P.N. Grocliulski nie jest zadowolony, to niech dowanie, bezsporne w innym wypadku,
rircdstewia się następująco: 3-go lipca Kaliski zgłosi swola dymisję.
lnie może by£ wypłacone. I powództwo
K.S. _ K.E. i Concordia (Piotrków) — K.P. ZjedP o ' k i l k u dniach inż. •Grocliulski o i oddalił, (i).
rcczone; 10-go lipca: K.E. — Concordia i K.P.

Echa ustąpienia inż. Grochulshiego

Katendarzyh snottó

Zjednoczone — K.K.S.; 17-go lipca: K.E. — K.P.
Zjpilnoczone I K.K.S. — Concordia; 24-go lipca;
K.E. — K.K.S. i K.P. Zjednoczone — Concordia;
31-go lipca: Concordia — K.E. i K.K.S. _ K. P.
Zicdncczonc; 7-go sierpnia: K.P. Zjednoczone —
K.E. i Concordia — K.K.S.

Jeźdźcy łódzcy
zwyciężają
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Burzenie domków letniskowych

A

Kapitalna komedia muzyczna

PALĄCE

2

R

1 PIOSENKI

w Baranowiczach

Baranowicze. 20 czerwca.
W Baranowiczach odbył się V mecting
popularny Pol. Zw. Jeździeckiego i.za
wody konne Wschodnio - Kresowego
Klubu Jazdy. Wyniki notujemy:
W biegu od punktu do punktu zwy
ciężył por. Kros na koniu Esta przed po
rucznikiem Cegielskim na Barykadzie.
W konkursie szybkości dla pań i jeź
dźców cywilnych zwyciężył łodzianin p.
Osser, na Zamościu 11-ym przed H.
'Strzeszewskim na Owadzie i łodzianką
M.Rionlową na Saharze.

Jubileuszowy wyścig
kolarski Ł
T
K
W dniu 31 lipca na szosie warszawskiej zo
stanie rozegrany 2-gi doroczny wyścig kolarski
drużynowy na dystansie 100 kim. o nagrodę ju
bileuszową 50-lecia istnienia Łódzkiego Towa
rzystwa Kolarskiego.
W roku ubiegłym wyścig wybrała drużyna
Ł.T.K. przed P.T.C., Ł.K.S. i „Orlęciem"' z Pabia
nic. Drużyna, biorąca udział w wyścigu winna się
okładać z 4-ch zawodników, przy czym w Masyfikowaniu drużyn liczy się ogólny czas uzyskany
przez trzech pierwszych kolarzy danej drużyny.
Dla zwycięskich drużyn przeznaczone są licz
ne cenne nagrody. Zgłoszenia do Wyścigu, który
cieszy się dużą pop-ilarnoscią, przyjmują sekreturiat Ł.T.K., Wólczańska 139 (we wforki i piąt
ki od godz. 20.30) za uiszczeniem opłaty 10 zł
od drużyny i nodaniem numerów licencji zawod
ników.

Nadużycia w „Łódzkiej Manufakturze"
B. pracownicy osadzeni w więzieniu. — Dochodzenie trwa
Władze śledcze or->wadzą obecnie
dochodzenie w sprawie nadużyć, ujaw
nionych w jednej z r-ow.i/nicjszych l ó j ż
kicli hurtowni wyrobów r-aweinun/cn
— firmie „Lóclzk-i .Manufaktura", przy
ul. Piotrkowskiej 60.
Nadużyć dopuszczała sic grupa pr<i
cowników tej "inny -lajpewniej w ten
sposób, że operowali sfałszowanymi
kwitami oraz fałszywymi wpisani' do
ksiąg składowych.
Firma jeszcze przed kilku miesią
cami zwolniła p -dojrzanych o dokony
wanie tych nadużyć urzędników, o s t a 

Zjazd higienistów w Lun!ne
Polskie towarzystwo
higieniczne,
które w roku bieżącym obchodzi czter
dziestolecie swego istnienia, organizuje
dziś i jutro zjazd higienistów" pdskicli w
Lublinie. Na zjazd ten, protektorat nad
którym objął p. premier gen. dr. Sławoj
Składkowski, wyjechali z Łodzi naczel
nik wydziału zdrowia w urzędzie woje
wódzkim dr. Salak, dr. Dobrzalski z
państwowych zakładów higieny craz
dr. Misjon, inspektor szpitalnictwa miej
skiego.
W programie zjazdu przewidziano
wygłoszenie 33 referatów, poświęco
nych zwłaszcza zagadnieniom zdrowot
nym wsi. M. in. nacz. dr. Salak z Ło
dzi wygłosi referat p. t. „Sprawy sanitarno-porządkowe na wsi", (i)

ZNOWCJZ
N O W E
TKANSN Y

DERENIOWE
NADESZŁY

RABiNOwlC:
PIOTRKOWSKA

Nasz reporter zanotował:
W mieszkaniu własnym przy ul. Wrocław
skiej Nr. 23 usiłowała pozbawić się życia przez
zażycie nieznanej trucizny 22-letnia Zenobia
Siwccka. Desperatkę w stanie ciężkim przewie
ziono karetką pogotowia miejskiego do szpitaljt
miejskiego. Powodem rozpaczliwego kroku by ly
nieporozumienia rodzinne,
32-letnla Nacha Frajdenrajch (Marysińska 4),
przechodząc przez podwórze uderzona została
spadającą szybą z okna drugiego piętra, wskutek
czego odniosła rany głowy. Rannej udzielił pomo
cy lekarz pogotowia ratunkowego.

• ••
Na ulicy Piotrkowskiej przyłapany został*na
gorącym uczynku kradzieży 29-letni Piotr Malarczyk, bez stałego miejsca zamieszkania. Malarczyka osadzono w areszcie.

• . •

Na ulicy Żydowskiej w czasie gonitwy padł
na bruk 9-letni Łajb Dancygier (Żydowska 43),
który odniósł rany głowy i pęknięcie szczęki oraz
złamanie przedramienia. Pogotowie odwiozło
chłopca do szpitala.

tnio jednau -zecz przeszła w roće poli
cji, która bada dokładnie sam tryb nachinacyj i dazy do ustaleni; sumy. na
• • •
jaką poszkodowana została firma.
Podczas bójki ulicznej poraniony został
W więzieniu osadzeni zostali obec 26-lelni
Stefan Malinowski, zam. przy ul. Buko
nie, już w s
w
o
m
i czasie zwolnieni, nawej Nr. 6. Pogotowie, po nałożeniu poszkodowa
stępujący byli pracownicy ..Łódzkiej nemu opatrunków, pozostawiło go na miejscu pod
M
a
n
u
f
a
k
t
u
r
y
"
'' S Rajchman, L. Auer- opieką rodziny.
bach, M. .}. Kon. Arie Grosman i M.
Kon.
1

KOLONIE AKADEMICKIE Z. A. S
Dochodzenie nie -ostało jeszcze za
„LAMATARAH".
kończone i / tego powodu szczegóły
TATARÓW k. WOROCHTY.
trzymane są w tajemnicy. W
Piękna willa. Boisko. Pla/.i. 'ndywidualne zniż

ki 66 proc. z każdej miejscowości. Pobyt 4-ch
tyg. 85 zl. Ilość miejsc ograniczona.
KRYNICA.
Pensjonat „Akacja". Wykwintny wikt na żąda
nie dietetyczny. Ulgi kuracyjne. Zniżki indy
widualne z każdej miejscowości, w wysokości
60 proc. Pobyt 2-tyg. 70 zl.
Gdynia. 29 czerwca.
DRUSKIENIKI.
obrażeń. Wsiadł Jednak na rower 1 cały okrwa
We wtorek odbył się drugi etap wyścigu wlany przybył na metę- Z
a przekroczenie re Pensjonat „Central-City". Piękne pokoje. W l a '
kolarskiego do Morza na trasie Grudziądz — gulaminu Wiśniewski został iednak zdyskwali sny kort tenisowy. Zniżki indywidualne 50 proc;
Gdynia. Ze startu w Grudziądzu wyruszyło 30 fikowany, gdyż trzymał sic sznura, zwisające z każdej miejscowości. Pobyt 2-tyg. 75 zł.
4 tygodni 140 zl.
zawodników. Wycolall sio Baranek. Grochow go z samochodu, który przed nim iechał. Pierw
TRUSKAWIEC.
ski, Pietrzycki z powodu defektu roweru, a Kol s
ż
e miejsce przyznano Kapiakowl Józefowi,
któ
ski I Kawka zostali wyeliminowani orzez sę ry przebył trasę Grudziądz —
w czasiePensjonat „Belweder". Pokoje komfortowe,
dziego głównego /a zbyt powolna Uzdę.
5:41.40 sek., 2) Bizon w czasie 5:43:01 3) Sta- Własny ogród. Kuchnia dietetyczna I diabeDystans drugiego etapu wynosił 172 kim- — r-uiski 5.43:03, ł) Zagórski 5i43:03.fi)Wasllew tyczna. Tanie ryczałty 3-tygodniowe. Znaczne
ulgi kuracyjne.
Początkowo dopisywała pogoda. Jednak w dru sk. 5:43:03,fi)Blenko R:44:0 7) Koper. S) Kieł
Na wszystkich koloniach stalą opieka lekarska
o
f
s
z
n
a
d
ie
r
.
gie] I trzecie) godzinie lazdy spotkała zawod basa, 9) Kudak, 10) H
Instruktorzy turystyczni i gimnastyczni. Ostat
ników dwukrotnie ulewa..
Po dwuch etapach w ogólne! klasyfikacji
nie dnie zapisów.
Na mecie w Gdyni pierwszy był Wlśnlcw- pi ów ad/i Wasilewski przed Bic-ikicm 1 KopcZgłoszenia i zapisy: Czyt. „ŚWIT", LÓDZ,
sk w czasie 5 g. 39 min. W Orłowie na 4 km. rtinPiotrkowska 64, codziennie od 11-tejdo 13-feJ
przed Gdynią Wiśniewski wpadł na rowerzystę i
W środę kojarzę odpoczywała w Gdyni. — i 17-tei do 21-ej wieczorem w soboty od 2fl-«d
i doznał okaleczeń słowy, ramienia oraz silnych I W czwertek wyrusz* w droga powrotna.
do 22-ej wieczorem.

Drugi etap Wyścigu do Morza
wiiśrwł Jóief Kopia»«
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S E Z O N LETNI P R Z E D Ł U Ż Y S I Ę
Ożywienie obrotów a r t y k u ł a m i modnymi

Giełda pieniężna

Tezą niemiecką Jest, że gospodarstwo plano
Warszawa, 23 czerwca.
we I kierowane przez państwo i panie, narodoNa dzisiejszym zebraniu fieldy walutowo-dewo-soclallstyczną — zwłaszcza zc względu na
wizowej w Warszawie lendeur-a dla dewiz była
słaba, prey obrotach
normalnych
No*cwnno:
Icb totalitarny charakter, prężi: >ść organizacyj
Tegoroczny sezon letni w przemy dłuży się conajinniej do sierpnia.
Amsterdam 293.70, Bruksela 90 10, Kopenhaga
ną, charakter socjalny — a przy tym możliwie śle bawełnianym rozpoczął się — jak
Ożywienie, jakie zapanowało w 117.40 Londyn 26.29, Nowy Jork i 3(i.'j0, Nowy
hermetycznie zamknięte jest samo w sobie źró wiadomo — bardzo późno. Niesprzyja dniach ostatnich, dotyczy przede wszy Jork-kabel 5.30.75, Oslo 132. 15, Paryż 14.80,
dłem s t a l e ]
I
n i e p r z e r w a n e ] jące warunki atmosferyczne odbiły się stkim artykułów specjalnie udałych t. Praga 18.45, Sztokholm 135.60, Zurych 121/0.
p o p r a w y .
naogół niekorzystnie na przebiegu obec zw. „szlagierów". Największym powo Bank Polski płacił za dolary amerykańskie 5.27,
kanadyjskie 5.22.50, floreny holenderskie 92.70,
Jak wiadomo, dość powszechni; koiitrtezą nego sezonu, powodując zastój zarów dzeniem w obecnym sezonie cieszą się franki francuskie 14.60, szwajcarskie 121.20. L.clgi
jest, że objęcie władzy przez partię narodowo- no w handlu hurtowym jak i detalicz tkaniny wielokolorowe np. crepe mate, belgijskie 89.85, funty angielskie 26.20, palestyń
soclallstyczną zbiegło się z przełomem koniunk nym.
oraz wyroby z vistry (artex) p. n. „pa- skie 25.95 guldeny gdańskie 99.75, kot or.y czes
11.50,' duńskie
116.85,
norweski* 131.50,
tury, * b Ich rządy dotychczasowe płynęły na
Obecnie — jak nas informują, żarów tria". Popyt na niektóre z. nich był tak kie
szwedzkie 134.95, liry włoskie 21.6'J, maiki !iulali ogólne] poprawy gospodarczej w świecie ! no z kół przemysłowych, jak i kupiec wielki, że zarówno producenci, jak i nur skie 11.25, niemieckie 71, srebrne 93.
dlatego ich powodzenie
w dziele ożywienia kich — z chwilą ustalenia sle ciepłych townicy nie posiadają tych tkanin na
AKCJE. Na rynku akcyjnym tendencja była
obrotu gospodarczego są w duże] części w y- letnich pogód, daje sie zaobserwować składach.
utrzymana, przy większych
obrotach
akcjami
n i k l e m
t e ] o g ó l n e j
p o p r ą - na rynku letnich towarów
bawełnia
Wypłacalność kształtuje się naogół Banku Polskiego. Notowano: Bank Polsk: !20. Cu
w y.
nych pewne ożywienie obrotów. Acz normalnie przy artykułach, znajdują kier 34, Lilpopy 74, Modhzejów 12.50, Ostrowiec
Na tle tej tezy I kontr-tezy zrodziło się py kolwiek poważniejszych zamówień o tej cych łatwo zbyt, odbiorcy dostosowują 57.25 Żyrardów 52—52.50, Haberbuscr. 48
PAPIERY PROCENTOWE.
Dla papierów
tanie — czy gospodarstwo tego typu, jak obec porze spodziewać
się już nie należy, się do krótszych terminów weksli, przy procentowych
tendencja była slab*za, przy
ne niemieckie,
jest
„k r y z y s o - o d- tym niemniej zamówienia obecne wska artykułach pozostałych terminy się wy więjtszych obrotach 4 i pół proc. pożyczk i wew
nętrzną. Notowano; 3 proc. inwestycyjna I em —
p o r n e". Używamy tego niezbyt dźwięcz żują na to, że sezon letni w r. b. prze dłużają, (u)
81.50, seria 91.25, I I emisja — 82.50, 4 pro;, kon
nego neologizmu, ponieważ dobrze odtwarza
solidacyjna — 67, 4 i pół proc. wewnętrzna Istotę rzeczy.
66.13, 4 i pół proc. listy ziemskie 64.50--64 25,
Chodzi o to, czy gospodarstwo tego typu jest
5 proc. Warszawy z r. 1933 — 74.75—74.38 - 74.50, 5 proc. Warszawy z r. 1936 — 74.50, 5 proc
rozwiązaniem męczącego ludzkość od tak daw
Lublina z r. 1933 _ 61.38.
na problemu przesileń.
vf obrotach prywatnych: 4 proc. pot. dolaro
Niestety — Jak wiadomo — Istnieje poważ
wa 42.50—42.25, 3 proc. państwowa renta ziem- .
ne prawdopodobieństwo, Iż k o n i u n k t u 
ska odcinki po 5000 zł. — 53, odcinki po 1000 zł.
ra
w ś w i e c i e
z a t a m u j e się,
— 54.25, odcinki po 500 zł. — 61.50—61 odcinki
Liczba protestów wekslowych w ma skie 1.051, białostockie 546, wileńskie po 100 złotych — 70.50.
że więc nadchodzi ów moment, w którym gos
Kupon bieżący na 28 czerwca od 8 proc. li
podarka niemiecka będzie mogła zdawać egza ju r. b. zwiększyła się znacznie zarów 605, w tym Wilno 387, woj. uowogródz
zastawnych ziemskich dolarowych gwaran
min ze swej „kryzyso-odpornoścl".
no w stosunku do miesiąca poprzednie kie 285, poleskie 297, wołyńskie 812, stów
towanych wynosi 3.76.
poznańskie
1.231,
w
tym
Poznań
533,1
Mimo, że w niektórych ośrodkach, jak np.go, jak i w porównaniu z majem 19?7
woj. pomorskie 1.400, w tym Byd
w północno-amerykańsklm, recesja jest bardzo
Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ.
| r. Według danych Głównego Urzędu goszcz 258, Gdynia 326, woj. śląskie
silna, że na niektórych odcinkach (ceny surow
Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Ło
ców, zapasy ich) Jest ona wyjątkowo szybka • Statystycznego, zaprotestowano na te 1.130, w tym Katowice 501, woj. kra dzi notowano: dolarówka 42.75—42.50, poz. in
w terapie — obecna laza jest Jeszcze zbyt renie całej Polski ogółem i84.840 we- kowskie 1.255, w tym Kraków 393. woj. westycyjna I-sza em. 81.75—81.50, poz. inwesty
na sumę 21.694 tys. z}, wobec lwowskie 1.289, w tym Lwów 687, woj. cyjna Il-ga em. 82,-75—82.50, poż. konsolidacyjna
wczesna, aby można było uważać, Iż egzamin I ksli
67.50—67.00, poi. wewnętrzna 66.50—66.25, Bank
„kryzyso-odpornoścl" mógł już odbywać się w i 164.286 sztuk na sumę 19.656 tys. zł. w stanisławowskie 515, tarnopolskie 359.- Polski 120.00—119.00 5 proc. L. Z. m. Łodzi 33 r.
'
kwietniu
r.
b.
i
145.330
sztuk
wartości
W pierwszych 5-ciu miesiącach r. b. 67.25—66.75. Tendencja utrzymana.
pełni. Zrozumiałe jest jednak, że lin bardzie]
zaprotestowano
w Polsce
>gó!cm
gospodarstwo jest Izolowane od świata, tym• 17.397 tys. zł. w maju 1937 r.
Z GIEŁDY ZBOŻOWEJProtesty Wekslowe w poszczegól 826.662 weksle na sumę łączna 98.594
stosunkowo dłużej może ono żyć swym odręb
Pszenica
jednolita
28.25—28.75, pszenica zbie
tys.
zł.,
gdy
w
analogicznym
okresie
nych województwach w maju r. b.
nym życiem.
lana 28.00—28.25, żyto I 24.00—24.25, owies 21.25
poprzedniego
roku
679.787
sztuk
war
przedstawiały
się
w
-tysiącach
złotych
W tej chwili Niemcy wykazują więc jeszcze,
-21.50, owies I I 20.75—21.00, mąka-pszenna «w<
mąka
żytnia 36<OO**36 50ij
dalflzy wzrost zatrudnienia. Liczba zatrudnio następująco: Warszawa 5.369. woj. war tości 33.991 tys. zł. Protesty wekslowe zowa 33.00—34.00,
nych — bez Austrii — zbliża się coraz bardzie] szawskie 680, woj. łódzkie 3.168. w tym zwiększyły się więc zarówno ilościowo otręby żytnie 13.00—13.25. Tendencja dla psze^
nicy ożywiona, dla żyta i mąki żytniej — zwyż
do Imponującej cylry dwudziestu milionów lu Lódź 2.54S, wo]. kieleckie 1.702, lubel- jak i pod względem sumy w złotych.
kowa, dla reszty — spokojna.
dzi; stan bezrobocia opadł ostatnio znów po
ważnie, zarówno w Rzeszy właściwej, Jak 1 w
Austrii.
Jednak są już gałęzie, poczynające odczu
Warszawa. 28 czerwca
wać t c h n i e n i e
k r y z y s u
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Oneg Przed Przed
towego.
Najwyraźniej widać to w kopal
Dziś
Niucwa papieru
daj
mles. rpklcn
nictwie węglowym, którego wywóz w sposób
W początkach bieżącego miesiąca Ko- J kauczuku — aż do poziomu, przy który i
widoczny zmalał. Także — w niektórych ga mitet
Wykonawczy Międzynarodowej eksploatacja stała się — w obecnych wa
81.50 81.63 7 9 . 63.75
3"/n Inw. 1. em.
łęziach przemysłu lekkiego, jak zwłaszcza we Konwencji Kauczukowej. Międzynarodo runkach — nierentowna.
w ł ó k i e n n i c t w i e .
wy Komitet Cyny i grupa poważnych
Konwencja Międzynarodowa starała 4 V » % Wewn
66-12 66.2S 64-63 49-88
Okazuje się, że gałęzie eksportowe, które amerykańskich
producentów miedzi — się temu zaradzić przez ograniczenie
od r. 1933 wykazywały nieustanny wzrost pro powzięły decyzje, ograniczające bardzo kontyngentu wywozu. Jednakże jej wy 5o/n Konwers.
"1—
59.53
dukcji, zarówno na rynek wewnętrzny jak I znacznie wytwórczość tych surowców.
siłki w tym kierunku sa od roku neutrali
wywóz — rozpoczynają odczuwać pierwsze
Powzięte uchwały mają na celu zowane przez spadek światowego spo Dolarówka
42.63 41.25
37—
dokuczllwoścl malejącego rynku zewnętrznego. zmniejszenie zapasów, które — jakkol życia kauczuku. Spożycie w 1937 r. wy
64.25 64.50 64.50 52.38
Także I nie wszystkie wewnętrzne czynniki wiek
nie są zbyt wielkie -«- jednakże niosło, mianowicie 1084 tys. t. podczas 4i/» L. Ziem.
kształtują się zadawalająco.
Zbiory zapowia zwiększyły się w ciągu kilku
ostatnich gdy produkcja osiągnęła 1134 tys. t. W
dają się gorzej, aniżeli w latach ooprzednlch.
miesięcy. Drogą ograniczenia produkcji ciągu 1938 r. spożycie spadało w dal 5o/„L.Warsz. 1933 74.50 74.50 72.88 57.75

Protesty wekslowe w maju

zwiększyły się zarówno ilościowo jak i pod wzglę
dem sumy w złotych

Ogriraenie

Wynik rozpoczętego egzaminu „kryzyso-od
pornoścl" nie zapowiada się tak pewnie, jak
wyobrażali sobie kierownicy gospodarstwa nie
mieckiego. Tym więcej będzie zapewne suggesty],
przypisujących możliwe
niepowodzenia
najróżniejszym szkodzącym czynnikom postionnyra.
az

Drugie losowanie
5 i 6 proc. obligacyj potyczki
konwersyjnej m. Łodzi

surowców

i zmniejszenia zapasów pragnie się osiąg szym ciągu — tak. że przypuszczalnie
nąć poprawę tendencji cen.
nie osiągnie w br. nawet i miliona ton.
Jeśli chodzi o kauczuk, to postanowio Zresztą — z wyjątkiem okresu 2 lat:
no obniżyć na III kwartał br. kontyngent 1935 i 1936, t. j . okresu, który nastąpił
wywozu do 45 proc. produkcji, podczas bezpośrednio po rozpoczęciu działalności
gdy w II kwartalf b. r. kontyngent ten Międzynarodowej Konwencji Kauczuko
wynosił 60 proc, a w I kwart.— 70 proc. wej, utworzonej dn. 1 czerwca 1934 r.—
Te kolejne zniżki kontyngentu spo-J produkcja kauczuku przewyższa stale
wodowane zostały ciągłym spadkiem cem spożycie.

M ędzynarodowy kartel stali

K
U
R
S
Y P
O
R
Ó
W
N
A
W
C
Z
E W
A
L
O
R
Ó
W

5o/ L. Łódz. 1933
n

Bank Polski
Lilpop
Zi rardów

66.75

67.50

64.50

52-50

120— 120— 119.25 f 100.—
74—

74.25

52.50

51-75

ib.—

73.50
51.50
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Notowania bawełny
z dnia 27 czerwca 1938 r.
Nowy York. Loco 8.81, lipiec 8.71—8.72, sier
pień 8.71, wrzesień 8.72, październik 8.72, listo
pad 8.75, grudzień 8.78, styczeń 8.80, luty 8 81,
marzec 9.84, kwiecień 8.8V maj 8.77.
Nowy Orlean. Loco 8.80 lipiec 8.76, paździor,
8.82, grudzień 8.89, stycze n8.91, marzec S.95, maj
8.97.

W dniu 30 bm. o godzinie 11 w sali
posiedzeń Zarządu Miejskiego w Łodzi
został odnowiony. — Osiągnięto porozumienie
w obecności notariusza Okszy-Strzez producentami belgijskimi
leckiego odbędzie się drugie kolejne lo
Liverpool. Loco 4.95, czerwiec 4 75. lipie: 4 75
sowanie 5 i 6 procentowych
obligacyj
W związku z tym, że w dniu 30 bm.lrzone następne porozumienie. k*óre obo- sierpień 4.79, wrzesień 4.84, paździor •! 3? lis'o
pożyczki konwersyjnej m. Łodzi z roku wygasa międzynarodowe porozumienie j wiązuje do chwili obecnej, przeprowadza I pad 4.90, grudzień 4.92, styczeń 4 94 iu!y 4.95,
marzec 4.97, kwiecień 4.C8. maj 50t czc: •.-.•)• c
1934.
producentów stalk już w maju rozpoczę- jedynie reglamentacje kontyngentów eks 5.01, lipiec 5.20.
Z 5 proc. obligacyj rozlosowanych bę to rozmowy w sprawie ewentualnego od- 'portowych.
W ten sposób regulowana
Egipska. Loco 7.69.
dzie 8.400 złotych, a z 6 proc. — 123.250 nowicnie tej umowy. Przedłużenie urno-(jest konkurencja na rynkach międzynaUpper. Loco 5.96, lipiec 5.84, wrze:-ic:i 5.M
tl
wy kartelowej napotykało na pewne i rodowych, bez mieszania sie kartelu w paździor. 5.85, listopad 5.90, slvri-.cn 5. 3 nr:.-: .
6.00, maj 6.04.
Osoby zainteresowane mogą uczest trudności, a to ze względu na stanowisko J sytuację rynku wewnętrznego kraju proniczyć w tym akcie.
I
Brema. Loco 10.67, lipiec 9.98, pażdz.cr. 10.20,
producentów
belgijskich, którzy nie! dukującego. Biura te ustalają ceny. gagrudzień 10.32, styczeń 10.37, marzec 10.47, maj
chcieli się zgodzić na przyznane im kon-1 tunki. dopilnowują sprzedaży a za po- ! 10.53.
tyngenty. Ostatecznie jednak kartel do-, średnictwem komitetu hadlowego zaiAleksandria. Sakcllaridis. Lipiec 12 53 listo
szedł do porozumienia również i z p r o - m / w sie również zagadnieniami ekspór- pad 13.16. styczeń 13.31.
Glza. Lipiec 12.31 listopad 12 64 t . \ y ~ '
duccutaini belgijskimi.
Uli. Do kartelu należą najpoważniejsze
Należy przypomnieć, że pierwsze po- państwa, produkujące i eksportujące stal. i A'!\m< uTii. Sierpień 1021 . • «-!-:-grudzień 10.38, luty 10.45
URLOP
ROZUMIENIE
producentów stali NASTĄPIŁO
W 1935 r. przystąpiła do tego miedzyGize. Loco 7.09, lipiec 6.59, v.TŁeb:c i '•
w /9?6 r. i trwało do 1931 r. Polegało: narodowego porozumienia W. Brytanio paździor.
6.76, listopad 6.76, styczeń 6,of m-: c :
ono na całkowitei kontroli orodnkfii s/fl-fa ostatnio także i Stany Zjednoczone. i 6.92, mai 6.95W KRAJU
I I I w poszczególnych państwach. Utwot

u
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tyki sta

If Dział oficlalny

przejechany
przez auto

i

Z powodu zgonu

Komunikat Jfg 24
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Wczoraj w godzinach popaludnlovyyc(i wydarzy? się nieszczęśliwy wypai k i.a szosie tuszyńskiej w pobliżu

i

1

Rzgowa.

wyraża pozostałej rodzinie szczere współczucie

.la.b.ey rowerem 31-letni Henryk Ry
Fśrma RekSiman, A.pern
bak, właściciel pralni chemicznej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 76, dostał się w
pewnej chwili pod pędzący samochód
osotnwy i wskutek najechania odniósł
p::v;ikłnne złamanie biodra.
P r e m i o w a n i e
Po!rr- o..le przewiozło poszkodowane
Dnia 27 czerwca 1938 r. odbyło się w F. K- 820355 820569 82066(1 820803
go d;> domu przy ul. Rzgowskiej 143, po
O. drugie publiczne premiowanie książeczek 821655 821752 821849 822008
czvrn Rybak umieszczony zostanie W oszczędnościowych scrll V grupy C.
822947 823220 823361 823367
rzpitalu.
W premiowaniu brały udział książeczki na 823715 824951 825057 825295
Nieostrożny kierowca zbiegł. Policja które wniesiono wszystkie wKłudk; /.a ubiegły 826516 826769 826843 927445
kwarta! w terminie do dnia 31 maju 1938 r.
S28061 828452 S28586 828614
je t już na je:.ro tropie, (gr.)
Premie
po zł. 500.— padły na Nr. nr.:
82951I 829525 829908 830288

i Ska

Hsiąiecłek PKO

-

ŁO.Z.P.N.

Zarządu .

DNIA

28

u er*

.938

r.

i
1. Wobec nieuregulowania należności na
; rzecz TG'. „Sokół"' (Łódź) za wynajem boiska,
'eawiesza się z dniem 28 czerwca 1938 roku, NA
stępujące kluby: RKS. TUR—Chojny, TZS. i KS.
Sportion.
2. Podaje się do wiadomości, że Zarząd Pol
skiego Zw. Polskich Związków Sportowych, NA
wniosek Polskiego Związku Bokserskiego, roz
ciągnął NA wszystkie działy sportu, dożywotnią
dyskwalifikację, zawodnika Michała Zwolińskie
go z WKCS. ,Czarni"-Lwów, ukaranego sądow
nie ZA kradzież i dezercję.

821281 821341
822759 822915
823435 823691
925377 926385
827729 827984
829152 829125
830328 830410
803785 S28645 836729 810715 SSoSbO.
S30661 831103 831212 831226 831401 831646
Promie po zł. 250.— padły na Nr. Nr.:
831922 S32190 833158 833185 S33589 834041
801956 802867 804231 804853 S09737 8121)95 834399 834526 835114 835816 936 ISO 816224
Ciężki wypadek przy pracy wydarzył »łę 813875 819578 831258 831751 831176 835155 836475 837023 837204 837527 837615 837908
J. John S36082 838626 853496 853546 S55I29 861459 S39138 839769 840316 840315 840371 840527
wczf-raj w iabryco transmisyj Sp. Ako.
przy ul. Piotrkowskiej 219.
861948 862725 863449 S65S&3 967713 868327 840967 841016 841780 342017 842570 S42854
WVcr.'.y Wota, zam. przy ul. Cedrowej o, 868761.
844486 845458 845638 845824 84594S S46465
pedczas pracy przy obrabiarce sięgnął po sztukę.
padły na Nr. Nr.:
Premie po zł. 100.
847109 847321 847547 847694 847718 847830
w maszynie tak niefortunnie, że dłoń robotnika ] 801035 801094 801250 80163'J 801838 802237 848798 849147 849305 849328 949954 850009
dtstnla się między tryby.
j802331 803658 8036C9 S04599 805713 806240 ; 850216 850594 851223 851346 851975 852299
854010
Maszyna została zatrzymana, a do nleszczęśli-j ^°6998 807239 807943 S09249 809265 810458! 852495 852536 S52721 852869 863631
856121
wego wezwano lekarza pogotowia Czetwontgo j]5j0737 910974 811136 SI2690 813943 S13991 S54246 855454 855717 855807 855906 856937
Krzyża. Denat był już bez przytomności. Lekarz 814016 814231 814543 815518 815708 816624 856351 856354 866538 S56805 856814 858578
STWIERDZIŁ ODERWANIE PALCÓW lewej ręki i znacz 819343 821207 821847 821847 S22100 822306 8569S3 857472 857818 858212 858482 859808
NY UPŁYW krwi, ORZEKAJĄC stan ciężki, umieścił 825594 826220 828113 8295S8 H29941 830717 S59079 859119 859288 .•,59549 859551 862005
PRSZKODOWANEGO w szpitalu Ubezpieczani Spo 830876 833769 834056 834072 834427 838055 859842 859856 859871 860574 961775 862459
837875 837892 839274 839al'J 841157 841270 862024 862114 862126 862275 862407 863205
ŁECZNEJ.
844352 944818 844975 845209 848297 848698 862664 862679 862779 862895 862922 864914
850228 951674 851866 852179 852225 852576 863254 863929 864147 864168 861890 866879
Drugi
gl wypadek przy pracy wydarzył się w do854391 954418 864928 864997 8SS652 866251 866760 968515
mu przy uheyMilionowej 12, gdzie zamieszkały
g
,856562 857221 866914 867232 867268 86S149 968478 29.650.
tamże 43-Utni Stanisław Grzelak przy wyłado.
861173 861328 861454 863766
Ogółem padło 358 premii na sumo zl
wywaniu belek żelaznych został uderzony spada,
1533 866018 866214 S66437 S66579 867189
O wylosowanych premiach właściciele ksią
fęcę belką i doznał złamania prawej nogi 1 ogól
Premie po zł. 50.— padły na Nr. Nr.: żeczek są powiadomieni listownie.
nych obrażeń.
Należy zaznaczyć, że zasada
wkładów
800174 800274 800288 800891 800934 801235
Poszkodowany zosta] umieszczony w szpitalu. 801254 801270 801367 SU2257 802259 8024661 oszczędnościowych
premiowanych
serii V-e|
802482 802527 802592 802854 803221 S034211 jest stały wzrost liczby premii w miarę
803808 804083 804159 S04SI0 804921 805177 wzrastania wkładów na książeczce, przy czym
805180 805293 805479 805305 805614 805621 po otrzymaniu premii książeczki nie tracą swe]
806093 806366 806512 806636 806798 808099 wartości, lecz nadal biorą udział w następnych
808992 809367 809 484 811180 812562 812751 premlowanlacli pod warunkiem regularnego rpla
813054 813191 813539 813671 813902 813966 canla dalszych wkładek.
Premie wylosowne w poprzednim premiowa
814105 814150 814523 814725 814753 815232
815695 815951 8IS954 815992 817460 817473 niu dotychczas nie podlęte: po zł. 100 Nr- Nr:.
817948 818147 818265 818265 818331 818370 808903 809991.
Po zł. 5 0 . - Nr. Nr, 802930 835544 845454.
818426 818461 818903 819552 819557 819915

przy pracy

8 5 3 3 1 9

8 5 3 s n 2

8 5 4 4 2 8
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m

8 B 3 7 1 3
b

5 3 6 9

powieść szpiegowska, pióra

Bohdana Lekszyckiego
ukazała się w najnowszym
merze

264-ym nu-

h 5 4 i 2 B

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

poświęconego egzotycznym 1 emocjo
nującym przygodom tygodnika
O

n r c p i i i !
KTO PŁACI ZA NOWĄ ANTENA?
' stępuje do drugiego kolei kursu.
Wobec licznych zapytań zc strony radiósłu'-;
Liczne zapytania żc strony właścicieli nleruchaczy w sprawie nowych anten wy]aVfiaray,. żo chomośct i radiomonterów w Klubie oraz Rozw myśl rozporządzenia władz administracyjnych głośni Łódzkiej Polskiego Radia potwierdzają konowe anteny centralne zbudowane mają być na > icczncś<- urządzenia takiego kursu. Już obecnie
koszt właścicieli nieruchomości, przyczym do Klub posiada sporo zgłoszonych słuchaczy, dłate
chwili zbudowania anteny centralnej nic mogą •'o lei zapisy przyjmowane będą tylko do dnia
być usuwane poszczególne anteny zewnętrzne 30 czerwca b. r.
Wykłady na obecnym kursie będą odbywać
lokatorów, chyba, żc ilość ich i rozmieszczenie
uniemożliwiałoby całkowicie wzniesienie anteny r.lę od godziny 19.30 do 21.30 w ciągu 3 do 4 dni.
centralnej. Z chwilą wzniesienia anteny central Słuchacze będą mieli możność zapoznać tlę z
nej lokator/." winni już na własny koszt przyłą modelami anten przepisowych, specjalnie opraco
wanych przez Klub. Wykłady prowadzić będzie
czyć się do instalacji.
inż. M. Sowiński.
Zapisy przyjmuje oraz wszelkie iniormaejc
DRUGI KURS BUDOWY ANTEN.
Łódzki Klub Radioamatorów, pragnąc dać udzielane będą w dniach cd 27 do 30 czerwca w
możność zapoznania się wszystkim zainteresowa lokalu „Współpracy", Piotrkowska 61 tel. 158-62,
nym z przepisowym zakładaniem nowoczesnych w godz. od 18.00 do 21.00 oraz w Łódzkim Klubie
anten odbiorczych oraz ich konstrukcją technicz Radioamatorów.
ną — w myśl zarządzenia Pana Premiera — przyz

Przybywa w piątek z ostatnim reper htarem

„tasino e Paris"i„Folies Bergere"

uśmiechem
na ustach

w rozkosznej
melodyjnej
n'kantnej
komedii p. t.

z partnerką

RY

GLORY

vi

DALEKIEGO
P .

r•

r y n i c y

'i 'a, !»mbałanci"— f

wHelkl film •
rnz pierwszy film wzniósł pomnik komiii angielskim, którzy z narażeniem żyebywałą odwagą walczyli podczas WielVojhy po stronie wojsk francuskich. We
ii. domenie takich arcydzieł
filmowych,
iowarzysze Broni", „Jej pierwszy bal" I
yllanka-', powstał rewelacyjny film p. t.
;nc."
Film ten z niebywałym realiz>•' amje epizod z mrożących krew w źywalk'Na tym tle rozgrywa sle emocjoik. ;i osobista, obrazująca rywalizację
i
i rów angielskich o miłość pięknej
• kl Kole główne w tym wielkim filmie
ić.jlensl artyści curope-jscy z Marcelle
r i Picrre Renoirem na czele. Dzisiejpremiera w klnie „Europa" wyworZ.*cłinte zainteresowanie. Na lilm „Komwybiera sie dziś cała Łódź, czekaod dawna na .dzieło filmowe doprawdy
liien S:io\vć.
:
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Cena numeru 10 groszy

| Przyaody Buffalo Billa
Nr. s?1l

w willi ,. BIAŁY ORZEŁ"

Praco literackie Czytelników
Nowości sportowe, filatelistyczna
1 przyrodnicze
oraz
PRZYGODY:
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Warszawa, 28 czerwca.
la. Jak ustalono, udał -się on do domu. gdyby chciano wyważyć drzwi siłą, to
Na oddziale psychiatrycznym szpitaNa miejsce
udała się niezwłocznie zanim pozwoli się obezwładnić, zabije
la na Czystem przebywał od pewnego karetka oraz 4-ch posługaczy.
Furiat najpierw nożem żonę, a następnie sam
czasu na kuracji 35-letni
Mieczysław stawiał opór, a uzbrojony w kuchenny popełni samobójstwo.
Wobec takiego dictum nie pozostało
Pleban. Chory często dostawał ataków nóż, groził każdemu, kto się doń zbliży,
furii, w czasie których
rzucał się na
Ponieważ żona chorego również by- nic innego, jak uciec się do pomocy stra
wszystkich i był dlatego niebezpieczny j ła za tym, by pozostał w domu, posługa- •źy ogniowej. Strażacy przystawili do
dla otoczenia. W ubiegłym tygodniu pod.cze usunęli się i telefonicznie zawiado- okna drabinę i przez okno puścili na sza
lenca strumień wody, po czym do miesz
czas jednego z takich ataków
Pleban mili o tym policję.
kopnął innego pacjenta, Phila Piusa lak j
Przybyli do mieszkania Plebanów kania dostali się policjanci, którzy go
silnie w bmten, że, len wskutek lego j funkcjonariusze policji zastali drzwi za | zdołali obezwładnić.
Plebana
odstawiono do szpitala i
barykadowane,
a na wezwanie, by
W c z o r a j rano P l e b a n ,
z m y l i w s z y , otworzył. Pleban oświadczył, że nikogo umieszczono go w separatce ze względu
czujność sanitariuszy, zbiegł ze szpita-1 nie wpuści. Zapowiedział przy tym, że na to, że jest groźny dla otoczenia*
1

1

„REPUBLIKA" nr. 173. Niedziela 26 czerwca 1938 r.
MASZYNY

DO

PISANIA

„TORPEDO"

JÓZEF

najnowszych modeli z zamiennym:
karetkami.
Duży wybór maszyn do pisania
używanych różnych systemów od
zl. 200.—
poleca
LEŻON, Łódf, Przejazd 4 , tel. 102-23

GŁOWNO
Pensjonat „Amelln"
A N N Y

K A U F M A N

W POSIADŁOŚCI E. NAKIELSKIEJ
Ocród las, plaża, słoneczne pokoje, wykwintna
kuchnia, na żądanie dietetyczna.
CENY PRZYSTĘPNE.
Inform. w G ł o w n i e od dn. 25 maja, w Łodzi,
tel. 137-92, od 4—« pp.

N U H M M I N N O N N N c i

g
g
g
g

OGŁOSZENIE,
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział
Techniczny ogłasza przetarg nieograni
czony, ofertowy, na wykonanie 1) prze
budowy ul. Św. Stanisława, 2) przebu
dowy ul. Skorupki, 3) zabrukowania ul.
Żeromskiego, 4) zabrukowania ul. Ró
żanej, 5) zabrukowania ulic Tramwajo
wej i Wysokiej.
Warunki przetargu oraz ślepe koszto
rysy ofertowe po cenie zl. 25.— za kom
plet druków nabyć można w referacie
technicznym Oddziału Drogowego, Plac
Wolności Nr. 14, pokój Nr. 64, w godzi
nach od 10-ej do 12-ej codziennie.
Termin składania ofert upływa dnia
12 lipca 1938 roku o godz. 12-ej.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o
godz- 12 min. 15.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI.

15

Rutynowana nau• idka muzyki
J DZIELĄ

OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza pu
bliczny przetarg na wykonanie studni
artezyjskiej dla wodociągów miejskich
w Łodzi w dolinie rz. Olechówki na po
łudniowo-wschodniej stronie miasta, w
odległości około 1. km. od jego granicy,
w pobliżu drogi bitej.
Oferty pisemne, odpowiadające tre
ści kosztorysu ślepego należy składać w
Dyrekcji Kanalizacji i Wodociągów m.
Łodzi, ul. Narutowicza 65, I p., pokój
9, do dnia 22 lipca 1938 r. do godz. 11-ej
rano w zalakowanej kopercie z napisem:
„Oferta do przetargu na wykonanie stu
dni artezyjskiej dla wodociągów miej
skich w Łodzi."
Szczegółowe informacje, ślepy kosz
torys (wzór oferty), warunki ogólne i
przetargów, warunki umowy na w y k o 
nanie studni oraz szkic zarurowania
otworu studziennego można otrzymać
za ogólną sumę zł. 10.— w Oddziale
Ogólnym Dyrekcji Kanalizacji i Wodo
ciągów, ul. Narutowicza 65, I p., pokój 9.
Otwarcie ofert w obecności oferen
tów nastąpi w tymże dniu o godz. 12 w
południe w gabinecie dyrektora.
Wadium przetargowe, zgodnie z prze
pisami, w wysokości 3 proc. sumv ofe
rowanej należy złożyć w kasie Dyrek
cji Kanalizacji i Wodociągów, zaś kwit
dołączyć do oferty. Wadia składane w
walorach winny być deponowane w ka
sie Dyrekcji przynajmniej na 1 dzień
przed przetargiem.
Złożone oferty będą obowiązywać
pod grozą utraty wadium do czasu za
kończenia przetargu i podpisania umo
w y , t. j . przez 31 dni od dnia otwarcia
ofert.
Łódź, dnia 27 czerwca 1938 r.
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI.
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LEKARZ-DENTYSTA

. KOPCIOWSKA

Z Lodze-Kalisklej
odchodzą:

0.15 do Koluszek — Częstochowy —
Ząbkowic — Katowic <5.^>7).
1.17 przez Koluszki, Słotwlny, Skarży
sko do L w o w a i Przeworska
(11.35).
3.15 do Koluszek (3.55).
5.25 do Koluszek
6.05 do Koluszek
6.50 do Koluszek (7.30)
7.09 do Andrzejowa (7.23) kursuje w
dnie robocze.
7.25 do Warszawy torpeda (8.53)
7.35 do Warszawy torpeda (9.03)
8.10 do Koluszek (8.50), połączenie z
torpedą do Katowic i Krakowa.
8.25 do Andrzejowa (w dni świąteczne
od 15.5 do 15.9)
8.40 do Koluszek (w dni świąteczne od
15.5 do 15.9)
9.08 do Warszawy (11.38) bezpośr.
9.25 do Koluszek (w dni świąteczne od
15.5 do 15.9)
9.50 do Andrzejowa (w dni świąteczne
od 15.5 do 15.9)
10.15 do Koluszek (w dni świąteczne od
15.5 do 15.9)
10.35 do Skarżyska bezpośredni
11.05 do Koluszek (w dni świąteczne
od 15.5 do 15.9)
J1.35 do Koluszek
12.50 do Katowic (18^7)
14.00 do Koluszek
ii.45 do Koluszek
15.25 do Koluszek (w dni robocze).
16.05 do Rozwadowa
lh.45 do Warszawy torpeda (18.13)
17.00 do Koluszek (w dni robocze)
17.30 do Koluszek
17.54 do Andrzejowa
18.15 do Koluszek
18.45 do Koluszek (w dni robocze)
19.20 do Warszawy motorowy
19.25 do Koluszek
20.10 do Koluszek
20.50 do Koluszek
21.40 do Warszawy (bezpośredni',
22..W do Koluszek
23.10 do Koluszek.
(W nawiasach godziny przybycia na

0.01 do Głowna
0.42 do Poznania przez Ostrów (pociąg
bezpośredni Warszawa—Paryż).
0.10 do Warszawy (8.48)
6.25 do Sieradza
7.20 do Łasku
7.30 do Gdyni przez Kutno, Włocła
wek, Aleksandrów, Toruń, Byd
goszcz
7.37 przez Chojny—Widzew—Kolusz
ki do Skarżyska z połączeniem
do L w o w a
8.15 do Warszawy z przesiadaniem w
Łowiczu
8.20 do Łasku (w dni świąteczne od
15.5 do 15.9)
8.46 do Gdyni i Poznania oraz Ciecho
cinka przez Kutno
8.54 do Poznania. Pociąg bezpośredni
Lwów—Łódź-Kal. Poznań
9.15 do Głowna (świąteczny w sezonie)
9.25 do Łasku (świąteczny w sezonie)
10.15 do Łasku (świąteczny w sezonie)
10.25 do Głowna (świąteczny w sezonie)
11.52 do Kalisza—-Ostrowia bezpośredni
12.00 bezpośredni do Poznania przez
Kutno
12.14 do Warszawy bezpośredni przez
Łowicz
14.10 do Głowna
14.25 do Kutna
14.35 do Zduńskiej W o l i
15.31 do Poznania bezpośredni przez
Ostrów.
15.37 do Kutna
16.05 do Zduńskiej Woli
16.19 do Warszawy przez Łowicz
17.38 do Sieradza
17.56 do Głowna (w piątki i dni przed
świąteczne w sezonie)
18.35 do .Kutna '
19.08 do Głowna (kursuje w piątki, dni
przedświąteczne i świąteczne w
sezonie)
19.50 do Ostrowia Wlkp.
20.21 do Warszawy przez Łowicz
21.25 do Zduńskiej Woli
22.30 do Kutna, Gdyni (Ciechocinka)
23.35 do Zduńskie! Woli z wagonem br;
pośrednim Karsznice—Gdynia.

stacje docelowe).

Tel.

138-73
I, Nowa 15.

LVI ATKI

;

Z Łodzi-Fabrycznej
odchodzą:

)ami.

STEFAN KNOTHE. Lódf

tel.

o b o w i ą z u j ą c y o d 15 maga 1 9 3 8 r o H u

o swe mieszkania — aażądaj demonstracji
naszego wypróbowanego zagranicą, nieza
wodnego przyrządu, Tanim kosztem zł. 5.50
zabezpieczysz swoje mienie przed złodzk'-

LETNISKO JanuszewsKa-Góra
(10 M I N U T DROGI OD ST. KOL. OPOCZNO)
położone w suchym sosnowym lesie, poleca mieszkania
słoneczne od zl. 40.—. Tamże pensjonat o wykwintnej,
rytualnej kuchni. Ceny niskie. Inform.: tel. Nr. 207-27
w godz. 8.30 do 10.30.
Listownie: D. Chłopski, Opoczno,
Januszewska-Góra.

PRZETARG.
Zarząd Miejski w Łodzi ogłasza pu
bliczny przetarg na wykonanie przebu
dowy klatki schodowej w budynku
szkolnym przy ul. Zawadzkiej 42.
Oferty pisemne, odpowiadające tre
ści kosztorysu ślebego, należy skład-ić
w Zarządzie Miejskim, Plac Wolności
Nr. 14, III piętro w pokoju Nr. 44, do
dnia 9 lipca 1938 roku do godz. U rano,
w kopercie należycie zamkniętej i zala
kowanej, z napisem (wymienić roboty).
Szczegółowe informacje oraz ślepy
kosztorys z warunkami przetargu otrzy
mać można w Wydziale Technicznym,
Plac Wolności 14, 11 piętro, w pokoju
Nr. 25. Otwarcie ofert nastąpi w t y m
samym dniu o godz. 12 w południe.
Wadium przetargowe zgodnie z prze
pisami w wysokości zł. 220.—, należy
złożyć w kasie Zarządu Miejskiego, zaś
kwit dołączyć do oferty. Wadia składa
ne w walorach winny być deponowane
w Głównej Kasie AliejskieJ przynajmniej
na 1 dzień przed przetarg.em.
Łódź, dnia 28 czerwca 1938 r.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI.

Piotrkowska 8

Telefon 232-95.
Przylmule nri I I I i I o* 1 - 7 - e l
GABINET KOSMETYKI LECZNICZEJ
I TOALETOWEJ.

Z. S Z W A L S E
dyplom Uniwersytecki
MONIUSZKI I. tel. '27-99.
Usuwanie wszelkich defektów cery.
usuwanie bezpowrotnie 1 bez śladów
szpecących włosów.
Przylmule 10—2 i 4—8 wieer.
LEKARZ DENTYSTA

sF. Rożen*

Rawlczowa
Narutowicza 30,

OGŁOSZINIE.
Zarząd Miejski w Łodzi sprzeda w
drodze przetargu w całości lub częścio
wo cały szereg odpadków żelaznych
oraz ścinków wełnianych 1 bawełnia
nych. Termin składania ofert do godzi
ny 11 rano dnia 6 lipca 1938 roku,
skrzy "ika Nr. 2.
Bliższych informacji zasięgnąć możni;
w Wydzirde Gospodarczym, ul. Zawadź
ka Nr. 11, front, III piętro, pokój Nr. 59
w godzinach od 8—15.
Łódź, dnia 28 czerwca 1938 r.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI.

Powróciła.
DR. MED.

F. TURYN
CHOROBY WEWNĘTRZNE.
Spec. narządów trawienia
ANDRZEJA 9, tel. 133-05.
Godz. 5 - 7

PRZEPŁUKIWANIA JELIT
DR. MED.

W. LUBRANIECK!
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Tel. 108-65
. przeprowadził się na u l

Sródmieisk? 29
DOKTOR

HENRYKOM!
Specjalista chorób skórnych, wene
rycznych I seksualnych.
T R A U G U T T A 9 , Telefon 362-98
od 8—11-e) 1 od 6—9-el wieczór
w niedziele I *wieta od 9—12.30.
DR. MED. •

S. K a n t o r
Spec). CHOR. SKÓRNYCH
I WENERYCZNYCH

ul.

PIOTRKOWSKA 9 0

Telef. 129-45.
Przyjmuje od 8—2 i od 6—9 wiecz
<v niedziele i święta od o - 2 oo pol

OGŁOSZENIE.
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział
Techniczny ogłasza przetarg nieograni
czony, ofertowy, na wykonanie: 1) prze
budowy ul. Al. Kościuszki od ul. Bandurskiego do ul. Andrzeja ze zmianą na
wierzchni na asfaltową, 2) wykonanie
nawierzchni asfaltowej pod wiaduktem
na ul- Tramwajowej, 3) wykonanie na
wierzchni asfaltowej przed gmachem
D. O. K. na ul. 11-go Listopada. 4) wy
konanie 2000 m. kw. wjazdów asfalto
wych na różnych ulicach.
Warunki przetargu oraz ślepe ko
sztorysy ofertowe po cenie zł. 2 0 — za
komplet dmków nabyć można w refe
racie technicznym Oddziału Drogowe
go, Plac Wolności Nr. 14, pokój Nr. 64,
w godzinach od 10-ej do 12-e} codzien
nie.
Termin składania ofert upływa dnia
12 lipca 1938 roku o godz. 12-ejOtwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o
godz. 12 min. 15.
ZARZĄD MIEJSKI W LODZI.

75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo
mowana paryżanka udziela lekcii fran
cuskiego. Lektura. Konwenacja. Gra
matyka. Tłomaczenie. Koiespondencja.
Pomoc szkolna, Południowa 20.

m, 20. I-saa lewa of. parter.

„REPUBLIKA" Nr. 176. Środa, 29 czerwca 1938 r.
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T1

Najnowsze modeje pokoi

sypialnych, gabinetów,
stołowych I k o m b i n o w a n y c h
w pierwszorzędnym wykonaniu poleca
PO WYJĄTKOWO NISKICH CENACH

Ku|
i sprzedaż

Łi

NIEKREPUJACY duży, słoneczny po JUSTYNÓW.
Pensjonat dla dzieci J
'7 kój
umeblowany z łazienką 1 telefonem młodzieży HildebrandoweJ czynny. In
1do wynajęcia zaraz. Piotrkowska 55, struktor i freblanka. Zapisy na miejscu,

i

POŃCZOCHY, SKARPETKI. Nalwick
szy wybór, również z małymi skazkaml, sprzedaż detaliczna, ceny ści
śle fabryczne. Śródmiejska 2f, lewa
oficyna.

m. 16.
POKÓJ słoneczny, umeblowany lub
bez. Ewentualnie małżeństwo, wszelkle wygody. Gdańska 65-A, m. 8.
W-A2NE -DLA

\VVJE2pZAiACy.CR.l

OLA WYGODY, IZ. KlIJENTEtlf"

a w dni powszednie Południowa 86, tel.
243-80, od 4.30 do 8 godz.
PENSJONAT „Zacisze Leśne" A. Szykier-Żoltkierowej w Zakrzewie przyj
muje zamówienia. Kuchnia wykwintna
na żądanie dietetyczna. Telefon w Ło
dzi 275-24, na miejscu Poddębice 30.

FABRYKA MEBLI

„M.BESSER"
dzierż. LEOPOLD BESSER
Śródmiejska 54
Tel. 205-70

RESZTKI jedwabne i wełniane po oka
zyjnie przystępnych cenach. .Wólczań
ska 7, poprz. of. I p.

PIOTRKOWSKA .as. T B L J a r a V s o
URUCHOM ItA

PRZECHOWALNIĘ,

KUFBVIWIULKieao «ODZ/UUtl.»lrTVOI>«IE«A
magazynach"

r

*

1
f
V.

0**00'+.00*00+*0**l
Nauka
I wychowanie

f

3

KROSNA
kortowe
Grosshaiuer 1
ZA NllKA.OPt.ATASchóenherr 14/4 i 15/4 do sprzedania.
JEŻYKÓW ANGIELSKIEGO.
FRAN
Dębowa Nr. 8. Wiadomość u dozorcy POKÓJ słoneczny, 2 okienny z odCUSKIEGO — gruntownie udzielam.
PLAC o powierzchni 1060 mtr. kw. dodzielnym wejściem do wynajęcia. Ki- Gramatyka, literatura, konwersacja,
sprzedania w Radogoszczu. — Wiado lińskiego 125. m. 14.
handlowa korespondencja. Tel. 262-70
wykonywuje tanio 1 .szybko na dogodnych warunkach ns podłożu z kamienia mość: Radogoszoz, ul. Zielona 10, W,POKÓJ w nowym domu, wszelkie wy w godzinach 2—3.
Fokczyński.
polnego, betonie i z gru^u
gody, natychmiast'do wynajęcia na 2 ANGIELSKIEGO udziela rutynowany
MOTOCYKL „Matchles" z przyczepką miesiące. Oferty sub: „Tanio".
nauczyciel Zawadzka 21. m. 8a. front
Polskie Towarzystwo Asfaltowe Spółka Akcyjna
M. P. po gruntownym remoncie, w do
zastać od 4—8 oo noł.
brym stanie okazyjnie sprzedani, ul.
75
GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo
Olsztyńska 15 przy Sierakowskiego,
mowana paryżanka udziela lekcji fran-.
DOMEK, gruntownie urządzony z pól
cuskiego. Lektura. Konwersacja. Gra
placem sprzedam natychmiast. Cena
DR.
matyka. Tlomaczenie. Koiesponden3.000.
Nowe-Ztotno,
Paderewskiego
24
MFD.
cja.
Pomoc szkolna, Południowa 20.
AUTOMOBILISTA,
fachowiec,
z
wyż
oraz dwa bufety sklepowe do
m. 20. I-sza lewa of. parter.
S p e c . chor. w e n e r y c z n y c h , »PEC. CHORÓB SKÓRNYCH WENE PÓŁKI
szym
wykształceniem
posiadający
sprzedania. Wiadomość ul. PiotrkowRYCZNYCH 1 MOCZOPLCIOWYCH
gruntowną zmajomość teorii pojazdów
seksualnych I skórnych
ska 85, m. 11.
RUTYNOWANA nauczycielka muzyki
M o m . i M M w
mm
front, 1 piętro
mechanicznych 1 ustaw
dotyczących udziela lekcy) gry fortepianowej (mo
(włosów)
przeprowadzi! sie na ul
ODDANIA piekarnia, nowocześ
NAWROT 3 2 . t . i , si3-ia DO
nie urządzona z dwoma piecami w doruchu kołowego oraz posiadający czet skiewskie konserwatorium), oraz fran
przyjmuje od 8—9.30 rano
brym punkcie Dzwonić
telef. 247-73 wone pozwolenie na prowadzenie no- cuskiego po dłuższym pobycie •• Pa
1 od 5.30—9 wiecz.
Jazdów, znajdzie dodatkowe zajęcie ryżu, S. Hurwicz- Sztyllerowa. Aleje
8 W niedz.
od 9—2, 4—7.
1 święta od 9—12 w pol.
w Łodzi. Życiorys z odpisami świa 1-go Maja 9 m. 6.
Przyjm. od 9—11 1 od 6—8 wiecz.
23
OKAZYJNIE Pokój dziecinny do sprze dectw prosimy nadesłać Łódź, skrzyń
dania
oraz
12
krzeseł
kryte
skórą.
ul.
ka poczt. 35 dla BTĄK.
JR.
-WED.
Śródmiejska 23, m. 7, od 11—1 i od
KONDYCJE przyjmie wychowawczy
5—7.
ni ze znajomością jęz. francuskiego. —
Dr. m e d .
U l H U
J U S
SKLEP spożywczy z powodu wyjaz Oferty sub: „Wyjazd".
W Z N O W I Ł PRZYJĘCIA
du zaraz do sprzedania. Łódź, Prze
POTRZEBNA uczenica do sklepu ga
Spec. chor. wenerycznych* seksualnych jazd 41.
anteryjnego. Oferty pod: „O. K." doDROBNE ogłoszenia w „Republice"
I skórnych
CHOROBY WEWNĘTRZNE
SAMOCHÓD marki
„Fiat
Wioski", Republiki.
e,ef
są najlepszym I najtańszym środkiem
1 ALERGICZNE
otwarty,
mało
litrażowy
w
dobrym
238-02
zetknięcia
zainteresowanych
stron.
stanie okazyjnie sprzedam.
Garaż, SPRZEDAWCA - agent obejmie każde
Przyjm. od 8—12 1 od 4—9
przedstawicielstwo
najchętniej Górny Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sub
Piotrkowska
94.
TE ,. 164 21
w niedz. i święta od 9—1.
Śląsk, znajomość tamtejszego terenu lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub
DO SPRZEDANIA place, Do wynaję Pierwszorzędne
eodz. przyleć 5—7.
referencje.
Oferty: pojedynczy pokój, 3) sprzedać nieru
cia sklep z urządzeniem i lokale fa Republika sub: „Agent".
chomość lub rzecz. 4) kupić cośkol
DR.' MED.
bryczne. Wiadomość: Kątna 5, tek*
wiek okazyjnie, 5) dostać posadę. 6)
UCZCIWY,
lat
24
kawaler
po
odbyciu
fon 255-03.
służby wojskowej poszukuje
jakiej wyszukać pracownika — niechaj po
OGUMIONE koła samochodowe w kolwiek pracy. Referencje jaknajlep- da drobne ogłoszenie do „Republiki"
pierwszorzędnym stanie do sprzeda- sze. Łaskawe zgłoszenia: Kilińskiego
nia. Telefonować 152-57 między 1 2 - 2 42. m. 7. Wodecki Wacław.
NIEŁADNA, nie młoda, siły uczuć, peł
SpecJ. chor. wenerycznych, skórnych
Chirurgia 1 ortopedia
SZPULMASZYNY różne
rundmaszy- MŁODY zdolny człowiek poszukuje na radości życia, pozna usytuowanego
I seksualnych.
starszego pana jej zalet. Of. pod „Zajny oraz motor Bergmana do sprzeda
SPEC. CHIRURGIA KOSTNA
jakiegokolwiek
zajęcia.
Wymaganie detta".
nia.
Tel.
190-59.
telef
skromne. Wiadomość: Południowa 42,
174-42
in. 26.
ZAGINAŁ piesek czarny mały, podpa
Przyjm. od 8—11 rano I od 5—9.
FRYZJER DAMSKI poszukiwany od lany, z blizną na boku, wabi, się
•w niedziele ' święta 9—12.
zaraz do pierwszorzędnego salonu. — „Rcxiu". Odprowadzić za dużym wy
Oferty z adresem i możliwie szcze nagrodzeniem, albo wskazać gdzie sie
DR. M E D .
gółami poprzedniej pracy do Republi znajduje. Ogrodowa 24. Pietrzak
ki pod „Natychmiast".
50 WOZÓW gruzu ceglanego do za
POKÓJ umeblowany, słoneczny z nieCHŁOPIEC z ukończ, szkoła po brania Piotrkowska 203/205.
krępującym wejściem, telefonem I p.
z wszelkimi wygodami oddani. Pira- wszech, poszukiwany od zaraz 8—10
SPEC. CHORÓB SKÓRNYCH, WENE
POSZUKUJĘ dobrej
krawcowej, na
rano. Główna 6 Wolf Bornsztain.
mowicza 7/12, tel. 159-50.
specjalista
chorób
wenerycznych,
RYCZNYCH I MOCZOPLCIOWYCu
sublokatorką I spólniezkę. Piotrkow
skórnych, moczoplclowych
ELEGANCKO umeblowany
pokój, e- DO CHOREJ starszej osoby poszuki ska 85, m. 10.
Traugutta 8 , t e l . 1 7 9 - 8 9
wentualnle 2 pokoje, wszejkie wygo wana gospodyni—towarzyszka. Oferty
przyjmuje od 8—il I od 4—8
234-12 dy, niekrępujące. Kopernika 4 m. 8,
do Republiki pod: „Samodzielna"
w niedziele I święta 10—1.
przyjmuje od 8—11, 2—4 I 6—9 wiecz Zastać 4—7.
LEKARZ-DENTYSTKA
na zastęp
A1IESZKAN1E, 2 pokoje z kuchnią z stwo poszukiwana. Oferty Imienne sub
Ubezpieczalnla Społeczna w Łf, dzi
wygodami do wynajęcia. Sienkiewi „Samodzielna" do Republiki.
DR. JERZY
PIERWSZA PRZYCHODNIA
ogłosiła w Monitorze Polskim z dnia
cza 83. Wiadomość u dozorcy. Tel.
ZDOLNA i podręczna do pracowni 28 czerwca 1938 r. Nr. 145 przetarg
Nr. 181-05 od 8—15.
sukien natychmiast potrzebne. Trau
SKLEPY do wynajęcia w Hali przy ul
na wykonanie instalacji
elektrycznej
gutta 8. m. 3.
LECZENIE CHOR. WENFRYCZNYCH
Ogrodowej 4. Wiadomość na miejscu
ordynuje
w 2-ch pawilonach na terenach Sana
ie
I SKÓRNYCH.
1, 2, 3 POKOJE z kuchnia balkon, wy BEZROBOTNY, w wieku.35 lat, obar torium w Tuszynku, pow. łódzkiego.
gody, słoneczne, sklep 1 pokój z kuch czony rodziną, przyjmie każdą posadę
Szczegółowych informacyj udz e!a
nią wolne od podatku do wynajęcia bądź to w charakterze woźnego, bądź
telef. 122-73.
Wydział
Administracyjno - Gospodar
gońca.
Adres:
Karol
Kosmala,
ul.
Prze
Senatorska
34.
czynna od 9 rano do 9 wiecz
dzalniana 28.
we willi
cc
czy Ubezpieczalnl,
ul. Wólczańska
PORADA 3 ZŁOTE.
MIESZKANIA: 3 i 4-pokojowe ż wszel
Nr
225
w
Łodzi.
tel. 30
kimi wygodami w nowowybudowa- JM B O B tmSDB ttk • BE Z E H K B M m
Termin składania ofert
wyznacza
nyrn domu przy ul. Piotrkowskiej nr.
Do akt Nr. Km VII 1371/38.
Do akt Nr. Km V I . 49/38
203/205 od 1.10. do wynajęcia. Wiadosie na dzień 11 lipca 1938 r. godz. 12-t3
OBWIESZCZENIE.
OBWIESZCZENIE.
mość telef. 219-76 od godz. 9—14.
UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
Komornik Sądu Orodzkicgo w Ło
W ŁODZI.
dzi,
rewiru 6-go, Stefan Górski, zadzi, rewiru 7-go, Włodzimierz Gam- POKÓJ 'umeblowany, frontowy, sło
mieszkały w Łodzi, ul. Dowborczy burcew, zamieszkały w Łodzi, ul. Ma neczny, wszelkimi wygodami do wy
ków Nr. 26, na zasadzie art. 602 KPC. gistracka 1, na zasadzie art. 602 KPC najęcia. Piotrkowska 14, m. 4. ObejWIŚNIOWA-GÓRA willa Wołkowicza Do akt Nr. Km 1165/38. .
ogładza, że w dniu 13-go lipca 1938 r.ogłasza, że w dniu 18-go lipca 1938 r. rzeć od 14—16 i 20—22
obok Zy'bcrbiata. Pensjonat-Kolonie
OBWIESZCZENIE
o godz. 11—13, w Łodzi, przy ulicy o godz. 13 w Łodzi, przy ul. Zgier 2 POKOJE z kuchnią wszelkimi wygo „Milusinek" dla dzieci i młodzieży Już
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
Flac Wolności Nr. 10, odbędzie s!ę
skiej 1, odbędzie się publiczna licy dami do wynajęcia wolne od podatku caynny.
dzi, rewiru 13-go, zamieszkały w Ło
publiczna licytacja ruchomości a mla-tacja ruchomości, oszacowanych na lokalowego. Wólczańska 253,
CIECHOCINEK, Pensjonat inż. H. Rus dzi przy ul. Andrzeja Nr. 11, na za
nrwicie: wieszak stojący, kapa na lóż łączną sumę zł. 3249, a mianowicie:
pokój sakowej i inż. C. Hollenbergowei sadzie art. 602 K P. C. ogłasza, że w
ka. szafa fornierowana, umywalka, ra- 70 koszul męskich popielatych, 40 par DO WYNAJĘCIA , panu duży
-lbionrk 3 lampowy, lustro tremo, pończ. dam., 54 par pończ. dams. ma frontowy, słoneczny, trzyokieuny. W y  „Własna" Piłsudskiego 7, telefon 223. dniu 12 lipca 1938 r. o godz. 13 w Ło
szafa fornierowana, kredens forniero- towych, 50 koszul męskich, 20 kom godnie umeblowany, Telefon, łazienka położony obok Łazienek i Cieplicy w dzi przy ul. Al. Kościuszki Nr. 21, od
'
pięknym ogrodzie. Wykwintna kuchnia będzie się publiczna licytacja rucho
wany. dwie nocne szafki, firanki tiu pletów damskich, 24 łialik. 10 tuż. chu Piotrkowska 166. I o, front,
radioodbiorni
lowe, do 4 okien i inne, oszacowa stek męs., 60 koszul mes. 10 tuż. pończ DO WYNAJĘCIA umeblowany pokoi i dietetyczna. Staftmna obsługa. W Ło mości a mianowicie:
ków, oszacowanych na łączna sumę
nych na łączną sume zł. 502, które dams., 14 bczr. wcln., 10 tuż. r ę k ,z wszelkimi wygodami z utrzyma dzi telefor 245-08.
mnżua oglądać w dniu licytacji w miej 20 par szelek, 10 tuż. krawatów, 4 tuż. niem lub bez. ul, Sienkiewicza ur. 145,KOLUMNA dwa pokoje z kuchnią o- zł. 600, które można oglądać w dniu
licytacji w miejscu sprzedaży, w cza
'fcu sprzedaży, w czasie wyżei ozna pasków męs.. 20 koszul męsk . 20 par m. 9.
szklona werandą, umeblowane w pięk
czonym.
kalesonów, które można oglądać w W WARSZAWIE do wynajęcia Sa nej willi do wynajęcia, Lubelska 11, sie wyżej oznaczonym.
Łódź. dnia 24 czerwca 1938 r. dniu licytacji w miejscu sprzedaży,, w
Łódź, dnia 17 czerwca 1938 r.
lon i sypialnia, a także pojedynczy no w Łodzi t2lef 106-44 lub 124-08.
Komornik:
czasie wyżej oznaczonym.
Komornik:
kój w centr. miasta. Nowo^-esne. Wy ZACISZF-l.EŚNE-ZAKRZEW.
Pensjo
(—) STEFAN GÓRSKI.
Łódź, dnia 21 czerwca 1938 r.
gody. Dzwonić Łódź 127-26.
(—) M. LIPIŃSKI.
nat Pauliny Kolskiej. Informacje i za
Sprawa F. „Allart, Rousseau" p-ko
Komornik:
MIEJSCE do spania dla dwóch osól' mówienia tel. 217-37. Telefon na miei
Sprawa „f. Ceram" p-ko f. „Teka«
Śzulimowl, Szyfrze i Esterze Ordy
(—) WŁODZIMIERZ GAMBURCF.W. lub 1. Kilińskiego 30, m. 19 '
sen — Poddębice 14
fon".
nansom.

Asfaltowanie
Łódź,

podwórzy

Kopernika 2 4 , tel. 1142-12

Dr. KLINGER

L. NITECKI

PRZEJAZD 17 S

0***%00^00m00*\

JAN POLAK
ul. Nawrot 7

ff

i

VY J

Rozmaite

I

n00^000^00^00^J

Cegielnia na 11 '

1

DrJakobson Niewiaźski
S t e r l i n g a 22

Andrzeja 5, tel.159-40

powrócił

Lokale

Dr. HELLER T R E P M A N
Zawadzka 6

PRZETARG."

Tenenbaum WeneroEogiczna
ii-

ZAWADZKA 1

g Uzdrowiska %
1
i letniska
f

;
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PRENUMERATA
„REPUBLIKI"
w r.ortz' xl. 4.—. za odnoszenie do domu
•m sr. miesięcznie: z przesyłka pocztowa
* Polsce zł. 5—. „Reoubllke" I „fiv
ore*'*" w Łodzi z odnoszeniem do domu
zł-

7.— m i e s i e c M i i e .

Konrn rozrachunkowe Łódź I. konto Nr. 4.

OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm, Stronica tekstowa dzieli sie
4 szpalty po 70 mm Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sie na 10 szp;>'t po 2 8 mm.

na

CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za'Wiersz mm W tekście — 5 0 gr. za wiersz mm. Nu
stronie I — zł. 2 za wiersz mm. Nekrolog! — 40 gr. za wiersz nim Zaręczynowe I zaślubinowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem et. 25.— Drobne za słowo 15 gr. najmnlel
zł. 1.50; poszukiwanie pracy za słowo Mi gr.. najmniej zł. 1.20. Opisowe w tekście redakcyj
nym zł. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne I tabe
laryczne 25 proc. drożej. Za terminowy diuk ogłoszeń
Administracja
nie odpowiada —

Słuszne reklamacje beda uwzględniane,
o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu
tygodnia od ukazania się pierwszego
ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu
sie drugiego z rzędu ogłoszenia tej sa
mej treści co pierwsze- — Omyłki, które
zasadniczo nie zmieniają treści ogłosze
nia nie upoważniają do żądania zwrotu
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.

Za wydawcę.: Wydawn. „Republika" S*. • •gr. odp. Stefan Dvmek. v~ Rećaktor odp. Stefan Dymek. Druk ..Republiki" w ŁodzL Piotrkowska 49 1 6C

