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PRAGA, 19 września. (PAT.) - Poseł Włelki(~.i I donosi z Londynu: W kołach politycznych twierdzą.
m5cr Cbamberlain telegrafował do Berchtesgaden z zaBrytanii w Pradze Newton w godzinach popołudniu
ZWRÓCONO SIĘ DO RZĄDU CZECHOSŁOW ACIHE- , pytaniem, kiroy móglby odbyć drugą rozmowę z kanwych doręczył prezydentowi Beneszowi notę rząd"
iJ.O Z PROŚBĄ, BY W CIĄGU 24 GODZIN UDZIELIŁ \ cleJ'zem Hitlerem. Chamberlain gotów jest do odjazdu
brytyjskiego, przedstawiającą nowy plan francusko
ODPOWIEDZI NA DEMARCHE, DOKONANĄ DZI- . niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.
brytyjski.
SIAJ RANO PRZEZ PRZED·~;T AWIClELI WIELKIE oJ \
* * 'k
Posiedzenie komitetu politycznego ministrów Z!l I BRYTANII I FRANC.IT, W ZWIĄZKU Z DECYZ,JAMT,
Wypadki dokoła Czechosłowacji toczą się z bły·
~tało zakończone w godzinach wieczornych bez pO° POWZIĘTYMI W LONDYNIE.
:,ka wiczną szybkością. Nie tak dawno lord Rnllcima':
wzi~cia żadnej sprecyzowanej decyzji.
Okres 24 godzin wyznaczono, BY NIE OPÓŹNH: 1)J'zybyl do Pra~i, traktowany jako Obl'ońca gl·tlilk l'.Tak słycl13ć, posłowie czechosłowaccy w Paryżu WYJAZDU CHAMBERLAINA DO NIEMIEC W CE' publiki czechosłowackie.i pr~d zachłannośchl ~h'
i Loudynie otrzymali polecenie zwrócenia się do rzą- I LU WZNOWIENIA ROZMÓW Z KANCLERZEM HI- j mice. Dziś ta sama Anglia, która wysłała lorda, wysydów mocaJ'stw o dalsze wyjaśnienia.
TLEREM.
ła do Pragi swego rodzaju ultimatum, w którym żąda
Tego rodzaju zalecenia zc strony rządu komenłoprzyjęcia przez Czechosłowację i to w ciągu 24 godzin
wane są w kołach politycznych jako wyraz chęci dalI narzuconych jej ciężkich warunków, mianowiełe astą
szcgo o\hv\e':-~a .spra~ '. . _
OrTU\' 1.9 wneśnia. (PAT.) _ ,.Pres· Associa- '\ plenie szeregu okręgów granicznycb Rzeszy.
Rada mlnlstrow zbiera onę lutro w gotlzina~b ran- tion" donosi, żc po posiedzeniu rady gabinetowej, preJak twierdzi agencja Reutera, 'v ultimatum t:'°m
nych,
\ mó ~i się, że rząd praski ma do wyboru albo odst.,p;"POGŁOSKI O ZMIANIE GABINETU UTRZYMl1I nie cz~ści swych terytoriów albo też spowodow:.v!"

Depesza Chsm berI·
a na
T

I

JĄ S.oIĘpJ.:a DCAo LdSoZmYMoz'({wl!śGcUJ''odstąpI'enl'a pewnych. te- Z OS!~?tniejMM
chwili.
_~~ ~
=

l'enow Rzeszy ZACZYNA BYĆ !~~ZI~LONA. W Je~llych kołach stanowczo sprzecIwla.lą Się tego rodza.lU
załatwieniu, w innych zaś przejawia się tendencja do
:lójścia na kompromis.
Wydania dzienników rozchwytywane są przez lud
ilOŚĆ stolicy. Przed redakcjami pism gromadzą się
grupki publiczn~śc~, ży~o komentując doniesienia o
naradach londynsklch 1 NACISKU MOCARSTW NA
RZĄD CZECHOSŁOWACKI W SPRAWIE USTĘPSTW
TERYTORIALNYCH.
RZYM, 19 września. (PAT.) Agencja Stdani
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SERLIN (Tel. wł.) Pótno w nocy I
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"
lemleC le luro n ormo po a o w.a- j
dorność, nadaną z Pragi przez Reutera,
te rząd czeski po 5 godzinnych naradach !
postanowił przyjąć plan angielsko· fran- I
cuski. Jednocześnie rząd oświadczył, te I
czekać będzie na bliższe wyjaśnienie mocarstw. które otrzymać mają posłOWie
czescy w Paryżu i Londynie.
"
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cale
w Pradze panuJe wielkie rozgor~oezenie na Anglię, a przede wszystkłm na Frant'j~, zwł~
zaną sojuszem z CzechosłowacJą. Przygnębk .' ~ wŚ'ród
czechów i słowaków nawet autonomistów, którzy w
międzyczasie pogodzili się z rządem Hodży, .iest ba ,(łzo wielkie. Pomimo Iicznycb oświadczeń premicr·,
i ministrów, że rząd nigdy nie zgodzi się na uszczuplr
nie stanu pasiadania terytorialnego CzechosłowacJi.
odzywają się głosy, że należy się liczyć z absolutn,· 'II
brakiem poparcia ze strony któregokolwiek państw:"
przy czym nie można mieć żadnej nadziei na ponw'"
Rosji Sowieckiej. Wobec czego należy ustąpić...
Oczywiście,

•

•

Z

Deze,'erz'JI z armii cz lIos

katastrofy, która

rask-~do

ae lei uc;e aia do Pols

,
•

l'ium Polski, nadzór granicy polsko - czeskiej zoshll i mie.lscowości na granicy polsko - czechosłowackiej ..
WARSZAWA, 19 września. (PAT.) - Wobec skali
wojskowych czesko-słowackich w rejonaeh . wzmocniony przez specjalne oddzialy ochrony po- . ciągu ostatnich dwuch dni przeszła na teren Polski
I znaczna ilość dezerterów narodowości słowackie) )
nadgl'llnieznych, oraz wobec poJawia.iącej się znacznej gl'anicza. W szeregu I węgierskiej.
KRAKÓW, 19 września. (PAT.) liczby dczel terów ai'mii czeskosłowackiej na tery to- I
.lal'ządzcń
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adzwrcza-na narada labour Part, i socjalislów francuskich w Lon ,nie
PARY~, 19 9.

(PAT). I're·' dnictWCID pl'czydenta Lebrunl nic" przeprowadzając warunki,
Daladiel'
i
minis~er zakOJlczyło się o godz. 12 po , w ,iakich zawarte zosłało poroBt>:;;ti'i wylą(iowali na lołnislm pMtarngodzinnych
naradach. rumIenIe z rząd.em "'. Bry ta",. Le RnUI'~ct o godz. 9 min.10. 1)0 posiedzC'niu min. Sarraut do nH. Rada ministrów JEDNOPO'iic( /.l'nIc rady mil1ish'ó" II'~ezył prasie następu,iący ko- MYŚLNIE
ZATWIERDZIŁA
r:wohme zo:; alo na go{lz. lU munikał:
STANOWISKO.
Z A JĘT E
min. 30.
Premier Daladier i minister PRZEZ DALADIER ORAZ WY
PARY-Ż, 19 9. (PAT). posle-I spraw zagranIcznych Bonnet SUWANE W POROZUMIENIU
W. BRYTANII
zen il' I'ady ministró'-o, odbyte w złożyli sprawozdanie z rozmó,." Z RZĄDE~I
pałacu Eliz·'.iskim pod ))l'ZCWO- przeprowadzonych w Londr" PROJEKTY
ROZWIĄZA..~IA
micl'

I

I

AKTUALNYCH ZAGADNIE~. 1CZESKIE.J. OD KTÓRE.T no
LONDYN 19 9. (PAT). Gabi- PEWNEGO STOP:\lA l'Vnet bryłyski na posiedzeniu, TJE2NIONE SA .TECiO DALSi'
odbytym dziś pn~d pcludniem PLANY w z ~i.ązku z :t;aDllernzatwIerdził Pl'(lPOZyc.le, (lo któ- n~'m spotkaniem z Hiłlel:em.
rych DOPROW ADZIłJA WCZO
Prcmlcr w towarzyshne lu rRAJSZA KONSULTACJA FllAN da HaIifaxa przyjął szeMw OPli
CUSKO - BRYTYJSKA.
zycoii posłów
Atłłee i Sin
. Premicr Chamberlaln oczekn
JC OBECNIE
ODPOWIEDZI
(Dokończenie na str. 2\.

I

00

,

ac

ra cja chce o
(Dokońc'lOllia).
W takim razie
na wtorek
tlaira, którym złożył sprawo· przyszłego tygodnia zostałby
zdanie o odbyte,i konsultacji li! zwołany parlament, celem wy.
francuzami i o uz~odnlenlu pro powIedzenia się, gdyby stała
pozycji. Lord HaIifax konfero- się aktualną 5prawa ewentllalwał z amb. Grandim l amJ•• I nych gwarancji CzeehoslowaCOI'bin, a następnie odbył dłuż e,fI·
szą
rozmowę
z Winstonem
Tymrzasem w opInii bryły.łChurchillem.
Gdyby wyjazd, skiej, zwłaszcza w kolach lewlChamberlaina do Godesber~ na cowyeh, zaczyna sle prze.iawla~
":a1)ił,
jak proponowanił, w REAKC.JA,
SKIEROWA1'4A
środę, to spodziewane .fest, ~e PRZECIWKO DECYZJOM RZĄ
~ARADY Z HITLEREM PO-I DU.
TRWAJĄ At no KO~CA TY-J'
Na podstawie wiadomości,
GODNIA.
jakie przeniknęły z wczoraj-

I

I

szych narad brytyjsko - Iran'
cuskieh, okazu.te sIę, te ze stro
ny angielskiej poJawiła 81~ ten
dene.la
szerszego załatwlenła
sprawy czeskie';, t. .t. jednako.
wego Ul'egulowania dla wszystkich narodowoSel, zamleszkuJą
cych republikę czechosłowacką
bez ,takie,ikolwiek dvskrymłna
c.tł.
Natomiast TENDENCJA
FRANCJI BYŁA ZGOJ.)NA NA
ODSTĄPIENIE S U D E T ÓW
RZESZY Z WYELlMINOW ANIEM ZAGADNIENIA INNYCH

.NARODOWOŚCI.

. LONDYN, 19 9. (PAT). Dzlśj Londynu na<lt;wyczajną nUI'ath;
ciągu pięciu godzin' ObradD-1 delegatów
brytyjsI{iej LabOlU'
wała rada naczelna
Labour I Party i kongI'esu 'fl'atle Vnlol~arły.
\ n6w, francus~ie.i partii soc.ialiJak się diłwiadu,te korespon- ~ styczneJ i francuskil!h związ
denl PAT., obrady te były bu-! ków zawodowych, oraz delegar.zlłwe ł nie wykazywały Jedno-I łów drugie.. międzynarodówkI
litego stanowiska socJalistów socJalistyczne.. i międzynaro(lo
brytyjsk~h w ocbdesieniu do wych związków zawodowycb,
propozycji brytyjsko - francu- wychodząc z założenia, że nski ch w sprawIe uechosłowa- chwała, ogłoszona przez tego
eji.
I rodzaJu gremium, będzie posiaPmłanowlono nIe przesądzać dała większy ciężar gatunkowy.
na razie żadnego stanowiska,
Zebranie to odbędzie- się julecz zwołać bezzwłoeznie do 11'0, we wtorek.
,
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Polska domaga si.. zwvrotu Śląska Cieszyńskie
pisze ••
vw ark TilTles"
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WARSZAWA, 19 września. (PAT.) - Ambasadorowie Rzplitej w Londynie, Paryżu, Rzysków, wznosząc okrz.yk nu czeM
mle i Berlinie otrzymali polecenie ponownego sprecyzowania wobee tamteJszych rządów STANOu:uodu węgierski~go,
WISKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OBLICZU WYDARZEN W CZECHOSLOW Ac.rr
i wobec interwe.ne,ii międzynarodowej w tej sprawie.
%
,
NOWY JORK, 19 września. (PAT.) - "New York Tłmes", omawiając 'prawę e.zesk~ pisz~,
sł~ a-ił
że POLSKA DOMAGA SIĘ ZWROTU ŚLĄSKA CIESZyNSKIEGO. Mówiąc o demarche rządu
polskiego w kilku lollcach europejskich, dzienn° srnierdza, że rząd polski słoł na t no
ku,
PARYŻ, 19.9. (PAT) - Specjałiż LUDNOŚĆ POLSKA W CZECHOSLOWACJI NIE MOŻE OTRZYMAĆ ~fNIEJ, NIŻ JAKAKOI.. lny yslannik "Ma tiu" w LOlldynie
WIEK INNA NARODOWOŚĆ.
Stefan Lauzanne pisze: "Rząri bry·
tyjsld po zasiągnięt'iu opinii lorda
Runcimana sądzi, że byłoby rzec~1
Prt'zydcnta R. P, oraz naczt'lneg'J uroczyście oświ:1Gczamy, że CałY.
trud~ą" .Jeśli nawet nie niemożłi~~
wodza, po czym uformował się mućd polski stoi za nimi niezłomni3
,oddzlE.'hc los jedny('h narodowOSCI
olbrzymi pochód, ktćry ulicami w ich ostatnim et3p:e waU,i o pełną
KA 0WICE" 19.9, ~A T)
od losu drugich. Prawo nie mo~e
Illiasta przes.:edł pod gmach woj-)- wspólnotę narodową.
Pl ~zY~lUm konlltetu wal~t,l o prawa być. s~osowane • fra~mentarycztlle.
wldztwa, gdzie prezydium wiccu
W walce t'~j ca.ly narćd polski l'0}akc IV ,w Cz?~h?słowacJi otny,mn--, J~śh SH~ przyznaje nJemco~ s~decwręczyło p. wojawodzie śląskiemu jtl!t solidarny, tak .iak solidarnie ni,' lu w dnIU dZISIejSzym nast~puJącą kIJn prawo do samostanoWlema o
dr. Graiyilskiemu tekst rezolucji, uznał on nigdy zaboru ich ojczy. dEpeSzę:
sobie nawet Z ODyv'OŁ YWANIE!\I
ut'hwalonej przez wiec z prnśbą () stej ziemi a to w imię prawa krWi! '"Węgiersk:t liga. rewizjllnistycz- SIĘ DO SIŁY, to Jest się zmuszorrzekaza.nie jej p. prezesowi rady i zwyklej ludzkiej sprg.wiedliwości. mt w imieniu przeszło 2 miIiGnów nym do PRZYZNANIA TEGO ,SAministr6 w oraz p, ministrowi f!praw Chwila wyzwolenia Zaolzia na· swych członków z braterską, mi- MEGO JPRA WA, UŻYCIA T1: CH
z8g-ra.nicznycb.
I dc~zła.
, łości~ pozdrawia, zebr:::.nie komitetu SAlYlYCH l\1~!OD P?LAJ{Or.ł l
Do pf:żnych godzin wiec,'l.ornych
2) zwracamy s:~ 'l. mocnym i stu,· \ w Katowicach, NlI.r{.d węgien;Ki WĘGROM. Coz "zostanie wówczat
ranował w mieście gorący nastrój IWWCZ;)'ffi ap c12m do Dajwyi.szych I w~p:JI,nie ze szla,c}!etnym narodem z ,Czech~słowacJI? Amputo\~~na. oCt
(;jczystą,
:rntriotycznego podniecenia w :uo- władz i rządu N:ljjaśniejs/.ej Rzc(',zy 1,·.:ls~a~ domaga SIę pr~wa Sllmost.t połn.o~y 1 zachodtl na rz~cz NH~mle~,
Rynek katow
. icki, ktćry przedsta. zumieniu zbliżającej się chwili dzit~· 'l-ł\1'politej, oraz do ,całe7"0 Na:o~u Illowl:m~ ~la. wszystkich narod~. zmmeJszona na P"ołlld?le, od ~rat1"'jał morze falują.cycb glć,w, niol jowe-j.
Pt.!skie/?;o, rlom&g:lJllc SH,l POdJęCl~t Wf,ŚCl, ZYlących w Czechosł(lwacJl .. sławy na korzysc
ęglc.r .1 od
,,;-1 wid. 'Jwnią podobnie wielldPj maKońcowa uchwała powziętej rel.) w~zelkich krol~ó,y i ~~yl'ia cnł~j \Y;pólnie z bratnim Dar.odt'~ ~?~-I wschod.J,t o ,okręg ~leszyu..kl, ~a
l,ifestacji od czasów plebiscytu htr.ji brzmi:
1lI0cy, hy Ć'jlł"awiedliwosCl 8tHło SI(} sklm walczymy. o sprawledhwo,s(·, . rzec~ Polskl, zredul.owana .~ędzl~
I!·,·,rnoślaskiego.
l) Dzielnym i zahartowanym 'Izndość i $i?sk Z:lolzański został bez
Depeszę tę onczyk'l.no na WlOt~UI do ~rodkowej Cz.eCb?słOwa~JI, ~Oo
1
" Przybywające organizacje usta, t(.ju naszym rodakom za Olzą ślemy I zwłoczni€' Rzeczypospolitej Polskiej Il~anifei5.tacyjnym, n~ ~kll, Uczest- łt1dmo~~j Morawd 1 wsc loon
vialy się frontem do budynku !:lowa !Jokrzepierua i otuchy, oraz : zwrócony.
IUCy WJe,~11 Prz.Ylęh Ją burzą okIa· SłowaCJI.
f(·atru. na ktćrym widniał wii'lkich
J"t zmiarf,w transparent "Zaolzie bylo i jest polskie", wśród tłumu zaś
Iddoczne
były
tran8parenty;
,,~ląsk za Olzą musi być nasz",
"Górnicy solidarnie .. taną do walki
o śląsk za Olzą", "żądamy zwrotu
Sht'lka za Olzą" itp.
W
płomiennym przemlwit'niu
LONDYN, 19.9, (PAT) __ "Daily razem nic ·tHh się l1alll kryz:~u op:t I cji - pr''-eciwnie .VI Niemcze~h ist· s~, aby p:-~ow:Jć ~a~ czarnymi, ale
f.wrv. bo.ic,wnik o przynależncEć Za- l\I:lil" ogłasza wywiad War d Price'a utJwać, marszałek, Gocring n, ioedługo 11;il'.Ją
. ~,Ille,
'l
" 'mpatl. 1 ,dla, rownl"'zesme
udZIeliły drugorzęd
uczuc~a -:;
...
, •
:
cU3. :io Rzplitej, p. Szuścik przy: z kanclerzem Hitlertlm na terna:. domar;,:ć się iJ,~dzle ode mOle zgody franCJI. NJl.~mcy me pragną. rownlez .lemu narod~wJ, lak czechom, ~~a~ r-mdma1ł na W,stęPI? o roku 19b1?-~li Czechosłowacji.
. na pOlio'wnc pu ...'o.ienic sił, a wów- żadnej wojny z W. Bry tamą.
wa l:"an.owa~la nad trzy i pół, mllto~l~ .j_ o ~l)llan~J Tw(,wc~a: rra ,Jazy .,Czesi twierdzą, oświadczył Hi. ('za s Francja i W, Brytania podwo-I Mój Boże _ wykrzykilął Hitler [~I3~1 memco~. ?dyby WOWCZa8
, -lS ,a. W ~ w~ I - Clą,.,ną lllo~('a 'UH że nie moO"a odbyć plebiscyt:. ja swe "loty powi"'.tr'zn" i w ten spo·
d"
• m
:le mógł 1stmały potęzne Nlemcv, to byłoby
- gdy wazą s~ę, losy wsz~StklCh alb~wiem tego" ;odzaju zarzadzeni~ stb sz,:'l{IrlY wyś;:~ ~ędzie' trwał I :~I~ll~JI}~ie~lC~:~e i dla •njemcó~ to niemożliwe .. I ~'dl ~ ~y]kO N~emey
gnm nar JdowoscIOwych, Z3JJ1l6szku- , ' t
'h k
t t .,'
~ uadal
ł d cz _ znowu stały Się SI me,l s1.e, niemcy
j~l(!~ch t.. zw, pa listwo czechoSłn-ll!ld': J~S w lC
ons y UC11 przew
,.,
lICZY,nlC, gdy~y,?," me mla. o
~ u.de~cy zaczęli się organizować.
. 'k'le, mUSl. .
D Opf)'l'
u C "Iti!\. c z..."~l'
tyram" czeską
.
li
Sle odezwa ć g ł 0S ca·· Zlane.
hl'
d'
. h k t i'
{l
" ,J nnd mn'l"", 111'ellla z tą plekIclna~'
Rząd cz;eski czyru rozpacz we
wac
ł
d
-l l.
M'
• Olm z amem - IC 'ons y UCJa - - Inad paru mllJOnaml OlemcOW.
iłk"'"
lk' li
t g:~
m~ro, Ił P? S ;:Irgo, .
,owca zdaje się zapE.'wniać t:vl!m jedna
Niniejszym na,imocniej przeprawyS l powaS~l~:rua. W12 l~
~oI'twlerdzlł, ze D8Jlepszvm l naJsprn-'a
. i . b ",,,'
stam pana Szymona l\lilsztajna, ALE TO MUSI USTAĆ, TO USTA· c~rstw europeJskich, albOWIem lIUl. dl'
b'
ł
. , rzecz,
a mi hó
nowle e, ła y ~aeu
..m
NIE •
wIe lWi:lzym sposo ew. za atwlema
'l"
".'
~a obraźliwe słowa, wypow!edz~aczPj paustwo czeskie nie mogłoby
, .
..
nil lonow czec w m{lg o uCls.mc
dJ
d
l
l
ąmwyZaolll:t Jestpowrot teJ pol- "
'l"
""
d
nepo . ('go a res~m.w.clwlln!C
Czesirugdyniebyliniepodleglym dalej istnieć. alo j.3St rzeczą nie·
·• . . d R
l't .
o
mi lOIlOW mmeJszoscl naro 0lIza<;adnlOnego urllcslellla.
.'
k'
'1'
"
d '
sI(lej zIemi, o. zeczypos~~ I eJ.
wych.
fJarodeltl, aż dop~kI, tr:'l tat~ml po· ~oz IWą ut.t:z~maUle ,~ego ro Z.'\l?
PrZemć,wlcme dyr, Szu~(,lka bylll •
. ,
(-l J , KUJĄWSKI
kojowymi nie podmeslODo Ich do mcnaturaIncJ mstytucJl drogą polt·
·,y ielobotlJ.ie !lrzerywlme burzliwyTe kłopoty Z ~ze.cha~lll ~:n,ny ulcl~
Zgierz
llifl~aslużon2j i szt,uczne; pozycji tycznej i dyplomatycznej przebit!·
li ii oklaskami i okrzykami: "Niech natychmla~toweJ likWld,acll l .to. r~.
r~!l1owania nad mniejszościami licz· głości.
l~'ie armia" - "Niech żyją bracia I.a zaws~e, Jest to ,~rz?d. kto: y• Z<l szością., niamieck~ trzyma Europą ni€jszymi od nich samycb, Utwo·
GDYBY HENLEIN ZOSTAŁ
z za Olzy" - "Precz z bolszewicką tru,wa cały europeJski, org ..mz~; w stame gorączk.l
n.E nie t~j czechosłowackiej fopubllARESZTOWANY.
czechosłowacją" - "Stworzyć kor O lle ten stan ~zeczy mmłby trw<l: MUSZĘ BYĆ NA WSZYSTKO ki skladajacej się z wielu narodo-I oświadczył Hitler to ja sam stanę
pUB ochotnicz:r!" "Nie('h żyje II~dal, to zar:3załby on S~:~Ul~ CI
PRZYGOTOWANY.
w:lśd po . wojnie, było błędem. ~ię przywórlcą niemcÓw sudt;!ckicb
polsld gÓl'11ik z Karwin:v" itd,
nllędz'ynarodllwe. do~ąd ,dOP'łkl ł~Y Przestudiowałem liniI' Maginotłv. pcsadzenie intelektualnie niiszej I i hardzo byłbym rad widzieć, jak
_ ' ~ ,
, . l'na CIle Się kata.strolalm8
lll~ za ama y,
..
'
P o za1.0nc"eillU
przeml-WIe
,
ł" . k
I d ,'0 s'ę z nieJ' nauczyłem
ale garstki.
czechow
w rol'1 rzą d zącyc b długo po tym p, Bene~z by łb y w
EO"zvsteucJa Czenhos owacJI Ja f,
uz 1 •
t
•
•
l'
. d
•
.
l 'lk d' "
t
rt Zt'll UlJuzmowany >, u Zle!;,lI~Clo- I • ':: . , '
..
v,
""'11
nwśm skonstruowali na podstawie uad mniejszośclanu, na ezącyml o stanie ogłaszać swe delfrety.
ty~iQc:ny tłum słuchaczy podjął I s~!t1SZmk;1 ROSJI sow~~kH:J łly~ ~ I n~szy~h własnych pomysłów coS', taldch narodów, jak niemcy, pola,
Mam nadzieję, że nie ogłosi on n·
(;,tatme słowa mć,wcy, wzno:>ząc fJ~E:t,ego.w samo serce. len;1I8·c; ~~~ ! ('o J'est ;"szcz=- lepsze i co
(W węgrzy, positadających za sobą stu gońc'7.ego, celem
aresztowania
. tę'
l' k' Ż..
t ~Iła
mnie do stworzema
wie Ik lejkolei
1,1"
....
~
•' .
b yo
ł
d Zł'etCUl mme,
.
1'0 zny o ,rzy . l' ąwamy powro ta
.,
"
••
' WYTRZYMA
NAPÓR WSZYST. tysiącletmą
kulturę
Zaolzia do Rzeczypospolite!".
mle('klej a~mJl lotmcze], co z. .
KICH SIL śWIATA
5zale&stwa i ignorancji.
Gdyby czesi posiadali WiElkić)g,'
o
Z kolei oc1czyt.'tllO rezolucję, ktl, t3o~rowladz~łO hdp
~z~WocmBenta lO He w razie zaatakow,ania ~as zde- I NIEMCY SUDECCY NIE SZANUJ~ t ID(.;Za sta.nu, to dawno dopuściłby '
'l'1 ""'łu g-ą, trwaJ'"
ranc)1 I
•
ry- ' cydujemy się pozostać w defenz)'bram· 'plZYJę
rą
, ,.~ wo!~k
, . otmczyc
CZECHÓW
on do tego, by memcy su d ecc~ ~o·
cą lulka nunnt, bmzą. okb~k(,w J tanh..
•
łączyli się z Rzeszą, zapewmaJąc
(,krzykć w na CZ8ŚĆ braci za Olzą.
Juz raz
wle'T
k
't
l' t
a.l i nigdy nie przyjmą ich panowa· w ten sposób autonQmię dla czePo odśpiewaniu hymnu narodo· PODWOI~EM NIBMIECKĄ PLO'''.l''Zyst.ko tONJ~S sza ehm ~vem~z: ula.
chów Ale p Benesz jest politykiem.
,h
~,"
~! k' h
TĘ N I\POWIETRZNĄ
b(\Wlem!l1 t w lemczec Dle m, ~
.•
I'·
ł
"'('go l ymnll pcw~.?nc(,w • li" lt'
' . •
k
. Franc'j Nie CldczlI-1 Po wojnie mocaTstwa. eojllf.1'l,niczc a nie mężem stauu. za.onczy
wzniesiono okrzyk na C~"'ść Naj. z. powodu sytuacjI l~,tnieją(.'~j ,obee. o ,~aat~, °dwa~IU. h .J, obee Fran. dwiadezyły że Niemcy niegodna l kanclerz Hitler".
i~.~1=-ZP.i ~Z~~7.'y~)osIJoliteb Pana me w CzechosłowacJI.
Jezeh tym w•• my za neJ mec ęCl w
,
KATOWICE, 19.9. (pAT)
D1.i{; wi':lczorem odbył się na rynku
\Ii" Katowicach olbrzymi wiec manifeEtaeyjny, zwołany przez "J{omitet walki o prawa polaków w eze..
cbosłO\W1Cji" pod basłem "Dla braci
za Olzą".
Już od wczesnych godzin popcłll'iruowycb zaczęły przybywać de
Katowic z eałej okolicy pieszo, w
lJochodacb, z orkiestrami i sztandar
lllmi na czale oraz kolejanli i auto·
Łusami tlunly ludności województwa
:='lqskicgo, aby zamanłfcstowrać swą
slJidarność z rodakami z za Olzy.
Około godz. 17,30 rynek katowieki, mogący pomiescić około 50 ty.
f>ięcy ludzi, był już tak szczelnie
p-zepełniony, iż przybywający póż.
IJiej musieli u~tawiać się w wyIo.
weh przyległycb ulic, Tłumny udział w wiecu wzięli m, in, polacy
z Zaolzia, którzy naskutek ucisku
cz('ski~go musieli opuścić ziemię
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cyzjach winien liczyć się wyłącz100-Joronó\vk: nie z \Vłas~ymi interesami" nie
monetą zdawkowa
oglądaJ.ąc. Się na sprawy ogolnoOstateczne decyzje w [,ej spl'a.
cllropcJsk-le.
wie nie zosłały powzięte, nało.
UNIKNIONEJ WOJNIE CZE- mocarstw, dzienniki wieczorne
miast _ wedle wiadomości niecych pogłosek.
SKO - NIEMIECKIEJ.
na skutek dyrektyw czynników
oficjalnych _ słały komitet par.
Dziś rano ogłoszono w Pradze
Nadzieje na pomoc brytyjską Iurzędowych powstrzymuJą się
PRAGA, 19 września (PAT.)- lamentarny zatwierdził projekt
komunikat, wzywający ludność i francmką s. padłY do minimum. od wszelkich ataków .pod adre.! Na podstawie nadzwyczajnych rządowy, UZNAJĄCY BANKNO:w niektórych kołach politycz sem rządów zachodnich. Nic· zarządzeń, wprowadzona zosta- TY lOO-KORONOWE ZA MOdo zachowania spokoju. Komuni
kat stwierdza, że ministrowie nych krążą pogłoski o możliwo- mnie.1 DZIENNIKI POTĘPIAJt\jła dziś wieczorem PREWEN· NETĘ ZDAWKOWA, C".tyli nic.
brytyjscy i francuscy zakończyli ści ustąpienia gabinetu Hodży i NOWY PLAN FRANCUSKO - CYJNA CENZURA PRASOWA. podlegającą pokryciu przez bank
w niedzielę o~ra.dy, uzgooniws~ o s~worzeniu rządu, opartego (} ANGIE:';'SKI, STOJĄC NA STA·
:Wszystkie pisma na 2 godziny centralny. W teu sposób banknoswe propo~ycJe l wzyw:, ludnosć WOJsko.
.
NOWISKU NIEPODZIELNO; przed sprzedażą przedstawiane ty lOO.koronowe zostały zaliczo .
dO z.auf~ma dla czynn~ków 00WatDliwe
ŚCI TERYTORIALNEJ KRA~ być mają do kontroli or!!anom ne do emisji bilonowej.
.
pOWledzlalnych,
praCUjących w
Agrarny "Venkov", fflzwaza· ad O'C m
'"'
Jak wiadomo, przed kilIm mie
całkowitym uozumieniu rzePRA.GA, 19 września (J;>AT.)- jąc propozycję mocarstw udzie- n z r zy •.
•
siącami )'ównież barnknoty 50.ko
czywistego dobra państwa i ns- Czeska prasa wieczorna, która z lenia Czechosłowacji wzamian! Na dzisiejszym popołudni~. ronowe zostały uznane :ta mo.
rodu i gwarancji jego przyszło- powodu częścIowej konfiskaty i za ustępstwa terytorialne, gwa· wym posiedzeniu sIałego. koml' netę zdawkową.
ści i lo w duchu ostatnich oświad wprowadzenia cenzury PTewen- ranc,ii, . zapytuje - JAKĄ WAR., tetu parlamentarnego, kto re od·
ezeń prezydenta republiki i pre· cyjnej ~~~ się z kllk~odz~n TOŚĆ POSIAD~JĄ GW ARAN-, b~ło się j~~oc~eśnie z obra~a. Konfiska~a pism zagramiera.
nym opozmerue~ nie Ujawnia CJE TYCH PANSTW, KTÓRE, . mI rady mlruslrow, przedstaWIo·
nlc:zn,~h
;\\1: godzlnaeh wte~cb ŻADNEJ DUANY W SWOIM JAK SIĘ OKAZUJE, NIE DO· n~ zo~taJ proJ,ekt rząd~wy, pr~e·
PRAGA, 19.9, (PAT) _ Więk.
ogł~no przez radio ponownie DOTYCHCZASOW~ S~ANO- TRZYMVJĄ SWOICH ZOBO· WidUjący wplo~adze?le s~eCJal-1 szość pism zagranicznych nadchokonllmikat, wzywająey społe- I WISKU wobee rOZWiązania za· WIĄZAN.
nego zarządzerua, znnerz8Jącego <tzących do Pragi została w niedzieo OOSCLHROWOANCYKIWEJALUTY bCZEt - lę skonfiskowana. M. in. o;konfiskoezeństwo do spokoju. Komuni-/ gadnłeń narodDwościowyeh.
"Narodni PoIitika", niezale<L' CdH
• narad y l on
O maWlając
• - sytuacJę,
• wy t WOl'ZO ny organ szerokIch
• koł
• um i arko- , dkó
, . . CZOlowe
J
" dza, ze
k a t t en 8 twler
ł ".
hnraz .,kro' u wano rowmez
organy pra·
d Yńskie są t ylAo
u. JEDNYM Z E - ną w wym'ku panu
I
f rancu siko - wanych pisze,
• •ze w obecnej• Cl«:Z
• "sro
w
p
a.mczyc
w
raJu.
"
1
k'
•
p
lt
.
od"
T
sowe langle s le I f rancusk'leo ChaTAPÓW,
DRAMATYCZNEGO angielskiego, dzienniki opierają kiei sytuacji PRZEMÓWIĆ WI. onśa.( °dPlrzeWI uJ~~!ntę ~()Z 1- raktt.'rystycznym jest, źe przyczyną
" na wC7.ora.l.szym przemO\V1e·
•• N'
OuuS rzen'la w k
o . ia
ROZWOJU OBECNEGO KRY-lSlę
lEN TYLKO EGOIZM NARO- WO• C.I ha SZCI!O
7'"
l ł
onf'IS k at bł'
y y lU. m. domeslen
ZYsu ł me Sił jeacze ostatnim mu premiera Hodży, odrzucają· DOWY.
sp!a~ac C "Y:o~u w:! u y za korespondentów z terenu Czechoslo
słowem.
ąm, jak. wiadomo, ustępstwa te·
Rząd l'epubHkl w swoleh de- gramcę z zec os OWacJI.
waeji o bieżących wypadkaelL
PRAGA, 19 września (PAT.)Wiadomości, nadeszłe z wndynu, wzmogły podniec~nie ?pinii
publicznej i przyt-zyniły Się do
powstania nnwej fali alarmują·

Jeśli idzie o nastroje społe· rytorialneo Na uwagę zasługUje,)
czcństwa, to nalC'.ty stwierdzić, że mimo rozgoryczenia, panująże UTRWALA SIĘ COR,AZ BARcego wśród opinii J,»IhIi~ej,. ze j
DZIEJ PRZEKONANIE O NIE- względu na stanowlslk o Wlellnch '

Cean:ura grewenCJ,na
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gwarancie
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Nieme, sadeec, zlDrzeslali

Dłacenl

ącz

n-ado

Doda 6. na znak
nastrOI

zeszy
Droteslu

BJmLIiN, 1'9 9. '( PA,,". Na' ezyźnłe rOdak6w z pod jarzma wsp6lpraeujące z Hen!cinem 8tron- I wzra9taj.!Cego anty czeskiego
wło.s:kiego w imieniu r.ząJdu ju,
wielkim wiecu mam.festacyj. czesko - holszewickiego.
nictwo karpa.cko - niemieckie z05ta-j ju w Wiedniu, spotęgowanego obcc· gosłowiańSlk.iego.
nym, kt6ry odbył się w Dremie
102
uchodic6w lo rozwiązane przez władze.
nie wskutek obecności w stolicy
Odpowiadając Ha po,w itaIM
w obec.n.ości kilkudziesięciu ty.
• •
Austrii licznych uchodźców' sudce· przemówienia,
MU'iSSo lini ...
siętey l'IIdzi, wśród kt6rych maj DR~ZNO, 19.9. (PAT) .- oLlc~ba BRATYSŁAWA, 19.9. (PAT) - kich.
świade'zył, iż Jesł szcześliwy, te
dowali się IiICZIIli UlChod!Źey % o.b uchodzców sudecko -. nlemlecklclt Władze w.fdały ~lcaz posiadania
._ dokonał
przeglądu oddziału
,,'ZartJi sudeckiego, wygłos~ prze w pu~ktach zborn~ch I oboz?ch .u· broni w powhtach zachodnio - slo, Mussolini
Ju!osławII ,\ dzielnej armii .tu.gosłowlańskiej
mówieni,e szef prasy i prOpa- chodzczych. wynOSiła w pODle?Z~a. wackich Bratysława, Modra i Sza·
r
na granicy łączącej oba zaprzy
gandy partii ni~ów 8ndee- lek 102 tysIące. Napływ uehodzcow moryn.
. HZ':'M, 19 ~. !P~T). Na gr~- .1aźnion~ narody. Jesteśmy pny
kich poe. Sebekow8ky, który trwa.
n~,c~ JugosJ?W i <lnsJk le.l Musg'? h- .łoeiółml _ powiedział Mussowśród niemUknąceJ burzy okJa· BER~IN, 19.?. (PAT)
me;,o pOWItał ban Drawy d~. lini _ na granicach lądowych
sków, odmalował niedolę niem. Z Pragt d?J1oszą, z.~ memcy ~udeccy
~uk ern"1
~~af1ko NatIaczen. O'I'az gen. 1Ll!: i mOrskich l pragniemy nimi
ców sudeckim, wtłoczonych w zar,rzestab płacent, \ podatkow na
WIE DEN, 19.9. (PAT) ~ Wczora.\ bc'Z, dowódca korpusu arml1, pozostać. Kończq,c swe przem6
gramee repubUkł czechosłowae- zna~ protestu pr~eciwl{() postępó w nocy dokonali czł'3nkowie wie· banatu Drawy.
' wienie, Mws.solini w serdeczkieJ oraz łeb walkę o powrót wanm władz C'.zesklCh.
deńskich SA napadu na 6 restaura·
iPo dokOJlaniu prz€g1!ądu kom !-ły.cb słowach dał wyraz SWl'mu
do Rzeszy.
Rozw~~zanfie stroneji czeskich w drugiej, piętnastej i panU honorowe,i l.ig romadzona uznaniu dla władz .iugos.łowiań
lIoJ
szesnastej
dzielnicy '\Viednia. Nie- ludność przyjęła Mus,so.linicg'') ~kich, a w sZ'Czególnośd dla pre
. Gdy zawiloOlły usiliowaln ia uło.
nictwa karpaC~dego które l(.·kale zostały częściowo okrzykami na j<\!:(o cześ'ć, a ban mi,era i ministra śpraw mgra:renia W\S:p61Jży.ci.a Z czechami w
BRATYSŁAWA, 19.9. (PAT) zniszcz()ue.
Marko Natlaczen wygłosił prze. uieznych Stojadinowkzl\, wiłajednym państwie - oświadczył
Działające na terenie Słowa"ji ł
Powyższe zdarzenia są. wyni1<ient J mówienie, witają.c l'zefa rzą.du jąrc z odległej gra!l.1icy jugosłopos. SebekoWlsky - niemcy su~..&
wiansikiej cały nar6d zaprrzyja:
deccy załądaIi powrotu do Rze
mi,ony
z 'Vlocha.m.i.
szy. DO ROKOWAŃ' JEST JUŻ
ZA PÓŻNO. Ut~rzyIłśmy nfe·
Po krótkim. pobycie na terr·
miecki korpllS ochotniczy, któ
toriu.m jug·oołowiattstkiJn, Mu,sI'y Z BRONIĄ W RĘKU . WYsolini . odjechał do Triestu, od·
STĄPIŁ DO WALKI O OJCZY
l'xowadzony do gra,nicy IJfzez
!"j(.~eo
WY Sud~iae
ZNĘ· Rozpoczęte przed tysią·
przedstawicieli władz jUg05tO.
ccm lat dzieło cesarzy niemiec.
wiańs:kidh.
Plotki propagandy hitlerowskiej w prasie berlińskiej
k.ich
dokończone
zostanie
llr2!CZ kanclerza Hitlera.
BERLIN, 19.9.
(PAT)
wojny. Już same tytuły prasy nie- śwtatowej", "Przed nową nocą sw.
Prasa dZlsiej'lza w alarmufącyclt de· miec1dej wywołują wrażenie nie Bartłomieja. Praga grozi Europie
Z,idąg W
peszach z terenu sudeckiego donosi, dającej si~ unilmąć katastrofy: nową wojną światową' ·' "Czesi ćwi·
dyrektorem PAT.
BERLIN, 19 9. (PAT). Do- o rzekomym zamiarze czec.hów urzą "Mu:solini ~ąda plebiscytu. Praga czą o~1ziały gazowe do wojny dO' j W.AlRSZAWA, 19 9. (tPAT}.- "
wództwo. sudecko. - niemieckie. dzenia na Sudetach "Nocy św:. Ba", groz! Europl~ wc>j~ą. Prag~ z~~ I moweJ "
P. prezes rady mini.strów gen.
go ko'r pusu o.c.hotniczego komu tłomieja" i \Vypowiedzel1ia Rzeszy sWOJą maskI! l grozI brutalme optnn .
Sławoj • Sklta,dlkow&ki mi anoniamje,
i.ż
w poU'iedziałek
wał w dn. 17 wrr.eśnia b. 1'.
przed południem w licznych odyrektorem
przedsi,ębiors.hva
bozach dJa uchodźców, położo.
Ił
pal1Jstwowego
,;P1olska Agencja
nych wzdłU!z granicy, odbył się
TelegraficZlllat" p. Mieczvs·ława
pierwszy zaciąg do kOrpusu oOGlarsll dego,
dotych~zasowego
chotniczego.
Podziękowanie za wysiłki, czynione . dla utrzymania pokoju
ledaktora nacr,elrn ego P. A. T .
\Viadiomość o rOZlpocz-(Jciu 7.3.
ei,%'U wywobła wielki entuBUDAPESZT, 19.9, (PAT) - 1nione dla utrzym:'lia pokoju w tych gierskiego, aby dla zapewnienia I
Dżuma
zjazm wśród uciekinierów nie- Ra~a naczelna węgierski~j ligi re, rozstrzy~ających .dla Europy i c~· !'prawled~weg.o i. trwałego p~koju w
BUENOS AIRES, 19.9. (PAT) mieckich z SUfletów. Uchodźcy wizJonistycznej wystosowała depe- lego ŚWiata godZlna,zh. Liga rew t- Buropie I ŚWIeCie natychmiast za·
niemiecko - stulecq{ oświadcza. sze do kane. Hitlera, Mussoliniego, zjonistyczna przypomina w tych stosowano prawo samostanowieni,a Donoszą z La Paz, Boliwii, że w
J!\. że ezekaJą tylko na mO- premiera S!dadlwwskiego, Chamber depeszach położenie mniejszości narod.ów dla oderwanego od tysiąc· miejscowościach Choreti i Camirl,
ment. kiedy hęd:l mo~li OSWO' łaina ł Daladiera, w których wyna· węgiersldej w Czechcsłowatji i wzy letnich Węgier i wcielonego do Cze- w Chaco boliwijsldm, wybucbLa epjimieniu całego narodu w~· ~bosłowacji terytorium.
demia dżumy_
b04zić pOZoslałych w swej ~j- ża podziękowanie za wysiłki, ucz)'- 'wa
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Warszawski koresp. "Głosu PO-'
J ,lI1nego" telefonuJe:
8 llaździernika przybywa cio Pol~l{i prezes międzynarodowe.i izby
starostą
starostą w Łasku
handlowej Tom:lsz Watsoll i generalny seluetarz tejże izby Vasseur.
Warsz. kor. "Głosu Porann..• DORFF został przeniesIony do działn samorządowego w Uł'~· Jrzędzie wojewódzkim w Łodzi
N,lleży podkreślić, że
p. Watsvn
go" telefonu.te:
cenłraJł.
dzie woJewódzkim w Łodzi tnż'j powolany został starosta ploh',
jest przewodniczącym wpływowej
Wicewojewodą łódzkim mia- JELLINEK.
kowski p. SOCHACKI, b. naJak się dowiadujemy, .zarzą
organizacji przedsiębiorstwa pod dzeniem p. premiera wicewojenowany został na jego miejsce
Na stanowisko naczelnika czcInm wydziału samorządo!.1
"azwą "international Business Mawoda łódzki p. STEFAN WEN- dotychc7,ssowy naczelnik wy. wydziału samorządowego w u' wego w urzędzie wo.tewódzkim
chin es Corporation", którego pla..~
......~••==m;..........~......................................~.......;;...... w Luck~
cuwld obejmuj~ 74 kraje świata.

Wydział samorządowy

P. I. Rosicki -

Tabl~(a

obiCI' II. Sochacki

w Piotrkowie, p. W. Nowakowski -

.

I

·

Starostą

"i

PiotrkowIe frr'

as • SmI IJ· Jdz " lucku
t:ii!~~i:~~:~~:
daru

pamiatkowa

W willi W Lauranie
sku, a na stanowisko starosty
Warszawski koresp. "GlOilU Po·
laskiego
powołany
J\{)slal p.
IJro(zgsi~ Wrelz~Dje
wojenneśo
rannego" telefonuje:
Wiktor NOWAKOWSKI, b. kic
Z Rzymu donoszą, że władz\)
rownm referatu bezpieczeń.
lodDOŚli
111iejskie w Lauranie wmurowały
stwa w starostwie grodzkim w
wczoraj tablicę pamiątkową w willi,
umieszczony został marszałek p.rzesze<H: p,ra:ed froll Lodzi, ostatnio wiecsłarosta 'W
ŁUCK, 19 9. ('PAT). Dzień po stadionie
w której spędził wywczasy letnie p. fiiedziałkowy był dla
sprzęt wojenny w postaci 100 tem dele~acjl, kierują.c się da- Kole.
Łucka
Prezydent Rzplite.1 Mo§ricki.
dniem wiel!ldch uroczystości, karabinów maszynowych i 6 le.t w stron-ę ołtarza, gdzie zajął
31-matf.!k pancernych, og61nej miejsce pod namiotem, pod,par4PAW."Ji'
·S
łlłos'
związanych ~ pr.zyJazdem i po- warto.ści około 700 tys. zł.
tym
lancami
ułańskimi.
Interwft~lfil3
n
bytem na W ołvmu marszałktt
O godz. 10,30 przybył na sta
Po naho.żeńsŁwie i odśpiewaę;~~~.,i1l
•
Ul
Smigł~go - Rydza, to tc~ ~d ra rHon marSJZałek ŚmigR'y - Rydz nin przez tlUlmy "Boże coś P.ol·
lij
na mIasto przybrało odS-Wlętmy
przez hi
D onoszą z N owego Jorku, że Fe,,~
\\-czoraj Q god:t.inie lO-ej wie wygląd, tonąc w powodzi cho- w towlłJrzystwie ministra spraw lilkę" i po poświ""'eniu
wOJ'en- hera
, l S urp Ius Commodities Corll ..
{.zorem, kiedy stac.ie niemiec- rągwi o barwacb narodowych, WQj.S'k. gen. Kasprzyckiego i s'kupa Szelążka sprzptu
"
ki!' nadają wiadomości praso- Na ulkach miasta zapanował I-go wiceministra gen. Głu- nego, nastąJpił uroczysty mo- które dotych~zas zakupywały wy~
Qrnz
wojewody mellt sikłlłJdania meldunk6w o łącznie pszenicę na eksport, otrz~Twe, wszystkie stacje niemie~- wielki ruch, dzięki przybyciu chO'~sikie~o
dokonaniu za!kutr'lu
s,prz"'tu
))u ·· ma I o ob ecn .i~
....
"
również pozwolenie
kie oprócz Monachium znajdo- wielkiej ilości delegacji poszcze Hauke - Nowaka.
Przybycia
p.
marszałka
Śminu
marszailkowi
Śmigłemu
By lIa zakup 50 tys. be! bawełny i 14
wały się pod "obstrzałem" ja- g6ln)"ch powiatów Wołynia i
kicl1lŚ stacji p'l"Zeszkadzają,cych licznych wycieczek z miast i ~łego - Rydza oczekiwa.Ji wice- dzowi pf'Zez delegatów poszcze- milionów jardów tGw,arów bawełnia
nycb, w celu 1)Odtr2ymania cen ryq
i audyc.ie wypadały (,ałkowicic wsi Wołynia w strojach regio- minister Korsak i szef O. Z. N. II gólnych powiatów.
gen. SlkwalI'czyńlS'ki, gooeraIi'cja,
Pan malf'szatek uśeisldem dło Iwwycb.
znieksz.tałcone.
.
naInych.
przed tawiciele
władz CYWil-, ni dziękował delegatom spoleJuż od samego rana na sta- nych i dUJChowień.stwa. Marszał czeńsfwa za dokonany dar dIn
~m. Marszalka Pił~ll'd- ka
powitali
przedstawiciele, aiIJuii.
Z
Ił
w przemyśle budowla- dionie
skiefZQ zebrały się tłumy, ocze- władz wo.iSlkowych z gen. Smo
Nastę,plnie WO.1. Hau.ke - No• - • •
nym Francji
kuJące na akt wręczenia armii rawińs.kim. P. Marszałek prze-I wak wygłosił rorzemówienk, pv \ Okreii styczeń - lipiec 1938. r.
całe- szedł przed frontem kompanii którym wręczył p. mar'>zai~(O-1 w~' kazał znaczny spadek obroto,..
PARYŹ, 19.9. (PAT) - Dziś rano zakupionego ze składek
wolyńskie.go h.onoro'Wej, n.a~t~pn~e przywitał wi Śmigłemu _ Rydzowi soorzl1 h~ndlo:vy~h p{)mi~dzy Polską i.80ro ~pClczą ł się strajk powszechny w fo społeczeflsbva
przemyśle budowlanym.
s.~rzę'tu w:O.Jen.~lego. Na stadIO_/ ~l,ę z ge.nerall'c.lą, PQ czym Skle/ozOlT1Y akt dokonania dm·u.
wlet~Dl~. W ol{resle.tym ~~zywoz.z
Ostatnie przemówienie wy- Sowletow do Polski wymosI 6.298
Strajk ma przebieg zupełnie spo· me ustaWIły SIę poczty sztanda rował SIę w stron-ę delegacji
głosił p. mi,n. SollraW wojsk. gen. tys. :zł., a wywóz z Polski do So·
I'ojny i nie obejmuje budowli i ro- rowe o.rglliniza<:ji komibatalllC- srpołeczeI1.stwa wołyńskiego.
W1śil'ód gromkich i niemillkną Kasprzyeki.
,
. wietów - 446 tys. zł.. pt'dczas gdy
hót, związanych z zagadnieniami kich i oddziałów szkolnych P.
j w analogicznym o!,re'lie 1937 r. od·
oOiOny państwa. Minister pracy ma \V. i dzieci szkolne. Dalej na eyeh ok'I'zyk6w .,Niech żyje" p.
w
ciągu dzisiejszego
dnia raz
je~zl'ze podjąć próby pośrednictwa,
an~' w drodze arbitrażu doprowadzić
do lile widacji stmjku.

sprz(fu
Wolgnia

-

= _.

przeSZkadza
audJrjach

I

niana

U.S.A.

S dk
•
pa .eZ Soluotow
S

Strajk pOVlslerhnr

I

llUąca
im
U~~
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bawel

Ź ku u·e ma kib gazawe
t·~J~r::;;;
~
I

"haRiułOif
ha Ialna
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Work'l

"

Deputowany Paryża Pierre Taszef lozwiązanej ligi "Patriol.yczlJ e.i młodzieży", wniósł do rad~'
ll~le.iskiej projekt nadania Jednej z
ulic Paryza nazwy Nevillea Chamht'rJaioa.

1all~e,

Z

pias k'.lem dl a ochrony sk. ar

Rozwożenie

I

w muzeac 1

W produkcjiośrodków
Santa Fe, jedląla •
największych
rolnictwa A...
gcntyny, odbyła się po raz plel"lll'5Z1

ani na jedną ~hwi. ::i:~=Y::!ć:~ ~~J~D:~~ó~:e::!nr~;;
zeac
rowo ez .wydaw~ne s~ me· łę· Ulice mają. zwykły" codZienny g6Jnej uwagi na konieczność zwlęk8ze
zbędne, '7.arządzema ostroznoścI. Tak! wygląd. Jedyme wydama gazet wy· I nla wysiłk6w przy uprawie bawełny,
lI.aprzy.dad do Louvre'u dostarcZ(}-1 kupywane są z pewnym pośpiechem . która na terenie tego okręgu odg1')'wać
110 dużą ilość worków z ziemią i i publiczność okazuje czasami pew-; zaczyna _ cora~ większą rol~. Duły~
".w';E.;;;;;;;iiii______
m.;:;;;;
Worki te przeznaczone sa do zaslo- ną niecierpliwość w oczekiwaniu na zaintereo.owanilemk ciClltzyJa Slęt~rgaruÓ~
ps_ i =
Mi
_
,.
k"
l" - b
. I
.
•.
zowana w zw ąz u z ym wys a a pr
m
lI1ęCla O len 1 wenty aCJI, a y unie I o~tatme wydama d~lenników.
[bek bawełny, wytwarzanej na terenie
a
lllożliwić przedo.. tanie się przez nie
I tcj prowincji.
u
'Y Jg
V V
'&
odłamków bomb.
W llajhm:szej 113&
'.!lWft
fi
Pilot śpieszący z pomacą ofierze n~raksyU przyszłości prace prz:/gotowawcze
równie!
do ochrony muzeów
ne.
Co się tyczy wielldcb pccziel1lW tłumaczeniu W. Studnickiego ze specjalną
BUENOS AIRES, 19.9. (PAT) ,- - lIiacb.
przedmową Hitlera
Szyhujący VI' pobliżu samolot w~j nycb 'li:hronów, w tej liczbie w pa'.\' .-:zasi~ lo hl ćwiczebnego w pobliT,.
.'
I
"
'..
•
'lu miasteczka Azul, samolot woj- siwwy, którego pilot zauważył kata łac:u Burbońskim, ratuszu i w innvch miejscach _ to urządzenie
"ar:.z,lwsl~l koresp. :,Gł0511 PG- Kampf Hitler.. na Język polsld.
~li.owy zmuszony do lądowania praw strofę i chciał pośpieszyć z pomocą,
Tłumaczenie tl\ ma się ukazać ze
llopodobnie z powodu defektu w ffJzbił s;~ rów ni.:-ż przy lądowaniu. i~b wsz"dzie znll.jduje się na ukoń'jl ,annego" telefonuje:
czeniu . ' t .
I Do,,:ia(~ujemy się, :ie Wład~'sla~ specjalnie napisaną przez l,aneleo'
motorze, rozbił się przy lądowaniu, Pilot zginął lla miejs('u, towa,.lY'
Największe trudności sprawia za-, Stdmckl
przetłomaczył
,,!\'lem rza Rzeszy przedmową.
: ,
wr.ktltel{ czego nastąpiła eksph}Zja. szący II1U mechuu'j{ zostaI Cię·lko
piasku do domów w
rejonie paryskim dla ochrony przed
bombami zapalającymi trwra nadal.
Za kilka dni wszystkie domy będą
z"0l!atrzqnł.' w piasek.

Wh glll~Cb~C~ oficjalnych i w

ÓW

n~u-I' p,zer~ane ni~dy

;;.ai___m___

Dwme kalastr"f samol"tftw
rozbił się

"Mein Kampll. DO Dolsku

będą ukończo-

I

"JreftIJAtor .an kU I"I

L·
opatrzp.nie w maskt gazowe. Tlum y , ft
paryżan rzuciły się do miejsc, gdzie
'~ UlSRwego
I się j~ ,>vrzedajc.
• Jie spodzip.wann
usiłował przewieźć pieniądze przez granicę
się t" masowego napływu,
to też I
jec!:vnie potrzeby pierwszych lillPU-' Warszawsld koresp. "Głosu Po, I ra banku pallstwowego litewskie..,
,iących zostały zaspokojone. W wieli rannego" telefonuje:
I I.tćry usiłował przewieźć więka.l
Sflowodowały śmierć trzech osób
loch 'lptekach i domach towara"Słowo" wileńsJde donosi, że w I sumę pieniędzy. Uwolniono go •
GDA:\f~K , 19 wrzcśnia (PAT.)
Również na ter cnie \Volnego w.ych I'ozsyrzedane zos1ra1". w~zyst- Landwarowie zatrzymano dyrekto-l kaucją,
\\- ciągu dnia dzi ·iejszcgo na te- :\Iiasb motocykl całym pędem kle zapasy masek. UzupełOleme za·
reni.c ·Wolnego
"·Yd.arZ y
na dri('wo, przy czym kic
kilku t ylY.SJt:: trzy kata.lrofy, ,,, ktorych ro\yca, dentvst;1 z Sopol. zoslal, Pomill1ó na trO.I·ÓW alarrnis{\.·cz,
,
"
met aIowy ey I'mder z dokumentami naszej epoki
Z~;IIlc.: l y trzy oSOJ))',
J zabity,
I vy('.h,
normainie życie nie hyło
, r drodze z Elbh.C1a do lidałl-,
. -a lOrze kolejow\'J1l w poblj'~~k<!t1an:,r został cylulIler weta' . rialu. Będą one umieszczone w zam
."
.ą\lCdW....._
I iow\'
I<tóry bedz'ć zahvpany w zie ' knięciu pozbawionym powietf7.<ł .
sl.'1 samochód osobow" z po,,"o- Źli '''dmbkiccto dworca pocia ct 0AD.
I
'.
.
...., •
.
.;'
, '. .
,., '_ .,~.
_ ' , .. 0,
18
i lmę na tCQ-tOrIum wszechśWIatOWej sClm cyhnder będZie zamurowany dl
Ucl pękll,:C JU ?pon~,. "pa?l na sob?".~ pl zCJechal kolcJarz.a, zawystawy w 1939 roku w Nowym betonowej kamery podziemnej,;
drz ewo. frz cJ pasazerowIe ZO-1 truulll onego przy napraWIe to- prerogatywą Prezydenta \,IOrku.
której również będzie t1sunięte po
stal~ ciężko ranni , a jedna osoha rów kolejowych. Odniósł on tn •
Wars~~wski ko~esp. "Głosu Po·
D~ ~yl;l1dra t~go, któr! zgo~llie wietrze.
1
• •
•
zułn la.
cieżkip ran", że wkrót,. c zmarł. rannego telefonu.le:
,z OpinIą el{spertow, moze z.naJdo~
W tycb wartlll Kach mozhwe Jest
' .
W kołach prawniczych zwracają ' wać się pod ziemią bardzo długo, że dokumenty będą. zachowane "
:lII
fil ~~~'t'M,i!ł C2.lllHUl.~~ft'ilf':; ~ ~e~&5\rftR~'IIWr.łg~, ż~. pod~iesiona pr~ez kilkal~je P?dlegając ut~ellielliu i.n~e psu- cało~ci ": Ciąg"l 5?1JO lai. to j~st d(
R '
Oril~iil t!g
~VW 1;1~~
1!W VHi 1'J,f9l 3n"ii~
org;mlzaCJI ze Zjazdem kobiecym na ląC SIę, postanowlOoo włozyc dane chWili, kiedy ll:? SI potoml:owle cy
na tefytori~m Mand~e.d(Uo
czele sprawa amnestii z okazji dwu· '10 stanie cywilizacji w naszych cz:a-llinder otwoną: na gÓl"Ilr.j pł~'ci(
dziestolccia niepodległości, wobec· sach: opis istniejących środków 10- kamery będzb napisUl;e 1)0 angirl
CHA~HI~, 19 ~'I'Z~,~ma (p~.r)
~ianrl:l~kuo..
. 11 ej s::t~acji po ro~wiąz~niu ~j~ł: k~lllocji, o stos~nkach między I,udź.j sk.!I, że !:I~zie, !d:Grzy. zaludniali zi.(
Donoszą Ul zędo" o, ze oddZiał I\.awall'!'zyscl sowH.'cry zaczęlI Il.SjaW~d<.~CZYCh moze ~~c skie,? I mi, wykresy gł~~nych maszyn 1 ~re 11~lę ~ roku .1?3?" proszą o otwa:
kawalerii sowicck!ei 'uzekl'oczył
•
ł" 'k ł' "
wana na mną drogę, nlZ w czasIe maty produkCJI, raport o SOC,lal- Cle me wcr..esme!, pk w mIm 693fl
"~
. I os t rze. l'nva Ć mmu
zm s ą s•ł az
po trwam"
. k a deneJI
. . .IZ.
b M'lanowIcIe,
. . lIyc h,poli tycznyc h '1 ek onornlcz.
Ci eI{awe, czy w cy l'Hl d rze b ęuą
1
W niedziele wieczorem w H)bIF'1I
•
•
•
,'.
'. . ]
." I gl'SlllC:l:llą, kiOl'a odpoWIedZIała w myśl Iwnstytucji w przenvie pO'j nych formach społeczeństwa ludz- 1 umieszczone również teksty przemle.,s~1)" OŚ('I Man~zuh,. gramcę I 1ifrzalmni, wYI)jel'ając przeciwni-l' o\iędzy kadencjami izb amnestia I kiego l t. d.
mówień 'Jie!..tórych dzisiejszych dyl<
maudzurslw - sowlecl'ą J wt:!r~- l ków na tei'ytorium suwieckie.
stanowi prerogatywę p. Prezydenta j Wszystkie dokum{'nty sporządzo- tatorów, jako świadectwo zmierzch
nllł pare kiJomi'trów wgłąb trl'YRzplitej.
·
De są z wyjątkowo trwałego mate- 1\UJ1ury eUf()pej3kteJ.
Samolot spłonął. Pilot i towarzy. I ranny.
mu mechanik zginę!' w llłom ie I

"z~cy

I

i

I

~fiasto

-! wpadł

:~~:;~ wymagać bęl!zie

RmneS t-

·
W693 roku otwart, e zle
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LWÓW, 19 września. (Tel. Wł.1

•

•

leZI

•

I

Prawd.!llwa KlU'lshlldzka sól jest do
hrym środkiem leczniczym przy zaila, leniu wątroby.

I

Interwen«ja
Ul sprawie zaiś,

Dosterunku galicji

Głos zabiera pr,okurat<lr, któ.: fałszywej ambicji i chęci roz-l hoszyńskim w łącznej kwocie

0-

[na uczelniach lwowskich

"Głosu Porannego") - '
ry podkreśla, że nie chce mówić, głosu, Jest to typowe niehezpiecz I koło 13.000 z~,
•
WARSZAWA, 19 wrześniCl. _
Przed sądem okręgowym we o pobudkach czynu oskarżonego, ne warcholstwo,
I Po naradz~e trybunał °rgło~Ił Poseł dr. Sommerstein przedsla-

I

Lwowie rozpoczął się wczoraj ale o .iego skntkach na płaszezyź
W imi.eniu prrokuratury gene-I wyrok skazujący D?b~zł'nskłe- wił w poniedziałek p. wiceminipl'ocer,/ inż. Doboszyńskiego, 0- nie kod'eksu karnego. Je-żeli mO· ralnej radca Jaworski wystąpił, go. na cztery ~ata WlęZlema. p~ sb'owi oświaty prof. Aleksandro
skarżonego o kradzież bl'oni i 8- wa o pobudkach, oświadcza pro- o odszkodowanie za zniszczony f wodztwo cyw~In~ sąd pozostawIł wkzowi przebilerg zajść przy wpi
municji podczas najścia zOI.gani-1 kUl'ator, to wywodziły się one z sprzęt i za koszta pośeigu za Do- bez uwzględmell.Ul.
sach na uniwersytecie i politech
zowane.l jego bandy na posteru- .HW
lU "!BAl
BN
D ,nice we Lwowie i domagał się

ne~aP~!~~Pi';
:~i;~~~c:brona lj
zgłasza.

R Zem son·S10' W l

rewBIlli- oni" sIam~·

~[~~~i~~i~:;ńfy~~~~~ejn:.~

III!
c
wniosek o wezwanie \
~ skutecznienia formalności wpiwszystkich sędziów przysięgłych
.
sowych, w.zględnie przystąpienia
z ostatniej rozprawy cel,e m udO-,
"
.
do wstępnych egzaminów.
wodnienił!
faktu, iż poprzed?,i
został prowizorycznie zawarty na terenie Palestyny
przewodmczący rozprawy sędZIa
II
.
Dysiewicz wpłynął na komplef': TElL _ AWIW, 19 9. (ŻAT)'-I Fa~t ~awarcia Ulkladu wsze-I tei. wierzyć, •.te nowa. komisja,
W dotychcza~owym
sądzący,.
: Po wielomiesi1ęcznych pertrak- To·k ich kołacll jilszUJWu obudził ktora J)'Owroclła .dopIero co. z
składzie
Po ~dc~ytamu fragmentu aktu tacjach ubi,egłcj noey w mie- nadzi~ję, i:t mote się on stać pales't~ny, d?jdzl: .do . WIJUOWARSZAWA, 19.9. (PAT)
oskarzema, dotyczącego wtarg· szkaniu burmistrza Tel - Awi-' piervtlSzym kro,I dem który z sim, ze podział me .lest słusz- UT d' h 17 . 18
. . 1938
. . d o l o'a
k l u pos t erun ku "l wu tuż Rokeaehat zawarty zo- czasem doprowadzIć mOle do nYJIll, am praAJLycmym
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l praglJlIe zachowama pokOJU w Z dniem 30 września 1938 roku pUSZ1:l~ środku któryeh w tarczach okrągłyełt
wą obrończą na tle żądania tej
• kJra,yach polo'Żonydl !Ila wyDTze- Bank Polski w obieg 20-złO'towe bile- znajdują się monogramy B. P.
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w$tęgi z napisem: "Dwad:dełebia ~litych", a po 0l?y~~cb sf,ronllc ~.;
zowane ~łosy. l lIśCIe.
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Pod wldo~le~ ~aw~m - de
szowym znajdUje SU~ Juna .......
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Dziś w!elka i wspaniała
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premiera!

Największy film wszystkich CZMÓW
jaki kiedykolwiek i gdziekolwiek zrealizowano!

Pocz. 4. 6. 8. 10

I
ARCYDZIEŁO ARCYDZIEŁ
realizacji 2 genialnych

reżyserów:

M!CHAELA CURTIZA
i WiLLIAMA KEIGHlEYA
~IL

_raG~GANT!

Kos~t

filmu "Przygody Ro bin Hooda",
. wyprodukowanego
W BARWAOH NATURALNYCH
wyniósł

N roli

gł6wnej:

ERR

Król aktorów i aktor

ł!rólów

LVN

niezapomnianv z film6w:

"Kapitan Blood" i "Szarża J..Jekkiej
Brvgady"
• swei naj wspanialszej krearjl bOhaterskiej
na czele rewelacyjnej obsady:

0.-

OLIVIA DE HAVILlAtłD
CLAUDE RAINS
BASIL RATHBONE

,V obe.cnej ordynacji wyboIcze.i najdonioślej:sze zna.czer;ic
posiadają wybory ka,n dydatow
na posłów, dokonywane przez
kOle~ia wyborcze.
Te
prawybO'rv
stanowią
,.filtr", przez który muszą się
przedostać kandydaci i ograni\"zają sam akt wyborów do zde
cydowani3 siG na dwuch z po':ród 4 - 8 wystawionych w o·
krę;gu.
n~oretycznie bowiem każde
kol!Jgium wY611illą.ć mo~e aŻ 16
]·aoovdatów
gd'"t • wystarcza Je
•
J
"
dI~:1 czwarla .głosow przy praw~e _głos<>~,"ama _na. czter~ch. '":'"
pIakt~'ce Jednal\. me mo-.ma so-

sen tu

Przed w,borami do sejmu

Pierwsze hornaMOPU

"udział wojł!wódzki

us_ali jo...o lisiC (zlonkó. i

okrt;f!owg,b komlsgj wgb«:trc:zg'h

W

poniedziałek

padną

pierwsze

nazwiska

kandyda~ów

na

łódzkich

posłów

.\ V toc>zących się obecnie int.ensywnych przygotowaniach aparatu wyborczegO' .do sejmu i
senatu, dużą aktywność wykazuJe, w myśl postanowień ordynacji, urząd wojewódzki w Łodzi.
Po zwołaniu z..,crromadzęń wy.
• .
...
borczych zWląZlkow
l InstytUCJI,
delegujących swych przedstawicieli do okręgowych kolegiów,
p. wojewoda łódzki, Henryk Jó
Pt:zy zł"psułym żołądku, gorączce z·e ws·k i polecił wydziałowi samo·
gastryczocj, mdłościach, biegunce łub rządowemu urzędu wojewódzzaparciu, już jedna szklanka natura!- kielZo ustalić termin posie·dzenia
ncj wodv gorzkiej Franciszka - Józefa
~
hjala zawsze niezawodnie, szybko i plenarnego wydziału wojewódzskutecznie. Zapyt. Waszego lek~ kiego, celem spo-rządżenia li5ty

hie wyobrazić, by wvib rano wię
Lej, niż 8 kand:y datów, z!właszczą wobec rozbicia się głosów,
gdyż każdy członek kolegium
lna prawo zglooSić kandydata. Z
drl!giej zaś strony istnieją kandydatury skupiające więcej. niż
połowę głosów, a nawet i wię·ccj.
W J.. odzi kolegioa składaią się
l~! 129 wyborcó>w w okręgu
l5-y.m, z 121 - w okręgu 16 i
L'~ 114 - .w okr<:,gu 17-y1:f1' .
. Illteresu.Ją~Y'm . .zagadn_l~Dle~
Jest,
czy l sbDle.1.e mO!zh,,:osc
przy obecnym .0blIczu kole~lów
orzeprowadz.eIl1;t kandydata z
łona ugrn~w~o ~pozycyJnycb.
UwzgI~d.ll1aJą,c h~zihę mandarów kla,s owych ~wJJązków zawo
dO\v~h (16 ..13 l 9),. Ma'8 ow h
z,~'. zydo'Wlsiklc:h (6 l 2), XWl~kow pracownlICZ~?, oraz. bll()"
rąc pod uwagę obl~ze ~htyc~
no - ~oł~~7lIle ~zeregu mnych
orgamzacJ~, mających praw.o
d_el~owanla s.wych pr~ed5ta.~r.l~h do kolegl~ -:- mewąJtphWte znalazłaby SIę jedna ezwar
fa głOl5ów dla' przecrowa?zeni31
n.p. kandydatów ~.hstyeznyoh względnie pned&ta'Wieieli
klasow~h
7JWią.zk6w za.wodo-

rc

komi·sji
wyborMI ten SlpO'sób zmontowany' ZoO- lonienia delegatów, którzy wy- kr~owY1Ch
slanie do końca b. m. cały apa- bierać będą na kC)legiach kandy· cZycJh i w tym celU! mają prawo
przeglą,dania a,k tów
komisji i
rat techniczny dla przeprawa- datów na posłów.
dzenia wyLoTÓW.
W ten sposób właściwie JUZ uczestnictwa w pOiSiedzeniach.
Wydział wojewódzki powoła od przyszłego poniedziałku wej- OkTęgowa kOlllli.sja wyborcza 012 członków komisji okręgowych dziemy w orbitę prawdziwych b()IWi~na iest w ciągu 48 go·
i 12 zastępców, poza tym woje- p.rac przedwyborczych, rozpocz- dzin poda wać każdą swą u. 452-'
wództwo zamianUje
,-,_on- nie się właściwa kampania, gdyż chwał~ d'o wiadomości komisaków komisji obwodowych dla organizacje, dokonując wytboru rzowi wyborczemu, który może
226 obwodów głosowania, na ja· swych reprezentantów na kole- z koJei przedstawić jegeneral.
kie podzielono miasto, drugie gia, zmusz.one będą udzielić im ne1l1U ltomis'a rzowi wyborcze452 członków obwodów zamia· instrukcji co do wy'boru kandy- mu celem. wydania zanądzet11ia
•
nu.je zarząd miejski.
datów na posłów. Wyłonią się nadzorczego.
Pil'ace nad spisami wY'borców wi.... JU.ż pierwSze koncepcJ·e co
Poza tym oIk.,rę~o·w y kom1.....
sejmowych, poważnie już zaa- do obsady foteli w· przyszłym sej sarz wyborczy przewodniczy
wansowane,· i prowadzone przez mie, padną pierwsze naZwiska zgromadzeniu okr~owemu, de
syg.nują~emu
kandydatów na
członków i zastępców okręgo- referat wy!bo,r czy miejski, WY-I przyszłych posłów.
(G)
wych komisji wyborczych.
dzila l ewidencji ludności., wS'zystpos!łów_ Sekretarze zgromadzePosiedzenie wydziału · woje- kie urzędy ~eldunkowe i ~. p.
u nia są rróW'I1ie.ż powołam.i prZC'l
wódzkiego, jak nas informują, zostaną w dnIU 25 b. m., t. J.
komiJs.arza wyhorcze.go, są wi~
zwołane zostało w dniu wczora.i- niedzielę, s·kierO'wane na w~r
Do czwartku bież~ego tygo- je~o mężami zaufania.
szym na jutro, t. j. środę, dnia 21 szłat specjalnych kadr urzędni· dJnia ustanow.ieni zostaną d-Ia 0Przy wYlborach w r. 1935 kowrześnia, do gmachu wojewódz czych, które przygotowują orzę kręgó~ łódzkich . komisarze wy misaTZami okrę.gowymi w Lotwa. Wydział wojewódzki wy- dowe już spisy w trzech egzem- borczy, mianowani przez · p. mi- dzi byli:
Obeon.~T
wo.ii!woda
znaczy po czterech członków i plarzach, według obwodów gro- nisł:ra Sjpll'aw wewnętrznych.
Iw owS'k i 1.\. Biłyk, dwektor int.
KomioSarze wyiborczy sprawu- Wacław WoJewódzki ora.z p.
tyluż zastępców do każdej z 0- sowania.
kręgowych komisji wyoorczych
Prace nad ustaleniem listy wy ją nadzór nad cz:ynnościami e- FJ'anci~zek "Taszkiewi~z.
na terenie naszego wojewódz- borców senackich zostaną mniej
twa.
więcej z3'k'Ończone w pierwszych
Skład okręgO'wych komisji mu dniach przyszłego tygodnia. Resi być, według kalendarza wy- jest,racja wyborców do senatu,
borczego, ostatecznie ustalony zostanie w radzie miejs'k iej za.
O~będą się w połowie grudnia
do dnia 23 b. m.
. kończona w poniooziaI>Clk, 26 b.
Do tego też terminu minister m. i do tego czasu starostwo
·W osta'tnim numerze "Dzien stolicy;
spraw wewnętrznych zamianu.le grodzlk.ie wykończy również spis nika Zarządu l\1i.ejSlkiego" znaj
poz. 480 - Hstawę z dnia 16
przewodniczących . okręgowych wyborców, którym pr-zysługuje dujemy pierwszą ofic.ialną nu- sieI'lpnia 1938 roku o wyborze
komisji.
.
prawo głosu z tytułu zaufania 0- tatkę o bliskich wyborach sa- radn)'ICh miejskich, wprowaObwodowe komisje skompleto bywateli, t. j. z tytułu piastowa- ffilorządowych W Łodzi.
dzającą nowe zasady wyboru
wane roslaną nieco później, przy nia mandatów i stanowisk spoM. in. czytamy tam:
radnych w miastach. WybOry
czym po dwuch człO'Ilków tych łeoznych.
W n.r. 63 Dz. Ust. Rz. P. z samorządowe w Łodzi nastąpi~
komisji i dwuch zastępców zaW poniedziałek zaś, 26 D. m.' dnia 29 .sie11plIlia 1938 ,.oku! u- w myśl tej ostawy w potowie
mianuje ur:ząd wojewódzki i po rozpoczynają się, jak wiadomo, I kazało Sl-ę kilka us~,!, ?otyczl!- grudnia r. b.;
•
dwueh człO'Il.ków i dwuch za'stęp- pierwsze zebrania wyborcze w cycb samorządu mleJI5!luego l
f'oz. 481 -- 1.LStawę z <LIlIa .8
ców _ pn:ewoonicząey gminy związkach zawodowych praco,," wjejskie~o, a ·mianowicie:. pOT.. sierpma 1938 roku o wyborze
miejskiej.
nkzych i robotniczych, eelem wy 479 ZaWiera mtawę . z dIlIa 16 rad'ny~h
{jromadzkich ~
s.. 19038 T. () 88mo~ie gml- nych 1 pOWla\owych, Ul'!tal~
n1 ![D,. st. Warszawy, okreAlają- klwestię wyoboru radll)llłi _
~ ramowe formy ustrojowe W5m.ch.

Komisarze .
wuborcz
w
.
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WyborJl de rad, mie,ijskiej

K IN O

Są to oezyrwista rozwatanła
wycll.
tooretyezne
posiadać bowiem

h~dą :prak.t~me z,oauen.ie, gdy

będzie
zdecydowalllY
udział
tych ugrulPowań w wyboraeb.
I,naczej pT'led:stawia si~ ~a

wa przeprowadzenia przez kol'e
gi l1Ill kandydata mieszczaństwa
iydOwskiego.
TlI uZYlSkanłe jednej ozwartej liczby głosów jest znacz,nie
trudni,ejsze i zdecyduje o tym
skład r,ep;rezentac.ji, desy~nowa
nej do kole·gium p1'7.ez samonąd mie.tSlki.
~
'\iłą rzeczy więc większa licz
ba członlków kolegium żydów
z.najd'zie się w okręgu 15-ym,
obejmując\-'1ID. 2, 3 i 5 komisariaty policji, h~dą.ce terenem
naJ.isilniej zaIpieSlZJkałym nrzez
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najznakomitsza artystka francuska, pamiętna partnerkI
Charlesa Boyer z filmu ,.Zbła.dziłem"

DZiŚ WIELKA PREMIERA!
N(łsza

genialna rodaczka
tragiczk,a współczes.na
gwiazda gwiazd

największa

POltl

ludność zydowLSiką.

W tym właśnie okr~:!nl, podobnie ja'k wr. 1935, desygno
wany zapewne zostanie kandy::lat żydows.ki.
W każdym bąd·ź razie rozstTZy~njęcia wyborcze. jeśli cho
dzi o O'blicze polityczne reprezentacji poselsóJdej Łodzi padną
.już w dniu 13 paźd'ziernika na
zebraniach J~oIegialnych.
0-)

w potężnym, niezwykle wzruszającym dramacie
erot) cznym najnowszej produkcji 1938 I 39

.

POBOlNE
stworzyła wstrząsającą realizmem, potężną kreację upadłej
czołowym arcydziele kinematografii francuskiej

kobiety w

Komunikat
Państwowej szkoły
mysłowej żeńskiej w Łodzi,

Dyrekcja

Prez. Narutowic'la 77,
154-20, komunikuje, że w

ul.
telefon

Państwo

Tragedin. ż y cio W a
matki, której miłość
me zdołała wyrwać
syna ze szpon hazardu i demoralizacji!

wym żeńskim gimnazjum introliga·

torskim i
mnazjum

Państwowym żeńskim gi.
tkackim jest .leszcze parę

wolnych miej6c.
Egzamin dodat!mwy odbędzie się
jeszcze w dniach 26 i 27 wrześ
nia r. b.
Zapisy przyjmuje oraz informacji
luIziela s'!kretariat szkoly co(łziell'

uie tv &,odz_ od 10 do 15-ej.
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Grand-Kino

Druga

Role
Początek

o 4 pp.

główne:

Gorczyńs!i.l ĆwikIińsk l -

Rewelacyjna IEniłk. cen:
Na wszystkie seanse

W 4-rm

niebywałego

tygodniu

powodzenia zniżamy ten, !
Młodość
Junosza-Stępowsk i.

Zacharewicz •
II

09~

Cybulski -

'fi ='8
R.il'U

Fi 'la
l:.~

Z'licz.

'll0

Gd. t;.

!(r. 258

Wla~orno~[i

bieiij[e

f Na ławie oskarżonych

bi.~~;~U:~u~~~~tępu~::ra:~:

kI: M. Kasperkiewicza~ Zgierska 54,
A. Rychtera • Łobody, 11 Listopa-

Afera D ·bor--

~~a 8;5,~. ~~j:;!~7:~:ai ~~t~c~::
łza, Przeja~d

o

n:

r

dział z,lrowia. publicznego urUl.du
miejskiego w Lodzi informuje, te W'
tygodniu od 1.1 do 17 b. m. zar&jl'strowaJlo 25 zachorowań na dur
brzuszny, 63 na cZMWonkę, 26 12&
l'łonicę, 2 na. błonicę. 2 ns. odrę, 1
., na rótę, ;) na, krr.tm\iee.. 3 na. l.8ka.ż('nia połogowe i 9 pok.ą..~ prze!;
p'y wściekłe lub pode~ "

wścieklimę·

W eza.sie tym' gn~ 6 zana ja.gli~
Zwraca.jll! uwagę zachorowania
Jl:1 gruźlicę. W jednym tylko tygod
Liu za.noto lVano 36 za.ehorowań, ."
czym. 17 zgonćw.
chorowań

rf- ITOL
i dni

następnych!

O IETY
przepa ścia

l'

nad

II

Wielki dra.mat obyczajowosensacyjny wg. świetnej powieści Anton iego MARCZY~SKIEGO

poświęcony tysiącom
sh:tńbionych dziewcząt!
Rewelacyjna obsada,
17 nazwisk - 17 gwiazd!
z n:ezapomnianym nZnachorem-.

Film

JunOS:lą-Stepowskim

na czele. - t~et. Jl'lichał Waszyński
i Emil Chabel'sld.

I

1,000 zł., na co OdPOWiedZiała"
Ż~ była to łapówka.

Personel fabr,ki
B-cia M. A. Prz,g6rsc,

Tragiczne skutki

MANIA WIELKOśCI.
T ::: n karzał wyobraża sobie, że
(f'l't naj mniejszym człowiekiem na
3wip.cie!
- Tak, 011 cierpi nu llluLię wiel-

.eści!
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Zarządzono. dodlOdzenie i u'l zeznał, że jeszcze w 1928 roh','1
stalOll1o, że chOdzi tu o zwolui~- :t.a pośł'ednictwem właściciela
Małachow,ski wezwał Po.ste- nie z wojska Leo,p Olda Werne.! reslaurac.fi poznał reierenta sla
runk'O\vego dla wylegitym{)w~- ra. syna pr7..emysłQwca z pabia'j1l'Ostwa laskiego Ignacego. D(\ł'
nia kobiety, a niezależnie od te- ni,e.
•
sldego, któremu zwierzył sit;,
5'0 ~ło.ż:vl raport komendantowi
Zba-ctany w dochodzeniu Rajnlt.e lOa syna, który w niedił.ugin,
P. K U. w Koń:ski:ch.
.
hold Werner, właścirciel tkalni, czasie wezwallly będzie do po,
I borU' i cbciałby syna ' uwolnić
od wojska, gdyż prowadzi Ol!
tkalnię.
Kasjerowi naszej firmy p. Oskarowi
1Jerski o.Śiw iad<:zył.,
ze jak
z powodu tragicJlnej śmierci srna Jego
przyjdzie czas, to siG zr,obi. .:7.3ś .... p.
liczy się do nadkontyngenm,
lub w inny sposób uwolni.
\ W maju 1931 T., kiedy LeopoJd \\Terner wini,en był stawić
si~ 40 prz-eglą,du
wojskowego,
oJ,c iec jego zwrócilJ: sjl~ pono'w·
wyrazy szczerego. współczucia składa
nie do. Dersikiego i ten poradzU
mu, aby sylll nie stawił si~
przed komis.fą w Pabianicach.
i
I gdyż nie zna mie.tscOwych lekuI'ZY, lecz by zwrócił się do La.
~nowskiego, który wystara mu
liię u dl'. Grzcgnrzewskiego o
świ2dectwo, że syn Jest chory.
lstotni'e dr. Grzer.{olrzewski.
Matka i córka ciężko zatrute
nie badując Leopo}(la Wernera.
Rywka SZULZYNGIER (Masar· 1110sił o "zielony proszek'·, W myśl wydał takie zaświadczenie i
!-oka 20) i jej córka 14-letnia Mariem życzenia dano mu proszek przeciw Wernera wezwanO na dodatkOwą komisję pOborową w Łasku.
costały wczcraj silr:ych ból'>w zo- robactwu.
Przed tym jeszcze Derski
łądkowych. Szulzyngierowa wyslaPo zażyciu tych proszJtÓW wyla więc syna do apteki po proszki stąpiły u matld i córki objawy za· I: wr6cil się do kierownika rete
ratu wojis kowego w .z arządzie
na przeczyszczenie t. zw. "proszki trucia.
lukrecjowe", dodając mu w charak ł Lekarz I'ogotowia przewiózł oria· 10. Pabianilc Ludwi,s iaka, ahv
terze objaśnienia, że są one koloru ry tragicznej omyłki do !:7.pitala w tPJll' w pCTsonaliach poborow-cg~
\V-er.nera zmienił z8pis, a miazielonego.
&tanie b. ciężkim. (I)
Chłopil."c udał się do a~t_ek_i_i_p_o·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ nowicie zamiast 6 klas głm.na.
iEjum, zmienił na 3 oddztaly
.zkoły powszechnej.
W dniu poboru, kiedX do
pn:cglądu stawał Leopold WŁ'r
ner, wraz z nim d.o Lasku udał
się Alfon,s Fran.k
i o.baj przybyli do loka,l u P. K. U. Obaj . .
zebrali się w _szatni ł. kiedJ ~
wolano
nazwisko
LeopUłda
Wemera, na salę wszedi Fntnk.
został zbad~y przez lekarza I.,
trzymał ka~i~ D,· gdyt był
wątły, .,.nbk1e~()' wzrostu ' ł ł. d.
W chlwil'ę
Z'łnidaniu Franka przez le!kaTzy wszedł 1II'Ztr
dnik' P. K. U. Annsuzyk i spł
personalia W crnCra Jut J;
UJm bezpOŚredniłł
'NazaJU!trz o ~odzinie 7-e; rae.o ~po]d Welucr ~p{Jtkał sj~
z Am.tszczyk'iem na dworcu '"
Vabiani'Ca,c h, udali 5ię do La·
~u i łam przed godziną, fol ranu
weszli do P. K. li. WCl'ller pl'ZY
łożył odcisk paka "' księdze e.
whiencyj!1e j, a DMtwnie otrzy- .
•
md ~okumenł o ~wolnienin go
z wO.lSka.
DaleJ ustalono, że JJerskl za
zwolnienie Wernera otrzymał
400 zł. i 45 metrów towaru, Anuszczyk 50 zł. i 20 metrów te
waru ł Ludwisiak 50 zł.
POIl1adto. Derski, .A!nusZtCzy-k i
Ludwis,i ak często odbywali Uba
c,le z Ra,iillholdem Wernerem s
tego tytułu.
FanLastycz'ne cyfry, wymienia kaznją niebywały postęp w dzie' da jest istotnie jakby stWOi'zona
W wy,ni/ku dochodzenia pone w związku z produkcją filino . dzinie produkcji filmów ko10ro.- dla tego niezrównanego króla 3,- dągniGlto do o<Wo.wiedzialno§cl
wą w Ameryce, oddawna prze-: wych, odz'llacz-ają się dużą sub·l ktQirów. P.arlneruje mu piękna karneJ wszy-stl1dch trzech b. u'
stały robić wrażenie. Publiczno;ć ! teInością barw i przepiękną grą' Olivia de Havilland.
rzedni~{.ów iJ ,poborowego..
nie wicrily już dziś sz·efo.m rekla- l kolorów, które cudownie wydoCzegóż nie ma w tym [i'lmie!
~a rOZ!prawi.e sądowej Der'
my, którzy twierdzą, że wy twór- 'bywają i pqdkreślają malaTSkie Przygody, p-orwania, ucieczki. ski daje wvkrętnc wyJaśnienia.
nie amerykaI'ls'kie wydają dzie- j walory krajobrazu, kostiumów i pojedynki, turnieJe łucznicze, Przyznaje, że zwracał się do I.tn
siątki milicmów na realizację jed akcesoTiów zewnętrznych.
szaleńcze walki - słowem łaJka dwisiaka, by zmienił zapiski w
nego. filmu.
Romantyczna legenda, osnuta ilość emocji, jakich dać nie mo.- ewid~ji Wernera. WY.iaśnia,
Tym razem jednak zrealizorwa do/koła bohaterskiej postaci, Po.- że nawet pięć innych fi·lm6w ra- że Werner
osobiśeie sł:-twał
no w Hollywood arcydzieło, któ· służyła 2 najwybitniejszym reży zem wziętych. A wSiZystko opro- przed kOmisją, gdyż łn~ftał ,.:!O.
rego koszl wynosi naprawdę su- sero.m Hollywoodu, Michaelowi mieniane czar-em romantyzmu, Zaprzecza, by otrzymał 400 zł.
mę 2 i pól miliona dolarów.
Curtiz i .Williamo.wi Ke1ghley do pełną niebeZ'pile.czeflstw miłością i tOwar.
Są to "Przygody Robin lIoo- .stworzenia filmu o. niebywalG pięknej królewskiej wycho.waniAmxsz,cz.)1k nie przylIl:!.!'· ;;il:
da", największy f Hm wszystkkh Idramatycznych akcentach i fan- cy do rycerskiego bandyly.
do winy. LU'dwisiak przyznał, fe
czasów, jaki kiedykolwiek i gdzic tastycznej wprost scenerii.
Niesłychanie bogate nagroma poprawił wykszlalcrnie '\ 'ern('·
kolwiek zrealizowano. Bajo-ńska.
"Pnygody Robin Hooda" - dzenie szczegółów, luksusowa. ra na p'rośbę Derskiego.
suma 2 .500.000 tlolarów przesta- to. przepiękna symfo.nia barw j wystawność strony zewnętrznej,
OiłI{al'Żony "'erllCl' przyznał
ni,e dziwić każdego, kto film zo ruchu, to porywająca rozma-, dynamika scen masowych,
po- sie do winy i pOdał W!szystki.r.
baczy. Ten giganty,c zny wysiłek I' chem i bogactwem szczegółów 0- i tężne kreacje a'ktorsloe - oto szczegóły histOrii .-.;Wolllienia :1]<'
finansowy widać w bogacŁwi'e rc powieść o bolIat'eTskim obrońcy wiązanka walorów, czyniących służb".r woi.qo-we .,'.
aliz,acji, w przepychu dBkora.cyj-, uciemiężonych.
z filmu "Przygody Robin I:Iooda"
.1
J~
no - kostiumowym i w idealnym . Rolę główną kreuje - Errol największą sensację tegoroczneSąd po zbadaniu oskarżoopracowaniu naturalnych kolo· Flynn, niezapomniany z fi1mów ,/ go sezonu.
nych przystąpił do zbadania
rów.
1"Kapitan Blood" i "Szarża lekFilm - gigant! Premiera od- świadków.
W~Tok zapa\lJ1ir
"Przygody Rubin HO'oda" wy-. kiej brygady". Rola Robin Hoo- będzie się uzi-ś w kinie "Europa" prawdo.podo·bnie dzisiaj.
,I>
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W iaki SD osób zwolniono z wojska s,ns

19, Cz. Rytela, Koper.....
nika 26, M. Lipca, Piotrkowska 193,
n
dniu v,'Czora}szym na laA. Kowalski ł S.ka, Rzgowska 14). wie oskarźooyc11 sądu ukr. w
REJESTRACJA ROCZNIKA 1920 Lodlzi zasiedli 49-1etni Ignacy
i 1921. - W (biu dzi1'iej~zym win. Ol!;~SKI, b. referent 'wydziafu
~i. się stawić do rejestracji w wy- ~~J~owego s,ta:ostwa po,,,": .la37-letm Mak~Y1D.llhan
f.ltwle wojskowym zarządu m. ŁodzI sJneg;o,
1-1 zy Al. Ko~ciuszki 19, mężczyźni ANUSZCZ!K, b. ur~ę'dn~ lP. K;
f(J('znika 1920 i 1921, zamieszkali U. w Lasku, 59:let.n1 S;te ... m, LL
ra terenie 4 komi.s::.riatu o naZWi./ DWIS~AK, b. kIerownik r~jera
~Iwch na litary od Sz do Ż wł., oraz tu ~oJ~oweg-o w z:nrz.ąd'zIC m.
zamieszkali na ter~nie 12 komiaa- PabIaIl~~, wlSizySCy trzej po~ z~riatu o nazwiskach na.
Htery rzut6Il1i. nieleg~lnego ZWolnlema
(,d K do P włą,cwie.
Od służby wOJSkoweJ~ :l chęci
POWTóRNA
REJESTRACJA zysku, Le~poJda "'ERNERA,
ROCZNIKA 1918. _ Wydział woj- oraz 28-leŁm Leopold ~E~NEn,
~kowy zarządu mi~jskiego przypo. osk,ariony. o nc~ylanle su: .,11
.
.
d'
1 pazod'
lTlIDa., ze w
nl'l
ZIem fu.. a rb. służby wOJSkoweJ.
. ' .
J'Gzpoczme się powtćrnll. rejestracja
~O'~raw~e prze:Vo?Jlll~zył s.
meżczyzn, urodzonych w roku 1918 WLS!l" ,wslu, w aS1ŚoCle ss. Kępi Mało
' a
oraz meżczyzn, należącvch do rocz- cz"""kl""o
ał~ k K
"'akl!c
,';:-$'kar
llików ~tarszych, ktćrz; dotychczas z pro -. d omk°l'?wF~ 1'1'1 oU'~on~
.g d'
d
t6 '.
.
.. wnQszą a wo aCI Ore e,Que
~le 10 Pli?~ rne J. re~esu:acJI złński, DE:lnie i BrOdzka. .
f'lę me zg asza ] zostal l wpISam d,)
co,
dsta'
.
li8t poborowych.
"'Ipr:rn- a prze. wla SIę ll~GASZENIE LAMP ULICZNYCH ~~U}ą~o: W dmu 24 stycZIl!a
.
. . ' bIez. r. w pociągu z Ostrowia
~ W. zWIązku
kIerowa.d o KO'~"'k'
d dr z uwagamI,
W.,_"rI
• o.
......,. U~h~"
w .I~..,..ym z prz.. ,lIVffil po a
cJsem
........
"'l"'u
mIejskie
«łz' ł'
M' ł ł
1 to
rr~ W Ł d .
Od
• • d
la ow zna.!,"owa s ę p u no'
r:
o Zl, a. ~oe.zący~~ SIę o WY Stefan MALACHOWSKI.
;,;pr~~l gasL~n:a bO a~p llI:~k~'
\V pewnej chwili Mał-achO'\V'j
~vr Zla . pr~e ŚSI~ ~rs
nneJs cn Ski usły.,szał, jak Eufemia MAIII o:m~J:o o~~ Wl~ o u lczne gasz.~ CIEJEWSKA,
mi:esZ'kanka P~_
~~e Jes . SCl~ e we o ug ~praco;a:neJ bianile opowiadała towarzyszą-I
J~:~~weJ as ~~omIC~e~, _& Z mem cemu jej uczllliiOwi, że kOlega
,.~z rl;O~J:~~ n~ane () hpaod~ jej brata został zwOlniony ~
IllJ~u'b o~. ",:".0 me zac
~I wojska Za 1,000 .zł.
.
o rze a
zu1l:lJ8zego
gaszenIa
Plutonowy l'lwróciłsi<ę dp
,1~iiOROBY ZAKA1NE. _
Wy. nire,i z pytaniem, na co dano. te

Dziś

..,

20. IX.
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l
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..~~m~~N~Y_-_~_·~'~~~~~____________________2N~T~.12~~~
Sąd starościński
skazał:

VI
brylantowe kolczyki

2.000

Wyłudzili
wartości
złotych
Zatrzymanych przed siedzibą totalizatora, przy ul. 6 Sierpnia 2 bookma- Ze sklepu spożywczego Teofila
.
.
i
. cherów: Adolfa KALMANO\VlCZA (ul
Eleonora BLUM (Cegielniana
Eleonora B IUJID , nic mając
61)" na 100 z.
l grzyw,.'
:lAJFERTA (Lubeckiego 14) skradzio-·
P O ruewczaSl.e w . m eszkanlU I PoaonQwskiego
"
no artykuły spożywcze, wartości 200 6i; padia ofiara tuchwaleac, o· przy sabie pieniędzy dała nie- ~wytll1 przek ona ł a SI~, ~e otrz y -, ny, z zamianą na 7 dni areszlll (braI
złotych.
szu~tW1. farmalol1ów.
,.
znajOmemu nOd z. staw własne mała bezwartościową. ilmitaiCj~. }{alml!-TIlJwicza - Oskar był już l,ilka-- Na ulicy Brzezińskiej przejechaSprzedawTCa i jego wsnólnik krotnIe karany za bookm:lchersłwoI,
Gdy przeehGdziła. ulicą. Za- kOlczyki :ll bry~antami wartony zostal przez wóz Stefan PAWLI-.1...·1"
;"1'
Szmula BUR:\IANA (BrzezińskI> 4) j Jac1l'ldn!~.
pool>2edł
do
niej
jaści
2,000
zł.
z
tym,
że
sprzeda~
~Ollli. 1 hez ~Jadu. kóba KIRSZBAUMA
{K'l"
CZAK (Suwalska 29).
P _rUIJJ1
• d er.
..
l Ins k'1l1.,.""'J: ~t.'0
- Przy ul. :?':eromskiego 54 pobito kiś osobniik, który z:1Qropono- en zgłosi się do niej dO mieszka '.owIa 0I?IOtna o o:'zustwic poli - ~o miesiącu bezwzgl~dnego aresztu
Antoniogo WITKOWSKlEGO (Prze- wal jej kUllllO za bezcen biżute nia po pieniądze i zabrała biju cJa wdrozyła energlC1inC dochG.1 Jakoba KROCHMALNlKA (Wolborjazd 331.
dzenie (I)
ska 38) - na 14 dni bezwzględnego
rii wartOści ló~OOO zł.
terlę·
_________._'___
J areszlu. \Vszystkim czterem skonfisko
- W' szkole, przy ulicy DrewnO'WNi,eznaj,omy
oświad~z}'ł,
źe
.wano 348 zł.
skiej 88 spadł ze schodów S-letni StaSprawców. wywol~nia bójki j zakł6nisław WOJTKOWIAK (Oficerska 15) jest em1grantem z Niemiec, że
l"'ema spokoju publicznego przy ulicy
i złamał nogę.
,
potrzebne mu są bard'zo pienią
. 28 p. Strzelców Kaniowskich : Piotra
- Przy ul. Napiórkowskiego 15 po. dze i dlat-ego posiadaną biwteKOWALSKIEGO (28 p. Strzelców Kahito Frydę SZPERLING.
na tle zawodu miłosnego
niowsldch (9) - na 7 dni bezwzględ- Przed domem nr. 52 przy ulicy rię spl'zeda za 2,COO złotych.
W
nego aresztu, Zygmunta FELINIAKA
Blumowa, widząc przed sobą
Zachodniej doszło do rozprawy noźo
czoraj W'CZ~llytJll rankiem w ścianie.
I (28 p. St.rzelców Kaniowskich (3) -weJ. Cięiko r:mni zosŁali: Piotr WOJ długi sznUlr pereł i brylantową
TERA (Matejki U) i Anatol PRZYGOC ~olię wpa-dła w istny zachwyt w piwiarni Adolfa BERENDTA
Wezwany lekarz pogotowia na l.! dOl bezwzgl~dnego are~zlu oraz
KI (Matejki 10).
przy ulicy Kilińskiego 180 ro- ratunkowego stwierdził %.dOn de I braCI . Wladysłl!-wa ~URZYNSKJEG~
- Przy ul. 11 Listopada 16 w celach l zaczęła pertraktować z niezna "ern-ał SI'", 'W '
•
d
t
tkl. Z~.oł k'
..
i (Goplanska 19) l Stamsława PURZYN'<
Sl.r1-~~a Iq.CV
rama. na
l przewleZIOno do SKIEGO (Smugowa 12) po 10 dni
samobójczych wyskoczyła z 1 piętra jomym. Wesz:Ii do bramy domu ,. ....
Do piwiarni przybyła młooa prosektorIUm.
bezwzględnego aresztu.
na bruk 17-letnia Ewa ZANDBERG, pTzy ulicy Zachodniej 54, gdzie
córka kupca. Doznala ona złamania zdądala 1lpł"Zednicgo sprawdze hard'z:o przystojna kobieta, jak
JaJk
UiStaliło
dochodzenie
W:łaściciela domu Wacława CZERkręgosłupa i nogi. Odwieziono jll "
się
później
okaLało,
27-Ietnia
Feldberżanka
kOchała
się
w~
W~NSKmGO
(Żabieniec 199) - na 1ł
nia, czy biżuteria jest prawbJ· Ern r.ą:\Y DBERG (Sł •• 'k
stanie beznadziejnym do szpitala.
ł ... _•• I
i·'
. dm bl'zwzględnego aresztu, za utrzya c:r...LI
•
OW1'8ns a w ai:I"ClCle u p wJarn~
który Ją rn·'·,'lI.lIie posesji w stanie a11t sanita:r- Antoni KORDACZ (Marysiriska W8.
nym.
y
(2) zosŁal na autostradzie pod Lodziq
SprzedaWICa _z3Jpropooowal u- 18), ktora W chwilę po przyby- ostatnio porzucił.
napadnięty prźez
jakiegoś osobnika,
Z rOZiPaezy O'debrała sobie ty
Karola ~nLL~RA (Antoniew St'()~,
danie six; d~ jubilera. W tej ciu wydobł'la z t?rebki rewolktóry zadał mu cioa bagnetem w pIc·
wer i strzelIła sobie w !lerce. d-e. Policja prowadzi dochod-' ul. Szym'lnowsklego) - na 3 tygodme
ł
l t kI t
.
l'
.
l.t: bezwzglp,dnl'go aresztu
za wylewani\!
cy, W stanie beznadziejnym przewie- "bwili zjawił się drugi osob· RUII
a. pr;eszy:,- na ~y o
a - me, ce .em ustalema, ską.d mło- nieczyslości heczkowozów do ścieków
ziono Kordacza do szpitala. Naputnika nilk, 'który przedstawił się za ju
ticiga policja.
biIera z Piotrkowsldej ó i o- kę pIersIOwą l UbkWlła głęboko da: kobI-eta wzi'ęła rewolwer. (1) na ul. 28 p. StrZl'lc6w Kaniowskich.
- Przy ul. Szopena ł została pobita świadczył, że biżuteria jest au\Vłaś'.'iciC'lkę domu Helenę ZAlIHii1I
KRZEWSKĄ (Rałueki Rynek 6) M
puez zięcia Maria OKUPIŃSKA (Brzetenty~a
ł
wysokowarłO~cioz:ńska 120).
POWITANIE
WOJSKA.
darunki
w
po~taci
pac
l'
.
_
I
H
dni
hez.względn~.go
aresz~u,
za
•
•
•
. ~
ze" zawiera trzymy\Yame POS!,SJI w stame anl. \l~
- Przy ul. Sr6dmiejskiej 18 doszło we.
tIo bójki slJsiedzkiej. Ranne zO$tały:
W ZWI~U z uczcze~leDl pow~oi~1 ł ~ą~ch kiełbasę, chleb, p,\piet"Os~ nitarnym.
.
Ella LUBINSKA j Tauba SZRYFTGIwojsk
z CWI- ,I I pIWO.
AlJama
r
SOL!"
...... KA (
r'
'l'
, d tuteJ;zego
j ' dgarmzonu
•
n.amlenlla
~ J ....
SER.
cz.en o s~e Sle zlby w ~cmaszo- i ~a cel powyższy wpłynęły do kij na 6 dni hezwzględnego are"~ztu, za n
Kącik
- Na ul. Limanowskiego został naFLAGI NA DOMACH.
Wie, w ~mu 22 b. m., konlltet Gb) nutetu ofiary plenięin~. Od wice- prawiallie handlu ulicznego.
prlllnięty i pokłuty noźem Henryk NAPJERALSKI (Limanowskiego 123).
W związku ~ "XV Tygodniem \vatet;kl ustalił następu!ący pro· pre~ydenta dr •• GajewsIdego zł. 10, l nolc~ł~wn l\IICllELA (~oj~zicrska 4\
- Na ul. Żeromskiego W)"padła II LQPP' zarząd łódzkiego obwodll I gram.
ZWlązlm LeglOuistów zł. 10, wy· na 7 ~Ol .aresztu •.za to, lZ .m,e trzymnf
I ramwajn Małka ..ARZĘCZEWSKA ..... ;"'. k' er LOPP
.
Przed gm.achem szkoły powszech. działu powiatowego zł 10 O . k na ~~\'lCZI psa, ktory cłotkh\"l~ pogry21
IZydowska. 14), .ranillc się ciężko.
•... .-Js lil"O
zwraca. elę z a.pe.
j N
.•.
I
. • gms a polICjanta b~dące"o na służbIe
l('m do pp. właścicieli ni€rucho- ne
• r. 10 przy uhcy P'.eracklego NauczvcieMdego zł 10, Związkn I'
.
.
o... . .
- Przy ul. Traugutta 9 spadająca
..
Lod'
..
u!otawuma będzie brama pow1talna I REzerwistów Nr 2 zł 1" d I t
.Toz",fa ~ULLEnA (Slenklcwlcza h9\
Z1 O wywIeszellle przod
••. .
:
l '
,
•
.u, yre {O· i Władys'awa
CYNlAKA (Głów'na 41)
ccgla ciężko zraniła .." głowę JanA mOSCl \V
CZEKAJA (ProlelOf&ta ~.(ł) llosesja.mi flag LOFP VI dniu 24 bm. przy ktoreI wznlesl?~a ~ostame tr~·- I rów W ladysława i Henryka Lands- - po 7 dni bezwzględnego aresztu za
O godz.. 18 i powstawiacie ich dl) buna dla przedstaWlcu~h władz pan- • berg zł. 30, inż. Hartmana zł. 10 dr. to, iż na ulicy Głównej napadali na
godzin ra.nnyeh dn. 26 b, m. ora.z w s~owycb, "Wojska i zarządu miel-' S~szk()wsldego zł. 10, Jagodziń- przechodniów i bili kb.
Ironi~a
dniu 1 pa.ździernika. rb. na %akoń. ~kJego.
skiego zł. 10. i innych. POZla tym
Mariannę PLEDER (Zwirki 8) - na
ldn.ia..
Pan wkeprezydent dr. Gajewski zarząd miejski wyasygnuje odpowie 2~. zł. gr~yv.'Jly za pr~e.stkadzanie po·
wojew6dztwa ł6dJklego t"Senie tvg
•
I
lta.
ć'
ń od I d •
b
•
hCJantowl w czynnoścIach służbowycIL
W osadzie Imałosz:yn, pow. wielań
Flagi LOPP nabywać moina w po~
powracające z .\VlCZe
'1 mą s~m~ y poszczeg6Ime na kalo Tomasza SIWIŃSKlEGO na:l dał
...kiego, l: nieustalooyeh przyezyD po- I'kł~pi~ r",pp przy ul. Piotrkow- dZla!y w~J:ka chlebem I :ol~, .zaś} dego l!:ołmerza przypadło zł. 1.
bezwzględnego aresztu! oraz TadeuS3
wstał poiar w .todole Piotra ANn81'149 ora;1. w StoW:LI'Z S
. h okohcznosclOwe przemómeDle wy.
WODZYŃSKIEGO (Pwtrkov.·ska 25&1
XOWICZA. Pożar'" błyskawiemym skiej...
I' . '"' h
~ .. y zemac głosi adw Grysiński,
PRACE WYBORCZE
na 10 zl. grzywny, za zaklócenir- ~po·
tempie przerzucił się na sąsiednie za- W asclme l rueruc omO"Cl: przy ul.
.
. •
•.
•
ktOju publicznego
a blii
budowania. Gd1' po kilku godzinach PiotrkuwskieJ'
46, POmOl"8kl'''l'
mielski
s1.ych
Z
'
. ' .jazd( mo4.oc:ylde.a
,
~ '- 18) d Na
k drodze
b dod• mleAsca
t ' {lowitama
t d'Zarz=ld
h
' w n i
a meos\rozną
~iraż ugasiła pataT, okazało się, ił stra Kątnej 2d i Zawilny 2. .
O .os~ ę Złe us aWl.ot\y szpa er
.mac p<:zyStąpi do sporządzenia Alfreda WOLPERTA (Piotrko_ka Dr,
wił OD ll.Ź 70 stodół II tegoroemymi
OKIEN wysrA, Z dZIeCI szkolnych z kWiatami i cho list wyborczych w związku z wy· 253) i Bolesława SIEDLARCzyKA (ul.
zbiorami i inwentar«em. Stnat,. oJue. DEKORACJA
WOWYCH
rągiewkarui.
znaczonym terminem wyborów do Ląctna 20) - po 20 zł. grzywny.
~Iane ,. Da około 200.000 złotych.
"'''d
łćd.•l'·lego ob·wodUDUaj'
• . , Następnie żołnierze otrzymają po- sejmu i senatu.
d wans
. J ka
ózef2a) CZEK~oSKJEł
{ul. Ra~~...
- na" Z. GO
grzywny
1.8.
Zar
zatrudn~aDie c?ory~h praC"QWIlików ".
:\a przejeidzie kolejowym we wsi skiego LOPP zwraca aię I prośbą
Wielkomłyny, pow. wicluńskiego, prze do pp. właścicieli sklepów o odpo•
zakładZIe fryZJerskIm.
chodzący przez tor 62-letni Aatonl "ł\'iednie ud3korowa.nie witryn wy.
DZISIEJSZY PROGRAM
liua&. Miecz)'sława MIELCZARKA (OsN)(ARCINIAK, z powodu głuchoty, nie ftawowych w zwią.zku Z • X.V jubiRADIOWY
~TUTGART
(523)
dowa 26) na ~O zł. gr~y', za niedosłyszał
nadjeżdżającego pocittgu i
. '
r' 20 Muzy!'" " płyt l' m""naety'-- 00 00 Uwert
N
." K
prawne n{)szeme czapki kolejarza.
~ u
b ..·...."
ha..
ura." OC maJowa.
or-, Józefa SZADKOWSKIEGO (Klttna
v
,lastał się pod kola lokomotywy, po-Il'uszowym tygodruem LOPP".
nosząc \mierć na miejscu.
Za pcmysłowo i a.ltyl:tvC7.nj~ wy_
7.15 Koncert pora.nny w wyk. or·
sakowa, .Koncert skrzypcowy 6~) - na 150 zł. ~rzywny za aotysay
konane dekorMje przyzMwane hę- kiestry.
Cza.jkowskIJgO.
JIUtarn stan posesJI.
(l)
11 00 •.,Koperdk" - pogadanka
WIEOE:R (507)
Wc wsi Bryszki, pOW'. sierad-ikiego, dą. dVllkmv uz.na.TJ.ia
. smyczkowe A-moll
. . '
,11a ll7.i~ci ótarszych.
~1.1.5 Kwartet.y
f\C lirja aresztował, przemytnika etenr, kt6\'\"ln okazał się Józef BUKoPlłJlYIiJl
11.15 Symfoniczna twórczd6 Bii C-moll oraz Pieśr..i Szuberta.
'.HAK z Kępna. OsadzontO go w wię
zda Ullyty).
";eniu, II. przemyt sk.onfiskowano.
TEATR POLSKI
Dziś
1Z.03 A'ldycja południowa.
:\!
Xomo-łia ,,\V perfumerii" przeszła
1~J.45
Ltwory Paula Ducasa (pl.),
"
Złe
\\. kopalni k:J.lllicni w Łagiewnikach wszelkie oczekiwania. Przedstawieni:!
SŁODKI
14.20 Muzyka obiadowa (płyty). I Pijany awanturował sit:
,od Łod ·.ią, padt ofiarą strasznego wy odbywają się stale przy zapełniO'Ilej
MOC NIESPODZIAI\IEK
15.1.5
"Przygoda.
Marcelianka
na
ulicy
TJ.a~ku lII}esz~alliec. Zgicr':.a Stanisła~' widowni. Grana dz:iś i codziennie o g,
Codziennie FIVE z petn,m pntgramem
GOŻDZJh, (PIłsudSkIego. 6~) .. W czaSle120.30 w wykonaniu:
Dywiiiskiej, E, .\larj~tra. - Kleplu, w której jest IIl')W dniu wczorajszym przy zbiegu
\,rac~ nn~le obsunęła Się SC13na z ~a- Dąbl'owskiet?0' K.o~drata, Malinowskie wa o 24-ch bl'arnach i malowanych
IIHelll, lilorą wstał zasypany GoidzIk, go, Wroncklego I m.
F abrycznej i Targowej miała miejz€garaeh" - 1ajka. Themersona.
C;dy wy.lobyto go z pod zwałów ka-,'
TEATR POPULARl'iY
sce awantura, wywołana przez 8taII
II
Iii 4f1 Wiadomości gO~pGdarcze.
Inie~i, dawał ~ł:,tbe oznaki fy~ia. W
~ziś o 20.15 komedia Wł. PerzYIIui1!ąwa Króla, zamieszkałego w
Lekarz angielski 8awadge wyna
~taUle lJ~lDal1zj(~Jnym. prze"'leZIOD? o· sklego "AszalItka" w reżyserii dyr. li.
16.00 ~I.uzyka. operowa w wyk.
Komotllikach gm. Chojny.
lazl sposób s~eryliza('ji instrumen·
tIar!) wypadku do szpItala w LodZI. (I) i Borowskiego,
orkiestry.
Król upił się do utraty przy tom- {ów chirurgicLłlYch przy pomocy
Hi 4;:; .. 0.1 Tatr do stratosfery"ności i począł awanturować 8ię na prądów wielkiej ('zęstotliwoścl. Przy
O]J!. w. K~nstantego J odko - N arkieulicy, na.l!.adając plozechodniów i z tym instrumenty prawie że sj~ nie
"ł\iczs.
okrzykiem .,Na bole, Król idzie" zmu nagrzewają: bakte,.ie giną nie wsku
17.00 "Rynek owoce.wy w Lodzi"
szał do ,>chodzenia na Jezdnię. W tek podniesiuneJ temperatury, lecz
U
na "doiynkach w Sieradzu
- poga.dankI. gospoC:lrcza.
('zasie tej awantury zwalił się sam I pod wpływem niezwykle szybkich
w dniu 18 września r, b. odbyły nej publiczności wsi i lJliasta zajął 17.Hi Muzyka. taneczna (płyty). na bral(, odnosząc obrazenLa głowy wahań elektro - magnetycznych.
17.35 Fragment z powieści p. t. i twarzy.
~ię w Sieradzu "dożynki'" zorgani- miejsce na trybunie, jako gOSllOWszystkiE' szpitalE.' angielskie ma..K:uuitlnica
wielkieg-o Jli!lsta" Wła.
tOwane przez Związl'1c MłodE'j Wsi. darz "doy.ynek".
Pijanego Króla zatrzymano w ją być wyposażone W ap1lraty Sa·
Uco-czystość powyi!lzą zaszczydł
Na znak łączności, przyjaźni, dysława. Pa.wlaka.
areszcie policyjnym.
wadgea.
1.8.00 Gemalogia silllik(w - pc·
!'wą obecno-'>.'ią pan wojewoda łódz przywiąz,ania i
braters1wa" hoże
Id, Henryk .1ó~~wski, oraz panl)wi~: dziewczeta wsi sieradzkiej, zesko· gadanka.
18.10 Re'3ital fortepianowy Olgi
Ilaczelnik w)dz. rolno i ref. rolu. czywszy z wozu, przepasały pana
1tlartusiewic~
tll'zędu wojewóti~kiego łódzkiego, wojewodę i innych gości pięknie
18.45 "O d,yunastu rozbójnikach:'
Orłowsld, staro-sta powiatowy sit· haftowanymi wzorem sieradzkim
- opowi!lM Berwillskiego.
radzki, mgr. K. Łazarski, w 1<. do· ręcznikami.
HI 00 lItwory skrzypcowe.
pod nowym kierownictwem!!!
wódry Oliejscow.:-go ;młku piechoty
Dostojnego gospodarza serdecz·
19.20 Pogadanka. aktualna.
Uroczysta premiera fUmu "MEKSYKAŃSKIE NOCE"
ppłk. Topczewski, prezes łódzkiej nymi słowy powita! starosta dożyn
19 30 Tt·ram;mi~ja z uroczystobci
Kino ,Stylowy" (ul. Kilińskiego 123) bieniec kobiet.
izby rolniczej, P~otrowski, prezeil kowy, stwarzając nastrój wzajemMeksykańskie noce" nalpżą do ClOwojewódzkiego ZwiązI;.u Młodej Wsi nego zbliżenia się, co w t!użej mie- .,Dni :Mickiewiczowskich" z Nowo· rozpoczyna w dniu dzisiejszym nowy
gr{'dka.
sezon 1938/39 pod nowym kierowniC-I łowej produk-cji amery]..aliskiej 1939 r.
w łJoJzl Fr. Paw lik, inspektor rze przyczyniło się, źe całość "dc20.4;; tJzieTJllik wi~c2.orny.
twem doświadczonych fachowców.
Nowe lderownictwo kina .,Stylowy"
l-zkolny i inni.
!żynek" wypa$a nadzwyczaj dO J
21.10 W stuleciu saksofonu _ reNowa dyrekcja,nie szczędząc kOSZ- nie będzie szczędziło kosztów i starań.
łów i starań, zdo.była szereg najświet- aby repertuar utrzymać na jak najDostojnego gościa powitał u gra- datnio.
r: ortaż muzyczny,
niejszych arcydzieł światowej kinema j wyższym poziomie artystycznym i zanic powiatu sier.ldzltiego stawsta Następnie poszczególne zespl)ły do
2205 Koncart rozrywkowy mn· tografii.
dowolić najwyhredniejsze gusly miło·
powiatowy sieradzlu w towarzy- zynItowe skład-:!ły przepiękne wieńce
W programie otwarcia, wyświetlany śników filmu.
· al 110\ e'
s ') V J. ZAGRANICZNE
.
. .najnowszy
,
. u dos k onal ono aparat lIsl,~ie p.rzedstawicieli" Związku Mło· dostojnym goś-ciom ze zbóż i kwie- Z"
• lnAUDYCJE
Jest
od dZIS
.f'lI m pi~k ne~ I Jedn~';ześn\C
I Dorothy Lamour, mezapomnlaneJ rę dŹWIękową, wprowadzono nowe 11deJ WSI po ~zym prowad~?ny .przez , cia wite, śpiewając o tym, co wieli
lONDYN (342)
I,.Król{)wej dżungli" p. t. "Meksykań- rządzenia techniczne, unowocześniono
konne. P'odW' "krah!:ów P W\l;rcha~ polska kocha, co ją trapi .•, poczym 18.30 Tria fortepianowe Moza.rtll I skie noce". Jest to wspaniały film mi- 'wentylację i urządzenie "Inl~lrz.
p wOJp.w a na stacilon • ,"v. l P wojewoda otoczony zwartą glU'
B-dur i Cham;sona G-m(,U.
ło~y, ro.z~ryw?j,cy się w, M~lcsY~l1, Kino .,Stylo~-y" ro~poczrn.a .dzi~ no""i\T
~.
1
• 'd meml
. 'lkoną llą mlollzi'!ży' z żalem przez nil~
•
• krajU naJ pIęknIeJszych kobIet l wleI- wą er~, B~dzle to mewatplIwIe JedPil
v. F • w "lerauzłl
I• WSlO
20.0?
~oemat
symfoDIczny
"Ta~lI)-.
kich
namiętnosci. Partnerem DoroŁby To najmilszych i najululJie{lszych loka 'j
cych braw i okrzyl,ów "niech żyje" żegnany Odj~chał do Łodzi.
Ja. l Koncert skrzypcowy' Slbe-ILamour jest rasowy Ray Milland, ulu- rozrywk-;ywych nasLego miasta,
rozentuzjazmowaąej licznie zebra'
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KTO
TABELA NIEURZĘDOWA
(Bez gwal'ancji)

IX.

T

L

55034 58801 66,106 70306 74137 ?-26 4~3 ;jOg \)08 42 ~~ 23~7 ~02 72~ ~11? 3~8 6.9~ 70~ 922 138032 278 300 631
.~
~
')
( ')( O
~')' '3106 8 3,16 80 (j08 9.1" ·14 ;;8 ;)43 648 812 1302J.1 38~ ?Sl _ . .
"
c
•
1/6800 8.196 83807 ILfJ 1 9i>AG 85 ;3H3 322 O·Hl 6;32!) :l9 423 887 7l!5 1 1..[0001 .~()O 1.~6 818 1Hil67 68" S06
5.000 zł. - 109234
103559 107696 128517 13082·~ 181 407 S37 8040 476 77 92 839 93 9092 83! .1~2~?6 81? 380 6:11 725, ~!3400 82;1
15.000 zł. - 45292
1234039 141897 150301 153346 237 402 720 68 840
1144,,36 .J"S 810) !l3 HoO;9 5.> ,/6297 37?
1577~0
/10288 382 920 60 9i 1l0-H 135 218 4n 532 1-10081 189 433 38 069 14728.1
10•000 z.
ł - 40478 1or,2073 ~ 10005·1 13632540357639 7t 736 IHG 11')7103
'-'
/
_
590 12072 361 G47 8U 972 13380 41'l 332 542 55 93+ 143026 457 955 8:>
5.000 zł. - 5850 10866 1341. 101098 532 664 85 759 93 945 1020:;1
VV;v!!ran~ po 2aO zł.
i4 978 g752 854961 15261 79317 528 1-!9H)(i 354- 5H 57
4.1562 58110 61962 155076
/ 122 79 256480 576 856 928 1(}3161 3GB
477 9t37 130655 613 35 2006279308 1.11 7-1 \1+ 7+2 16051 52 220 'J7 670 9491 150082 !l;)8 151413 517 664 854 941
<) 000 zł
- 4090 17677 31920 512 H 736 859 104033 7i 237 404 :>'71 7:> 3169 620 61 824 5G 66 928 4014 360 . 17 082 26i 71 881 945 18173 578 79 72:~ 152171 U6 ;,12 90a 15310:\ 200 46 471
... - ...
•
~
74 507 57 83 703 885 928 105044 83 1 iO ,608 770 820 5149 293 891 901 6134 241 19095 'l05 86.i
1134260 530 796 818 967 155008 21 74.t
,,/869 82566 8560<> 90828 90426 393 G87 709 866 9-1 904 106002 a -!? 381 43·1 59 5;)5 67 725 43 811 52 9421 20034 192 245 62 69 351 89 413 34,.1 156152 412 520 157292 158no 645 85~
117055 134529 137225
t 132 47 226 39 45 349 79 495 565 107077 17059 152 59 265 330 403 60 601 8202 680 861 210 .. & 126 528 22238 355 427 77 159052 89 152 268 450 604 785 912
-_.
.
/. 361 433 693 825 27 32 905 9400 599 797 1838 25012 57 128 484 524 917 16008 771
'1 xnów
10031 98 199 759 841 11007 60 145,136 475 27024 57 76 77 117 359 611 78
221 531 789 12069 448 62 517 621 , 81 28638 832 926 29018 327 36 725
42402 113065 99 337 92 518 20 731 950 14158, :;0127 756 69 891 31029 347 451 641
•
525 707 929 94 15420 679 ~6131 95 224 . 888 32086 257 755 81 33209 341 605
687 8tO 17169 214 33 405 94.0 18 701123 70 877 34198281 633 45 712 69 831
19171 547 63 673 939
922 35015 242 79 395 523 36379 576
.
3103 20M2 '389 897 948 21190 295 431 677 651 37145 293 602 996 38051 112 331
•
.•
756 58 880 992 22333 412 50 69 730 76 636 G7 706 32 905 39146 88 270 605
230197340473 566 635 8548090 956'950
(Kilińskiego 123)
"rar.
74 24370 662 764 944 25456 502 46 57 1 40054 377 94 775 81 89 42070 832
613 743 62 26081 194 288 543 693 823 .43013 377 731 802 72 44069 108 207
na Nr. 52569 42 27276 305 9 82 927 28142 551 899' 45058 574 8u5 4619-1 488 780 820 60
•
•
ll65 292222 361 717 78
1472 4-5 445 79 84 537 77 921 42 48423
3045092 714- 31006 69 511 57 96 997 '647 73 730 49039 385 96 509 628 86
padły w znanej kolekturze
32032 416 538 33135 281 488 612 97 1 50293 773 51150 299 52001 132 451
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Na dzisiejszym zebraniu giełdy '••
mina, że Anglia nigdy w tej dzie-l tów.
5 proc. poźyc7.ka konwersyjna u- lutowo - dewizowej w Warszawie, tendzinie nie sto$owała restrykcji.
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Kursy w.dorów miały naogół ten- trzymała się Jljl\ poziomie poprzed- dencja dla dewix była niejednolita
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b
przy obrotach małych. Notowano: Am
W roku 1c)31 gdy odstąpiono od dencję zniżkową. Wyjątkiem byl mm. W dalszym ciągu o racano nią sterdam 286.55, Bruksela 8'9.90, Gda6sk
gold standartu rząd sięgnął jedynie Modrzejów, który wskutek pogło- 1'0 66.75 w płaceniu, 67.25 w żą- 100, Hebingfors 11.28, Kopenhaga ~
po to złoto, które należało do ban- , sek, iż firma ta zamierza sprzedać daniu.
114.10, Londyn 25.55, Mediolan 28, N.
ków angielskich. Zre!Jztą, cokolwiek nieczynne obecnie zabudowania i u.
4 proc. prem. pożyczka dolarowa Jork 5.31,75. Nowy Jork kabel 5.31,88,
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Oslo 128.30, Paryż 14.35, Praga 16.32,
ją Z chłodną obojętnością.
by się stało - powiada dziennik rządzenia fabryc"le po cenie wyi. ( dol arow a) rowmeż UJe wykazała Sztokholm 131.80, Zurych 120. Bank
GIELDY ŚWIATOWE przedsta- zapasy Funduszu Wyrówn,awczego szej niż figurują w bilansie -lekko zmian. Nadal "łacono za nią 40,90, Polski płacił za dolary amerykań.5kie
wiały w ciągu ubI~głego tygodnia i instytucj1 eruisyjnej są tak wieI- zwyżkowal•. Bank Zachodni stracił żądano 41.40.
5.29, dolary kanadyjskie ó.26, floreny
J-ompletne pol>ojowisko. Niema ani kie, że sIlrostają wszelkiemu zapo- 5 zł. na akcji. hmymi zaś nie obra4 proc. pożyczka kon:>olidacyjna IH>lenderskie 285.55, franki francuskie
1:0 k
b
d . I ' 14.29, franki szwajcarskie 119.50, beljednej, gdzieby nie doszło do zniżki trzebowaniu. Ogół zaś banków pl'y- cano.
strac ił a <oJ p t.: za gru sze o cm.n gi 89.65, funty angielskie 25.46, funty
kursów, zniżki, któr:a przybrałaby watnych potrafi wypełnić najdę!Tydzień bie-łący na giełdzie war· płacono 6J,75, żądano 65.25, drob palestyń~kie 24.70, guldeny gdańskie
rozmiary o wiele większe, gdyby · sze zadauia, l,tórych wymagać bę- &zawskiej rozpoczął się pod zna · nymi zaś obracano po kursie 64.25 99.75, korony czeskie odcinki do 20 ko'ogóle znaleźli się odbiorcy na ona-/ dzie sytuacja nawet nadzwyczajna. kieOl pogłęble:lia się depresji. Nie- kupno, 64.75 sprzedaż.
ron 13.80, korony duńskie 113.55, norweskie 127.65, szwedzkie 131.15, liry
rowane pal{iety waloró "'".
Trzeba - nawołuje ten dziennik wyjaśniona dotychczas sytuacja,
4 i pół proc. listy zastawne ziem włookie odcinki do 50 lir. 19.50, marki
GIELDA NOWOJORSKA, która - ażeby Londyn zachował spokój, alarmujące wieści o stanowisku An, skie ser. V obniżyły się o 100 pkt.: fińskie 11, srebrne marki niemiecki.
jest najbardziej oddalona od euro- aby nie było paniczny{'h sprzedaży glii, Francji i wreszcie Czechoslo- za grubsze odcinki płacono 63.75, 83, 1 gram czystego złota ó,92.44.
pejskich ośrodków zapalnych, naj- walorów i aby rynek zacbował wacji wpływają deprymująco na żądano 64.25, za drobne 62.75
AKCJE
więce-j obawia się wojny i
już równowagę. Sytuacja jest bowiem stan psychiczny giełdy. To też nic 63.25.
Na rynku akcyjnym tenuencja słabA
zawczasu koła tamtejsze zamierza· poważna, trzeba tymbardziej zacht> dziwnego, że
znajdzie się
5 proc. listy zastawne m. war-. przy ~brol:t~h.małych. NO. t?w~no: B~nk
ja przedsięwziąć środki celem za- \ wać spokojne nerwy i chłodną bywca - ofiarujący idzie na znacz· ~zawy z rol,u 1933 spadły o 75 pkt. ;O~Skl 122 .Imlenne 1~!,~:\ ~?Iel 34.7,,~
- ..
'
P'
' ·' ,,4.00, Cukier 38 - ,,1.1;), SlarachoWlpewmema
normal nego f unkclonowag ł owę.
ne us t ęps t wa.
aplerem t ym ob'l:lCanO po k
urSI,.;
ce 41 Żyrardów 35 Ostrowiec 58 Lom
nia giełdy w ra"Lie katastrofy.
Ton tego artykułu w tak poważWprawdzie, jak twierdzą glet. 71.25 kupno, 71.75 sprzedaż.
uard' lU, Lilpop 80,50 - i9.25, Mo.
PRASA ANGIELSKA donosi, iż nym dzienniku. finansowym City dziarze, niewiadomo kto lepiej na
5 proc. listy zastawne m. Lodzi drzejów 18, Norblin 92.30.
\ kołach finansowych Nowego Jar- będzie dla nas zrozumiały, o ile za- tym wyjtlzie, spnedaiący, czy ku· straciły 100 pkt. Płacono za nie
PAPIERY PROCENTOWE.
J.u przeważa opinia, że uczyniona uważymYJ że kurs funta w .,tosun- J'ujący - ale tymczasem jest źle. 63.75, żądano 64.25.
. Dla papierów procentowych te~den
będą wszelkie wysiłki, aby na wy- ku do dolara wyniósł dn. 17 b. m.
Transakcji na rynku walorów do
Na rynku ,akcJ'owvm _ tendencja cJa IslabNa't p;zy . o~rotac!l of?ra,ruczo "
E'
d l 47981
k
.
"
nycl. o o\\ano. " proc. poz. lUW. 1
d k k Otl1p lik
pa.e
. aClI.W ;lIrople utrzy
o..
za funt.
ollywa?o WCZOI1a j we dl ug k urso,,"
zniżkowa. Akcje Banku Pol.. ldego em. 81, n cm. 82, 4 proc. dolarowa _
mac funkcJOfl?WIllme gIełdy, chyba,
Ku zdziwieniu całego świata, naj następuJących:
I straciły dalsze 100 pkt. i płacono I 41.50 - 41.13, 4 i pół proi!. wewn. _
że trzeba będzie ją zamknąć, aby spokojniej zachowll,ie o;ię GIEłJDA
4 i pół proc. pa6stwowa pożyczka I za. nie 121.50, żądano 122.50, zaś za! ~4.24, 4 proc. kon.~()1. 6~. ~robne 64:25.
zezwolić na kontrolI> bardzieJ' spr.... PARYSKA. Myślano, że gd.y mie. wewnętrzna obniżyła się o 75 pkt.I·.
12050 k
121 50
a proc. konwers. 67. 4 ~ pol proc. ziem.
,
upno,
, sprze- skI C
.
"
."'..
...
' .
_I lltuenne
proc. \\ arszawy z
zystą mektor!ch d_ZlałO,W, lak ~p. dzynarodowa sytuacja ulegnie za- Obraca~o mą po 80,75 kupno, 81.2:J da~. Akcje Zakładów :lyrardow·1 roku - 72 - 71.50, 5 proc. Lodzi z r.
obrotów papterami panstwowymt l ostrzeniu, rozpocLTlie się tradycyjna sprzedaz.
sklch od czasu poprzedniego noto. 1933 64.
aby wykonywać nadzór bezpośred- wędrówka kapitałów franctlsldch.
Identycznej zniżki doznała II enl. I wania straciły 500 pkt i płac01:o
\~ obrotach pry;;atnych: :: proc: ref]
ni. i pośredni nad czynnościami ma- Tymczasem stwierdzono, ii milno tej' pozycz
.
k'l, za któ rą pacono
ł
81 .;)
7": i, za me
. 54,50,zą
. dano 55, 50•
odCInki po 1.000 zł. 50 l p41
_la Ziemska
50.

I

oile

nl-I

I

I 64 - 63, 5

klerów. Chodzi bowiem o to, aby panującego napię"!ia - ustała zu
wahania kursowe nie staJy się zbyt pełnie emigracja f<apitałów. Co wię
gwałtowne i szkodliwe ze względu ceJ nawet z LO"ldynu francuskie )ta.
na to, że banki posiadają du?e port pitały nie są przenoszone do Nowelele papierów państlVow~ch.
go Jorku - i frąnk wykazuje nieW wyniku tych nastroj6w, c:euy . wzruszoną struość w stosunku do
zboża na rynkach amerykańskich funta, trzymając się na poziomie
zwyikowały sUnie, gdy ceny sa- fr. 178.32 za funt.
rowców pnernysłowych ma~ tenMiniste,~ skarbu Marchandeau zadencję słabą, albowiem spekulacyj- pewnił, że nie będą podjęte żadne
ne gromadzenie zapasów ma rację zarządzenia, które skrępowałyby
bytu tylko w okresie pokojowym.
swobodne dyspo!lowanie wkładami.
Wybitnie nerwowa była równie-i: Natomiast, jak to zresztą donosił
GIELDA LONDmSKA. NaJlep- "Głos Poranny", czynione są przyszylD dowodem tego Jest fakt, iż gotowania do gromadzenia zapasów
prasa fadlowa nawołuje społeeze6- surowców.
stwo do spokoju.
JeżeU JedMlt chodzi o obroty
"Tbe Flnanclal N~ tIumaezy walorami były one nieznaczne ł
anglikom, te mema najmnieiszego kursy nieco zniżkowały.
powodu, aby :ogranlea wycofywala
GIELDA BERLIrr.SKA nie wydoWd
stała się Jeszcze z opresji. Nastrój I
w dalszym ciągu był słaby, przy
obrotach minimalnycb.
Zupełny
spokój panował na
GIELDZIE
WARSZAWSKIEJ, j
gdyż wiadomości z zachodu sp owo·

w,jazd, do:
Anglii
Belgii

Od

Bułgarii

Czechosłowacji

Danii
Francji
Grecji
Holandii
Italii

..

naR

bad·
.I! O ą
.. zse ur g

belgiiskich

żnośc·
W

NO~$~~'i::.NIA

k raJowyc
h
ywozu art y k uł ow

dowiaduJ·emv. w w'-nikn l uicznych, kt6re normalnie przeka• ,
J
I
b ł d
'I
t •
starań czynników miarodajnych bel zywane
y y ~ cen·,ra, zos ają
gijskich, ostatnio poclpi!:1::my zObt.1111'rz~1~ne na ~pecJ?ln~ ~onto ':". n~,
mi~dzy rzą~em polsk:m a ;;,!l1dy~'a. lizel Ul!ty tUCP lem~sYJnel: ~;lglJC~y,
tern przedSIębiorstw belgljsldch w cf ~ra"lląc Jel n~l~ wywlezc te ple:
Polsce układ zezwalający na odlllro 11.1~cze•• za :r.amc ę zapr()ponow~h
żenie zablokowanych należności tych fl,do:~~ poU{Iem~ wywóz tych na~
• .
leznoscl w postacI towarów z tVll1
llrzedslęblorstw drogą eksportu t('- .) d · '
~l
"k
lvarów polskich.
Z(
eWlzy llZy" {ane za}en c !"port
pozostaną do dyspozy c11 eksporteJak wiadomo, wskutek Wpl owa-/ rów. Przedsiębiorstwa. belgijskie
dzenia ograniczeń dewizowych w dzą się równ~ez na wywóz niepreP(,lsce zyski przedsi?biors1w zagra, miowany "'dyź same e:otowe są ob.

'

, "

-,

Jakkolwiek układ ten został już
to jednak dotvchczns
nie wiadomo, jakie artyk~ły polski e uzyskają zezwolenie wywozu,
~rlyź Ii:;ta tych artykułów nie zoo.
stała jeszcze sporządzona. Ni
..
.
..
e
mmeJ wyda)J się, lZ zezwolenie l"Z4'
du dotyczyć będzie WYłą('znie towa
rów któ h
:l k"~
r.
w p'rzew;c e' pr~e:t ~Ja oparta ]e.iot
k j
zn J:'tll ze na surowcu
ra owym.
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Zapisy i informacje:
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l

t6ai, Traugutta 2,
lei. 107-86.

----~--

wiązanych

się

fi~ odhywać

7.86, maj 7.83,

I.QU,

LIVERPOOL.
Ot,~·ar~ie ?- dnia 19.IX . •

l ,odpisany,

11 fi

w onegdajszym numerze "Głosu POrUIJDego" drOf;i
I(IIskicj polityki impc,rtowEj wska·
zali~my na. niektćre proje:kty zmierzające w kietunIm centralizacji
handlu ZIllgranicznego.
Obecnie dowiadujemy się. iż CZyJ1
nik om miarorlnjnym zlożony został
projekt nowej instrukcji o trans ak·
ciach wiązanych. Instrukcja ta opie

BAWELNY
Otwar::ie z dnia 19.IX
Październik 7.83, grudzień 7,85. sty.

ciążyć się .a rzecz tego eksportłł. I~.,e! 1~·g.3,
m a r zec
Iplec 7.8 2.

DUłj
'

CZ!,:z4~~~:r::rz4~94.:{U~~r4.!;'3li;:!;
4.68.

BREM~.
.
Ot~lIr.cle .z dma 19.IX. ,

Pazdzleruik 8.99, grudlaen IUS, rIłf.

czeń 9.3'!, marzec 9.49, maj 9.55, n,t.

9.67.
ALEKSANDRIA.
Not-owania z dnia 19.IX
Sakellaridis: listopad 13,19, .7ł~
13.4.1, ma.rzec
GlU: listopad 12.82, Iłyaeń 12.n,
marzee 12.80.
Ashmouni: patdzierruk 10.40, 1"1"
'dzień 10.34, luty 10.32, kwieeień 10.11.

·
Ce raliza
ia a d l u zagranicznego
Nowy projekt instrukcji o transakcjach
"

Niemiec
Palestyny
Rumunii
Szwecji
Turcji

I. . .

S".A

Pfotrknwska 60, teiefon 104-00

gO-/

Łotwy

POL

żanie

"".II:
odbyw Ll.L

Łódź,

'I

Jugosławii

II

się

Jak

,

GIEŁDA ZBOtOW.<t
15.00 - 15.i1
Pszellica
21.00 - 21_
Pszenica tbiel'.
20.75 - 2t_
Mąka pszenna
41.00 - ł2JJO
37.50 - 38.51
36.00 - 37.00
32.75 - 33.'75
25.75 - 26.7~
23.75 - 24.00
Mąka. pst. razowa
27.00 - 28.00
Mąka pastewna
14.25 - 16.25
Mąka żylnia
27.50 - 28.50
26.00 - 27.00
16.50 - 1750
Mąka żytnia raz.
20.50 - 21.50
Gryka
19.00 - 19.50
Kasza. gryczana
33.00 ~ 34.00
~iemię lniane
46.00 - 48.00
Śrut Scya
23.50 - 24.00
Tendencja spokojna.
Ogólny obrót: 1094 tonn.
tyło

Wenecja-Rzym-Neapol-Sycylia
Wycieczki 1110, 15/10, 1/11 i 15/11

I

IndYWidualne

GIEŁDA LOnZKA
Na wczorajszym zebraniu gieldowYIlI
w Loazi Dotowano:
Trans. Sprudai Kupno
Dolaro • ha H.25
Inw. 1 em. 82.25
Inw. 2 em. 83.25
KonsoL
65.75
Wewn.
65.75
Bank Polski
124.00 1%3.00
Tenóencja niejednolita,

•

I

19311

13.57.

,Dr
'Jnnl'tRW JU'•JMAn
U• H H

ś<!i'iłym

do rady handlu zagranicznego, któza
pl'7.estrzegarej wnioski mają być z kolei za- niem kierunkowo§cl. Od'!tQpstwa. od
~
~
twierdw:te przez ministerstwo prze tt-j zasady będą dopuszczalne Jedy,
NEUROLOG
mysłu i handlu.
I nie za zgodą min. ptzemyslu i hanprzeprowed.lł
Przy artykułach me posiadają· dlu.
cyrh odpowiednich organizaeji bran
Stosunek wartości wywozu d ..,
żl1wycb, prome-sy będą przydzielane I l rzywozu nie może być nlższy, Jak front, 11 p.
teJ. 138-99.
domom handlowym importowo-eks-/1:5:1, a jedynie oznaCZO'le surowce
przyjmuje od 4-6.
portowym i to tyiko takim, które będą mogły być importowane w
_ _
,
ł
posiadają ltapitał własny w wyso- ilościach korzystniejs~yeh dla im- '
•
"

a.-. "a

I

następujących. kości

I

zł.

na zasadach
co najl11niej 500 tys.
Firm)'
. ra
przy imporcie artykułów, których (l kapitale mniejszym nie będą erC.
importerzy są zrzeszeni, promesy puszczane do transakcji wiązanych,
będą otrzymyWiać odpo-wiednie or- j<lk rćwnii!ż towarzystwa powiemi.
ganizacje branżowe, przy czym WY-I cze nie będą mogły ot~zymywa.)
bór organizacji oraz uznanie arty-,. 1 romes na własne imię.
kułu, za podlegający przymusowe· Wywćz i ~rzywóz w ramach pomu zorganizowaniu będzie należał f'zczególnych promes będzie mógł
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portu.
Jak się dowiadujemy wspomnialIy projekt nowej instrukcji o traneakcjach wiązanych będzie przez
~~ynnik miarodajne rozpatrywany
w najbJlższych dniach, przy e.,;ym

i~tnieje

dą.żność

lIr f

••

niezwłoczntg~ /

wprowadzenia go w żyeie.

P,a~lkIHr

.

Cegielniana I

powre,.1

__

•

$__

_~ S_,__ P:.._._,_C:.._ll_.:R:..::_J::.__O.:::.._..=.=__J=
·:..-.-=- Ii Sk:iii::.kM_c.lI.Zllliiiit~ JLIiii1II'!a.ilłiHiMiJS"

_ _ _ _1,_'
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Podqg do Warszaw,
W

nadchodzącą niedzielę

rz r w

Pri a on

na mecz

Polska-Jugosławia
dzięki

(~~r~~~:;a~~o:aNm7~~;~ń:;:~

Łódź,

Echa smutnego meczu 'Polska··NiemcJI

Uec:smes::::aaLdtliiiiaw
września
t938 r.

dnia 20

,
Kamienic,

mecz piłkarski Polska - Jugosla'l
'
.•
wia specjalny pociąg popularny.
'\\ KamI.e~ICY pogrzebane zo- .. apomnialo ono przy budowie ski, stacja radiowa , pokój dla
PRIMADONNY.
N ajgorszymi graczami była ...
Wyjazli do Warszawy nastąpi z (' shlły ll~dZleJe ~a pIer~szy. suk o najdrobni.ejszyeh szczegółach. masażysty i t. p . Uruchomiano
dworca-, Fab'.-ycznego o godz. 6.57 ces z NIemcamI, .ba, mgdy Jes~ Pod trybunami znajdują się lu- nawet specjalny urząd te legra- lewa shona naszego ataku Worano. Wyjazd z \Yarszawy do Łodzi ! cz~ reprezent~cJa Rzeszy me ksusowo urządzone PQkoje dla ficzno - radiowy. Samo boisko darz - Wilimowski, po której
nastąpi o godz. 19.50, zaś powrót do - mH~ła ~ad nanp . t~k pl'zek~ny gra,~..zy, prysznice. pokój lekar- lllajduje się w sianie idealnym. tyle sobie obiecywano. Mo~na
..
b y za ryzykować twierrlzenie,
L.odzi o godz. 23.50.
l ~J~~eJ p.rze.wa~l Jak to mIało
ź ... każda dwó jka d ow olnej druCena biletu przejazdu w obie mIejSCe w medzIelę.
ż yny ligowej dałaby reprezenta
~trol1y wraz z kartą uczestnictwa i
Powracając jeszcz'e do teg'o
Duńscy kolarze w Łodzi
cJi wiGcej pożytku, niż te osła
biletem wstępu na mecz na miejsca smtrt~ego meczu notuJe~y <!wione asy.
stojące zł. 8.50, na miejsca siedzące brazkI zebrB:ne przez dZUl'llllII Wilim owsJd i WQdarz byli
przed trybunami zł. 10.-, na miej- karzy. na mIejSCU:
fi!!urantami na placu. nie kusce na trybunę górną zł. 10.56
S~ADION ~. C~CKO.
sili się o zdobycie piłki, spacei na trybunę dolną zł. 12.50.
Stadlon w ~amlcmey to i'StMwaIi luzem , ni e byli to na"
Przedsprzedaż biletów została już ne ca:~ko. PosIada o.n . 'wszy&!ki~
lJa'\'Ln k y, "dyż nie WIdziało sie
uruchomiona i odbywa się w sekre. nowoczesne urządzem.a. DZI~l
ich na ' polu' przeeiwnlJka. Nie
tariacie LZOPN przy ul. Narutowi- pomysł~emu
~oz.nlI.eszezen.lll
poświęcili siG tez wSIP ieraniu ty
('Za 30 i w seltretariacie Robotni- trybun l urządzell moze pomIe- ,
r6w. oczekując na łaskawe poczego Towarzystwa Tury!'.tyczllego śd~ 70 tysięcy wid.zów. Pięknie
danie zawsze gdzieś na środku
przy ul. Południowej 28, codziennie l lu~zwykIe sPTyłme zbudowah8iska. Dali widowisko przyw godz. od lO-ej rano do l3-ej i od na Jest try~una osZlklona nn
gn'ę-biaJącel
Taki brak serca i
l7-ej do 19.ej.
1000 osób l olb~zy~ia brama, '
umbicji u piłkarzy reprezentaMecz Polska _ Jugosławia odbę "7konana z ka.mIema. . Ze st~·
cy,jnych jest niedopuszczalny!
dzie się w niedziel~ w Warszawie dlOJlU rozlegB: Sl~ w!!pama!y. ~ Na zdjęciu naszym widzimy czwGr kę znakumitych kolarzy duńskich:
Kapitan związkOwy p. Kału·
na boJsl.u Wojska Polsldego i roz- dok na ~amIe~lcę. .Włase'leI~ Nielsena, G"lM, Eriksena i AD.der l;{'na. P<> środku stoi mistrz Polski,
Kupczsk.
żn o meczu:
pocznie się o godz. 15.30.
Iem stadIonu Jest mIasto. NIe
"Lewa strona ataku zawiodła caŁkowide, nie wnios'ła do
Amerykański W'Ścig
.11 ..
gry ani umiejętnośd, SIni woli
parami w Helenowie
waLki. \V tym leży przyczyna
Kolarze duńscy, którzy startowa.iedillos~rorunej g['y nas'zego ataI
li \V niedzielę w Helenowie wezmą
ku, gdzie prawa stl'ona grała lIC
IV czw,artelo: o godz. 19-ej udział w
piej, niż się spodziewano. Pomł!(;ze Dl!:1edzgpańsSwowe mo'C
dwugodzinnym biegu amerykaftSlpelnila w zupełiności swo
skim parami. Prócz kolarzy dań·
je zadanie, a Nytz dał wi~ej,
"arsził",i~
Iłgdz~
bkich w wyścigu tym będzie jeszcze
niż od niego oczekiwano. 1'0 Sil
Po nieforłunnym występie naszych piłkarzy
W porównaniu ze składem, który walczył w mo mozna (>owiedzieć o obr()o.
startować sześciu kolarzy warszawbkich o>raz łodzianie. Kolarze duń· w Kamienicy- wypadnie w nadcbodzącą hiedzie· I Kamienicy, jest tylko zmiana na środku ataklI, nie i bramkarzu. Uważam, te
wypadł bowiem Peterek, który zawiódł oczekiscy startować będą w zestawieniu: lę walczyć na dwu ch fronłach:
przy normalnej f,l'ze naszej lePRZECIWKO JUGOSŁA wrr I ŁOTWIE.
wania. Udział Dytki nzależniony jest od opanii weJ strony ataku stać nas byl()
Nilsen - G~ne i Anderson - Sta·
Zadanie nie jest łatwe, gdyź obaj przeciwni- lekarzy.
rzyński, l\'lichalak - Olecki i iJnacia
na utrz}' manie rÓ""IlOrzędneJ
ey znajdują się w tej chwili w doskonalej forW RYDZE, PRZECIWKO ŁOTWIE, jede- gry j wówczas meczu nie po.
Kapiacy.
mie.
Jugosłowianie wypróbowali w niedzielę nastka nasza grać będzie w zesławiepiu: bramka win'IliŚlIlly przegrać" .
swój skład w spotkaniu z Budapcsztf'm i Gdnle- , - MRUGAŁA (AKS.), obI' na - GEMZA (Ruch), ,
DOKTOR
śll wySOlkie zwycięstwo w stosu nku 6:1.
TWÓRZ (Warta), pomoc - SOBKOWIAK (WarLEKARZ - DENTYSTA.
Drużyna oparta na szkielecie mistrzowskie- ta), DANIELAK (Warta), SUMARA (Pogoń), ago Gl'adiańskiego, zagrała jak na to zresztą tak - HABOWSKI (Wisła), GENDERA (Warta),
wskazu.le wynik końcowy - doskonale. Sedno- SZERFKE (Warta), ARTUR {Wisła),. LYKO (Wi,
SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE- czcśnie łotysze przygotowali się solidnie do me- I sla). RówniC'l i nasi przeciwnicy mają gotowe fidańska
KSUALNYCH J SKÓRNYCH (wlosów) czu. O ich możliwościaeh mówią wyniki: zeszło- I
~~~-5I '.
roczny w Wiedniu, jeszcze z Austrią o mistrzo- składy. Jugosłowianie przysyłaJą jPdcnastkę znaprzeprowadził się na
I
stwo świata i niedawny z Czechosłowacją w Ry- I ną nam tylko w formacjach defensywnych, atak

_

.,.~ -~

----------------------,p------------la ,Po ug s II ol
na niedzielne dwa
w

i

.........................

........................

ER

I

R. ~ll[[KA· ~ U~!AKOWA
64,-

ul. Przejazd '17

_Ma".

Cy\Iinowanie, drutowanie i troterowanie posadzek, czyszcze-
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troluxem. Reperacje linoleum.
Pakowanie okien i drzwi.
'P iotrkowska 44.

Drużyna

przedstawia
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Specjalista cho'r ób skórnych,
wenerycznych i ~eksuo.lnych

. . R t
enemo
promłemaml oen gena '
.
I"

wen~rycznych ! seksualnych PołudnuJ\Uł 28, fel. Z01:·93
pranm. od 8-11 I od 4-9 wlecz.
w niedziele i 'wlęła od 9-1

'

przyjm. od &-11 rano ł od 1)-8 w.
od 1} - 12-ej

_HM.

HM"• • &"M\'

Przejazd, ind!lwidualne
do Francji
Anglii
Italii
NielTilliec
..JugoslaW'il

Lotvwy
i t. d.
Jnformaeje i zapisy

Wagons-Lits II Cook, Piotrkowska 68

~+==--------~---------

Dr. RnseDZlelO
pO'tłVroc:ił

PiłsudSkiego
teIef. 128-74

[lo a kt. NI'. Km, I I 2012 , 38
OBWIESZCZENIE
Komornik S~d u Grodzkiego w t.odzi rew , l-go, Adam Mróz, :a:amieszkały w Łodzi, przy ul.
DLA CHORYOH NA
Piotrkowskiej 277
gardło
na zasad:de art. 602 K. P. C. Ogł8s:J!I,
etoli \I •
'
że w dniu 26 września 1938 1'. o godz.
I drogi oddechowe
11 w Łodzi przy ul.
Gabinet Rentgena.
Senatorslriej 6
dla prześwietlań i zdląć
odbędzie się publiczna Iicytacia ruchoPiotrkowska 67 tel. 127-81 mości oszacowanych na łącznl\ sumę

uS""" nos

zł.

9 ;)' 530-8'
I
W.

.Jr. med.

s. fi NI

Ił

Spec. 'c:horób skórnych
i wenerycznych

IUL.

PIOTRKOWSKA 90
tel. 129-45

Pny;mułe

od 8-2 t od 6-9 wlecz
W nied.. I §w1c:łil od 8-1.

_--_-------

M. flAMfHSAUMOWA
Dowr6ciła

tel.

J"

tel. 133-55.

~r.. ~IKlnnY
UROLOG

31.400. -

tławrot

powrócił

~r. A.

------.-----.. -

Piotrkowska
lOg, ;~~-as
prz,Jmuje od 6-8 pp.

Dr. med.

Chor(}by wewn~trzne
Nawrot 32, front I piętro
SPEC. l'iARZĄDÓW TRAWIENIA
telefon 213·18.
•
1]':1 pr.ylm od 8-9 30 rano i od 5 30~ w.

ot

Nawroi :12

a mianowicie :
maszyn do wy końcJIIlni
które można oglądać w dnia licytacji
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej
ol:naczonym.
Lódi, dn. 16.9. 1938 r,
Komornik (-) Adam Mróz.
Sprawa Sp6łd.ieIcze~o Banku Przem.
Łódzkich p-ko f-mie .Zachariasz Zaromb i S-ka"

r. f. T ryn 5r.~~...[!.:.. .5..~::rc~

IIul. ftndrZ~il5-7.'g

72

LEKARZ - DENTYSTA

L IE C Z , 'C A

w niedziele i śwIęta
=

powrÓCiła

Przyjmuje od 10-2 i od 4-8 w1ecs.
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lIun
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DOKTOR
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Gl

nowy.

CZTERECH REPREZENTACJI
SĄ JUŻ ZNANE.
JUGOSŁAWIA: GJaser; Hiigl, Mał.osic; Lecb
Kapitan związkowy p. I{ałuźa zest!lwił dwie Iner, Jazbiusek, Kokotovlc; Sipos, Lesnik, WoIf,
jedenastki. na mecze: warszawski i ryski jeszcze I Antolkovie i Welker.
w Kamienicy:
,
ŁOTWA: Bebris; Lauks, Lallmanis; Magcl's,
W WARSZAWrn, PRZECIWKO JUGOSLA -IPeterson, Lidmanis; Raisłers, Vanags, Vesłermawrr O puchar J. K. M. Piotra II, skł2d wygląda nis, Rozitis, Borduszko.
p.astępująco: bramka ,- MADEJSIU (nies low.), I
Wiciu z tych graczy, jak Bebris, Laumanis,
obrona - GALECKI (ŁKS.), SZCZEPANlAK (Po ; Lidmanis, Vesłermanis znani są nam z meczu
lonin), pomoc - GÓRA (Cracovia). NYTZ (Polo- : łódzkiego (1935).
nia), DYTKO (Dąb), względuie PIEC II (Na- ,
SĘDZIOWIE MECZÓW.
przód), atak - PIEC {Naprzód), PIONTEK (A. '
Mecz warszawski prowadzić będzie sędzia
K. S.), KORBAS (Cracovia), WODARZ, (Ruch), !szwedzki Eklund, mecz ryski sędziować będzie
WILIMOWSKI (Ruch).
I fin AoJto.

to zdrowlel

I:el. 202-"4.

, jest

SKŁADY

=Ib

- S-ka
J. HUPERT ,

zupełnie
I stępuJąco:

dze.

GODZINY l>RZYJĘC: od 9-11 l od
1-8.
- Tel. 132-28.
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Na utowi€za 5~
teleL 173-45.

powrócił

193"

~o. I~.- "GLOS PORANNY" -
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Towarzystwo Szerzenia Oświat, i Wiedzr
Technicznej wśród Ż,dów w lodzi
otwier a:

2)

PlOTR KOWS KA 71, tel. 102-91

KŁOPOTdW,

ĄOAJĄC WYRAŹNIE i
PRZYJMUJĄC JED YNIE

POWRóCIŁA z PARYŻA

POLEC A MODEL E NA SEZON
JESIEN NY i ZIMOW Y. _
-

GUM ..?
PATEN T fRANC. NR. 790.!J0 I.f

PATEN T AMER. NR.10:3 9 701

KURS

PELNO KOMFO RTDWY pensj',n at
Mxrii Szerow ej w Nowym Otwo~ku
przyjm uja za.mów ienh na §więta jesienne. Mimo wysoki ch świadc.ztll'l
rCLy niskie. Adres: Głowno, Nowy
Otwock , skrz. poezt. 6, tel. nr. 26.

kurs sztulm ajsters :d

Zapisy przyjm uje i inform acji udziel a kance laria

872-2

Szkoły Przemysłowej

p . Earz. Rć.ży

Fuchso wej,

Dr. med.
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Ogłoszenia drobne

Dr. E. Gulman
Dr. Maria Gutman Dr.
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po.... r6c ili
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KOŚCIUSZKI 8, tel. 173-00

po
tlenjow ych oszczędnościow
LEKAR Z - DENTY STA
pod
"Głosu"
do
Oferty
ZGUBIO NO książeczkę Ub~zpieczal szukiwa ni.
:;.'W"""'"".& ........_ = ~
881- -10
ni Społt;!cznej w Łodzi na nAZW. "P. L. 20".
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9.
ka
Zydcws
ul.
zam.
Wiener Ch.,
POMOC NICA huchalt era znajdzie
:..a~........-__ _.~_.....
Oferty
pracę -" poważnej firmil,
A:\ftHE LSKlEG O j niemiec kiego
tel. 265-3::?
i~nw:'.
"Biur:ll
pud
sem
tyci.-.ry
I.
lll('tcdą konwersacyjną szybko wyi sprzedał.
7911-3
powrGciła
lII'za Kryszc k, Pomors ka 15, tel.
-~----- dwuey .,-~
3 -7 pp.
J 71-28. Zastać od 2 - 3. Koresp on JAQUA
l!IZYJll1lłjC od 10-1.3 0 i
RD-MASZYNY
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-----------~
655-3 w dobrym stanie okazyj nie do . _ . . - ____-łOlL_J/:,mnm;n:;._
wid. zł. 1.50.
DR. !\lED.
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•
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_ _11-2
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__________________
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Ceny
obem.
Drugi tydzień rcko.rdow egCl Po.wo.dzenia f
JlIOsc: Samue l vViatra l" sklep
Dramat Kobiety. na której mści się kłamstwo p. t.
farb, Mała 2, róg 6-go Sierpn ia, K
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I
l b t I ?34 04
N
- .
___
tkaW roll gJ.: SABINA PETERS , n iez !lPo.mn. bo.hał. filmu .. S;es nasto.la
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DOZo.-t. rolach: OLGA CZECHO WA, IWI\:\ PETRO WlCZ w pol
W
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llildzia łel" 19 b. m_ Oferty l;ub
Po.c:ząfek IV dni po.wsze dnie Q g. 4, IV nied,, ' ele i święta o
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Tel. 127-9 7.
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nym o.gl'zew aniem
- --- - -e91. Po.ro.zumieć się mnźna z właścici
KUPIĘ olmzyjo ie dywan perski c- lem
na miejscu, między go.dz. 12 - 14
lul> tcleJonic 7.llic: 179-86.
kcło 12 mtr. kw. pierw.szorzędn.~.!

tel. 169-59
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Przyjm uje od 4-6.
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PENS.J ON ~T A. Szy!tier - ~ćłtkierowej "Zacisz e Leśne" w Zakrze.
wie przyjm uje zamówi enia na świę
ta. Informa cja tel. 275-24

19-ej do 21-ej.
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Do. akt Nr. Km.

1959-36 -VIłl

OBWI ESZCZ EN IE
Ko.mo.rnik Sądu Gro.dzki ego w Lo.dzi, rew. 8-go., Edmund Pawło.wski, za
ul. \Vierzb, , ·
mieszkały w ł~o.dzi, przyarl.
602 K. P.
wej nr. 10, na zasadzie
C_ o.głasza, że w dniu 4 października
1938 ro~m Q godz. 12-ej, w Ło.dzi, przy
ul. Niec.lłej 12 o.dl>ędzie się publiczn a
licytacja rucho.mo.ści, a miano.w icie:
maszyny (lo. tłuszczów, dynamo. -maszycynko.w
na ych do. marg~·
316 fo.rmanych
I ny
ryn,i o.szaco.w
1
zł.

sumę

łączną

900, któ,-e mo.żna oglądać w dniu lieyjtacł i ,. w miejscu sprzedaży, 'v czrur~
wyzeJ oznaczo nym.
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Sprawa To.w. Ubezp. "Przezo rnoU"
i "Port" Sp. Akc. przeciwk o. Masie
Upadł. ~jrmy Tow. Frzem. Chem. Ar ·
tur Goldszta dt, Sp. Ake.
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