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CllanMaiallłO'Wł łllmtaelal

łataj tym, ~ RD«Iłq ........"" je rozmowy oIJecue
bardziej W)caa....,Nee od jlGpu.,daJdł l'OSIIl6w ... Berdlłelgade&. ledJll,.. łeallam. t;di

.......... ltJi 0:edt0eID.......ledIa......, JIIk
lłlftIk

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

ac-t-

_~ Jał

aaeade_ swe oMte. od. uhl~ tJCOdnła. . . .
Itowlem k.t.e~eaate pGlławlooJ'eh Żlłdań PoIsId i W~ler, kt6re lIMIMłł
~ ~ w,tw ...,.. 8lę ... OIIeebOllłow8cJl
S'Y'nJAClA twEWN'ĘTBZNA O TAK KOMUNISTYCZNTM POSMA1nJ,
te Rzesza stoi wohee nowego problemafa nledopanezenla do lIgruntowanla 8łę boIstlewłzmu li ....,.eb «ranie. Ogóln1e wpataaa Jest w kołaeh niemłeeldeh epWa, ile
NA ROKOWANIA JEST JUt ZA' pómo.
W chwili obeenej przedsławłają koła te rozwiązanie definitywnie spral\'Y
Clledtosłowaejl ... nutcpajlfe1 lłp08Ób;

Trzy DunltlJl Hitlera
!) ZWROT PRZEZ PRAGĘ POSZCZEGÓLNYCI:ITERYTORIÓW.
RZESZY, POLSCE I WĘGROM,
2) ROZWIĄZANIE SPRAWY SŁOWACJI I RUSI PODKARPACKIEJ,
~) STWORZENIE Z POZOSTAŁYCH TERYTORIÓW, PAŃSTWA

Anglia ; Franc;a WJlcola ,ie 'I
kW tyeh

:w

25

śmiertelnych

oliar

Ogółem w powiecie EgeI' zabito 16 niemców sudeckich. Wojska ezeskie są w tej chwlll w marszu, zdążaJąc do Eger. Liczą się z tym. że
W CIĄGU NOCY FRANZESBAD I ASCH ZOSTANĄ PONOWNIE OBSA-

DZONE PRZEZ WOJSKA CZESKIE.
W EgeI' pod wieczór na ulicach ukazali się ponownie ezłonkowłe "czerwonej straży" - organizacji komunistycznej i usiłują objąć władzę w mieśełe.
W kilku miejscach doszło do strzelaniny. Według dotychezasowyeb wiadomości, 9 osób padło od kul.
Walka w tej cbwiU jes~ze trwa i nie można uzyskać błitszych szezególów, gdyż
ŁĄCZNOŚĆ TEJ..IEFONICZNA Z EGER JEST PRZERWANA.
l\Vśród ludności, panuje przygnębienie.

Jleq ta, fle- .........., •

aw..............

p ....~eeiągną się mylnlo, t. J., te
NA1DALEJ JUTRO PO POŁłJDNIU NAST<4\PI -JEGO POWRÓT DO
LONDYNlL
, W kołacli obserwator6w zagraulemydl, liewt.,ełi w ~
wysuwaJą jako najważniejszy ezynnłk zmiany s,1uacjl fakt
.
POSTAWIENIA PRZEZ POLSKĘ I WĘGRY. ICH tĄDAŃ REWINDYBACYJNYCR.
Ogólnie panuje tu przekonanie, że zar6wD.o AnglIa, JaIt l FrMtefa ·ę
eofają się z zagadnienia ezechoslowacldega.

Woisko czeski obsadz

BERLIN, 22 września. (PAT.) - Nlemłeelde błam inlorm'a eyjne donosi z EgeI':
ARMIA CZESKA OTRZYMAŁA W CZWARTEK PO POŁUDNIU
ROZKAZ SZEFA SZTABU GENER.ALNEGO KREJCIEGO, BY OBSADZIŁA.
OBSZAR SUDECKO - NIEMIECKI, GRANICZĄCY Z RZESZĄ.
Po południu około godziny t6-ej weszły pierw~ kolumny samochodów pancernych do Koenlgsberg, Falkenau, Grasliłz, Neud~ Joachimst..,
eiperł i t. d.
W miejseowościacb łycb, jak wiadomo, po złO'leniu broni pl'ZCZ poIirję, objęły służbę porządkową oddzialy ochronne pat'tił niemww 8Ud~
kich. Wszędzie panował aż do godz. t6-ej eałkowłty spokój, a wśród ludności przejawiało się żywe zadowolenie. Miasta i miasteczka były udekorowane flagami i zielenią. Z cbwilą, gdy kolumny samochodów pancernych wclUr
dziły do miast, bez żaduvch ostrzeżeń, czesi otworzyli silny ogiei z karabinów maszynowyeh.

okoUcmokłaeli

raniee

ieckl

zmacn;an;e garnizonów

w_

BERLIN, 22 wrzeguia. (pAT.) -lWedłag doałesłeń .·PIłedI8Dd,
gu dzisiejszego popołudnia
~MOCNIONO TAM ZNACZNIE GARNIZON :WOJSKOWiY.
;W górach Hanu budowane q pośpiesr.nłe nowe lłn1e obronne.
NA WIELU DROGACH USTAWIONO ZAPORY Z DRUTU KOLCZASTEGO
W okolicach KelIenbergu i Veutersreuth p~łągają liczne oddziały czeskie,
które DOl1ownie obsadziły eałą granie~ W, okolicach Seboenbaeh żobrlerae
czescy dopuszezalł sI~ mów aktów gwałtu.
:w: czwartek przed urzędem gminnym w Zeidlcr doszło do stare mi~
dzy grupą 30 żandarm6w a milleją nienH:Ów sudeckich. ;w: starciu tym 4-eeh
ruemeów poulosło śmierć.

oislta Rzesz w pogotowiU
LONDYN, 22 września. (PAT.) - Wszelkie połączenia telegraficzne
I telefoniczne z Pragą są, prawic, niemożliwe. Podminowany most na drodze w poblłżu Eger został wysadzony w powietrze przez nieznane osoby. _
W$Z)'stlde poci~ udające się wgłąb Czeehoslowaejl bJ'ł,. dzłsiaj przepeł
niPIQe rodzinami nclekinierów ezesIdeh.
Tysiące niemców w pogranicznych miasłach sudeckich oczekiwały

Wśród ludnośei panuje przekonani~ iż
wojska nłemieekł~ znajdująee się w pobliżu ,gotowe 84 do wkroczenia na
obszar Sudetów lada chwila.
Na uczycie katedł'J katolickiej w Eger powiewa flaga ze swastyk".

...a przybycie wojsk niemieckich.
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Czechosłowacia
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,

~
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do ostatniei cllw;I; wierzJlla 'w swa $Oiulzniczke

I

zdania. "Wielkie demoki'acje wii, dla której Habsburg na t.ro Bzą, k<tóro kilkakrotIDe ofiaro- zdawał sobie doskonale spra\Y~.
narodem odzna- nas zdradziły, ale przyjdzie nie austriackim był niebeZlpie- wała Pradze porOzumienie. - źe państwo zdane na własne siczającym
teIIl(peramentem. czas, kiedy Ul to słono zapła- czeństwem; W intetesie Rumu- "Paryż jeooakże wyobraż·a 'so- ty musiało.. ulec. S'tarzy poliŁy
Spokojni, r·ozważni, flegmaty.cz cą".
nii. która obawiała się atrakcyj bie,· że układy sojusmicze obo- cy nie chcieli nadaremnie przeni. ILudzie bez fantazji, ale .~ż
Wielu polityków p.rzypomi- nośd monarchii w Wiedniu. -· wiązu ią stron~ .pr.zeeiwną ale nie
krwi, natomiast woj,s ko i.
bez blagi. Czech jest wszystkim na, że ('"zeehosłowac.ia wiernie A Jednak żadne .z łych państw FrancJę. W~zystkie sojusze, .iak młodzież parły do walki, mimo
tylko nie military,s tą. Mając po- wypełniała swoje zobowiązania nie stanęłO otwarcie w obrOnie dziś mówią: c~esi,miały służyć bęznadziejnego położenia. Głos
tężnego sąsiada, Niemcy i 3 i sojusznic#. Bronita si-ę przed Czechosłowacji. ' FraIllCja prze- bezpieczeństwn FranCljl, ale nie oozsą.dJku jednak przeważył. nie. dOpuszczała naod\\'t'Ó~~.
I Czeehosł.owacja kapitulowała!
pół miliona obywateli niemców, Habs.burgami nie z właSlIlej po- deż, mówią,
\V takiej sytuacji rząd czeski l
budowali swoje bezpieczeńs'tw.o trzeb y, ale w interesie Jugosła- dO układu wustronnego z Rzena sojuszach i układaoh z inny
mi państwami. KierOwnicy polityki czechosłowackiej sądzili,
że naJlepszą gwarancją bezpieczeństwa są traktaty.
'V kIWdej r.ozmo",'ie z czeskim politykiem powtarzała się
ta sama nuta: "My jesteśmy
parustwem małym, opieramy się
na naszych .sojusmikach, którzy nas w potrzebie nie opus%'"
Historia wykazuje nieki~ ".hodziło jedynie o uZ'3'skanie - czuwa słabaść pozycji Napoleo wołując się na interes Europy.
czą " . Kamieni·e m węgielnym po zadziJwia.ią.ce analogie.
Ostatni czasu dla uzupel:nien.ia przygo- na, który, jak . Metternich pod- Zwraca cesaTzowi uwagę na mo
li-tyki czeskiej, stertYWanej od lot poIkojowy Ohamlbel"laina d.o bowań wojennvch, ("o..arz Fran- kreśla w swych pa:n1i,ętnikaeh, żli'WloŚĆ koalicji mocarstw prze
początku przez obecnego pre~. Bercht~'adęn ma w dziejach ci,s zek pchnął s.wego kanclerza wydawał nlU się w . tejrbwilij c-iwk.o FrancjL Napoleon jest
Benesza, była liga narOdów i 80 swój precedens., który 'W li'kut- Metter·n icha do Drezna w misji .małym, "Wojna j, pokój - 0- nięugięty L- przyjmuje wyzwa
jusz ~ Francją.
!kaoh nie wiadomo, czy różni .,pokojowej".
świadczył Metternieb - Idą w nie.
Gdy przed kilkoma mies'i ,ea- si~ od wynilków lotu aagiehs'kier tu Ikończą się analogie mię- ręku waszej cesal\Skie.i mości". "Lm więcej was jest, tym Je"
mi ciężkie chmury pokryły bo- go premiera.
_
ozy 26 majem 1813 roku L 15 ł N"astępuje patetyczna tyrada o piej - oświadcza dumnie k anryzont euro,pejskil, gdy buna
W kryotycznej 'dllt' EUTopy wrześniem 1938 roku. Cham- losach Europy, błogosławiefl- elerzowi
aUlStriackiemu
nad Czee:hosłowae.ią nieuchron- cbwili, gdy WAżyły się losy po-, bcr'lain chd'8ł ratowae pokój, sŁwie pokoj1,l, s~zęściu os obi- przyjmuję rzucone mi 'w yzwa'
nie się zbliżała, propaganda koju i 'Wojny .. 181.3 roku Met- l Mełternich pragnął jedynie zy' ,tV'll1 cesarza Francji, cala rra- nie!'!
cze~ka głosiła: "Nie obawiamy ternich odbył p<>Śpiesmą pO-Iskać na czasie, by skuteczniej zoologia dy,plo-macji ówczunej,
Rozmowa " pokojowa" prze..
się nikogo- Mam,. sojuszników" drót ,,ookojowlt" do Drezna, przygotować wojnę.
róźna w stylu od współczc-snej, ciągnęła się do ~.30 wieezorem.
\V prasie, 'tV publikacjach pmo by przekonać e~arza . francuRozmowę z cesarzmn franem- w celach fa sam=l, Służąca jako Na oochodnem oświadczył Met ...
dycznyeh, na ekranach oblicza- row o niebezpieczeństwie dal- i6w opisał 'k ancletz w swych lasł.ona dymna dla istotnych terniJch, odpowiadając na uwa·
no potęg~ sojuszników, którzy nego. prowadz~nia wo.fny i po., pamietnikach:.
.
p~zyg?towywanyc~ w· eis~ ga- gę cesarza, źe w.ojny nie będzi~
w'razie potrzeby staną u boku trzeble zawarera, pokojU. Było
.,Cesarz oczekIwał ID-ll.1C, ~to- bmetow poczynano
źe koalicja nie wystąpi przeci..
Czechosłowacji: FI1lDeja, :An- Lo po bime pod Budziszynem, jąc n. środkU) gabinetu, z szaNapoleon przejrzał pustą grę ko niemu
glia, SOwletr, Mała En'łen.fa i 'W tym sam:ym, pod k!6rym Chro- U os6b, posladajlleyeh W)'sokie
l slQw! ,JNie pójd~ Sl.a żadne 1;1"WMza eesarSika mo!~ le'1if
dalszej perspektywie Stan,. Zje bry ror«r0lD.l1 memeów. W nimle Uwl, Jak równ1d • osób o nle- stępstwa. Ra~zeJ zgmę. a me nrnbiorra. Miałem przeczucie te
(lnoczone. Kaźdy czech święde dniach 20 i 21 ma~ armia na- regnlal'llJin dzlalanin sera naturalna ustąpię ani pięd.zi ziem'i, Królo- go, pnychodąe 1utaj, obeenw
wierzył, te tak jest I spał 'Po- poleońska: roZbiła t:jedmoezone woda gOlUa F~dszka - ~ózef.. sto- wie, tn'odzen.i na troni'e, mogą mam zupełną pewność".
kojfnie..
wo~ka rosyjskie i pnmkie. Na S?WllDIł. ~e, J!!YWodllJe bez wy- wielokroć razy pobid '\\'Taeać
Słowa te ~ełtIliły się w 5 mie
'Jt:f
.n .. -d
'J'
•
. 51'"ey 6 L-. •
Caly t en UAles
.-1.,SpO k' VJ W C.la ze panOwał do na egame
pokO!Danyeh.Napo- Slrkll. wydatne wyproźniesrie. Zę· lek. do swyeh stohe.
Ja, syn szczę~.
P UlleJ.
końca. - Uderzało to ka.łdego leOIli zgodził się łUII zawieszenie b14 rt1 ~'U: j W 'o 'e '-po'd ~ia, nie mogę sóbie pozwolić od pie~~e) ł"ozmowy 26 - j r
przybywa.w:ego tam. Spodzie. broni. M6wiono o pokoju, sJMlO
JI1I.'.;,I_
dis ~ogt.. ~
na kI'ę)Skę'. Władza mojR nie do ostalll1e), przepr-owadJ:au'j
wać si~ JnOItna bvło wszy4ie- W' !wiat jedno ~pewnienie za P:;::"" ~ze. zy °t·m!lIlRe~ za pp;e1rw.ałab~ dnia. w którym Wf sierpniu 1813 roku, wypeł!JtI_
b ł b'
•
d ..._olml n....t..o:--.z...l·, -""";ai."... P.7"'~ ., ~łOWle cesar. a. ,ysy , .
.tIr..
.. b ć
-.._ _ t niany b""l Pl'ZYi"'·otow-a.niami do
go. P anu(a
ya y przeeIet .~
'yVA 1"""""'"
.".,,~ • .,.. ~ ZIlOll<-.....J.y się' iDatl'z"'c mi lPrze~ta.'l'1)ym y' St',Lll.., .... l . grO .I'
ł:>
' Zl1 pełn' er' •• O.....~· ł '
d
....
j
- J : . wno
tt-61a
"'-';"1
i<Ilk'
:n
,,~~
.,
~.
ot
'n-mn-\\"
osta.t~znej .,l'o'7nra- zibroilne}n~.J u,
1 . . . . . . ..:..ula~, 'D~sa
..,.. ;uI:~u..."'~
.n.~''''
.prosto 'W\ oczy oś.'W,jQcil.'Cz)il:
. ...,7"...,• •' .
•
.'
~ł'
.. "
.~.
mona, '. t~za.s~. me SIę do Cad Ros}l l krola pl'1lSklt~o.
..Gbeecie wojny _ . da.brze-,
W tym wyznamu N3{)Ołeona, z Napoleonem. Za za~lonlłi dymwczor~! .me z~ifo .. Nap~zó~ ""Poltojowo'" uspósobiOlllY był będrleeie ją mie.1i. ,Pro tLue- powtórzonym wedłlug Mettemi- ną frazesów o pokoju, czwóroczyWJSCle Codzlen -e nn.ęk
angielsko ~ pru_. ... .
. ~ , . - teść Napoleona, ceerz austriac tzen. miszczyłem: armi~ ,pruską. dla, ntajdujemy wyt~aeze- porozumienie
sko. austriaclko _ rosyjskOIf ..L:...o
S1C~
stan
po~_,otowl.a
w.oJenki
Franciszek,
.......
u',
..
c""
sipo
p-Qd Budmzvneru armil> r~yj'- nie
gorącz'k'Owego
szukalIlia
UllV
>zat
.
' u 1 ~- r._
._
e~' ,J~"
..
"
.
t
__ cE
dyk a-t"'r6- -..,.,.ę,l ralo .swe siły, gromadziło wOJ-nt. ~g.o. vv U'UlllO:=l CywIJlll~.1...PlęS eicllu do womy przeciwko swe- 1ICt.. elieeeie swojej kolei, do- ryulllll Ów u,
Ul ~.
... . ......- r
(' t pomstaw ł
Ib
...•
kich e'Zas6w.
ska, gotując się do walnej roz",I .
a y o rZymIe wyr mu zilęci,owi. W decydują.cej brze s,pcrltkamy si-ę w Wiedniu...
,
prawy, która w słylllnej. bitwje
'17.'\ ..POWołan.o ,pOd broń. ~~ ebwiH, g~:v ;fuż kwe~tia. ezw6r
Cesarz był ~z.bUJrzony.
Me'tterniclt rpró})ujc ' ponow- n:łT-()dów
pod
Li:pskiem 'W
naSCle roczn~ow. Mobdi;z~cJa poroz'UJlmema przecIwko .Napo- oModrro kalkuluJąCY; . Melter- nie przekot;l.ać ce:sarza o k.o- .-1niach 1-6 _ 19 października
odhywa~ , Sil} z zachowamem leonowi była zadecydowana, a nich widz~ swoją przewagę, ·wy ni€CZllości zawarcia pokoju, po prz'rnie.cz..... owała los NapoleowszystkICh reguł. Ale nie byłO
.
JY
",.
w społeczeństwie żadnego entu
na i Franeji, s'kuwając Europ_G
z.iazD1u. Wykonywano wszystna długie lata w więl.Y "świętekie zarządzenia władz, ()dbywago przymierza", przekreślające.
10 się to niemal mechanicznie,
go sen Q wolności narodów.
hez jakichkolwiek zgrzytów. _
4. P. '( .
PI'aga, 22
Czesi nie

września.
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się
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eAnalogie
ternich"leci··
z lotem .C liambe,'.ina
do Hitlera
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ostatniej chwili. Sądy woJenne

Ludzie za mgłą...

f-

Na .

słońca ... Czy go znajd'llj!l? . Czy'

w Portowy.Ul

hotelu,

ale za to

n~e działały , jakkoh.viek. istniaLudzie prości, o szlachetnych wiedzą, co to prawdziwa mi.- zrodzony z łn.yś1i niez.alez.nej, nic
h~ .J e!zcz\ w . sob~tę. wlel'~o~o sercach, kochających i nienawi. łoŚć?...
skrępowanej pr.zesądami , tema-)

:;0n' ,,~!.chm
, ~~e .leśh odo.idzle dzący~h,
,n!, będ
.o~a.f wszech rzuooJący
\l ..

l

z. z,adzi~i.aj~cą. pas~ą
Się w WIr , zycla, me
zważający na żadne przeeiwności, nie znoszący oporu...
Ludzie, których żywiołem jest
wa1ka, a miłość i namiętność nał{)gi~m .i bo?źcem <1;0 ży.cia. ~ochaJą Się wxeliką mIłOŚCIą, ktora
potrafi zburzyć wszystkie przeszkody, potrafi. pr,zebić si~ przez

M.' f~lmie ,~Ll.l,dzie~ . Ill:głą",

znaJdu,lemy mocne, glęb<tkJ.e akordy żyda, ujęte p.rzedzrl,"mie
w dźwięk, w fo:rmę, osnute w
t8ik niezwykły~astró.i, w całą
m~sę szqególików, prawie niedostrzegalnych•. a t~ niezb~nyoh, ta!k pOSIadających kazdy oddzuelnle swoje miejsce i
swoje przeznaczenie, widł()cznych ,jeśli 'n ie odmz.u, to w:ysunię
tych gdz!eś, lcie~yś, później ... ~e
patrząe I słuchając tego, co SIę
dzieje przed Ocz·ami, na eKranie,
doznajemy nieprzecięŁrnyC!h wra·

~. CzeSI. zapewtDIah, ze Rzes~a
~lle będZIe ryz~lkowała. .starcIa
z ,c~łą .E,~rotPą.l .w głębI d~zy
In li .przekona~l, .ze kampamę z
Berlll~:łlll wygtrah.
,_ .
~0(_1 pa?ofI.ow~, p~zell1kl1ę
!,.~ Jednak wIadomo~c, ze ~ra~lCJa ulega lla~orowl .~llglll, ~e
dl~ ~łl'~!maDIa 11?kO,lu. u 3 1ezy gęstą mgłę.
l)O~WIC:CIC s~~ety. I, coś Jeszcze,
Ży.cie ty~h Iud.zi. j~st tematem
o tle to będz~e~ ?le~hę?ne.
.
orygImdneJ powIescl Mac Orla. Tru?llo op?~ac, .1aklC, wra~e- na, która reżyserowi Maurice'ome wl?d.ol11oSC .ta u.e~Yl11ła~ J~k wi Crine posłużyła do reaHzacji
n.dczU~1 .Ją .ludzle, kto,r,zy SWlf~- 'jednego z najwspanials.zych ar- żeń.
.
I'I.C ,wICl·zyh. '!' wart?sc .z~p('~.. cydzieł r e.prezentacyjnych kineW-szystko tu jest rewelacją;
men FranCJi J podpISU JeJ mę- matografii francuskiej p'od tyto muzyka, misterna robota reżyżów stanu.
.
.
. " Quai des Brumes" (Ludzie ze serska, niesłychana wprost gra
. POl1~r~' nastróJ pogIQblł Sl~; mgłą).
. artystów takiej miary, jak Jean
:\astl'o.le w masach zaczęły byc! Jesl' w tym filmie jakiś polęż- Gabin i Michele Morgan, nadbo.i~\:e. ~" "~ "~llo : i,ę ,\vL'l-zędzie: Iny i przykuwający l~rak, jest ja- zwyczajne bogactwo typów, n~e.. Jcsh mamy. sL:ae~<: Sudety, .to · kiś przemożny nastrój, który nie koniecmie dodatnich,. ale me:
w walce or~zne.l. NIe damy zle- pozwala a1li na jedną chwilę 0- zwykle m-ocnych, orygmawych I
mi naszej bez walki. Tak czy o- der wać o~zu od ekranu. Są tu przecud<YW'l1e z;djęcia.
.
wak pozostaniemy późllie.f wa- za nieprzeniknioną gęstą mgłą , Zapewne~ nie jes.t to film postIlami. Sprz e dailll~' drogo :1a- ludzie, w których piersia~h biją!CZęty z ducha r.a-dości, i nawet
szą nieza l e żno ś ć" .
kochajace serca, ludzie, którzy miłość nie Wlliosi tu światłe, smut
Żal do FrancjiiesL bezgrani- rwą się' do pięknego życia i któ- na miłość bez j!ltra, prz~~łaezny. ~ih~ nie lIkrywa swego rzy szukają jasnego promienia na na ki,l ka g'o d'lin do pokOI1k u

t'ycinYllUi; odrę\mY· w Charakte-j
rxe i nastroju, .jeden z tych film§w,. które stają się w dy-s'kJlsj~ch no. temat kinematografii,,'
przykład~, arguJP,entem, synon~'Jllem pewnego typu artystycznegp, 'nie w~a:gającego już
~ych akres'l en.
Jean . Gabi-n. niezapomniany
~ohater "La gran:de iUusion" i
Michele Morgan,. gcnia'lna partnerka ~oo.rI,~sa Boyer. ' w ~lh~je
"ZbłądZIłem, są tyml ludzmI z
za mgły, -kochają się wielką miłościa, ·która potrafi pnebić się ·

001-,

I

prxe"'l gęstą mgłę... Kochają si.ę
miłością, j~ka jest udziałem nił!-

KOBIfe Y
rzepa s"

Dziś i dni następnych!

'I
. ł

nad

'

C-Ią I I

Wielki dramat obyczajowose.nsacYJ· ny wg. świetne]' po-

wieści Antoniego MARCZyASKIEGO

Film

poświęcony tysiącom

shańbionych dziewcząt!

Rew~l;c~!~~i~~5ada~7 gwiazd I
z n'ezapomnianym ~Znachorem·

JunOSZq-Stepowskim

na czele.- He~. Micha! Waszyński
i Emil Chllberski.

wielu ludzI...
Miarą wielkości tych ' dwojga Ceny mie;sc na
·a ktorów jest ich geniu~z.
~C'- wszystkie seanse
•
nia,l ni aktorzy stwol'zyh genlat- _ _
_.,
41(-""' ....... =..,.".,c-.
n~kr.eacje .. To, t;o nam dali 'W: fil -TA El JA. A I Na•
~e :,L~dZle za mgłą" Joon Gf!.- ......
bln l MIchele Morgan wykracza
ATRAKC.JA!
poza ramy gry ,a·k torskiej. To E M I La EJ A U H
d-wie postacie z życi~. Tak naleKRÓL SKRZYPKÓW
ży oceniać ieJ1 I'Qle. '
.
Atrllkcvjny duet MARIf~TTA i JOE
,,Ludz,ie za mglą", f Hm wielki Premi~wllna piękność MARY AIN
i pi~~n'y, .uka'Że si~ jl!~ , dziś na
Codziennie fl,e z pelnym programem
krame bna "Casl!.no .,
, ~-------------
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Gabinet urzedn;czJ1 z generalnym inspektorem arm;; na czele
(Telefonem od specjalnego wysłannika "Głosu Porannego")

Praga, 22 września.
Przez całą noc %e środy na
t',:warłek na ulicach Pragi odbywały się w niewielkich rozmiarach demonstracje. Grupki
z odleglejszych dzielni~ przycią
~ały do śródmi~cia, wznoszą~
OKRZYKI PRZEDE WSZYSTKIM NA czEść GEN. SYROVEGO,
.le.dnakż~ liiopokó.i powatnie nie
został zakłócony.

Dziś od rana nasileni~ defnonstracJi znacznie się wzmogło, przy czym do poprzf't!nieh
okrzyków dołączyły si~
WOŁANIA O DYMISJĘ RZĄDU, A NAWET GŁOWY PASSTWA.
Charakterystyczne
jest,
te
wśród łych okrzyków nie slyszalo. si~ haseł przeciwko. Franeji, Anglii i Sowietom, jednak-

ł..e

CZĘśĆ

SKJEJ

KOLONII ł~RANCUJAK I ANGIELSKIEJ

OPUŚCIŁA PRAGĘ.

W godzinuch przedpoludnio~ych gabinet podal się do dymisji. Po.czątkowo w mieście
przebąkiwano, że obecnie do
władzy dO.idzle
DYKTATUR~
WOJSKOWA,

J~TÓRA l\fOZE PRZEKREŚLIC

TO, CO ~ODPISALI DZIiEN
WCZESNIE1 CYWILE.
Byty to jednak tylko pragnlenia ezęoŚeł społeczeństwa. W rze
aJ" isłośei takie rozwiązanie ...

maczałoby jedynie. beznadziej-

KO W INNEJ FORMIE.

Tymeza!lem.

~

nia

prezyde~ta

An·

spokoju, kie do nłe,l ezynniki miarodajminister robót pubHcznych .przywiązywały. Praga si~ gen•. ~yw. Fra~cłszek Nosal,
miarkowanymi oklaskamI.
1lSJ}okoHa i będzie czekała na r mInIster rolmdwa - Edward
Gdy ogłoszono 1i8tę nowego reznltaty narad w Godesbergu. Reich, dyr, dep"
gabinetu o godz. 9-ej wł~G. WaSSerCUg.
minister opieki społecznej -zamierzony cel został odFranciszek Horak, dyr, dep.,
razu osiągniętY, W nIespełna
,mi~ister zdrowia i wychowa·
godzinę po tym, jak ludność do
ma fIzycznego Stan. Mentl,
we.ł.
wied2:iała się z di.datków o skła
ga Ine U
pr,?,f, wydz~lu med;ycz.nego na
Przez eały dzień ~rwały per- dzle nowego rząd n, Vaclavske
PRAGA, 22 września. (pAT.) um~e:sytecIe pr~skIm,
,
trakłac.le w sprawie ntworzenia Namesti opustoszały całkowi- No
d czechosłowaeki ruiamInIster poczt I telegrafow rządu. TmdnMł połegała na de. Atmosfera nanięcia l go- Il'o::n~rzez prezydenta. 'repu- Ka~l .Duuow~~i, d~r, d€Jp" .
'--o że
rąc~i rozładow/;łla się odrazu. bl'k'
g d'
h .
h
mIlflIster umfI1ulcJl prawnej ".P""
•
••
•
I I W o z~nac WIe?Z~rowyc , Józef Fric dur dep
NIKT Z CZYNNYCH POLITY- DemonstrancI u.lrzeh reali~acJę utworzony I zaprzy5Ięzony zo..
',.J"
., ,
KÓW NIE CHCIAŁ WZIĄC OD swego głównego, .ieśli nie 1OOy- sŁał w następującym składzie:
mInIstrowIe bez teJn - H ... g~
POWIEDZIALNOŚCI
nego hasla dnia i wyczerpani 0Premier i minister O'brony na- Wavrecka, dotychczasowy mInIza wyjadanie nawarzonej przez krzykami i uOdnieceniem, szyb- .r odowej _ gen. broni JAN SY _ ster propagandr, Stanisław BuInnych zupy. Z drugiej strony, ko ł ,w .spokoJu rozeszli się do ROWY, generalny inspelktor sił ko.wsky, pr~ywodca S~koła czetrzeba było .tednak eo§ zrobić, domowo
zbro.tnych,
chosłowacklego, oraz ~lotr Zenk'
przyn~,imnie.i vozornie, dla spo
To, co pozostało 'W rezultacie
minister spraw wewnętrznych .- prezydent m. PragI.
lec~,eństwa. Trzeba było w ja- całodzi.ennyeh narad ł p6rłrak- Jan CZERNY, dotychczaso-; Jak wyn,ilka ze Składu -- nokiś sposób rozładować rozpacz tacji oczywiście nic może być wy prezydent ziemi moraws'ko . 'I wy rząd jest gabinetem wybitnie
ł rozgoryczenie.
Przez cały nazwane
śląskiej,
urzędniczym. Ponadto osooo prr!
d,złeń szukano wy~cla, wresz- ANI RZĄDEM SI,L~E.J RĘKI~
minister spraw zagranicznych: zesa rady ministrów nadaje ga·
cie znaleziono .te,
ANI GABINETEM -GNCEN- - JAN ImOFTA (dotychcza-go-l bineŁowi specyficzne oblicz c_
STAWIAJĄC NA CZELE GABITRACJI NARODOWIE J,
wy minister),
\
NlETU GEN. SYROVEGO,
o którym tak głośno było do po
minisŁer finansów Józef I
uznają
któremu dodano typowo nrzę- południa. ~cst to typowy gabi- KA~~S,.
\ nowoutworzonego rządu
dniczy gabinet.
net urzędnIczy,
mInIster OŚWIaty - Engelber;;
O godz. 7-eJ wieczorem. przez SKAZ'ANY NA P6DPISYWA- Szubcrt, dyrektor dep-artamentu
GOpESBERG, 22 9. (PAT).megafony przemówił prezydent NIE ROZMAITYCH BARDZO'tego resortu,
WŚrC.-il poIi:tycznycb. kół nieBenesz, wzywająe do spokoju, NIEP~ZYJEMNYCH
POOTOminister sprawiedliwości - mieekieh utrzymu1e si~ o.pinia,
wspominając o tym, że żaden KÓLOW. AKCEPTÓW I ZO- Włodzimierz Fainor, pierwszy że rząd Rzeszy znaleźć się monaród nie mote tuDł'2le~ podB OWIĄZAŃ.
prezes sądu nl3jwyższego.
że w obliczu niemożności nznak.rełIa.iąe, że
Dlatego tet wyda.fe sic. te gen.
minisŁer prz,emysłu i handlu nia nowoutworzoM." ebeenie
INNI PRzEtYJĄ TO SAllO, I' Sy.rovy nie ~ie długo 8!!1'a- - Jan Janaezek. dyrektor de- w Pradze :rzędn,
CO CZECHOSŁOWACJ~ TYI... w~ał obowiązków premiera. partamenttt,
dzie, ale
KOSZTOWNEGO
SKĄPANIA
KAPITULACJI WE KRWI
WALK GRANICZNYCH.
Niebawem okazało się, że tc ty
ezenła, podyktowane rozpauą,
!lle są bynajmniej zamiarem
głowy państwa l koalk!.fł rządo-

w

przY.imując jego zakoń~enlc n- ne

rem,

Skiad nowego
b- t

I

N-

lem" nH!-

•

Tajemnica suk esow

Ieł_z
Nie ie(ko-wlMlIi
Anglia I Francja . zlekb sie DOIaczonwcb lIot DOWietnnvcb
•

minister k.omun~kacji -

nominacja

ną prób~ honorowego wpraw- Tłumy wysłu~hały przemówie- spełniła zadanie ł nadzieje, .1a- 1drze.i Kamenieky, dyr, dep.,

.

-t era
wg

państw

dJktatorskicll

Blisko Forelgn OWce !'łOją.ey1 wojny, będ, mnsiały liC%JĆ się tyjskim - porozumienie, kt6re ekOO......ezDą
Orbłłę
~. nie 1IIlloOŹlilwi:/t mu ll~ys.kanie te
dyplomatyczny
korespondent z nałl"ehmlastow" Interwencją miało. ~uriyć do ukrycia nle- Kraje te będą spoglądaly na Hi go bez wielkich truoooki, 1ft"Manchester Guardian" pisze: WIPeh pO stronie Nlemłee, o rniedko - ' włosld~o sojuSZll, Uera jako na zwycięzce i dojdą licI' nderzy - i to wkrółee.
W'szysbko, co obserwujemy n tym dowiedziano .się dopiero o- WyjaŚlnia on równiei fakt, f~ z nim do porozumienia zanim
Kryzys doprowadzony zMtał
hecni e, a przede wszystJkim za- stabnio , krótko pr7.ed wy ja z- MrusSOl'fu.li mimo porozumienia będzie za późno, chyba że 100- do prowizorycznego zakOńcu
chowanie się All~lii. i jej ustę- dem\ Chamberlaina do Berchtt!s f~o nie odstlliPił ani na włos carstwa zachodnie przedsięwc:z r qia przez pOddanie się ml.pliwość wobf'c stale ro~nących gadęh.
od swojej polityki, Zwbszc1a mą najbardzieJ stanowcze śrOd- carstw zachodnich. Hitler (Mtżądań Hitlera pozo'S'la~e ~od sU
MlLSISoli!1\i długo pracówał 11ad his7lpańskiej.
ki, aby temu przeciwdziatnć.
niósł JlaJwh;t,~ze ~yci~tw" w
~rm, wpływem ~akt,u, ze .Już od doprowadzeniem do skutku! teSojusz ren wyjaśnia wiele.
Hitler dobrze wie, gdzie leży swo.teJ karierze.
~ lI~ne~~ kC;::~ ISietDI~ł tkaJny slo- go sojuszu, ale s,przeciwiali mu co wydawało się 'niejasne w sta slabJ punkt
linii stl'ategi,ezSam fakt zwydęstwa
narl
JU~z w .1S -:-'-: n. mIec ~: w 0- się wojskowi d-oradcv Hitlera, nowi Siku Hitlera. Jest zUPI'łmll nych, które ~o. Oła~z,alfł, Punkt Czechosłowacją. wprowadzi RuS~l. Mu~sohm ~Jewą~phwle ~o- którzy . nie DJają szcie~ólnej 0- nieprawdą, ze Hitl-cr jest fanfa- ten ~a~ywa się pary~. Dalsze 0- munię i Jugosławię (Węgry są
alu7.,-Ję d? te~o sOJuszu, k~e- pini~ co do wartości Wło.ch, ja: !rtq. Rzadko kiedy był czł(lwick słaJJIt;llle tego Pl1:nk;u, au!?ma- Ju.t przez niego opauowanoeI w
d~ w nl~dZI:I' IJY~ przemówle- ko mocarstwa wOJ~kowego. Go lak ŚlWiadomie i daleko się.ęajll tyczme_ .n:utr.a~lzule "IClką reW" ol-bii.ę. Podbój Czechosłu
nlll po.wJedzIa~. Zl' :-'Yłoehy 0- prawda uzn;aią że Włochy ma cy swoimi planami i tak Wt'Rrytamę l Izolu]e Clechosłowa wacji jest ipso facto potJbojcn,
bralv
m'cJsce"
~
,
,
.
"
t"
.." h tych
k .....
·ów. c bn·
~.JUŻ •swoJe
,
:
•
LC ją O{;TOl.llJtla f1ot~ morską i po- chłodno obliczajtł<CY
ich prze. l c Ję, a H"tl
l er iS aJe SI~
panem ....
... sz~łkl·
J~
•
• .. ]
lllocars·tw('l znchodme w razie wietrzną. . Flota ich byłaby prowadzenie, jak Hitl er_ Zalpl~W ba,rier:v: ~trategic2)n~j. DIate,go daż w olOfoniętcj formie",
wprawdzie słabszą od francu- ue wolałby mieć do czyni.eni~ tez H~tl~r . w swym oS,taulllm
skieh i brytyjts!kich
t\ił mor· z Frarn~ją. i Czechosłowacją sa, prz~wHm~u w Norymberdze
skich. ale na morzu ~ródzieD1- mymi. mając do pomol:'y Wto- ~ył .JUŻ .ltIJllarkowany, praWIe
nym mogłaby się wielce przy- chy. Na.ichętniej chciałby mieć z: pr,zYJazny w ~wynt ~~110SZClołem na wysokości
WARSZA ""A, 22 września. - czynić do osłabienia uacisku do czynienia z ~amą Czechosło. mu SIę do FranCJI. ,Zro~I1: zrę·~z(PAT.) - Pan Prezydent Rzeczy- mocar5tw zachodnich lOa Niem- wacją., 'aby p6inicj mógł lepiei n! ui~ek z frazesow, Ja~ "pl~.
3 tysięcy metr6w
pospolitej przyjął dziś p. prezesa cy, 1JWłaszeza (co jest niemal pueprov.'adzić
swoje
pooy bis?yt .
"samostanowIen!e,,'
HAGA, 22 wr'ześnia (PAT.) _
.rady ministrów gen. Składkow
,)~'VlleJ, gdyby Japonia sfarała przy po.mocy Mach i rozporza "nl1ędzy.narodo~e, ułNaranCjc , Z lotniska Shiphol pod Amstet'~ki·ego, który informował p. Presię rozpocząć operac.je ofeIlJSyw dzając powiększonymi źródła- ,,~)akt zacohodm l t: d.
zydenta o bieżących pr·acach ne na Dalekim W50hodzie. Ale mi Z'boża i surowców,
Jasnym j.est, że colwLwiek Hl damem donos1zą o ciekawym dorządu.
N,iemcy i Włochy miałyby łączW w..-ym pierwszym prtem6- łter mógł powiedzieć w ~rch' śWliadczemu z ciętko chorym na
me znaczną wy1;szoU w powie- ~ieniu w Norymiberdze HiJtler tesgaden, było to w efekcJe ul- koklusz dziec'1dlClJD. Dziecko to.
trzu, n:oie nie na dł:ugą met~. oświadczył, że Niemcy nie bOją timałum d~ mocarstw ~~cho- zabrano do s,amolotu, który prze
Funduszu Inwestycyjnego ale wyzs~ć, ktÓł'a w pierw- się więcej blokady. Te słowa dnich. MusIał~ one, malczc .,po byw.ał na wysokości 3 tysięcy
raczej prót.n" lmjowe rOZWIązamc zagadmeó
.
'ł
d'
WARSZA W.\, 22_IX. (PAT.)--- szym stadIUm konfliktu dawn- wydawały si-ę
t;rząd elługów państwa komuni- łaby lm Iiorzyści, niemal decy- chełpliwością ale jeieli Ni~- nia sudeoko - niemieckiego" i metr w w CI'ągu pO. go lany, ey zdobędą kraj sudecki i pJ'%e musial~ je ZIIl!lle~ć bardzo szy·b.: ~ró?a ta dąła wymk korzystny
kuje, ż·e w dniu 22 wrześni-a 1938 dujące.
Niemiecko _ wło-ski
sojusz łamią wielką górską bariere ko, bO J-na~eJ H.. tler ::problem l dzIecko prz.esłflło kasłać.
r. wylosowane zostały do umQrzenia hOll)' Fund. Inw. nr. nr.: jcst osobistym dziełem Hi1llera .lJtrategiemą, która otacza :ta. t~n ?,rozwup~ałb~ siłą· ,Jesl to
3034, 1902, 16781 18363, 34611 i Mussoliniego. Został On zawar choooią czę'ś<ć Czechosłowacji, n:c IU,IlIegO, .lak ,to,.. co Hlflcr,'p~
3i436
ty w maju pO~tCzas ieh osta- lIzyMco zredukują resmę Czech" wI~,Zlał JugOSł!ł WII , Rumu,nu .l
aresztowany w War~~r
tniego spotkania w Rzymie. So- słowac.ii do stanu pań,s;!ewJnJ ROSJI przed .kIlku tyg~dI1Iam),
",III
.ius~ len wyjaśnia wiele rzeczy, l-mlJlego (żadJne "międzynarod!' ~t:rt pochodZI rOZpaczlIwy pOszawie
Ociągnął za sobą huragan które dotychczas nie były jas- we gwaraoncje" nie mMą po ś~leeh moca~w zachOdnIch ;"e. WY'j~śnia on zupełną oho-- \vstrzymać ich pochodtt na- WIZY!'R Dal a,dI era , częste pos~c.
Warszawski koresp, :,Głosu PO"
N. YORJ" 22.IX. (P.A.T.) - jęmość MussoIin~ego na prote- prz6d) i będą miałv łatwy d,o dzema gabl~etn w lL~dYillIc, rannego" telefonuje:
Huragan, szalejący na wybrzeżu sly i 08łrzeżeniu m~tw za- s-:ęp do zboża, nafty i SU'l"OW- d~a podróz Chamberlama do
Pod zarzutem defraudacji 200 tytli.
Long lsland i l Tew England, po- chodnich odnośnie interwencji ców v.: zagłębiu Dunaju. W rze- NIemiec.
zł. aresztowany został w Warszaciągnął za sobą dotychczas 68 o- włoskiej w Hisznanii. Wy,iaŚlnia czywislości, sam fakt, źe NiemJeżeli moearsmn zachoo,uie
fiar śmiertelnych i kilkaset ron- on gotowość Mussoliniego rlo ey znat<iuin się już po drugiej nie znajdą rozwiąz:ania i to ta- wie prokurent jcdnej z poważnych
nydl. Szkody sięgają ldlkudzie· pcrtraktac.ii () ,,'Porozumienie strunie bariery. wcią~ic kraje ki~, k!ł6re da Hitlerowi to, firm przemysłowycb, dr" Marian
sięciu milionów dolarów,
dżell1.te1meńskie" z rządem brv- naddunajskie w poliły~zną i cz~ą cbee, albQ. pnyna~iej Smokowskl

hl:

P. Dremier na Zamku

Koklusz uleczon,

.,Iosowane bon,

Prokurent.-defraudant

P

I

68 of

Nr. 2ft1

~3.
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Chamberlain
w
·
Godesbergu
dalszy
Dziś

ciąg

KOLONIA, 22.9. (PAT) Premier Chamberlain przybył dzisiaj
wraz ze swymi współpracownik.ami
samolotem do Kolonii o godz. 12.30
Na lotnisku angielskiego męża stailU oczekiwaH: niemiecki
minister
spraw zagranicznych VON RIBBEN
TROP, ambasador brytyjski w Ber·
linie . HENDERSON, sekretarz sta·
ilU WEIZSAECKER, ambasador nie
miecki w Berlinie VON DIRKSEN
i szef protokółu dyplomatycznego
VON DOERN'BERG.
Z Lotniska
sir Neville Cbamberlain odjechał
samochodem ~ towarzy~twie 'ł'On
Ribbentropa.
-

ProDoz,da
a er alna

Ch mb I '
LONDYN, 22.9. (Tel.

wł.).

-.

"T~mes" przyn~i ze źródeł mian;.'
daJnycb wiadomość, nie potwier·
dzoną jednak oficjalnie, że Cham·
berlain przedłożył Hitlerowi nastepujące propozycje:
.
1) •.~owołanie

~iędzynarodowej

komiSJI dla usta lema nowych gra·

j

rozln6w

Z

Hitlerel'"

nic Czechosłowacji, oraz dla wyJCo. r niejsżego wniknięcia w eedDo , .
nJ<lnia nadzoru nad wymianą ludnoś· czy.
ści, co ma na celu jak naJdal"J idą'j 4) Gwarancje zachowania pozo·
ce wyjaśnienie położenia.
siałej części Czechosłowa('j4 przy
2) Natychmiastowa powszechna czym gwarancje te miały być nie tyl
demobilizacja.
ko natury poHtyczneJ, ale także go·
3) Wspólny apel do wszystkich spodarczej.
zainteresowanycb w rozwiązani"
GODESBERG, 22.9. (PAT) ....;
prohlemu czeskiego o zacbowanie R·ozmowa Hitler Chamberlain,
~llokoju w okresie, który potrzebny ro.zpoczęta o godz. 16,20 trwała do
Jest dla szczegółowego i gruntow- godz. 18.30,
'

l

I

KANCLERZ HITLER

DEKLARACJĘ,

k~ zloty' przedstawicielom "..

q aagielskieJ. Brzmi ona
następuMCJ:

GODESBERG, 22.9. (pAT) -Zapowiedziana o godz.. 15 ro.mowa
Chamberlaina z Hitlerem. przesunię
ta została woltec pótniejaz-ego poJ'
bycia Chamberkłna na Oodeslter,
~ godzinę i roęoezęła . . • . pO.
16 wkwateru kaaclena.
Cbamberlaia prą ~acłI q.
bek oddziała boaoroweco S. s. ocI·
jecbał

do

PODOBNIE :.JAK W BER'alTBS.
GADEN W CZTERY oczY.
Następnie zebrali się delepcI a".
gielscy i niemieccy w pela,. MIa
dzie i koatyoaowali .we obrad)'
wspólnie do Iodz. 19.15Jak mówi k8munikat _at'IIN),
dalszy cłU roanów odbędsie .q Jutro w ,odzłnach poraaaydl. taden
wspólny kOlIIunikat me S08taI .J:
dao,. Ze atroDy; aapehldej uto,
.tast premier
OIAMBERLAIN WYDAl.

GOOESBERG, 22.9. (pAT) Delegacja bf7łYjska wydala ółsiaj
wieczorem komunikat, atwtercbaJlł
cy, li premier brytyjski odbył cb:I.
siaj z kanclerzem Hitlerem ~
wę, która zac:zęła ~ o ,ode. t~J
a trwała do pn!e8do 19-eJ.

prnd hotelem "D-reesen"

,w ktl pieJislmG~erg

.,oe6fi

.

.- Na razie Jest - zdaniem premiera brytyjskiego - pierwszor.
... i zasadniczą rzeczą, aby W")'at·
kie strony i wszyscy :zainteresowatd
powzi~i postanowienia takich wa·
runków lokalnych w Czecbosłowa
cji, aby nie zakłóciły on~ w źaden
sposób postępu rozmów.
Dlatego
teź WZYWA RPEMIER Z CALĄ
POWAGĄ WSZYSTKICH DO UTRZYMANIA STANU PORZĄDKU
i powstrzymania się od wszelkiego
rodzaju akcji, któraby mogla łatwo
doprowadzić do incydentów.
W tej krótkiej, lecz wiele mówią
eej deklaracji dopatrują się niem·
cy dowodów, że sytuacja jest na·
dal bardzo poważna. Poniewaź na
temat kwestii niemców !ludeckieh
rokowania są już dosyć daleko po.
sunięte, sądzą tutaj, że trudności i
niebezpieczeństwa, które przewid.
je oświadczenie premiera atam ·
berlafna
LEUć MUSZĄ W. INNEJ

ftf7dI .,.,.aa.eatów.

GODESBERG, 22.9. (pAT) Rozmowa kancłeru. Hitlera :I pre'
mierem Cbamberłaiaem. która trwala 3 godziaJ i 15 minut sako6csJ.ła się o godL 19.t5.
Po pożegftaaiu -ę r.: bucłe,...

~

na'd~ 'R enem.

::e:.= =~=--:'01'':: Rez,gnaeJ-a] ':· ministrów lraRaIskieh

Ja~ pnJp=IN!!. ~

mGeltodu osdobioaeco eho~ODe :I jedaeJ strony prawdopodollaie
kami aagłelsk, i lliemIecq.
zgadzaJ·ą sjp · on'j" ;r; . poIiŁy
.·
zagra·niczną rządu
:tĄDAIQ' STAWIANYCH PRZEZ
LONDYN, 22.9. (PAT) ~ R__
.,. '"
,
.
POLSK..Ę ORAZ WĘGRY.
donosi:l Godesherr. te ....."Y
PABń, 22 9. ·( Tel. wL)'. -\~ł ·:swOJe łekł .• ., ~\,,~.aMft··~JL.'
z. dttrgfeJ" s k~ecuoId ~
prowadzone przez <2Iamberlaina Miniatrowie Mandel, lteynauld Daladiera, ośwtadezy~Zl, te
Krok sw6j powzięli dlatego'l ~ . wsze~h mozl~wo§cl ~zwoJU
z Hitlerem kootynuoWlane będą i Da Champełł'ier de Rivierc czekają ~yiOic . na wyniki w Ze nie zgadują slę s polityką pkleJś akclt komunlSt,vtzneJ w Cze·
w ..... JunejsIIpL
JM"IaIi" do dymisji. Oddall ~gu, . ab,· DieulracJnl_ ............ rqH DIIaIIJao& dIo!tIowacji.

I

N.je

ki! '

l. z

..

Nieme,
daia'
do
·
I
ikwidacji
Czech
"Voelkischer leobachler" twierdzi,
to ..Isi znikaaC z maD' Europ,
że pańStwo

BER/LLN, 22 9.
pływające wciąż
mosci trzymają
pinię niemiecką,

cie stwierdza,

(PATr. Nanowe wiadow napięciu o
która jednoU-

te zgoda

~a

odbU"j do

SZAnsę wzięcia: udziału w
dowie Europy.
Czasy UCI/Soku
niemców i innych iJ1arodowoś.ci
w Europie środkowej - minę·
ły.
W sercu Eu,rOpy zapanuje .
nowy okres spokOJu j ładu. Cze
si ZQlStaJl1ą sZ~'bko przvwolani I

porż:ądku'.

Ol;>o,~tnym · je~

formie przyjęte zo
staną zalecenia
mocarstw liaehod,ilich priez Pragę. Bieg w.y
padJk<iw · .i~ je
dawllIO prześci
~J1ąt. '. pokojowe rozwiązanie
proJ~ lem~l
cz echo sło wa"k i ego
jut w

.iaJ~ieJ

me jest moż!Ii~, cJ!póki p. Be· PlIje szybciej naprzód, • ..
nesz l)ozostanie Jla swOIm u· rozumieją. jego władcy.
rzędzie. Żądaniem całel!O świa·
Nad lb'adezpaem ~ ..,.
ta pOwinno by~ usł. .lftll~ Be- rOk historii.
Zgłoszenie

nesz&

rewmybCj. , .

.••AIlIF.'riff" pisie: R01)kłoad pań skich i węgierskich ozUIIIICA w4ę
stwa czechOS!łowackiego pootę- ce.t nn %W)"kły akt dyplomaZ~lecenia Londynu ł Paryła
przestały już byi aktualue. Nic' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tyczny. Postawione ono zost.Io
w całej Tozdągłośd, jako ."tac'todzi .tuż obeenle o sprawę
nie, eo do d;tlszej .. egz",teDeJ
sudecką, lecz taJde o powrót do
państwa aecbosłowackiego.
Polski Śląska za Olzą l o tł
Nie ehodzi jui; tylko o pepla
wzgl~nienłe rewindykacji wę
cję granie, gdyż Bad tym jtd _
~ierskicb.
pacH wyrok historii, ale i • wy
Rzesza nie mołe toJerowae w
f<płenle wpływ6w komunłsłyez
~ereu Europy państwa, ~ące
centralnych .instytucji żydowskiCh. brytyjski · przy usuwaniu Domł:iy, nyeh w Earopłe Ś1'Odkow.·
JER i JZOLDIA, 22.9. . (tA'T') go ostoJą wpływ6w komuniTeroryści
arabscy strzelali dziś
Otwarcia ' ~otni'ska dokonał bur- I·(,dłoż,)nej pod tor kolejowy kol.) W&ebodniej.
stycznych.
.
.,Deut8che Ang. Zlt.g." pme:
"Voelkischer Beohachter" do z ukrycia do 25·Ietniego robotnik:t mistrz Tel . A vivu, inż. Ro~each, Gazy.
nosi o przybyciu do Pragi emi· żydow:ikiego Eliez€J a (}: ldfarba i kt;iry ~odniJsł nieustają.ce żydowRurociąg aaftowy został dziś po- Mussolillli dobitnie ~formurowsł
"ariuszy sowieckich. Pismo za- 25.1etniagc polICjanta słuH.y pon;oo ~kle dZIało. odbu.dow.y . Palestycly nownie uszkodzony, a. r01.1ewll.~ca obecną sytuacJę w Czeehoslow8
ej, podkreślają.e, że 'W "eczy·
znacza, że powaga chwili naka· ciczej Jakuba Ikl, - HerzIa w chwi- .we ~szy~tkIeh dz~~dzmach ,,'brew się ropa. została. podpalona.
Czechosłow~ja JeM
~uje
przeciwstawić sic
zama· li, gdy otwiarali dom robotniczy tragIcznej sytua.cJI Palestyny.
~ W północnej Palestynie w czaei~ wistoŚICi
t.zemo
nlemleeko
- rumuńskO'
F'd Ne3" - Zio 1l3.. Goldfarb zostal
ebOm na pOkój EurOpy.
starcia., żołniene ' brytyj8(Y za.bilP
LONDYN, 22.9. (pAT) - Z J2ro. 2 araoc,W'. .
polsko - w~o • l'1Młno·
Twór państwowy, kłóry miał zabity na mi~jseu. Ben. Herzl,'l(tósłowac.tą.
siQ stać bazą wypadową rewQ- ry zdążył oddać 20 strzałów do te· ze·limy do!!oszą. o nowej fali akcji
sabotaż0w,ej w Palestynie. W dniu
lucji bolszewiCildej w Europif' rorystów. je'it ciężko ranny.
{rodkowe.~ musI ~n~nąć w na.i
Urzędowo jwmunikują, że strajk wczorajszym podpalona została sta·
szybszym czasie z mapy curO- arabski w Halfie został zakońc7.o· cja rolnicza w Jerybo.
pe.ilskicJ.
ny.
I Wskutek wysadzenia w powie.
p
ł I
t ł
ł
k t k
Teror~'śd ;p'absey podpalili dzi~ trze mostu na szosie, łączącej Jaro
rzemys GW ec S G eczny zmar ws U e ran
N~ pograniczu
Karpat cle·
POZNAŃ, 22 wr.zena. (PAT.) ski, jak i jadący z nim właścihlent porządku i odhudowy po' i spow,1dowali spłonięcie automa · z(;Jimę z Jeryho, droga. ta. została
Z Gniezna donoszą, że na szosie ciel wozu Kazimierz ROMPAL·
wi,n ien stworzyć niezwyciężony tycznej centrali telefonicznej w Be· zamknięta. dla 'ruchu kołowago.
Ubiegłej nocy wojsko i policjrt w pO'bliż~ maj~fności Ohwałko· SKI, pochodzący równi,cż 'Z ;\Var
mur przeciw inwazji bol~zewic · tleem.
ldej
pTzybyłl3 ~~d Nazaret na. samocho ; wo wydarzyła się groźna kat~·1 sz.awy, d<1Z'l1ali ciężkich obraleń.
W artykule, dOtna~aJącym si~
TEL - AVIV, :?-'2.9. (M'l') - dach WOJskowych, wyparły po- strofa samochodowa. Samochod j Rannych wydobyłO' z trudem
bstąpienia
Benesz8, "Voeiki- Dziś orlhył-:> t3ię pod Tel .- Aviyem wstarleów arabskich z okolicznych IOSO'bowy, pT'Owadzony przez Zh. z pod rozbitego samochodu. Nic ·
~ber Beobaehter"
stwierdza, uroczyste otl,Varcie !1owegQ1o.tni- wzgórz. Podczas walki padło 4 po- Nledbalskiego, przemYl"łowC'cł z dbaIski zmarł w kilka godzi,n
ł? okres
rOzgrywek łaktycz- ska cywilnego.
. , w·staiiców.
.,
Warsza.wy, uderzył z niewyja3- wskutek odnic&ionych ran w
nych minął.
ViI uroczys.t"ki braI) ud~iał wL11
W cią~ ostatnich 24 godzin ml\- itiQnycIi dotychczas przyczyn o szpitalu w Gruieźuie. Stan Rom·
Europą
rzą.dzi
dziś
nowy kie tłllIT,y żydów, pr7.I''[~t:lwi(',ieil' h-ziono 'ciah1 6 zabitych arabów.
przydrożrie ·dTZewo, ulegając 'lU- palskiego jest groźny.
Został
ciężko ' ranny
żt'łniel'z pełnemu ro Z'biciu , Talk Niedbalduch. Benesz przeoczył wielką I r,lądu .uraz rl3p~ezentąnci wszy8tk.k!1
nastąpiła zapóźno.

W Palesl,nie I,wa leror

!

I

Samoch6d wDadl na drzewo

I

_W_r_._2~6_1

______________________________~__~.__~~~.~IX~.~.~.G~L~~~

pO~A~~~

I
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czechosłowIcka

Policja

cmsZYN, 22 WftIeŚnła. (Pat) pn~

ewc
15
ucieka Drled uzbroion,m

wszystkim

widownią WŁADZ

tłumem

Dalriolów

Dol511ich

Zaskoczeni niespodziewanym I rodziny w głąb

CZESKICH W OBA-

kraju.

~ato-

Cłe.uyn ł2eSkl obudzR slfJ dzi- leh były dzieInłce, gdzie maj- WIE O SWE BEZPIECZEŃ-I atakiem polskim, POLICJANCI miast wśród ludności polskiej.

sla.ł

Wl'8Żenłem po- dują się

rano pod

ważnych zajść, kt6re wydarQ'ły się w mleśele ubiegłej noey.

ZAJŚCIA TE BYŁY

KIEM

WYNIOD

PANUJĄCEGO

DŁUtszEGO CZASU NAPRĘ.zENIA~ kt6rego napięeie .wzra~odzfny
Objęły OM

sta z

na gochmOo

eaIe mlMIO, •

posterunki poIJcyjne.
wiee.zoorem tłumy pola'
k6w ~madziły się w wielu
p1lDktad1 miasta. Thuny te
wzrastały coraz
bardziej, wypełnia.ląc w kilq,,, punktach
chodniki ł jezdnię. Nastrój był
tak groźny, że w wł4!łu miejseada
PRZEDSTAWICIELE

STWO OPUSZCZALI SWE POSTERUNKI.
_.
UZBROJONE GRUPY POLAKÓW ZAATAKOWAŁY POSTERUNKI POLICYJNE. Szcze
gółnie gwałtow,ne było natarcie
na dwa posterunki poIJcji czesklej - przy ni. 081J'owsklcj 1
n8 ratusza.
..
,

Już

która w znaczne.f ~ści brała
we wuora.fszych rozru·
chaeh, panu.fe uastr6.i enluzjastyczny. Zajścia wczorajsze luduość polska w Cieszynie komen
lu.le jako PIERWSZY ZWIASTUN WYZWOLENIA Z POD
PANOWANIA CZESKIEGO.

CZESCY NIE STAWIALI 0PORU, lecz w popłochu ukryli
się w zabudowaniach
poIicyjnych.
Wydarzenia ubiegłej nocy wy
wołały wielkie przygnębienie
wśród nrzędników czeskich. Wielu z nich już opuściło minsto lub pośpiesznie wllyła we

udział

Polska jest zd c owana
zrealizowli swe rewindykacje wobec Czech wszystkimi
którymi rozporzildza
.
naeseIn,._
Ograniczenia Ul pa · nlcznrm
środkami,

mających paszporty konsularne, d0nosząc im, że powinni powrócić do

JM.JDAPESZ'I', 21 w........Ddm.nIkI ...- - podaM na
mlejlleae~

aeskIeJ
..eJ.

_a

WJ

kraju.

wlado-

. . . . . węearm. ..,t poI8kIeh
w LontIJDIe., PIIr7łm I PnMbIe
__ • wy .... IecbeDI.. polsko -

wprowadzono w

,-tejllotielo-

. .

_

"Peatet Do7'P

...,wJ'

KROKI

na terenie 7 powiatów połudn.-zachodnich
września. (PAT.) -:w dnłu dzisiejszym na terenie powiatów: pszczyń·

\WARSZAWA, 22
sklego, rybnickiego, bielskiego, cieszyńskiego, wadowłekłego, żywieckiego oraz bielskiego zosiałJ wprowadzone w życle niektóre ograniczenia, wynłkające z rozporządzenia pana Prezydenta
BseeaJpospoUtej z dnia 22 grudnia 1927 r. o granieaeh państwa•

.

PI'.- ~ ~.
..te . . ""'" ! Ie wojlkowe ~

.........

ILome:alaJąe

~i,
p~ te Cześć
POIAKIEGO

BZĄDtJ

Czechosłowacji w kl6r. rz ad -e Pol ce

SĄ NOWYM

DECYDUJĄCYM
Oto mapka Śląska Cieszyń.sikie
AKTEM NA DBODZE DO ROZ go. Cały srmat prastare.; ziemi
.KłADU p~'WA. CZf;8lul!:.. piastowskiej zaml~zkały jest
ao.
pnez rJWartą mas~ luIdlWści (l<lI
W ..gz'~ JEST ~ Biej. JaIk widat - z mapki, Da·
noWAKA ZREALIZOWAt - wet w nielicmych mie.iscowoSWE IlEWlN.DYKACIiE WC). śeiach szczególnie s.czechizowa.
Bu:: CZECHOSŁOWACJI
nyeh - etolo Orłowej, FryW8ZYln"J[JMJ
sdata I Morawskiej Oslrawy
KTÓIlYIII BOZPORZ4J7U, JA.- ~efek luJdnoiej polskiej prze-

O'7-100ioF/4so.66i'.
~20-50% IIIIIIdo207.

....~ Gro.nice bcnstw

-ODKAMI, -

KO 1I00000000.

W Czechosłowacji
zakazano

życie

wszelkich imprez
sportowych
w

z

napi~tą sytuacJ~

Czechosłowacji,

rząd

Ilostanowił zakazać urządzania

jakichkolwiek ' imprez sportowych na
\ całym terenie Czechosłowacji.

.9pl,mizm na giełdzie
I Warszawski koresp. "Głosu ~
rannego"
I Nastroje na światowycb giełdacti
tełefonu~:

I

I

Krok połaId powJnłea Iiyi ..
W, glównie;,z}'lCn dirodkach
..aIWGilipa
adowoJeałem SląsIi'a Cieszyńskiego sytuacja
1*&''Jth ..... w.,iAIeII ..,.. pn.edstawia się n8.st~uJ4eo:
Jeaalk6Wi . .ojDw~....
CIesqta ~ł: ezęść Cieszy................. w ~ D8d na po lewej stronie Olzy z
dunajlkba. . . . abcJia7 węgr6w dworoom k~ei bogum.-koszyc.
- tnd7ąja)da pnyjad61 _. kiej liczy 1().,ooo miesa
lOda pol• • - 8pOIb Idę oii
Cleayo. pOwiat: 50,000 mieJ; n+!lMmkleJ P,.eat ."....,.fl4, szk.ańeów, w tym 80 proc. 'Po- ,
Świadomy 8W)"Ch eel6w, mętny laków.
I
naród podncJIl ",6J ~
BogumiD: 'tO,OOO mieSZkań-I
JEGO ~ANIA. MUSZA B,:t cOw, 40 proc ..polak6w; wa:łcow
SPEŁNIO .E , be Dłe istnieją nia rur, rafi.neria nafty, wazny
dzJ.ś wybiect ani mołJłwośeł, węzeł kolejowy.
kt6.reby przeszkodzłły w km realizaejł. Węgry znajdują sI~ w
Frysztat: stolica powiatu, ,,"'
takim samym połołenla, .... łeh którym Dl1ies·~ka 65 proc. POla-!
przyjaciele po~, NaY Wbela k6w, rpTzemysł metalowy.
w Czechosłowac.ii mog.by~
Karwina:
w powiecie frypewni, ~ nie zawiodą się, je- I sztacki:m, 25,000 mieszkańc6w ,
żeli ehodzi o poparele baja oj- 8~ proc. polaków, liczne kopaJ
ezystego w walee o ldt prawa. me węgła.
Trzyniee: w pow. ciesz .• ezc-I
skim, 8,000 mieszkańców, 70
PARYt, 22.9. (Tel. wL). - Spra.. pr<lCent polaków, wielkie huty
JabłOnkiw: stołi~a powiatu
\\03 rewindykacji polskich i węgier· żelaza. wysokie piece,
piece o ludności polskiej, aochod·zą
skich figuruje Da naczelnyeh miej- MartinoW\9kie, 160 pieców ko· cej do 95 proc.
;:j('ach prasy zagranicznej, wywołu. ksowy~h, walcownia.
OrłOWa: w pow. frysztackim,
iąc bądź 7..akłopotanie i zaniepokojC'nie, bądź żywt} i przyjazne ko
ml>nt..'l,rze.
., terytorium cieszyńskie? Skoro' radku całe społeeze6stwo węgier·
Prasa paryska, kttra dot..'ld do, dawniej byliśmy zdecydowani wal- skle stoi solłdamłe przy rządzie.
~yć ostro występowała przee:iwko czyć za Polskę, to czy dziś będzie- Jal eży szczególnie podkri'~lić, że
l_olityce zagra!licznej Po1sk~ wy'" my walczyć p:zeciw naszemu sprzy sj;-ołec?:eństwo to jut dziś wyelilllilaża obawę, jź kanclerz Hitl!:'r 110- mierzeńcowi? Nie warto się nad nnwało wszelkie spory wewnętrztawi za waruDek równoczesne za. tym za.sta.nawiać.
ne, koncentrując eałą
uwagę na
łatwienia wszystldch zagadnień naTrzeba wziąć pod uws.gę bardzillj kwestii ezeski('lj.
.
rodowo ;ciowych w CzechosłowacjI, sprawiedliwe uregulowanie tej kwefi nav:ct, ic posunie się do ultima- stli, gdyż inaczej Polska sama wymm z datą l p"aździcrniIw.
mierzy sobie sprawiedliwość.
Z
"Petit Parisien" posuwa się d·)
W kcbch politycznych panuje
llogróżck pod adresem Polski, kweWęgr,
przekonanie, że u~trój polityczny
Hiollllje naSZ'J prawa do części te·
BUDAPESZT, 22.9. (pAT) starcj Europy skońesył !!ię i zawa! l;nÓW czeskich i pisze, że "Polska
Panuje
tutaj ogólne przekonanie, że lił bezpowrotnie. Nową Europę nai Węgry rzuciły się z niesłycbanym
jEżeli
mocarstwom
zachodnim Idy urzą hić mądrzej. Powołując
pośpiechem na łup, ujawniając cali&1otm(,
7.aleiy
na
utrwaleniu
pl). :;ię na oświ':L>lczenia miarod:tjuych
kowitą pogardę dla sprawy zachokoju w Europie, to żądania węgier pclskich mętów etanu, wskazuje
'wania spokoju".
&kie i polskie muszą być zrealizo się tutaj z ea.łym naciekiem, że
.,HelJUblique" stwierdza, ~e stawane.
Europy Wschodniej i Środkowo
nowisko Warszawy i Budapesztu
Węgry jak oświadczają w tu- wschodniej bez współdziałania
btanowi nowe źródło ~omplil(ac.li.
Tem nie mniej jednak jakieś roz- tejszych kołach dobrze poinformo · Polski urządzić nie sposób - Pol·
wanych - nie zawahają f!ię użyć ska zaś b~dzie rozmawiać z każ·
l'iąz3nie musi być znalezione.
Sk0ro dziQki Bogu nie 'wypowie- wszelkich możliwych śrollkćw dla dym, kto rozumie ł8totę lSytuacji.
rl;jt::li~my wojny o nicmct.w sudec- I!Oparcia 'wych rewindykacji. ~i~ Koła węgierskie, wska.zując na cakich, to czyż będziemy ją toczyć lilega wątpliwości, że w tym wy· łokształt p'olskiej polity:ki, wy'raźa-
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Zwyżkę obecną

sfery giełdowe
pokojowym rozwiązanleaw
sudeckiego, eo lIOStaJe odpowiednło
zdyskontowane , , tłuQUlczą
konnłktu

I
J

giełdy ś~~owe.

P. wi(epremier
Kwiatkowski

<

.
ODIn.8
lagran.CI

15'"

PoiSka bt=dzie rozma-

wiae

SkonsoUdowane

w

, pieniężnych aą W' dalszym ciągu }J0I my§lne. Spadek funta 70Stał zaba.
mowany, przy ezym zanotowaa.
również łekk~e Jego wzmocn. . . .
Na giełdzie wanzawskłej ~
kursów papierów przybrała, , . _
n _ stosaJlld. powaźniJ!jne ....
'I miary. Walory zwyżkowały w gra'
. nicach 100-200 pkt.

kraeu. M proc.

l

związku

polityczną

kaid,m

I'

JA 8ł:.C'tV!OW

nie

:'. _.-,. -... _,# ..

rozm6w

-

Warsz. kor ..Glosu Por~l'M\e
~o" telcf()llluje:
Agencja ~ramtl podaje ... •

SŁOWAC:JA

10,000 mieszkaI~ów,
polaków, giJmnazjllm
kopa.mie węgla.

odbywał ładnych

słępująJcą notatkę:

W ohee pogłosek, .iakie 'M:.~
proc. wszechllliallo, że p. wicepremil!l'
pollSkie, Kwiatikowski po&zas urloP1l
odbywał rozmowy, 7wiązanc ~

1)0

nowymi wyborami, stwierdzłł
że' takieh rOZmów nk

nale~y,
byłO.
ją

przekonanie, że Polska jest goto·
Po jego powrocie do stoli,:.:,
wa do współpracy z każdym, kto roz,poc1lIlą lSoię one i będą tak
chce z nią, wapćłpracować uczciwie. prowadzone, aby w najMlt-

szym czasie dać mOżność wyJa-

BUDAPESZT, 22.9. (PAT) ~ śnienia 8ytuacji.
Zasa·d:!\i·i.'7.1\,
W pochodzie, jaki wczoraj późnym podstawą będą tezy, wyłuszczo
wieczorem po wiecu m:łDif~stacyj ne w katowickim pr1.eml'iwie nym przeszedł pnez ulice lniasta, niu p wicepremiera.
ILiesiono olbrzymie tra.n~parenty 7:
JXldobiznami Prezydenta Rzplitaj
Mościckiego,
regenta Horty'ego,
wyemigruje do Palestyny
Hitlera. i :Mussoliniego.
Warsz. kor . . ,GlOSll Por:u.lle·
go" telef()llluje:
Oowiadujemy się, ł-e w naj-

250 studentów-iydów

nie

KonsulatJ

prolonguią

wiz

Warsz.awsld koresp. "Głosu pl).
rannego" telefonuje:
Donoszą nam, że delegat'ja cze·
chosłowacka, którta miała przybyć
na kongres naukowej organizacji
w październiku, odwołała swć~
przyjazd.
Konsulaty czechosłowackie w
Polsce odmawiają prolongowania
wiz ohywateH czechosłowackich,

bliższvm ezasi~

l

wyemh~"uie 7-

Polski do Palef:fvm- ~r.o ~tu'
dentów. Pocl'odlą oni 1 .~rona
młodzieży, ~~t'lr'l studio .... ;1 ta we
\Vloszcch i Vi Czecho"towncji.
Udają si~ do tluiwersy1clu w .Te
rozolimie i c:olitt!chniki w Haifie. Niez.ależ~ie od tego kontyn
~entu w paiuzierniku wyjedzie
do Palestyny 200 emigranlów
w' dwuch gruil:1Ch po 100 osóh

Nr. 261

.,

Poleżna

,

•

s n

I

manifestacja ' wielotJlsiecznych 'łumów W Warszawie
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·
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'
,
.
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,
owa Marsz ŚIlI

WARSZAWA, 22.IX (pAT.)Dzisiejsza manifestacja ludności
"'ar szu wy zorgruni'z owana przez
Obóz Zjednoczenia Narodowego
pod hasłem "Śląsk Zaolzański
musi bvć Polsce zwrócony", była wyrazem tWaJl'dej i nieugiętej
'''oU całego narodu polskiego,
żądającego, by prastare polskie
ziemie Śląska Zaolzańskiego były napowrót przyłączone do Macierzy. Stnpięćdziesięcio - tysięcz
ne tłumy polaków bez rÓŻnicy
zapatrywań poJitycznyeh, manifestujące dziś na Pl. Marszałka
Piłsudskiego żądały jasno i nieustępliwie zwrotu podstępnie zagrabionych nam ziem.
Na długo przed wyznaczoną
god.ziJną rozpoc~cia się manife~tacji, poczęły napływać na Plac
Marszałka Piłsudskiego poczty
sztandarowe wszystkich organizacyj b. k'OlIlhatantów, stawany

Rezolucia

,.,Wioc obywatelski mieszl,a]'tcó.w War.sz~wy, zebrany dnia
22 wneśnia 1938 roku na PlaSprawa Śląska Zaolzańskiego - , to sprawa c'f:iłego narodu
cu J6zefa Piłsudskiego, UlChwa·
la: następującą rezolucję:
WARSZAWA, 22 września (PAT.) - W ezasie dzisiejszych manifestaeyj pan. MargaJek
. ",W obliczu dziejowej chwili,
Śmigły - Rydz zwrócił się do tłumów, zebranych przed_gen. inspektoratem sil zbrojnych z Dast~
która
wstrząsa
Eu.ropą powopującymi słowami:
' .
.
•
"Nie ' mog~ długo wśród was przebywać, ponieważ, jak ·to dobrze roźumłecię, mam swoje jepną, lud polski na Śląsku zaolzatiskim czeka z godziny na
ważne za.ięcia.
Chcę tylko krótko stwierdzić, że uczucie patrioty.zmu i pocmcie godności narodowe.i, które są zasadniczym tonem wa~ych okrzyków i przepełniają waszą piet'ś - przepełnia godzinę na swe wyzwolenie i
POWl'ót na łoXJo macierzy, Dwają dziś serce całego narodu.
dzieścia lat temu zdrada czeSą one tak realnym konkretem, że nikt ,nad nim nie może przejść do porządku".
skiego sąsiada oderwała lud ten
rdzennie polski, stanowiący inziemie", "Ządamy oddania na- 1925 roku, czesi nie dali ludnOŚCI słowacji, a tereny c~sto poIski& tegralną część nm:ocJ.u polski~gt)
od R~eczypospohte., PolskIeJ,
szych ziem", podchwytywane 7- polski!ej przyrzeczonej swobody tnuS~ą powrócić do Macierzy.
poddając go bezwzględnemu o·
entuzjazmem przez obecnych, a rozwoju irównośei p r a w . .
Na każdym itroku prześladowano
Nu~ c!tcemy eud~o, lecz "13ma. ciskowL Rząd polski zaświadecho tych Oikrzyków, w~ocnio
•• "-, i pol ki
k
_ gamy .Slę teg.o co · Jest nasze, co czyi wówczas
przed ca"'ne przez megafony dociera do 1'0lsk OSC.
LTLdeC
s e r.a szywa nam ' su: nalezy.
• '.
•
•
.'J~
no posyłać do szkół czeskich, ~ ro.
s'Wlatem, ze narod polskI nigdy
okolicznych ulic.
G2.iców posyłających swe dzieci do
W' dniach, ' w których decyduje I z ty.m faktem się nie po~odzł:
~'zkoły polskiej prześladowano, po. się przyłącunie Ziemi Zaolza6skiej Dzls naród polski podnosi swóJ
szeń społecznych,
mieS2!lkańcy
Nastrój tłumu jest poważny i zbawiano pracy, przenoszono w głąl: I do Polski, cały naród musi zjedno- głos, ~y da~ ~yraz ~weJ nk.W a,rsZI3.wy i przyległych miast i zdecydowany, zdaje on sobie Czech. Na każdlm kroku krępowa- czyć swą wolę i siłę, "by powrót zł,!u1?e.l w~h, ze. ~r:m~ca, która
miasłec'Z'€ik, młodzież szkolna.
sprawę, że stoi w prz~de dniu fiO swobodę myśli pQI!!klej i tłumió- ten 1<apewnić i przyśpieszyć.
dz!eh w te.1 ChWIJi. panstwo pol
.Wszystkrj~ przyległe ulice i cbod historycznych rozstrzygnięć, któ 110 wszelkie przejawy pole.kiego duW • d .•
. ch'li ł
skIe od ludu polslue(o %8 Olsą,
.
tej złeloweJ
WI ca e spo- paść musi
ł ie Jud ten musi
niki przy Placu Marszałka Pił · re pozwolą spełnić słuszne żą cha narodowego.
ł
. °tw
t b
h
. •
. .
. . ec~en!l o w zwar yc
szerega~
mieć prawo do iycia w Rzeczysudskiego wypełniły zwarte ma- dania całego narodu polskiego.
RzplHeJ : ~taJe serc.em, m~;~l~, a .w pot~zebl,e pcspoUtej PolskieJ, swe.' JedyNleJednokrotme rzą~
sy społeczeństwa polskiego. Wokół trybnny, przybranej
.\V kilku miejscach placu zain- zielenią, na której widnieJą go- występował w Obr!)Dle słusznych czynem przy bromą('cJ potęgI pan- Dei oJczyfnie •
.
stalowano potęż,ne megafony, a dła narodowe, zgromadzili się praw naszej dwustutysięcznej lud· I stwowej i honoru narodowego -I.ości
Śląska
ZaolZ1!lńskiego.
Niena'
naszej
niezwyciężonej
armii.
Moż~Lud
Warszawy, zebrany !Ul
całość manifestacji była trans- członkowie O. Z. N. z szefem
my gorąco zapl'!wnić Naczelnegc wiecu manifestacyjnym, zgodmitowana na wszysflkie rozgłoś- Obozu Zje Nar. gen. SkwarczyńWodza Marszałł{a Edwarda śmigłe· nie z jasną i zdecydowaną ponie Polskiego Radia.
skim i pułk. Dąbkowskim, .jest
go - Rydza, że c,ały naród stoi do stawą eałe~o narj'du iąda, b,obecny wicemin. Piasecki i inni.
jego dyspozycji.
polacy za Olzą "'yzwolenl ZO°
na
Zgromadzenie zagaił pułk. Dąb
sIali z pod cz~łełZ.o p~~
O god'z. 17-ej pł~ wypełmo- kowSlki. ~ czasie wygłaszania
Braciom naszym, prześladowa· nia.
ny jest 150.000 rzeszą publiez:no- przemowlenia, padają z tlU111~l
I
nym za Olzą przez ;t;aborcęślemy
ści. ,Widać jedno, olbrzymie mo- liCZ'lle okrzyki: "Precz z czechagorące pozdrowienia: WYTRWAJBraci naSZyCh z za Qlzy wrt
rze fa.lnJ·acych "łów, wśród kt6- mi", "Siłą odbierzemy nasze zie- wiść zaślepiam rząd czeski, który ClE At, DO ZWYCIĘSTWA!
wamy, by wytrwali, ufni w nie
~
e
młe"
.
t
ł kr
d i
.
złomnQ wolę narodu poJskłe-'
rych widnieją transparenty z naPłk' D 1..k
k'
k'
me zaprzes awa
zyw zen a l
Rząd Rzeczypospolitej zapewnia- Niech wiedzą, te ebwUa Ich : :
stępuJ'ącymi nap;........ ;:
~I •• k
,ą1u -ows -l w za' ·Ollcze· prześladowania naszych brat'!.
•
•
dn
lit
ol
ł
-~
....,........
."., "t""
•
,
••
., 1
my, ze Je o ą w ą Qa ego naro- zwolenia jest bliska.
Zaolzański mosl by~ Polsee zwró nlIU swego prze~owIenra , wzmo'S .
Przez długie lata serca nasze du polskiego jest od~y8kanie śląska
'.. . ~
eony", ,.zaolzie most byi nasze" okrrzyk: "Do boJU, Warszawo, o wzbier.ały oburzeniem i niejedno- ZaolzańsJdego i stwierdzamy, że
Przedkłada.ląc niuie.~ ~
"Żądam1 zagrabionego SI"", polskość. Śląska!"
krotnie zaciskały się twardo nasze wolę naszą jesteśmy zawsze goto- lueję ~owl Rz~ezypospoliteJ,
,~Ślą* Cleszyń*ł do Polski mo- . Stutysu~cZllle tł~y pod<:hwy· pięści.
wi przekuć .w czyn.
, zebr.nu zapewnIaJą NaezelnegO
:-.i powróei~", ,,8pramedliwośe. eiły ~en okrzyk ~l'l'kalkrotn?e.\ Wierzyliśmy jednak Zo'\wszt, że
Rzec7.p<)Spo1\ta P()lska, łowięk- \ Wodza ..Marszałka Edwarda
dziejowa mu zapanowae ;Wsród owacy} wstępuJe na musi przyjść ta chwila, w któ,ei SZOl1a ob~zarem Śląska Zaohań. Śmigłego - ~ydza o swej pełneJ
Śląsk byli jest poliki", "sUą ~- try~un~ sze! O. Z. N. ~en. Skwar zwycięży słuszn()Ść i r.prawiedłF skiego niech iyjeJ"
l(Ołowośel I całkowl,tym ocldadebrae zagrabłolle ziemie", ,,250 ~ki, kt~ry. wł'głoslł następu- j w<:Ść_ Wiedzieliśmy, że rozwój wy·
'
,
nlo słę pod jego rozkazy przy
tysięcy polaków ebee poIąesyć Jąee pl'ZemOWleDle:
padków politycznych w Europie
' ~RZEMÓWIENIE
realkacji jedynego dziś hasła:
się z PolskQ", "Skończyć z hańCal,
wykaże NIESPRAWIEDLIWOść gen .. S~warczyńsikiego jest eią- ,.śI- Zaolzatiski nmsł. ~
bą czechizacji polaków", "Niech
i m,s'.ą
ROZSTRZYGNIĘĆ, PRZYZNAJ~, gle przerywane "'olaniami th~'- do Polski".
u
żyje polski górnik lJl: Karwiuy" I
•
CYCH POLSKI ŚLĄSK CIESZYN, mu: ,,Niech żyje pOlski Śląsk
Po odczytani'u przez punt.
inne. Z tłumu padajQ eo ehwiObywatele!
SKI CZECHOSLOWACJJ.
!118IOIzati8kl·'. ,.Niech żyje nasr.a I Dąbk~kiego rezołucji, tą dają
la wrogie okrzyki, wznoszone
Pra.wie dWlldzieścia lat mija od
Marszałek Piłsudski nauczył. nas armia i .lej 'Wódz Naczclny".
rcej bezwz.gI~dnego spełnieni::!
pod adresem czechów.
pamiętnej cb~ili podstępnego ~a' l prowadzić od nikogo niezaleŻl1ą po
Orkiestry odegrały hymn na I naszych p().SJtulatów. zaczął si~
\Vokół trybuny ustawi<m.o ol- grabienia przez czechów więk5zej lityI{ę zagrnmic:mą. Polska jest dość rodowy, który zgro~dteni na; formowa.~ .olbrzyml~ nłenOfowa.
hrzym'i-ch
rozmia:rów
mapę, C'.l~ści prastarej polskiej ziemi ~ II potężną, by sa~odzielnie bronić in, pla~u choralnie odŚipiewali.
- UJ' w dZ1e]aeh Warszawy p&przedS'ta'\\-;i1ającą ziemie Sląs'ka Śląska Cieszyń~kiego.
teręsów narodu l państwa.
'.
..
~ chód, którego uczestnicy odalt
Zao'l zallskieg.o, zagrabiQne przez
Zdradziecko łamiąc zawart:! ~'1 Dlatego dziś, kiedy rząd nasz
i\astęp.nle przemaWIah pre- się do generalne~o insnektoraczechów. 'Widnieją na niej ozna- Polską umowę z dnia S t: .. :oJ>'lrla wyraźnie postawił swe żądania wo- ze~ towarz'ystw~ .p~ocy Pol~ tu sU zbro.inych, cło Naczelne"
ClOne l~ółkami miejscowości, któ 1919 roku, czesi wkroczyli na ',-je- hec Pragi, może być pewnym, że nil zagramcznel. wIlCemin. ia.ż. go Wodza., by mu zameldować
re od wieków zamieszkuje lud· mie, należące do RzeczypaspoHtej. i żądaniom tym tOW3r7.yszy zgodna i Pja~ld, ma.lOr iEdwin Wagner ' posłusmle o postnlmaeh ......
ilOŚĆ polska, eierpiąca dziś pod
Wykorzystali fakt, że Polska jednolita wola całego narodu.
i Jako _ostatni jeden z naszych chr poJsłde.go.
Jarzmem rządu czeskiego i gol!- mu&iaia prowadzić w tym czasie
Jak Polska długa i szeroka, ie .,odaków z za Olzy, który nC 010
..~
. na kilku frontach i nie była wszystkich stron płynie dziś jeden'"
c"'kl w Lyeh
dnl'ach do PolskI' f z
pochodu • •otwi'CTiaYl
·
b lona
w b ezprzykła d ny sposób WOJcę
(
w historii narodów enropeJ·skich. przYilotowaoa do napaści ze st '(lny II wielki i potężny ol.rzyk: śLĄSK przed ,prześladowaniami eH-' ransparemy, za Dl'mI kroczyli
ki •
.
w pierwL!rej czwórce szef O. z..
Tłum wznosi nieprzerwani'e 0- czesr"tej.
.
I ZAOLZt\rilSKI MUSI WRóCIĆ DO s mI.
.
.
.
• . , N. geJ). Skwarczyńlskł. wieemiIL
hzyki: "Idziemy odebrać nasze
Od niepamiętnych czasów polskie POLSKI.
Nast~p~Ie płk. Dąbkows-kl '00 int. Piasecki, pułk. Dą'bkowstl
pługi orały ziemię Śląska Cieszyli. I Nasi bracia zamieszkali za Olzą ' czytał teJk,gt rezolucji, uchwało- i pn;edlS!t:awiciel polaków z .skiego, a ręce polskich robotników! muszą uzyska'ć takie same upra.w- ~e,i pnd~zas ma.nifestac.łi mje- Olzy.
wydobywały w pl'acowitym trudzi~ nienia, jakie uzyska jakakolwiek in· SZ~~U1C?~ stolicy na Płaeu Mar
Z ,pocłiOCłu pa(la~ eo cbwila
skarby z jej wnętrza.
na mniej'lzoścS narodowa w Czecho- szalika :plł'sudS'J{I~o.
okrzyki, tądaj~e pOWTOtu SJą.
Mimo to, nie zawahali się czesi~ • _ _~_ _II!II_________• •___• __• • • skll zaolzańlskiego do Pol<ski.
obejrzeli
4-,. trIOd. 8łebJwitlega
podchlwy,t ywane przez Cfa.ls.
aby zagarnąć podstępnie ziemie.
które nigdy do nich nie należały i
poWOdZtllłl znti• ...,
I
szereW. i tak w czasie przeciądo których nie mieli żadnego pra
gania pochodu przez ulice '''ar
wa.
ś
szawy, słych?ć tylko Okrzyki
Przez długie lata ludność polska
Role główne: Gorczyńska - Junos~a-St~wski
manifestującego tłumu, W'.Eywa.
za Olzą poddana 7Alborowi cierplaĆwiklińsk:t - Zacharewiez - CybuMd -' Z;ricz.
jące rząd polski do rew indykała WSZELKIE SZYKANY I UCISK
Re•• lacJJn. znlike cen: •
e.fi śląska za Olzą.
WŁADZ CZESKICH. Pomimo za
Nil wSlystkle seanse
e
"
e-"
' liI.iW
E d k"
b kvewnień, zawartych w umowie 21
Warsz. kor. "Głosu Poran~!e
stwierdzają
go" telefonuje:
jednogłośnie, że
_W dniu wczorajszym niendHisforg,zD~
' PilsBdski~lIo
powiedziaJlne elementy wyk!).
Z okazji manifer.taeyjnych wieców w sprawie ŚląslEa Zaolzańskielo, MIł," prasa przypomina sł!)wa rzystały w stolilCy wielką mani·
TAKIEGO
wypowiedziane w dniu 30 kwietnia 1919 roku w Warnawie w Bebvederze do del.acji poI~kiej ze śfą festację patriotyczną dla swoska przez Marszałka Józefa Piłsuds kiego. Delegacja, ta prze'dsta1riła t(aliCZIIIł ' SJtucję pol'Jkiej ludności ich celów.
na Śląsku Cieszyńskim, cierpiącej przez trzy ad~lłce pod uciskiem caeskim.
.
Na nlicach Mar.szahko,,"skicj,
IOhmielne j , Nowy Świat, grupki
Marszałek Piłsudski wysłucbał postulatów delfilacJi i odpowleddał bez wahama:
endeków wybiły szyby w kilku
Jeszcze me było!!!
"Należycie do nas i związani jest~cłe z nami na dolę i niedolę. Śląska nigdy się nie wyr7Jewiększych sklepach,
111. in. u
kniemy. Stwierdził to uroczyście sejn. jednomyślną uchwałą. ŚL·ĄSK CIESZYJQSKI JEST POLSKI B:raci Hirsz.feld, w sklepach FuI PRZy POLSCE POZOSTANIE. Powiaddm to w imieniu moJem, rządu i całej Pol~ki. CzekaJcie ksa i in.
KINO
z wiarą j wytrwajcie. Powta rzam: my się was nigdy nie wyrzekniemy".
Policja interweniowała sku"
, .
Te bistoryc~ne sł!l~a na~ieraią obecn,~ znaczenia z cl!.~iłl). kit;d,y cał:y lJarM ąda na,~ąwi.enia krlY. tec2'JDi~, zatrzymuj::!!' k.ilkui1a·
Pocz. 4, 6. 8. 10
wdy, jaka mu się stała ,rzez podział S';pka ~~iec..
.'. .
.
OS':"thpi 1 • •••
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komisarzom. oraz rze1Aroclnic:zący ..... i człon
ko ..... okręgowvych kOlnisyj "" Ladzi
lCorn;sarzam; wyborczymi zosIali "1)•. a w. Obucho",;cz,
dyr. A. Woiłecki. dJlr. E. Herłel ; K. oIJCZJlński
rcą901Aryftl

dnia wczoraJszego
z:montowany h.lchniczl1Y
aparat, który przeprowadzi na
terenie Łodzi wybory do sejmu i senatu.
Z samego rana nadeszły do
naszego miasta n01nin a eje minł
slra spraw wewnętrznych, gen.
Składkowskiego na okręgOwych
komisarł.v wyborczych w okrę·
gaeh łódzkich ·nr.nr. 15,16 i 17,
oraz w okręgu nT. 18 (powiat
łódzki i łęczycki).
N a stanowisko komisarzy ok)'~gowych p, minister powołał
w olu'ęgu nr. 15 p. mec. Anto.
niego Obuchowic7'AI. w okręgu
lU', 16 p. Ad~a Wojteeklego,
w okręgu nr. 17 p. Eugeniusza
He .. tla. ~ okręgu nr. 18 Kazimierza Kopczyńskiego.

dy zhożowej w Łodzi, działa- Wew.n. - Eugeniusz Hertel.
czem w Związku Hezerwistów,
Przewodniczący - sędzia Wi
b. wiceprezesem Związku M1o- toM SaJm.
dzieży ILudoweJ.
Zastępca s. Władysław Za
Komisarz akr. 17, p. HerteJ wadzki.
.jest dyrektorem KKO. powiatu
Członkowie: Symforian Kołódzkiego,
członkiem Związku stowsk~
Seweryn Malinowski,
Legionistów.
Zygmunt Raabe, Józef Socha.
Komisarz okr~<7U 18, p, KopZastępcy: Antoni Gajewski,
czyński jest Tolnikiem, człon- Władysław
Grabowski, .Józef
kiem łódzkiego wydziału powIa Tomczyk, Jan Waręiak.
towego, prezesem zarządu oikrę
OKRFtG NR. 18
'(-powiaty łódzki i łęczycki):
go;weJ 5ipółdzielni mleczarskiej.
J'ednoczeŚlnie nadeszły do ŁoKomLsarz - Kuimierz Kopd7.i nomlnac,ie generalne/!O kO- czyński.
mlsarza wybOrczego, p. Git,cPrzewOdniczący i--o sędzia Eu
kiego na przewodniczących 0- geniusz Wi.ś.niewski.
kręgowych
komisji
wybOrZastępca - s. Kazimierz Bor
czych.
koW'S'ki.
Nominacie te zosIały w.czoraj
Członkowie: Władysław Mich
przed połudmiem doręczone.

Komisarz 15 okTęgu, AIIl!OIIli
Obuchowicz iest znanym działa
czcm niepodlegloś.cio\'·ym, prze
"odniczącym sądu honorowego
Z,,~iąz.ku Strzeleckieg(}, wicep:cresem tow. ':,"czasów Robol
1I1C7~'ch wJ_odZl.

komls.fI nr. 15 zOstał sędzia sąiii "
•
clu okręgowego p. Ludwik tal d· I p. k
k 2ft
bińsk.i, .lego zastę{lcą _ sędzia
W O II. U. 10 r OWS a ~
grodzki, p. Wacław Kozło'\Wiki. p~muje wkłady i lokaty na najdogodniejszych warunkach
Przewodni~zltCYm ob~owej
i przy korzystnym oprocentowaniti,
komisji nI'. 16 został 8~ill S. Tajemnica wpłat ustawowo z a g war a n t o wa n 8.
O., p. Józef Kubiak, jego za-

\V

ciągu

:f.Os·lał

Jednak uprawnień lladsOf·
czych nie posiadają.
Komisarzom
słwiy
prawo
p-rzegląl<iania akltów okręgowej
komisji wyborczej, oraz korni.
sji obwodowych, oraz prawo u·
e7estnkzenia w posiedzeniach
'komisJi. Wszelkie u~!!wałJ 0kręgowyeh kOmisji wyborcZJch
muszą być podane do włlldomo
ści kOnlL!;arZOm w ciągu 48 g0dzin.
iPrzewod!nicząlCY komisji, wzgt.
ich zastępcy ,przewodni~zą obra
dom komis.ii i sprawują foak·
cję nadzOrców komisji ołnvodo..
wych.
Do wdności uohwał koroisji
niezbędne Je.'it obeoność przewo
dJniczącego i cona.łmniej dwueb
członków komisji. Uehwały ZII-

mł

na, Franciszek piotrowski, Antoni Rydlewiez, Stanisław Ży·
chlhiski.
Zastępcy:
J'an BuchoW'ski,
Zygmunt Flanczewski, Andrzej
Ja'nkO'W'ski, Józef Warchoł.
Należy wyjaśnić, te komisarze wyborczy są, jak wynika z
ordYlllacji, m~ami zaufania mI
nistra spraw wewnętrznych, kt6
TZy s'Petniają zasadniczo dwie
funkcJe: przewOdniczą na ok.rę
gowych kolegiach wyborezych,
na kt6rych wybiera si~ kalldydatów na posłów, oraz czuwa.ją
nad prawidłowością postępOwania wyborczego i w 1ym charaklerze mogą zwracać siQ do
or/;'anów nadzorczych o u~ulI1k
cie dostrzefonych uchybień. tiia

l

Bank Ku .- a"ko. Kred,lowu SD. s6,..
padają zwykłą większot1ciq "lo..

Przewodnicząc,,-m okr~ej

t

POZ· ar domu

Komisarz olu. 16. p. Adam sotępcą - prz:wodniczą,cy sądu
Wojtecki jest dyrektorem gier-l p~a~!. w LooZJ, p. Zygmunt Ka
:Sl1J~K.I.

_

IPrzeW"Ołtnieząeym .~

m~es

~

Przewodniczący ł{omis.fi okr~
go;wej posiada prawo Wluwania
dostrzeżonych uchybień przy
przeprowadzaniu przez obwodo
wą komisJe aktu głosowania,
.jak I przy obliczaniu i tl8łala-

ZkaIneg

niu wyników

głosowania.

Członkowie wyborczyc~~ :,0-

okręgowych l obwcdowyd!, JIK)~ąe:r ndowodnM, je
zdołała pożar ealkowide ugasić, na skutek zaJf<Ć 'W komis~
Zniszczony został częściowo dacii, traeą zmoobkf dzieDDe, . . , ....
Straty są d~ć wy9okie.
ją od skarbu ,,!*ompensatę 11'
pOsIad .-,nagrodJlenła. Mówi Iii
tym. p. 2 art. 92 ordTDtcji ~
Po południu wczw,ano straz ognio borozej: .,Cdo.n:kmrie k~

misJi

Wśr6d lokator6w powstała panika

komisji nr. 17 został sedzia S.
Wczoraj około godziny 6 rano
O. WifQld SaIm, jego zastępeą wybuchł pow w domu mieszkał
~ sędzia S. O., (l. Władysław nym Stefana STACHURY przy ul.
Zawadziki.
Andrzeja 47.
OYŹURY APTEK: _ Noc dzi. lPr~łeząeym OIiręgO"lref ~skutek zaprószenia ognia. za6iej',zej dyżuruja. następując/a te. komisji n~. 18 ~tał 8edzi~ 5 paliło się. opakow~ie zbiornika z
ki: H. Pastorow~j, Lagiewnicka P96) O. E~eJI"" .W!śnfewskl, ~ wodą. Ogień natrafił na łatwopałny wą do pożaru na posesji DawidoJ. Kahauego, Limanowskie o 80' z~tępeą -, ~a S. O., ,KaT,{- matmal ł szybko się rozszerzał. wieza przy ul. PogoDowskiego 54.
J. Koprowskiego, Nowomle s~a lr,' łD1e~z ~~0IW!SIki.
Buchając.e z dachu kłęby dymu f Ję- Paliło się w mieszczącej się na tej
M. Rozenbluma, śrÓdmiei~ka 21'
Rowmez ~czoraJ ogłoszOIle zykf ogrua "'!"Wołały panikę wśród posesji fabryce Józefa LIPSKIEGO.
M.
Bartoszcwsl\,ieJ:o_
Piotrkow~ z,ostaly naZWIska człOnków l sa zbudzonych lokator6w posesji.
\ Od rozgrzanego motoru Diesla za.
s!.a 9-1. L. Czyńskiego Rokiciń. stępe6w ołaęgowych koml&Jl
Zaalarmowano strat ogniową, palił się dach. Poiar szybko aga_
,ha 53, E. Zakrzewskie,'o i Sk.. W1bOftZy~
powołanych VI kióra dopiero po dwaeh godzinach nono, (I)
"") my~1
ordy.nac.ji
wyborczej,
Ką1na 54. I. Sinieckiej, Rz'Olł
,
•
~l~a
:59, S. T ..awkowskieJ'. Brzeziń .. przez wydział wojewódzki 'Da
~ka 5&.
posiedzeniu w dJniu 21 b. m,
~
6
W ten sposób skompteto,"k! .
...
ne.fu,ź komisje okręgowe, po OS ar en. O awanturowanie Su: na ulicach miasta
REJESTR <\CJA ROCZNIKA 1920
;:aangażowaniu O<tpo;wiednie.go
Jak donosiliśmy, lV czasie oneg- ników, mianowicie Czesława OLAi 1921. - IV (biu clzi1!iejwzym win.
personelu urzędniczel'.'o, przy- d?jszej demo!lstracj! z:' przyłącze, DYSIAKA (Nawrot 66), Jana WłLi ::iif: :;ta,ri6 do rejestracji w wydLiaie \... oj~kowym zarządu m. Lodzl stąpią już w dniu dzisiejszym Dl~m śląska ?eszynski;go do Pol- TONIA (pabianicka 1) i Jana OWdo pracy.
ski, członkOWIe StronDlctwa Naro· CZARKA (Abramow~Jdego 33).
[I zy Al. Ko~eiuszki 19, męźczy-.tni
Wymienione wyżej komisje dowego dopuścili się karygodnych
Wszyscy trzej wraz z jeszcze Jed.
]'(1( znika
1\)20 i 1921. zamieszkali
okręgowe
U1'zt;clować
hędą
~
w;:bryl{?w, napadając na przecilod, J1~7m osobnikiem, który zdołał zbiec
l'a LCl'enie f) J,OLlis'uiatu o na.zwi.
gmac.hu sądu okr~()we~ 'W I mow - zyd6W' i tłukąc szyby w ok- i uarazic nie został u!ęty, napadli
:-k~eh na litery lJ-, H. Ch oraz
ŁOdZI. PI. Dąbrowskiego 5.
nach wystawowych.
przed domem przy ul Piotrkow;;lmjp~!'k:.l.1i n'l, tercuie 13 koJTIisaOstatecz.ny'
skład
poszczeg6!i
Policja
dokonała
szeregu
za
trzyskiej
4-4 na przechodzącego ulicą
J'!atu o naz ~riskach na Htery
nych konus.)l okrę,gowych Drled ań
inż. M. SZPICBERGA (Pomorska
]; J. K, L, Ł.
stawia silę, jak nws!.ęjpU'je:
~m •
nr. 40).

*

I

wyqorezych, kt6rzy 1!trzymn'"
7; rarobko dziennego. ~
rają diety za dnie ł"''''''
JJI'8CY' w komisj~ nadto ~
kOODl komisji wyhorezyel\, -..:
miesZ'kalym poza miejscem .....
rzędowania, służy prawo •
lIIWI'otu kOUMw ~.
Czlonk6
ob
...
w
-mNlow,eJi
.
mM.fI wyborczych
powolaJat do
dnia 3 października r. b. ""'"
dze admilllisłJoaejl ogóIJłeJ I pne
łMony . gminy mle.i8ldeJ . .
wniosek rady pr!yboc~ej:. (gl

się

rzel ende", Dr' d adem'

I

I

OKRĘG NR. 15

3 Wczoraj do sądu. starościńskiego

ULICA SW. STA.t~ISLAWA GO(komisariaty lP. P. 2, 3 i 5)': doprowadzono 3 Ujętych awantur·
- Oddział drogowy wyKOmisarz 'L ramienia ?II S
li
działu ti!chnicz'1ego zarządu miej.
\Vewn. !- R. Antfani Obuc'ho~
~kiego w Łodzi inforrr.uje, że inwe·
""i.cz.
Młodzl-ez::!?('je na ulicy św. Stanisława z').
PrzewOdniczący
~ędzia
ILu
b
Ol zy
~t:1ły już zaftończone. Ulica, prze·
dwi!k 2abiI1ski.
raC10m
Z ~a

tow A,

lo'dzka

l·ndo\\ ana otrzymała. jezdnię klin·
kiero\\'ą lla odcinka od Piotrkow.
:okiej do ,skorupki. Ruch został
wznowinllY·

W chwili obucnej

przelmc1owv·

O-

wuje i'ię ulicQ im. kl'. Skorupki.
t ł'zyn"l. ona rvwnież jezdnię klinkierową..

"VARSZAWA SZUKA WZORÓW

W LODZI. WydLiał oliwiaty i
J.U1Jtury Z:lrządu miejskiego w Lo·
lhi infllrml!j-=, że onegdaj hawiła w
del.~gacja komi~ji powszilcl:lJC~O Ilauc,~ani:t VI' Warszawie z przt

L<ll1 zi

\'.'odllic7.ącyru
('z('[c.

ks'zkudliLlskim na

DelC'g"ICj:l Z'lpozll:lła '3ię z urzą
tlz(,lli;ll1 li w szkolnictwie ft01Hzech-

m'm

ly

iv Łodzi or~z zwiethiła

szko-

IlU ldiezllc powszechne.

OSOBISTE,
WcZQraj powrćcił z doroczneg·)
urlopu wYPoczjIlkowego i objął 1Irz~c1owunie naczelnik wydzi2łu opi('
ki 'Toł!'~znej zarz'1du mje.i~Liego w

Lod'lti p. Tade!)-;z

Wisławski.

Na wszczęty r.tlarm przybyła polieja, która w wyniku pościgu uję.
la uciekających awanturników.

Wrznaczenle

mieJSC

na plakaty ~yborcz~

. _ Starost~ grodzki przypom~.A.
l~ wszel~l J'. odezwy" plakty ] .fIJsze, Ule wyłącza)ąIC drok~
wyborczych, m~ą być nakle...
ne tylko w miejscach na teIl
ccl wy.znaczOny~h w myśl obO"
wi~jąceg? I'OzpOr~enia •
dnu~ 1 ma.la 1935 r.
.
Nledopusz,czalnym zatem Jest
nakle.tanie afiszów i odezw na
murach domów i parkanaeh.
WimliJ niezastosowania si~
..,
do tego zarządrenia będą poci..
gani do odpowiedzia.lJności 'adminis,tracyjll1o - karnej,.

Na wczorajszej rozprawie nie
przyznali się oni do winy, prosząc
o zbadanie dodatkowych świadków.
Zastępca _ s. Wadaw KoŁódź silnie przeżyła moment ol ,
Sprawę odroczono na inny terzlowski.
brzymiej manifestacji, zorganizow:3 min.
Czło>nkowie:
Tadeusz Ho-' nej na rzecz śpieszenia z pomocą
szard, Stanisław KupczYliski, Illolakom, ciemiężonym przez cze·
Juliusz Lewstein,
Eugeniusz chów na prastarych ziemiaeh polZeJda.
skich na Śląsku Cieszyńskim.
Zastępcy:
Jan CwiklińsJd,
Manif'!stacja ta była wyrazem
adw. Zygmunt Menkes. Sewe. narodowej spójni duchowej MacleTyn Pfeifer. Walenty Walczak. rzy z Polonią w Czech€Kłowacji.
OKRĘG R. 16
Znalazła ona silny odzew w czu(komisariaty 1, 4, 6, 7 i 10): łych i wrażliwych sercach dziatwy
Komisarz z ramienia M. S. szkolnej w Lodzi, która uczucia
"'eWll1. - p. Adam Woj'tecki. swe dla cierpiących braci za Olzą
Wenecja-Rzym- N ea pol-Sycylia
Przewodniczący _ sędzia Jó- zamanifestowała również w sposób
zer J\ubiak.
godny dzieci polskicb.
Wycieczki 1/10, 15/10, 1/11 i 15/11
Zastępca - s. Zygmunt KaPrzykładenł tego było zachowa~iiiski.
nie się dziatwy szkoły powszechnej
Członkowie:
Bt'rtold
Do- nr, 42 im. ks. St. Staszica, która
branc, Ignacy Lcwiak, Józcf Mi z okazji imienin kierownika tej
lewski, Bronisław Reieher.
szkoły p. Maurycego Boruckiego.
Zastęl)cy: Oskar Frieze. Kn' samorzutnie i ochoczo zorganizo.
zimierz Oksza _ Slrzele~ki, K,,- wala zbiórkę i zgromadzoną w ten
7imierz Roszak, adw. SŁani.'>iław sposób kwotę 50 złot,'l'ch przekaza.
Pawłowsad.
ła na rzecz Polonii w Czechosłowa·
Łódź. Piotrkowska 60, telefon 104-00
OKREG NR. 17
cji.
(komisar. 8, ń, 11, 12, 13.
Przykład go,bień !1aśla.downic
Komisarz z ramienia M. S. twa!

I

-I II

14):1

Nr. 261

EASTEIN

wdowa po

Prezesie naszych Spdłek Akcyjnych
b. p. Maurycym Poznańskim
.1TI_rl. dnia 16 ""rześnia r. b. . , Lausannle.
nieodżałowanym

Zwłoki złożone zostaną w grobowcu rodzinnym w Łodzi, w piątek, dnia 23 września
o godz. l-ej po południu.
W Zmarłej tracimy członkinię Zarządu o wielkich zaletach umysłu i s~r.ca, której
pamięć zawsze żyć w nas będzie.

Zarząd

PI.

W dniu 16

września

r. b. w Lozannie

l p. z. Silb rs ei
W

Zmarłei

sacbowamy na

Silb~r5ieiDił ł

Wzruszeni ciosem, jaki

Sara Poznań

Zarzad.

lekką b~dzie.

i wYchowanki ..Prmuliska" im. IIIIIh.O.
Markusa i Teres, Silbersteinów·

DełSORel

8łtł~dap.

Kolegę

HEN

wyrazy

na~go W8p~.

Pracownicy biurowI

Firm, oPinkas Gerszowski I S-ka"

radlOSłllcllBCle pracują SDOłeclllie

Łódź Jest Jednym I: nlelkznycli
miast rozgłośniowycb, która posła.
da dobrze rowiJaJącą !ię sieć GrganizacJi raclknr7cb, pracuJąCJcla
skutecznie dla rozwoju radiofonii
polskiej.
.
Do organłzacJl tych naleZy zali·
czy~: Wojewódzki Komitet RadiO-l
fODlzacji Kraju, Lódzką Rodzinę
Radiową, Lódzki Klub Radioamatl)·
rów ora~ Klu~ .Radionadawców.
OstatniO z Inicjatywy Rozgłośni
Łódzkiej powstała w Lodzł nowa

naszego

B. P.

tracimy w:jeloletni~ Protektork~ ,.Przytuliska a, pamiiĆ, kt6rej

.Iab zbiera(zu znaczk6w pocz••

dotknął

p. K. Rubina z powodu śmierci Matki Jego

aaW8Z6.

Niech Jej ziemia

mali

ÓW

lłkc:gjn t:h
Pioirkowsklei l'IanulakiorQ

Sp.leli

"u"

Z po-woda sgonu

• p. He i ubin

oryginalna organizacja ęoleczna, tekę dla żołnierzy.
której członkami są dzieci korespoo
Dotąd do rozgłośni wpłynęło już
dujący z rozgłośnią.
. kilkanaście tysięcy zuiytych znacz
wyt'słamy szczere współes1loie
DMaJnU współpla
Jest to dziecięcy Kluli Z1rieraeZ) ków pocztowych. Zainteresowanie
cownikowi
p.
L
RIbI
.....
orali
pozostałej
Rodainie
Znaczkó" pocztl)WYch.
klubem wciąż wzrasta.
Znaczki te zbierane, nadsyłane
Akcja ta podkreśl~ ze nie tylko
przez małych radiosłuchaczy, zgod- starsi, ale i dzieci p:acować mogą
nie ~ projekte~ łódzkieg? Wujka ~połecznie, jedynie należy nimi od·
RadIowego, ktory tę akCJę zaaran-Il,owiednio pokierować. I tę funkcję
Po długich i ciężkich cier!Jieniach zmarła dn. 22 lI'l'ze§nia rb.
zował - przeznaczone zostały na właśnie spełniło tu radio, którego
Polski Biały Krz?,ż, fundusze uZY- moiliwości, jak się okazuje i mo~
skane ze sprzedazy znaczków PBK sugestywna są naprawdę duże. Ak.
(za Ol. poprzednio prl}' ul. 6-go Sierpnia 13) przeiywsllty lał 74.
przeznacza jak wiadomo na biblio · cja poza tym nie Jest pozbawiona
Wyprowadzenie drogIch nam Jlwl~k li: domu pr~edpogt'zebo.ego
momentu dydaktycznego. Zwraca
naltąpi dziś, w piątek, dn. 23 w~ześnlll, o godz. l-ej pel pot, o cJlym
(.na bowiem uwagę rlzied na tak
zawiadamia pogrll2:0na w głębokim smutku
RODZINA
aktualny d~iś problem walki z mar.
21.10 "Kalejdoeliop".
fi':)tr~wstwem.. W tych ~arunka~h
DZISIEJSZY PROGRAM
2200 Koncart symfoniczny pod .bowlem . b~~tlzytecz~y • Jakb~ 61~
RADIOWY
6.20 l\lllzyka z płyt i gimnastyKa. d\'r. Fitelberga z udz AIlgeliki Mn. zdawałl> I Ulkomu juz me pO!izebllY
znaczek pocztowy, ma swoJą war·
7.15 Koncert poranny w :wyk. 01- r~les.
Murzyni zatrudnieni w Illfrykań z najpotężn'ej:;zych toWlllrzy8tw potoŚć.
$.kstry dętej.
ski
ch kopalniach złota uciekają się łudniowo - afrykańskich przekomaW dniu 22 września odbyło się
8.10 Cią.gni~uie miliona ' - ! trans
AUDYCJE ZAGRANICZNE
od
niepamiętnych czasów do naj' lo się niedawno, Ze tnlei roczaie ..
walne zebranie człorków Klubu
):,isja..
LONDYN (261)
różnorodniejszych forteli, aby prze- koło 50 milionów zł. z powoda
Zbieraczy Znaczków P()(.'ztowych,
11.00 ,,0 Kocie, który ehadza.l
i DROITWICH (1500)
mycić kilka gramów złota. . Jedno owych kradzieży. Na 400;000 robot~
własnymi drogami" - słuchowisko 21..00. Symfonia D-dur Beethovena. na lttórym wyłoniono zarząd i omaników zatrudnionych w kOJlalniaeJJ.
wiano metody pracy. W zebraniu
1125 Rewia. skrzypków (płyty).
BRUKSELA (48<1)
z czego 360.000 murzynów, kilka
12.0;} Audycja. południowa.
20.00 "Tny 'Nalce" - operetka O. wzięły udział dzieci w wieku od 10
1;. T. K.
tysięcy opuszczało pracę po odslado 13 lat.
Piotrkowska 101, tel. 12t-53.
żeniu pięcioletniego kontraktu i ży13.45 Fantazje i uwertlll'Y (płyty)
Stra~sga.
Podaje się do wiadomości, że wy- lo sobie spokojnie dalej z rent)".
1420 Muzyk:t obiadowa (płyty).
PRAGA (470)
cieczka. . do Willlll. wyjeżdża dziś Zaczęto szukać. Okazało się, że nie1515 "G'hi,) ł:>yłem la.tem i cc 20.00 Uwertura. "Kl31'Ilawal" Dwo
o godz. 20. ZbiÓ!'ka na. dworc1J którzy z górnittów wyrzucali kawał·
widziałem" pogad:wka..
rzllka~ Koncert skrzypcowy Go
1600 Koncert rozrywkowy w wy
darda.. Scherzo Nedbala i Polonez
Łódź
- Kalisk!..
ki kruszcu nazewnątrz za pomocą
za nieprzestrzeganie
Zapisy na. wycieczkę do Ciecho· miniaturowych k.atapult, po czym
konaniu orkiaetry.
Liszta.
przepis6w
cinka i Torunia przyjmuje 8ię tyl- jacyś ich wspólnicy zabierali metal.
16.40 Pvgadauka konkUl50wa.
PARY t (16·~8)
16.45 "Horo1y~zcze nad jeziorem 23.00 :::ymhn.i.a Frant'ka,. "Chmury"
Przez referat karny inspekcji p.·acy ko dziś od 19-22.
Inni posługiwali się psami i golęŚwiętmn" - felieton.
l' ,.,.... więta" Debussy·e.!!.0, Hiszpa.ll w Łodzi ukarani zostali wczo'l'a.i:
Uruchomienie kursów języków. biami. Ten system tak się rozpo- J'
"
J. JAKUBOWICZ, krawie~
i1i6·
ska ra,JBodia. Ravela:
skie"o 5C) na 50 zł. grzywny za zatru~. - Juź w najbliższych dniaLh um- wszechnił, że ?ostanowiol1o wytępić
17.0ll "Pamiątki po Kościuszce w
Ujeździ,~"
(Archiwum Hrabiów 0-HAMBURG (332)
nianie pracowników w święta, l.oong ..tl chomione zostają kUl.sy ~ę~yM,w: wszystkie zwierzęta, krążące w 0strow,;kieh) - felieton
19.00 Oktet F-dm Szuberta.
TŁOKIŃSKI, właściciel samochodu Clę ~\ngielskiego, fra.ncus~ego l zydow- brębie ek.sploatacji. Oczywiśl'ie, mu·
17.10 Arl-3 o~retkcwe i pi(\se:\1ki.
MONACHnTM (405)
żarowego (Targowa 15) na 50 złotyc~ skit"go dla począ.tkuJący~h . i za- rzyni słosowali nieraz stary sposób,
.
grzywny, za zatrudnianie pracown:1800 Maszyna rot<'lCy)na - po- 20.20 S,'reo.'td..'l. nocna :Mozarta, Kon ków w niedzielę, Majer FAJNZYLB~R n.wansl)wanycb ..Im:ormacJ? 1 .swze polegajacy na poły'kJaniu metalu,
~adanka.
cert fortepitmowy Es- dur Liszt.n., (Ogrod.Jwa 9) na 75 zł. za zatrudma- gćły w sekretal'l8.·me codzIenme 011\ jak i di~mentów.
, 18.10 S0rgillsz Taniejew: Trio
Suita
Car Sałtan" Korsakowa., nie prac{)W'Ilików w nocy, M. KBEBSZ 18-22.
.
"
właściciel sklepu (Plac Wolności 7)D ·dur 'lp. 22.
Poemat symfoniczny "Mazepa." na 50 złotych grzywny, z tego samego
184ii Kronika literacka.
Liszta.
tytułu, Ida ZANDER, właścicielka try·
19.00 Pieśni i 31ie W "'Yk. Szret.
BUKARESZT (365)
kociarni (P(}ffiorska ~8). -?a 75 zł&tyc~~
terówuy.
•
J GRYSFELD, własclClel ekspedYCji
1Q20 Pogad~Dka aktualna .
:J!:lWi'\!)l "Wolny 8trzelac" - opera (Plac W.:Jlności 6) na 50 zł. grzywny,
.
W"
k"
(' lcr::t.
r.1l pracę w nocy. oraz He~ryk KOL1().3ł l "Wesoła
ar.zaw a -..
(55n)
SKI, wł~<cl'ciel
pończosza.rn~ (Narut;)m_••
zwl-;
BUD APESZ T'~
~,
Zapisy na ] ek'
C1L'
... ,li'1i'>..
ki ncert rozrywkowy.
. "
' . o w wicza 43) - na 2 tygodnie bezwzględg
20.45 Dzl;mnik wiec;zorny.
119 40 "A~da - cp~ra 'erdle " . nego aresztu i 500 ~ł. pzywny, za. nAl. lOSelUSZli 53
-1-:)
~1.()Q "Zbyt długi język" - po·
wyk. zespołu tc!atru .,Scala v, trudnianie praoowmkow w nocy l ViI I \._ _ _ _ _----------------...,..--~llediol!:wie (płv. ty).
godzi·nach nadliczbowych. (1)
.~
gadaŚ", pra,wnic.a..

Firma "PinklIS Gerszo.sld I S-lu'"

I

I

b. p. RJwka Adela GrJnbaum
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Na ławie oskarżonych

Z

się komin .fabrrcznr
Skazanie wlaiciłiela labrgki i maJs.ra

Iii

Prze.1 siJiem okręg,wym toczył
w dniu wczorajszym proces
przeci'.... ko przemysłowcowi Juliuszowi LOREROWI, oraz przedsię'
biorcom
mura1'skim
Józefowi
SZCZEPAl'iISKIEMU i Zygmunto.
wi MAKOWSKIEMU.
W lutym r. b. w f~. bryce Lorem
pr zy . ll1. Hipotecznej 6. zawalił się
, k, Jinin fabryczny. Komin runął na
zabudowania fabryczne, uszk1adza·
jąc budynki i :naszyny w kotlow·
:;i, stacji pomp, suszarni imagazy·
nach. .
W momencie Katastrofy faoryka.
l y ł:t w palnym ruchu. Spadające
. :c gły przebiły dach i podłogę pierwi5zegtl pi~tra., tr.miąc trzy kobiety,
a wśród nicb Apolonię RIST, która

w wyniku

&ię

doznany~b kontuzji
później zmarła.

"

kiJka godzin

Lżej~Le obrażenia Odllio~ła

robot,

KINO

(; Ił

Wczorai
W todzi...

się zgłosił

nieporozumień

~-l

Pod

aOtOWE

Dziś premier~!

Motto: .. .Ich miłość narodziła si~
we mgle wielkiego portu,.,
...Ich szczęście zginęło
za mgłą ...

ARCYDZIEŁO

KINEMATOGRAFII FRANCUSKIEJ

składu

.Złodziei
ollradzionr
na
daneiHu
sam
do komisariatu
,N'a.ak"utek

SIN O

SKI na. półtora roku więzienia, MA- Pocz, 4. 6. 8, 10
KOWSKI na 8 miesięey, przy rzym
Lohrerowi i jy[akowskierou sąd karę
zawiesił. .

nic~ Fra'lciszka
Bł..A2EJEWSKA
i magazynier Robert FAJFER.
]>rzylJyb na. miejsce kata8trofy
komisja stwierdziła, ż~ komin wznic
siLny był w r. 1932, a. w !"oku 1935
zostal bez; ~zwolenia władz przerobiony.
Z mieszkania ,Józefa TOMASZEWPrzy ~zyną. katastrefy była wa- SKIEGO
(ks, Brzó5ki 9) skraduono
dliwa budowa.
.
garderobę, ,,'artości 200 zł.
W wyniku dochodzenia do odpo,
- Z mies~kania Eugenii DOMAGAwiedzialności pociągnięto właści LA (Krawiecka 19) skradziono rzeezy,
warto~ci 15Q zł.
ciel3. fabryki i pnOO.siębiorc.ów.
- Do kiosku Stanisławy FRYDRYCH
Wezoraj po wyjaśnieniach stron przy ul. 6 Sierpnia l) dostali się w noey złodzieje, kołórzy skradli maczki i
!ląd ogłosił wytlJk
LOHRER został skazany na 10 ka,r ty p~towe, oraz weksle, na ogól·
156 zł.
miesięcy; wię7jenia, SzCZEPAŃ- ną- sumę
Policja zatrzymała Zenona BLASZ
CZYn, bez stałego miejsca zamieszkania, za kradziei ó d. gotówką ze
m~ w restauracji PMY PL Wolności
. 11, na szkodę Henryka PAWLAKA,
(Chojny, AL Woln<»ci 36).
rzekomo dla kllent6w, a de facto do pasera
- .Policja spisała doniesienie karne
na Zofię PAWLIKOWSKĄ (Batorego
W lipeu r. b. I brygada wydg,.·
Przesłuchan.y Rajcbma.n przyznał, 22) i Berlhooda FBAIGANDA (Batore·
lu śledczego poinformowana. zo8ta. Żi! wymienieni . pracownicy wyda- go 40), 7,a prowadzenie pn!!ecbiębior
la, żt" na. tereme Udzkiej Manuf&k- wali mu sztuki towal'U rzekomo dla stwa, bez zgłoszenia w wyd·~ale prze·
wry, Piotrkowska. 60, uprawiaue są klientów, a de bcto zwożono je do mysłowym zarządu miejskiego.
- Na al. Rzgowskiej znaleziona zo·
systematyczne kradzieże towaru pa!era Kona, który rozsprzedawał stała sakiewka damska brązowa, któza pośrednictwem woźnicy szioula je. ,:J:li~i~~.t_~:.:Wi, :~.
rą prawy właściciel może odebnt.ć w
.
XIII komi!ariacie poJiieji (uL RzgowRAJCHMANA. Kradzion' towary
nlagaz.ynowa.n.e są 11 pasera MojieKon, pa.s~, nie przyznał -8ię d~ ska 27).
- Na PlaCll Dąbrowskiego zemdls:::za KONA.
winy, ale pogrą.żyły go zeznania
la z głodu, licząca 96 lat Maria MIZarządzono dochodzenie. Kierow Gr05IM.n&, kUry udowodnił jeg:) CHALSKA, bezdomna. Sędziwą IItalJil~ firmy Dawid ST AHL POCZątkf'- winę, a. nadto oskarżył go onama, ruszk~ przewieziono do npitala iw. An
wo tłumaczył, ża wogóle nie wie nic wianie do sfingowania napadu ra- taniego.
- Pvzostawiony b~ opieki 8,mie,
t . kradzieżach, potym jednak pny, bUDkoweco i pn;ywla~czenia
pie. sięczny
' Jerzy KOBYLINSIU, (Sanocka
z
znał, że podejrzewa o kradziei nłęd l·
: " ''' '~ '~..
29) wy,'Vt'ócił Da llieb'ie naa,nie ' z
wodą i cięiko Gę poparzył.
kilku pracown.ików, a mianowiciel Wewra.j 'W'SzyimY oSKarieni sta- wrq~
Samobójczyni,która CIIlegdaj ,..
M. J. KONA, A. GROSSMANA i nęli prud s~em. Sąd po rozpozna- bramie domu, przy ~ PiotrkowL. AUER~ACHA, ktQryc.h JWołnił aiu sprawy zapowiedział ogł~R!ftie skiej 90 otruła lię kwasem 1IOłnym. 0z pracy.
'(
• 1'l1~. Da 3 p'Udziemlka,
kanJ.a się 2O-letaia AlUIa ZDlEBSK'"
(PioUkowska 92). Prz,.,_ ~
stwa - zawód IIlllM1ly•
- Na ul. Zgierlkiej ~ uajeclul·
na przez tramwaj BrotIIIisława ~. ,

W,woZili towar 'ze

.

Itoni~ lIlMe& ."

BJJ!goMe1.Y

1'l th D. L ROZENSTEIN opuścił \ zgłosił się do komi.satia\u iaki~
J
d .. l ,.: '
. l, ł
łod
l_~ad·
ld
h('l~l ro Zlele SiU. l za.mleSZ1I.a u Ula Dl
;1 ~;;Gb,..;I~
.........., SlU
&ląc !.ame (I,
JC'll1ego szofera., Arona. BACłł~ wame, 1Z w nocoym lokalu Ikraktóry dawał mu lokum i lltnym&- ddono mu 5GO zł. Był to włdma
!!ie wzami.8.n M pomoe
ny- Rm:enstein, który nie !pOdsiewał
&1 rzcniu i napra.wia.niu samoehodU./ się, iż zosta.nie zidentyfikowany.
W marcu r. o. R<nenstein skradł
Aresttowano go i wczoraj eka.za.~
&zoferowi 2600 zł. i zbiegł. Rozesła, ny został prz'3z sąd okręgowy ' W
ue- M nim listy, gońeze..
L~zi na 8 miesięcy: więzienła.

pn,.

KOWSI.ł,

bezdOlll!JL

-N.lłll1~~

prze!! ':"ÓS 10-tetD.ł Tadeasz OJ :
BA.~ lv.:"le]5b. 11). który doIlIlał Ilht
manIa
.logI,
_
przy
ut Ogrod-ei ~ca • .
~

gła z~iła ciężko , ,,, SJowę S2-ldDłego

Taden. . 'rOSIA (Wiejsb III·
C-

d · · · ki

~ą

(Il

starosCUls

skazał:

Henryka KAL~ (Labelab
..,łaśckiela domu na 300 złotych
grzywny ' za niewykonanie reDlOl!ltn
swej posesji.
Józefa MROŻKA (o,mdowa 3&) lIa
usiłował okraśf mieszkanie sędziego śledczego
3 dni llawzględnegQ aresztu. i Słani.
sława \łBUKA (Jodłowa 9) na Ej dai
W lip,::n r . b. usilowano włamać f;i'Zt!z dozorczynię, ktqra. spostrze. bezwzgL;dnego are51:tu, za wylewlUlie
się do mieszkania sędziego śled- gla · złodzieja wychodząeego z lu· d<l ścieków ulicmych Dieczystości z po
czego ORLIKA, przy ul. Andrieja pem z mie..zkania sędziego. Był to sesji przy ~icy Miekzarskiego 30.
Bruno BRODACZA (Niciamiana 21,
nr. 32, korzystając z nieobecności Dawid_MONSLAJT, uprzednio już
na 7 dni bezwzględnego areum za to,
l>ędziego, który z rodziną bawił lIii\ karany za różne przestępstwa.
iż na ulicy Pomorskiej jadąc row~,
wywczasach. .
WClorąj li!' są.d7.ie grodt:kim skoa.. rem po chodniku, najechał na HenryKra.clzi eż
zo stała, udaremniona. zany został na dwa lata więzienia, ka FILIPCZAKA (Doły 8), który został poważnie ranny.
SZ. DYMANTA (Pomorw 53) !la 3
dni bezwzględnego areszt,u, za nienale,
żyte wykonywanie zamępezej służby W spaniały dramat z życia ludzi wykolejonych wg. oryglwojskO'Wej.
nalnej powieści Pierre Me OrlaDa
Skuteczna akcja komitetu radiofonizacji
Moryca i BHmę SWIĘTOSŁAW·
SKICH (Sienkiewicza 11) pierwszego
W r. gł. znakomita para aktor,ów
W l ok al u inspekr ji pracy pod d€li zakładjw przemysłowych w na 50 zł. grzywny, a drugą ne. 30 zło·
.Jean Gabin
J r zewodnictwem i nż , \Y:vrzykow· ~prawie dalszej radiofonizacji dzid- lych grzywny za niewpłacenie składek
(niezlIpomniany bohllter • Towlluy"y br.i"
~ki('g o ] w i c~prezes..'t wojewódzkiego nic robotniczycb, Jak wiadomo, na do ubezpieczalni społecznej.
Gerszona KBENICEBA (Kilińskieg.,
kt. mitet 'l r a diofoniza cji kraju w Ło, h'renio Łodzi, Zgierza i Pabianic
Michele Morgan
n.& 100 złotych grzywny za n1ewy'
uzi odbylo ait: zebra nie przedstawi, akcJ'ą tą,, W.K R.K. w I_odzi, obJ'a,ł 116)
(pamiętna s filmu .Zbłlld~lłem·)
konanie w terminie remontu d1>mu.
dl'tąd 42 zakłady przemysłowe, w
Surę GUTMAN (St. Rynek 2) na 2 Reż. Marcel Carne
których robotnicy mogą; zaopatry- dni aresztu, za uprawianie handlu u'
'f~ Jm
D i
Ja wać się w tani odbiornik kryształ . licznego na ul. Wolborskiej. Z tego sa,
iLHl .K fi l'.
•
mego tytułu na -t dni aresztu Fajgę
k<owy, płatny w rat:'ł.Ćh po 50 groszy ŻABSK" (Limanowskiego H).
TEATR POLSKI
R. GOMOLlŃSKĄ (Zgierska 53) DIl
Dzi', w ~ob o tę i w ni e dz ie lę o 20.30 tygodnir.wo, W ten sposób w kr(tNależnośe
kim okresio Cz!l.~u umożliwion') 3 dni areszlu, za zakłócenie spokoju
kolned b Laszla " W perfumerii".
\V SOl)o[<: i "" n iedz ielę o godz. 16, ~j 1 500 robotnikom sluC"hania audycji Pl!b!i~a~~o ~rzy i~iegu ulic Nowo
nale.y
obliczy według ilości faktycznie
prze.
"
lDleJskleJ J PołnocneJ.
(..
_
la .med ia O. \YjJde'a "Brat DlI~rn")
radJOWYlAl..
. '
.
Władysława DnZEWOSZA (SZOli!!.."
pracowanych dni
trawll y' dl a m to dzie ży szkolnej.
Na zebramu stwIerdzono duze pG' Rokiciń~k3. 30) na 3 dni aresztu, la
•.
I •
b k l ' . 'h
1 EATR POPI'LARNY
wodzenie
akcji i pOl'tanowionG zaczepianie przechodniów Da ulicy Ni', W. swoIm. czaSie, na mocy orze.jPU' na ~zy, zaro e . ;~ o\> al,IlJ\;/.
Dz iś, I) godz. :W.t:> sztuka Wlod~i, akcję tę pogłębić na tE.renic tyr.b 42 rulowicz!l.
.
n
cze,D1a Z dOla 3.8. 1937 ro~u. o ~- trz.ech mtesu~cy podzle~:~ prz_~z ~ło~~
11li f'rza l't'r7.Y"lski('go " Asz antka".
zakładów pnemyslow\'t'h,
~braD1a MonĘ. (KamIenna 3) ~a:J I.onczeoiu zatargu we włoktenntr.- , dm, w których robotmk .fak.~cz1l1e
u
't l
k . . ~. f .
.. dm are§"!:tu, za melegalne upraWIanIe lwie powstała tak zwana komisja pracował, po czym w\'nlkły Iloraz
. '"JA I F~i'\ICZANKA"
, " pIa ,e ' , se (jJa rauo olllzaCJi handlu owocami
' . .
I •
• ć
"1 "
"Kll\ ~... PILHAH~tOl\1l
dzielni,:
·rtho~niczych
.
.
zwołuje
na
Feliksa SZELERA (Radwań!Jka 19) rozjemcza, która ml~dz~ innymi za- na ezy ?omno~y przez I osc ~?~
'
~\' najbliższyc h dn wch prz):~)ywa ~ ~t<":'pnf' zchranie przedstawicieli za na ; 100 zł. grzywny,. z zam.ia!lą na 1~ la!wiala kwestię, w. Jaki, sposób na~ l wszedOlcb .d.n~ pracy~ prz~p.adal'!·
Lodz i i w y stą pi \\" fil harmollll zespui kladów l)r~enJv"lowvch,
kwryill dlll aresz~u, za to. l~ w .sweJ ,droger~1 lezy ..lbliczać naleznośc za ~rl.op~ cyc~ ~ OI{reSle .•urJ~pu.
.
....u r'. zaw,l,j ,·"o
t e'tiru
,.S.lj " ze znako. . u d'
ł" d l' . l C)~
Ił Ibezprawmc sprzedawał srodki lecznl' robotnicze
.
Mle]3COWe
zWlązkt · gospodarcze l
"
.
•
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•
weznl1e
Zla
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1
o
za
a·
.
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.
'
mitą
al·tv, U"l Lucy n ą SZl' ZCP:Ul~~ą .. K, 1"
• '. ,
'I cz~
. GBOSMANA (S ódmie'''ka· nr l W z"iązk'u Z powyższym inspek, I I'Tzemy"łowe przyjęły powyższe wy'
B Clld ll .1 Krasze w ~ k ą, S, \\ olll1s~Hll, ({ \V. .
.
"
rona
,
r
J'"
i_I. i ' j .
I
kt
T do wia
T.' Za l~ rz~wsk i m i baletem OstrowskieNa ~z akład y te roz;;zerzol1a będ:r.ie tOę) .' na.2oo zł. grzy~'ny, .za nielegalne torały pracy. wy ._n a ą, ze l~r o~y .psnte~t~ ~uspe ora pra~~
.' .
b
"O na (" ul e, k l un' "y ~ta \\ i o p erC'tk ~ l ('JUawhna. ~i- (,'a
która. (10 koD.'a UdOW1l"lClWO.
, . , te nalezy obhczac w ten "posob. ze , domoscl, Jednak własne stano\\lsk()
;, 3 :lldac\l p. I. .. K1"\ "<l Leśll i czanl,a':- l rlJ
J :pk ," 4~ f' b 'k ' .
Jakóba ROZENTALA (~eglehll~~~a według cennika biezącł.'go obowią· 1 zajmą rlopiero 1)0 uprzednim pr:r,e
Re źne ri,. i j ll ~ccn iza cj c \Y llolda ZdZl ' L 'du ,o'Z" ,J.t.lU j 6 .w! _' h~"o~c 'h'· f) VI 8~) na 30 Id. , grzy~nYia za meodll?w"') k zującego W cza.. ie udzieta.llia urlo-llIvskutowaniu tej kwestii.
tow!ecki ~~(O,
( I ZI , ~gl e ,zu l p a laI!)(~aC ,
Ale zezwo ema na ra.
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przyczynią się

Jak nas informują, fabryka
kotoniny wybudowana przez
przemysł bawełniany nie zaspo
koi całego zapotrzebowania na
ten surowiec. To też obok tej fa
bryki będą mogły rozwijać si~

giatdv warszawskiej

również inne zakłady kotoniza-I strony przemysł będzie miał m
Na d&iaiejszym zebrani1l giełdy wa
cyjne, których produkcja po- pewnioną do!>tawę jednolitego lutowo· dewizowej 'tV Warszawie tenstawiona będzie na odpowied. surowca, z drugiej zaś położy dencja dla dewiz była słabsza przy onim pozi,omie.
kres wszelkian niezd:rowym flu:k brotach małych. Notowano: Amster·
dam 287.ro, Bruksela 89.88, Kopenha -

W ten sposób - roaniem na tuacjom na rynku surowców ga 114.40, Lond)'ll 26.&2. Mootreal szych informatorów - z jednej lnianych i konopnych_
5.30, N. Jork ó.31Ys, Nawy Jork kabel
5.31,75,

Dalsza

Pary! 14.38,

Praga

18.2~,

z1Nyżka

walorów

I

zdając

sobie sprawę z doniosłoŚoCi teg'o
zagadnienia przystąpił energicznie dO rOzwiązania tej sprawy. Plantacje konopi jugosł0wialIskich , które zostały 'W roku ub, załołone , wydały Jot
pierwsze plony. Konopie te niedługo zostaną przerobiOne w 1m
duJącym się ~łe eEyaczalniaeh, 1'0 ezym poddane 7;~ta
ną dalszym pr~om ko1onłza
cyJnym.
Iiontrol6wa~

•

Sztokholm 132.20, Zurych 120.45, Bank
Pohki płacił za dolary amerykańskie
5 .28~, unadyjskie 6.26~, floreny hi)leDderskie 286.40, franki francuskie 14.32, franki awaje. lI9.fi, belgi ,Giełda dyskontuje pokojowe załatwienie zatargu sudeckiego
811.63, fanty Ulgiekkie 25.63, palestyńskie ser. V również podniosły się o skie 24.70, guldeny paósk.ie 99.76, koNa rynku walorów, tendencja dla kursów następujących:
.
rony ezeskie od 6 do 20 kOf'Oll 13,80,
papierów wartościowycb była w dal
4 i pół proc. państwowa pożyczka 100 pkt. Obracano nimi po kursie duńskie 118.&5, aOl'We5kie 128.fr5.
szym ciągu mocniejsza.
Zwyżka wewnętrzna zwyżkowała o dalsze 64.25 w płaceniu, 64.75 w żądaniu. szwedzkie 131.65, liry włoskie od li do
kursów, która ujawniła się onegdaj 11)0 pkt Obracano nI'ą po 6475 w
80 lir6w 19.60, marki fi61kie 11, nie·
•
.
5 proc. listy zastawne m. War- miecJcie srebrne 83.
w lekkiej I nieśmiałej formie, przy- płaceniu,
65.25 w żądaniu.
szawy z roku 1933 poprawiły się
AKCJE
brała wczoraj na sile ł podniosła
3 proc. pożyczka inwestycyjna o 125 pkt. Za grubsze odcinki plaNa rynku akcyjnym tendeoeja wyniemal wszystkie papiery o śrecfnio również miała tendencję zwyżko eon o 73,25, żądano 73,75, zaś za I' bitnie zwyżkowa, obroty ognmicr:one
100 pkt.
wą, jakk()lwiek niejednolitą: I em. drobne 73,50 w płaceniu, 74 w ia.-. wobec o,zc:zupłego zaofiarowania. Not.)
•
240 k • b
wano: Bank Pobki 123, imieuoe 122,
Jak Już onegdaj zauważyliśmy. popraWI'1 a Się
o
P t. l o raca- daniu.
r Węgiel <'4.25, 34.7.5, Cukier 38 - 38.50,
srery giełdowe obecną zwyżkę tłu no nią p() 83.15 w płaceniu, 83,65
Starachowice 42.25 - 43, tyrardów
mac-ą pewnym wyjaśnieniem
się w żądaniu, zaś II em. tej zwyżko·
5 proc. listy zastawne m · Łodzi 62 - 61.50 - 62, Ostrowiec 62, Lii.
sytuacji. Groźba wojny - zdaniem wała o 200 pkt. osiągając kurs 83.75 z roku 1933 zwyżkowały o 110 pkt. pop 83.bO - 85.50, Haberbnseh Ó1.bO,
Na rynku pryw~tnym obracano ni . / NorbJi.n 94, Modrzejów 18.75 - 18.
tych sfer - jest obecnie o wiele kupno, 84.25 sprzedaż.
PAPffiRY PROCENTOWE
mniejsza, niż kUka dni temu, przeZa serie I em. płacono 91.25, :ią· mi po 65.15 kupno, 65.65 sprzedał.
Dla papierów procentowych temłfJll'
ciwnie, zarysowują się obecnie po- dano 91.75, II em. 93.75 i 94.25.
Na rynku akcjowym _ tendencja cja hyła wybitnie mocna, przy obroważne możliwości pokojowego za·
5 p. roc. .pożyczlta konwersyjna wybitnie zwyżkowa. AkcJ'e Banktl Itach znacznie zwiększonych 4 i p6ł
proc. wewnętrzną. Notowano: 3 proc.
łatwiania zatargu, co
oczywiście po d nIOS ła su~ o 175 p k t. P ap ierem Polskiego poprawiłY się o dalsze 50 ln-west.
lem. 82.50 _ 83,50 _ 83.38,
zostaje zdyskontowane przez gieł tym obracano po 68.50 w płaceniu, pkt. o.. h.\gając kurs' 122,50 w płace. seria lem. 91.50. II em. 83.50 - M.
dy.
69 w żądaniu.
nitr, 123.50 w żądaniu. za okaziciel- seria II em. 92.50 - 94, 4 proe. doIaNadmienl~ należy, iż podobny
4 proc. prem. pożyczka dolarowa skie zaś 121,50 kupno, 122,50 sprze- ~~~: t'~~~' P~o~. P:!n~~a:;'j:'ę~~
optymizm wykazują również giełdy (dolarówka) była Jedyną pożyczką, daż za imienne.
1 proc. Konwers. 68.2'5 - 68.75, ł j pół
15proc. ziemskie 63.50 - 64, 6 proe,
zagraniczne, na których spadeli fun- któl'lll zanotowała wczoraj spadek
..
kursu Kurs jej obniżył się bowiem
Powazną zwyzkę kursu zanoto- I Warszawy II: 1933 roku 72.60 - 73.60,
ta został zahamowany.
Obroty na rynku walorów były O 25 ~lct i płacono za nią 41 50 wały akcje Zakładów tyrardow- I odcinki po 1.000 dol. 73.75, 6 proc:. Ra
skich. Kurs tych akcji .podniósł się domia 60, 6 proc. obligacje W-wy VI
wczoraJ doś~ znaczne i objęły na· żądano
4 proc. pożyczka konsolidacyjna w stosunku do ~negdaJszego o 500 ?~x 7~.6 &r~c·;!:~gPo~~~~:-:k~~
wet takie walory, którymi od dłut.
poprawiła się o 100 pkt. Za papier p!{t, przekraczając normaln! .pD . 79, 8 proc. przem. polskiego funt. 92.
&Zego czasu nie obracano.
zlom o 200 pkt. Obracano. mml po W obrotach pongiełdowych Rudzki
Transakcji papierami wartościo- ten płacono 66,25, ządano 66.75.
.. i pół proc. Jisty zastawne ziem. 61,50 kupno, 62,50 sprzedaz.
11.50 - 11.60, 3 proe. renta ziemUa
1ł')'IIIł dokonywano wczoraj . według
odcinki po 1.000 zł. 50 - 61.50, ed·

Według
bowiem projektów
Biura Plan.owania przy ministerstwie Sikal'u impOrt surOwo
ców zagranicznych ma być w r.
1941 ustabilizowany na jednakowym poziomie, zaś zwiększe
nie prOdn.keji odbywa~ s1ę ma
w oparciu o surowce krajowe.

Pragnąc

23 wrzeSnla 1938 r.

Rqnek pzenzęznl}
Urzedowa ceduła

do uzdrowienia stosunk6w na rynku surowc6w lnianych i konopnych

Na łamach "Głosu Porannego" niejedn(}krotllie omawialilś my zagadnienie surowców kra jowycb, a szczególnie surOwca
kotoninOwcgo. Podkreślaliśmy
,;'spólue wysiłki rządu i Jłl'zemygłu bQwełniane~o,
zmierzające do stworzenia własnej baz~r
to'UrOweOwej i częściowego
uniezależnienia się od
su.roweów zagranleznyeh.

Przemysł bawełniany,

Ł6df.

kOloniził(gjD~

zak adg

Now~

owv

GLOS HA

I

eaIO-

kształt

produkcji kotoniny oraz
przyt'SyD~ się dO je.• osprawale
nia. przemysł bawełniany pn;ys l~pttje
(Jbeenie do łmdowy
włnsne.; fabrylki kotooiny, która
~ anie prawOOpodobuie w cen"'a'ln!M ~.r~ J)1'zemydmrym.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ci n ki po 500 zł. se oddJrł:'
Kapitał zak!adowy te} aowej
po 100 zł. 72.
~ół'ki kotoaizaeyjneJ, wyuOlKtł Wladolno.cl sport:oWlr.
eJ" pól mJR..- lIotyełł., poIIWOII
,
•
GlEl.DA~

42.

' ,

".71.

:(Sfii.'"r= lICZJeJ Dokazali
lelase
h '--' . ...." h H l
"
bItne taaeXeaR dla ułts:trbd!towll!
nia !ię podały, . . .~ ,. ",=". _
cen ~ Ni'OWCii&..
1 -1 "1"/ r t

•

.....-L

" ~IZ,1"R1

"
L'"
WieczorowycH
wysclgac

~-

~aDrIIł
"'1 LSi)C'era roagraDJ
~o~e ZIl~y Jmtonf~ IOItaI na toru heIeDows1dm między
""Y n ~~ ,l)l'Ze~ ~ naroclOWT IUDel'7kdtk1 "16ct pabawe)numy, prOdukowai 1łęc1~ rami na 200 ~ toru • adzla.
systemem IN.
L G. łem cswMd doekoaałyeh kolarą
F~DI~. kł6ry -.tał dUHIdcb, trzech par ·stołeezuycll ł
llledaW1Qo -.AU;plony.
adcla lokaln)'Ch.
Wyścig miał przebiq wyktkowo
Interesując)" l upłynął pod znakiem
rywalizacji duńczyków międL}' 50b, tak wielka była Ich przewaga.
Ihiesięć finiszów rozegrały pary:
Gene - Andersen l Nłelsen - Erlksn między sobą. Pierwsza para
r1ętiokrotnle była piet wszą na finłszu I pięclokrotllie drugą.
-

-

«

Car..- •

IndYWidualne

wyjazd, do:
Anglii
Belgii

Bułgarii

t 'd"

Q

WarSZ8WI- o z

Danii
Francji
Grecji
Holandii
Italii

'W

Dolar6wb

e eaowłe

laW'ułJcTjaa

w... Zgierzu

Międzymia-stowy

....ł!:llłyąjM

1. . . .

W· t2 ~a . . . ~ n
. --,.tł..'" dla mIo4dk6w K figjaqtnl
wi Błasscz)'ńskl, który złamał obol- eo . .teme (pUJlktow. .). W aycsyk.
łIIl am)ile :zrodził się ten pomysł
W 95 ...u.łIaIa Nlehea, o.. i nie wiemy, ale W)'plda 113m zwr6"
N.plenla alalcJowall K pow~! eN rnragę. je bJł to W)irig dla
alem aeleczkę l nadrobRl jedno młodz.lkó" zupelale nieodpowiedał,
okrążenie.
uarpl,CJ Ich aiłJ. Zwyciężył "Je·
W 105 okr~·Min Erik~n wy&y- r'Z'/ - Jerzyk".
pał się i mocno potłukł, ale po 5
W nIedzielę organizuje LOZK
minutach był mów gotów do jazdy. międzynarodowe mistrzostwa Lo·
Wyścig wygrała ostatecznie pa- dzi z udziałem drużyn: Niemiec, Da
ra duńska Gene - Andersen z 39 nil i Polski. Startują: SchorD, Hapkt., przed drugą parę duńską selberg, Walter i Horn (Niemey).
Nielsen - Erikson z 33 pkt., ua Nielsen, Eriksen, Oene i Andersen
tnecim mieJtlcu para warszawska l?ania), KupcLllk, Jędrzejewsld,
Napierała Starzyński z ...6 pkt. Swiątkowski i Osmólski (polska).
Ten stosunek punktów najlepiej ilu
Mil

struje przewagę gości zagranica.
nycb. 4) Osmólski - Wójcik 9 pllt.
(i jedno okrążenie wtyle), 5) bracia
Kapiacy 6 pkt. (1 ol.r. w .tyle),
Szmidt - Leśkiewicz 7 pkt. (20kr,
w tyle)
Z kolarzy polskich najlepiej Jechał Szmidt, D'llstępnie nieźle Starzyński i Napierała, natomiast Olec
ki i Michalak, zwłaszcza ostatni b. słabL
Pozatem odbył się wyścig na 25

6,

G.fJI
I - . as
fi _. &Ul

ltOllsoU.c1ac:yJDa

• .10

Wewtlętnoa

6ł21

Buk PuIIIkI
123.00
TendeneJa lłłeJeiIaoUta.
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122M

GIEl..DA ZBOZOWA
tyto

Puenla
Pszenie:t %bler.
.Tęcl1l1ień browar.
Mąka

pszenna

16.00 21.00 -

20.76 -

Ił. .

2lJiO
21.GO

16.00 41.00 37.60

36.00

32.71
26.71

Mecze boksersk,-e łodz-,
ze Sztokholmem
I Wroc.ławlem

waoraJa7m ....qł!l.....

Lodd IIOtCl'W'a8Cr.

Sp~eiW ~

.

h'.

-

M1 ar-SKIC

l'ła
VI

1&.60
42.00
- 38.50
JJO
- 13.'1i
--.71

.7

23." -

2łJII
aGO

MilU. pB. ruo.., ..
Milka pute'WDa

Ił...

Miłka żytnia

%7.GO - aGI

I M4ka

~

27.00 -

'- 16.J1

25.60-'"
UUJO I - 17.
20.00 - 21M
11.50....... Ul

mecz lekkoNa ostatnim posiedzeniU" zarząd
Otręby tyt.ie
aUetyczIl'Y Warszawa - Łódź,
LOZB omawiał sprawę meczów
Siemię laiaDe
!7.oo _ . .
projektowany nie w Łodzi, a
międzynarodowych
reprezentacji \ Mak niebieślń
63.00 _ . . .
w ... Z,gierru, !który posiada jebokserskiej naszego miasta. Aktual
Makuch JaiaDy
1ł.00 _ • •
den z najpiękniejsozych stadiony jest przede wszystklem mecz
Gryka
19.00 - 11. .
nów w Polsce i doskoo.a;ą. bieżmiędzymiastoWJ' Lódt .- SztokKasza
33.00 _ . . .
Jugosławii
ni.,.
holm" clnfu ł madnia.
Lódł za·
Snt Sto7a
21... _ . .
Miasto z,gierz ~arantu.ie też
mierza
sprowadzl~
pię§clarz)'
Tendencja lpOkojaa..
Łotwy
leJl'Szą kasę, niż Łódź i z góry
, szwedzkich wspólnie .z Poznaniem, 0g6lny obr6t: 1..661 tcNm.
w!pła.ca· na pokrycie kosztów im
który nawiązał Już w teJ sprawie
pTezy.
ze Sztokholmem ~rtraktacje.
JlOTOW.tJ'fJ.l BAWBł.lft
ŁOZILA'. proJektuJe Z'Or:f::anizo
Z Jugosławią I Łotwą
Po za meczem ze Sztokholmem, NOWY JORI.
wmie specjalnych tramwajów
zarząd LOZa postanowił doprowa.
Otwarcie z dnia 22.IX
7. Łodzi do Zgierza na mecz 7.
Niedzielne mecze reprezentacji dzić do skutku mecz Łódź _ Wro. Pai&iemik 7.98 grudzień 8.03, fIłJ~zwecji
'Val'lSzawą.
Polski z Jugosławią i Łotwą b~ą cław w Lodzi w końcu 5tycmta lub c:zeń s.H, marzec 8.06, maj 7J19, lipi«
1
S7 i 88 spotkaniem naszej piłkar· ewent. w pierwszej połowie lutego. 7.99.
skieJ reprezentacji. Z rozegranych Wrocław posiada b. sUną drużynę
LIVERPOOL.
dotychczas 86 spotka6 wygraliśmy wraz z braćmi ~ittnerami i Mine. Zamknięcie z dnia. 22.1X
Węgier
33 mecze, zremisowaliśmy 14 i prze
Bawetna amery'kańS!ka: lo<» ł.7S.
'ś
39 St
k b k j t rem.
paździemik 4.58, grudzień 4.65, sty. osune
rame es
czeń 4.M, marzec 4.70, maj 4.72, Jipi~
W przygotowaniu do dalszych gra l I my
meczów ligowych i o wejście do Ii- dla nas korzystny l wynosi 193 Włosi
4.74.
gi LKS i UT rozegrają w najblii· do 187. - • .
Bawełna egipska. Snkellaridis: Joe,
Zapisy i jnformacje:
szą niedzielę mecze towarzyskie W'-'" W roku
blez. nasZ:1 reprezell.lJac)a,
7.'12,
••• 6 OI
Upper: loco 8.16, paździemI... . ",
I iazdowe. Lig()wa drużyna LKS·" rozegra Ia. 4. mecze, przegry~aJąc z WIoskie mi nlSterstwo spraw za· listopad
6.02, styczeń 6.97, marzec _
wyjeżdża do Rudy Pabianickiej, Jug?slawlą. 4:1, z ar~zyhą 5:6, gran!cznych ~d~ło. dyspozycję 5.97, maj 6.-, Hpiec 6.~. .
.
Gin: loco 7.b7, paidzleMllk 6.84, ~.
gdzie gra:: będzie z tamtt'jszym z. Nlemc~l 1:4. Pokonahśmy Jedy- komitetowi ohmpljskiemu, by w
Huraganem, zaś Uni()n. Tourlng Ole Ir~an~ę 6:0. Stosunek bramek przyszłości. nie zezwalał. sportowo stopad 6.M, styczeń 7.03, marzt'i: 7.0"
rozegra w Aleksandrowie mecz to . / wynoSl 12.11 na naszą korzyść.
com włoskim na starty ~ Imprezach maj 7.04.
warzyski z miejscowym Sokolem
Zwycięzca niedzielnego meczu urządzanych na teryt~rltlm Francp.
g=!~:r; dnia 22.IX
I U-T wysyła do Aleksandrowa pier· ; Polska Jugosławia zdobędzl~ Wart? zaznac~yć, ~ p~dobne
Patdziernik 9.20, grud?:ień 9.45. str.
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