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KONGRES HITLEROWCÓW W NORYMBERDZE
rozpoczyna się w dniu dzisiejszym.-Napr»«?żeJie w ś r ó d ludności niemieckiei
P

Czy Hitler ogłosi enuncjację w sprawie

Czechosłowacji?

Paryż, 4 września. znacznie większą wagę do tej części ko.n SADNIONE SĄ ROZMAITE PRZYPU(Pat) Dominującym nastrojem kół po gresu, w której rzucone mają być wska SZCENIA I OBAWY OGARNIAJĄCE
litycznych w Paryżu jest nastrój wycze zania na przyszłość i sprecyzowane bli OD PEWNEGO CZASU NIEMIECKIE
żej plany reżymu hitlerowskiego w aktu GO „SZAREGO CZŁOWIEKA".
kiwania na rezultaty kongresu w Norym
alnych kwestiach międzynarodowych.
Trwające nadal manewry z pobra
berdze. Francuskie koła rządowe zajmu
Oczekiwanie na to sprawia nawet, że niem do szeregów ogromnej ilości rezer
ją w dalszym ciągu stanowisko powścią tegoroczny kongres partyjny nabiera spe wistów, odbijające się n a całym życiu
gliwe, pozostawiając Londynowi prowa cjalnego znaczenia, a na jego przyszły niemieckim oraz połączone z rzucający
dzenie akcji w sprawie czeskiej. Z kół przebieg skierowane są z niepokojem mi się w oczy żądaniami o charakterze
zbliżonych do francuskiego M. S. Z. •wy oczy i uszy nie tylko zagranicy, ale i ca niemal mobilizacyjnym, łączone są więc
łej ludności niemieckiej, pragnącej do w opinii nie tylko zagranicznej z aktujaśniają, ż e chociaż ambasador francu wiedzieć się z ust miarodajnycnh,
lalnymi problemami polityki międzynaro
ski w Berlinie otrzymał o d kanclerza CO CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE i dowej. Wywołuje t o szereg domysłów .
Hitlera, wraz z innymi dyplomatami za NIEMCY I W JAKEEJ MIERZE UZA-i plotek tym bardziej, że powszechnie
proszenie do Norymbergii, jednak nie bę
dzie brał on udziału w żadnych rozmo
wach dyplomatycznych, jakie, według
zapowiedzi odbyć się mogą między kanc
lerzem Hitlerem a Henleinem oraz am
basadorem brytyjskim.
P r a s a i koła polityczne w oczekiwa
niu dalszych wydarzeń dyplomatycznych
Berlin, 4 września, przebiegu odwiedzin Konrada Henleina
(Pat) —Niemieckie biuro informacyj u kanclerza Hitlera. Przy trwającej dwie
śledzą tymczasem echa sprawy czecho
ne donosi: Ashton Gwatkin odwiedził w godziny rozmowie Gwatkina z Henleisłowackiej zagranicą.
niedzielę Konrada Henleina w Asch, aby nem obecny był w charakterze tłumacza
Omawiane są nastroje w St. Zjedno raz jeszcze omówić z nim obecną sytua
ks. Max Egon Hohenlohe oraz zastępca
czonych, dalej obserwowane jest pilnie cję polityczną i poinformować się co do Henleina — Karol Herman Frank.
stanowisko Włoch.
Korespondenci francuscy z Rzymu,
podkreślają w dalszym ciągu pełen re
zerwy i spokoju nastrój włoskich kół po
Nieznany sprawca strzelił do m o n a r c h y
litycznych.
Niedzielne dzienniki paryskie podają
Aleksandria, 4 września.
n a naczelnych miejscach teksty przemó
(PAT). Dziś dokonano nieudanego zamachu na króla Egiptu Faruka. W
wień ministra Bonnet i ambasadora Sta miejscowym klubie sportowym nad brzegiem Nilu o d b y w a ł y się zawody pły
nów Zjednoczonych Bullita, wygłoszo wackie o mistrzostwo Egiptu, na które przybył król w otoczeniu kilku mini
nych w niedzielę rano na uroczystoś strów. Król doręczył pływakom nagro-dy, po czym po skończonych zawodach
ciach poświęcenia pomnika u ujścia Giopuścił klub, udając się do samochodu,w tej chwili
nieznany
mężczyzna
fondy, symbolizującego współpracę fran strzelił do króla z rewolweru, strzał chybił. Bliższych szczegółów brak.
cusko-amerykańską.
W kołach politycznych wskazuje się
jako na fakt zasadniczy, że minister Bon
net, jak i ambasador Bullit w swych pr;:e
pod z a r z u t e m p r z e s t ę p s t w a politycznego
mówieniach wystrzegali się słów, k t ó r e
Gdynia, 4 września,
mogłyby b y ć uważane z a groźby, czy
Młody Czarnecki był zatrudniony ja
Wczoraj, w godzinach popołudnio- k o praktykant w biurze polskiego adwo
też presje pod czyim-kolwiek adresem i
wystąpienia swe utrzymali w tonie wy wych w domu prywatnym polskiego ko kata i notariusza Bronisława Landow
lejarza Czarneckiego przy ul. Parkowej skiego. Równocześnie z Czarneckim, zo
soce umiarkowanym.
Berlin, 4 września. 1. 62 w Gdańsku, zjawił się policjant stał aresztowany także goniec biura. —
Życie polityczne Niemiec pozostaje gdański i oznajmił rodzicom, że ich syn Chłopców zatrzymała na ulicy policja
Już teraz pod silnym wpływem zbliżają 15-letni harcerz, Paweł, został areszto gdańska podczas roznoszenia listów.
cego się kongresu w Norymberdze. — wany za przestępstwo polityczne.
W międzyczasie przeprowadzono w
Ponieważ od policjanta nic więcej do
Wszystkie pisma zamieszczają więc c a
kancelarii
notariusza Łangowskiego re
ten temat obszerne artykuły, niektóre z wiedzieć się nie było można, ojciec aresz
wizję
i
aresztowano
kierownika biura
fcich wydały nawet specjalne numery, towanego udał się do prezydium policji,
Malińskiego.
gdzie
urzędnik
potwierdził
wiadomość
Poświęcone w całości kongresowi. Całe
Na wieść o przeprowadzonej rewizji
9jicjalne nastawienie idzie przy tym w policjanta i dodał, ż e śledztwo . p o t r w a
kierunku, że tegoroczny kongres partyj-1 kilka dni i syn pozostanie w areszcie i aresztowaniach, interweniował u władz
*>y, POŚWIĘCONY BĘDZIE NIEMAL Poza tym dalszych wyjaśnień udzielić nie gdańskich komisarz generalny R. P., jak
również i mecenas Łangowski.
WYŁĄCZNIE DOKONANEMU PRZY- może.
ŁĄCZENIU AUSTRII DO RZESZY.
_

i

obecnie w Niemczech zdają sobie spra
wę, że kwestia sudecka musi wejść w.
końcu w stadium decydujące i że nie bę
dzie mogła być rozstrzyganą jedynie przy
pomocy agresywnych artykułów prasy
oraz teoretycznych argumentów niemiec
kiej propagandy.
Na narzucające się na tym tle domy
sły i obawy spodziewa się więc nie tylko
opinia zagraniczna znaleźć odpowiedź w
przebiegu kongresu norymberskiego, c o
wszystko składa się n a wyjątkowe jego
znaczenie w tym roku.

I

Dalsze rozmowy z Niemcami sudeckimi będą prowadzone jutro

Zamach na króla Egiptu

Harcerz polski aresztowany w Gdańsku

te &

fsr&fpir-Slyaszna katastrofa lotnicza w Anglii

— Między in. w specjalnym wyda
niu prasowym „Vólkischer Beobachter"
zamieszczone zostały wstępne artykuły
rOerckella i Seiss lnąuarta, dotyczące
Austrii oraz liczne wspomnienia z walk
? przyłączenie d o Niemiec „Marchii
Wschodniej". To wszystko niedwuznacz
wskazuje na chęć zaakcentowania w
kongresie, głównie w części dotyczącej
inionych już wydarzeń.
Jeżeli jednak chodzi o społeczeństwo
luemięckie, t o przywiązuje ono na ogół
lll

września.a 25
nego
z domów,
4 Londyn,
osoby 4zabite,
zostało
r a nprzy
n y c h czym

(PAT). Dziś w południe w y d a r z y ł a
się na północnym przedmieściu Londy
nu Ednionton katastrofa samolotowa, w
której znalazły śmierć 4 osoby a 25 od
niosło rany, z czego 13 ciężkie. Samolot
w którym znajdował się jedynie pilot,
runął z niezbadanych dotychczas przy
czyn na gęsto zamieszkaną część przed
mieścia i roztrzaskał się na dachu jed

eksplozja
zbiornika z benzyną spowodowała po
żar, który momentalnie przeniósł się na
trzy sąsiednie budynki. W chwili upad
ku samolotu poniósł śmierć na miejscu
pilot. Jedna kobieta oraz dwoje bawią
cych się na ulicy dzieci, pozostaje oso
by odniosły obrażenia podczas pożar*
domów.
1

Praga, 4 września.
(Pat) — Ashton Gwatkin po przepro
wadzeniu rozmowy z Henleinem wrócił z
Asch do Pragi, gdzie niezwłocznie zło
żył sprawozdanie lordowi Runcimanowi.
Rokowania z Niemcami sudeckimi
będą wznowione jutro.

• . *
Mor, Ostrawa, 4 września.
(Pat) —• „Robotnik", organ polskiej
zawodówki chrześcijańskiej stwierdza,
że dotychczas rząd praski nie spełnił ani
jednego ze złożonych przez komitet po
rozumiewawczy stronnictw polskich, po
stulatów w sprawach polskich robotni
ków. Dotychczas nie przyjęto z powro
tem do pracy ani jednego z wydalonych
i aresztowanych od 1935 r. hutników pol
skich z Trzyńca mimo, że. przeprowa
dzone śledztwo wykazało ich zupełną nie
winność i bezpodstawność aresztowań.
W dalszym ciągu robotników polskich
przydziela się do pracy najgorszej i naj
niżej płatnej, biorąc na ich miejsce Cze
chów z poza Śląska, członków czeskich'
organizacyj, jedynie legitymacja czeskiej
partii polityczne! lub organizacji oświa
towej decyduje o przyjęciu do pracy w
hutach i przydzieleniu mieszkań hutni
czych. Z reguły odrzuca się podania o
pracę absolwentów szkół polskich, pod
kreślając, że n a terenie Czechosłowacji
tylko szkoła czeska jest sprawdzianem
społecznej i fachowej wartości kandy
data.
Londyn, 4 września.
(Pat) Minister lord Halifax powrócił
dziś popołudniu z weekendu do Londynu.

Odsłonięcie pomnika
we Francji
ku czci iołnlerzy amerykańskich
P a r y ż , 4 września.
(PAT). Dziś rano odbyło się w Pointę
Grave, w pobliżu Bordeaux odsłonięcie
pomnika ku czci żołnierzy amerykań
skich, poległych w światowej wojnie.
W uroczystości wzięli udział minister
spraw zagranicznych Bonnet i ambasa
dor Stauuw Zjednoczonych .William
Bullit. y
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KRWAWA

WOJSKA Z ARABAMI

Grand-Kino
Począł. 4. 6, 8, 1 10
Na otwarcie sezonu super film rodzi
me] produkcji, reżyserii Michała Waszyrisklego (twórca „Znachora")

14 Arabów zostało zabitych.—Szofer żydowski zastrzelony przez terorystów
Jerozolima, 4 września.
ł

(PAT). W niedzielę rano, nieznani
sprawcy spowodowali na linii Lydda—
Halfa wykolejenie towarowego pociągu.
Ruch kolejowy uległ na tej linii przer
waniu.
W pobliżu miejscowości Grak do
szło, według urzędowego komunikatu
do regularne] bitwy między wojskiem
brytyjskim a arabskimi terorystamt.
14 ARABÓW

ZOSTAŁO

ZABITYCH.

Wśród nich wybitny przywódca szelk
Taha. Żołnierze brytyjscy nie ponieśli
żadnych strat.
Szofer żydowski, wiozący z Syrii
transport jaj, został zastrzelony na dro
dze do Akry, a samochód jego podpa
lono. W Haifle ciężko postrzelono straż
nlka żydowskiego ! poraniono sztyletem
Araba. Również w Haifle, która ostatnio
stała się ośrodkiem akcji terorystycznej
zastrzelono na bazarze dwuch Arabów.
Bazar natychmiast otoczyły oddziały

marynarki brytyjskiej 1 przeprowadziły
liczne aresztowania.
Charakterystyczne jest, ż e powodem
zabójstwa obu tych Arabów miał b y ć
takt, że nosili oni tarbusze (fezy) za
miast arabskich zawojów. Jak wiadomo
powstańcy ogłosili ostatnio, że każdy
Arab noszący fez będzie uważany za
zdrajcę. Dziś rano został również za
strzelony na uilcy Jaffy sierżant policji
arabskiej.

Kulisy kursu antyżydowskiego we Włoszech

.W roi. gtówn.:
Gorczyńska — Junosza-Stępowskl —
Ćwiklińska — Zacharewicz — Cybul
ski — Znicz.
Uwaga! Passe-partout, bilety ulgowe
i bezpłatne nieważne — do odwołania

Bilans Banku Polskiego

Prasa angielska domaga się otwarcia bram dla uchodźców
Londyn, 4 września.
Cała prasa angielska pisze z najwięk
szym oburzeniem o ostatniej fali ustaw
antyżydowskich w e Włoszech, Prasa
wysuwa przy tym różne hipotezy w spra
wie kulis kursu antyżydowskiego. „New
Chronicie" pisze w artykule wstępnym,
że Mussolini chce, być może, przez na
śladowanie nazistowskiego ustawodaw
stwa przeciwko Żydom „lepiej nasmaro
wać oś Berlin-Rzym". Nie jest też wy
kluczone, że wydając ustawy antyżydow
»kie, Mussolini pragnie przybrać pozę
protektora Arabów i w ten sposób stwo
rzyć dla Anglii nowe komplikacje w P a
lestynie.
„Daily Herald" zaznacza w związku
z ustawami antyżydowskimi we Wło
szech, że coraz pilniejszy staje się nakaz

za trzecią dekadę sierpnia
Warszawa, 4 września.
(PAT). W trzeciej dekadzie sierpnia
zapas złota w Banku Polskim powięk
szył się o 0,3 mil. zł. do 448.0 mil. zł.
Stan pieniędzy' zagranicznych i dewiz
wzrósł o 1.1 mil. zł. do 12.0 mil. zł.
Suma wykorzystanych
kredytów
zwiększyła się o 53,0 mil. zł. do 711,2
mil. zł., przy czym portfel wekslowy
wzrósł o 40,5 mil. zł., obieg biletów ban
kowych zwiększył się o 67,8 mil. zł. do
1.149,2 mil. zł.
Pokrycie złotem wynosi 34.52 proc.

rozwiązania problemu uchodźców, czym ria na najbliższej sesji Ligi Narodów do
zainteresować się powinny w pierwszym magała się umożliwienia 2.000 uchodź
rzędzie państwa, które uczestniczyły w com z Niemiec, przebywającym w Szwaj
carii osiedlenie się w Palestynie.
konferencji eviańskiej.
„Daily Express" stwierdza, że postę
Praga, 4 września.
powanie wobec Żydów włoskich jest
47-miu uchodźców z Burgenlandu,
okrutne i bezlitosne. Pismo domaga się
znalezienia obszarów na kuli ziemskiej, którzy tułają się od dłuższego czasu na
gdzie żydowscy uchodźcy mogliby zna statku transportowym na Dunaju, znaj
dą wreszcie stałe miejsce schronienia.
leźć szczęśliwą siedzibę.
Również „Times" omawia w artykule Urząd palestyński w Pradze już w najbliż
wstępnym prześladowania Żydów w e szych dniach otrzyma paszporty dla tych
Włoszech. Pismo omawia nakaz opusz uchodźców. Agencja Żydowska — jak
czenia Włoch w ciągu 6 miesięcy, wyda wiadomo — przydzieliła 37-miu uchodź
rzemieślników—Żydów
ny dla tych Żydów, którzy osiedlili się com certyfikaty robotnicze, 2 osoby wy
Warszawa, 4 września.
we 'Włoszech po styczniu 1919 r. „Ti jadą do Palestyny jako kapitaliści (po
W związku z zawieszeniem działalno
mes" wskazuje na lojalność Żydów włos trzebnych 2.000 funtów użyczył Joint),
kich i udział ich w ruchach patriotycz pozostali uchodźcy w liczbie 8 wyemi ści Centralnego Związku Rzemieślników
nych w ciągu wielu stuleci. Pismo docho grują do Boliwii. — Nareszcie nieszczę Żydów, zaszła konieczność nominacji ku
dzi do wniosku, że Włochy wiele stracą śliwi wędrowcy będą mogli opuścić swe ratora.
skutek ustawodawstwa antyźydow- pływające więzienie.
Jak się dowiadujemy, nominację na
Delegacie zagraniczne na
eldego, które nie ma żadnego usprawie
to stanowisko otrzymał inż. Rafał Grutna urbczystości 20-lecia niepod dliwienia.
handler, który w poniedziałek obejmie
Zaparcie. Przodujący kliniści poświadczają,
ległości
Bazylea, 4 września.
naturalna woda gorzka Franciszka-Józefa agendy Związku.
„Baseler National Zeitung" zamiesz że
Warszawa, 4 września.
stanowi także dla umysłowo pracujących, neu
W opracowywanym programie uro cza artykuł nadesłany podobno „z kół rasteników i kobiet szybko 1 przyjemnie dzia Oszust międzynarodowy
czystości z okazji przypadającej w roku żydowskich" z propozycją, aby Szi/ajca- łający środek przeczyszczający.
ujęty w Warszawie
bież. 20-ej rocznicy odzyskania niepod
ległości państwowej, rozpatrywana jest
Warszawa, 4 września.
sprawa przyjazdu do Polski zagranicz
Policja aresztowała niejakiego Adol
nych delegacji. Zapowiadany jest przy
fa Rozenblata, zam. w Rawie Ruskiej,
jazd przedstawicieli Polaków z różnych
który dokonał we Francji szeregu prze
krajów i części świata. W uroczystoś
ZwiciKtau Rezerwistów
stępstw i oszustw.
ciach uczestniczyć będą również oficjal
Warszawa, 4 września, {preliminarz budżetowy.
Z Paryża przeniósł się do Rumunii, a
ne delegacje zagraniczne.
iFat) W niedzielę, dnia 4 b. m. odby- j
Zasadnicze przemówienie programo- po tym z powrotem do Polski. Tu powi
ło się w Warszawie posiedzenie rady n a Iwo-ideowe wygłosił sen. płk. Dąbkow- nęła mu się jednak noga 1 wkrótce zna
czelnej Związku Rezerwistów. Obradom skli, który m. in. podkreślił silnie konie lazł się pod kluczem.
przewodniczył w zastępstwie nieobecne czność aktywnej i serdecznej współpra
Rozenblat odpowiadać będzie przed
go z powodu choroby prezesa organiza cy Rezerwistów z Obozem Zjednoczenia sądem nie tylko za oszustwa, ale takie
Jak podają z Budapesztu, węgierskie cji wiceprezes zarządu głównego Z. R. Narodowego, co zebrani przyjęli z gorą za nielegalne przekroczenie granicy.
ministerstwo kultury przygotowuje obe płk. sen. Stefan Dąbkowski. Na wstępie cym aplauzem.
Z k o l e i ' r a d a naczelna ustaliła dla
cnie projekt ustawy, według której wę zebrani dali wyraz swym uczuciom dla
gierscy artyści nia będą mieli prawa prezesa Z. R. min. Mariana Zyndram- wszystkich kół Z. R. i R. R. na terenie Bójka pomiędzy przechodniami
występowania zagranicą pod pseudoni Kościalkowskiego i przesłali mu serde całej Rzeczypospolitej obchód doroczne Kilka osób rannych w Warszawie
mami lub z cudzoziemska brzmiącemi czne życzenia rychłego powrotu do zdro go święta organizacyjnego p. n. „Dzień
Warszawa, 4 września.
Rezerwisty" na 2 października r. b. oraz
nazwiskami, a jedynie pod własnemi wia. —
Wczoraj
wieczorem
przy uL Rymar
ustaliła
zwołanie
do
Katowic
walnego
Sprawozdanie z działalności zarządu
węgierskiemi nazwiskami.
głównego złożył sekretarz generalny Z. zjazdu delegatów Z. R. i delegatek R. R. skiej wynikła bójka pomiędzy grupą
R. poseł J a n Walewski, wykonanie bud w dniu 3 października. Uroczystości ka przechodniów. Bójka zakończyła się
żetu i preliminarz na rok 1933-39 refero towickie „Dnia Rezerwisty" i walnego krwawą rozprawą nożową. Policja nie do
wał skarbnik zarządu głównego Z. R. zjazdu połączone będą z koncentracją i puściła do dalszych zajść. Pięć osób zo
dyr. Juliusz Zagrodzki. Sprawozdanie z defiladą kilkunastu tysięcy rezerwistów stało ciężko rannych, są t o : Jakób Ził'
Kielce. 4 września.
działalności komendy głównej Z. R. zło okręgu śląskiego, zorganizowanych w berberg, Szmul Rajf, Izaak Lenga, JaJ*
(PAT) W niedzielę • odbyły się w żył zastępca komendanta głównego płk. pułki.
Dukaczewski i Leon Omielowski,
Kielcach uroczystości
konsekracyjne dypl. Władysław Pieniążek,
wreszcie
Wreszcie rada naczelna ustaliła po
nowego biskupa diecezji kieleckiej dr. działalność rady głównej Rodziny Rezer rządek obrad i regulamin walnego zjaz
Czesława Kaczmarka.
wistów przedstawiła zebranym p. gen. du, ponadto uchwalone zostały wytycz
Zofia Dąbkowska. Sprawozdania te zo ne pracy Z. R. i R. R. na rok 1938-39.
stały p o dyskusji przyjęte przez radę na
Na zakończenie rada uchwaliła szeOTWARCIE SEZONU
czelną, jak również zatwierdzony zostali reg wniosków natury organizacyjnej
Atrakcja król skrzypków

Kurator c e n t r a l n e g o
związku

Posiedzenie rady naczelnej

Węgrzy nie uznają
pseudonimów

Konsekracja biskupa
Kaczmarka

I A B A R I N "

Młyn s p ł o n ą ł
na Pomorzu

Chojnice. 4 września.
(PAT). W niedzielę o godz. 8.30 w y
buchl olbrzymi pożar w młynie paro
w y m firmy „Ceres" w Prusach. Ogień
rozszerzał się z wielką szybkością i ob
ją! wszystkie budynki młyna. W akcji
ratunkowej brały udział straże pożarne
z Prus, Chojnic i okolicznych wiosek.
3-piętrowy budynek młyna wraz z za
pasami zboża padł pastwą płomieni. Po
żar zlokalizowano o godz. 13-ej. Władze
wdrożyły dochodzenie celem ustalenia
przyczyny pożaru.

EMIL BRUH

Gwałtowne walki w Hiszpanii
Jltafo powstańcom

(fowtosa

Barcelona, 4 września. ,
Barcelona, 4 września.
(PAT). Agencja Hayasa donosi: Dziśj
(PAT) Spokój, który panował od pię
rano przeleciało nad Barceloną, na w y ciu dni na froncie Fortosa, został dziś
sokości 3.500 m. 5 wodnosamolotów po rano przerwany przez niezwykle gwał
wstańczych,
zrzucając
kilkanaście towny atak powstańców na pozycje
bomb w bezpośrednim sąsiedztwie por- rządowe, położone o 2 kim. na południo
tu. Wyrządzone szkody są nieznaczne, i w y wschód od drogi Gandesa — Forczne.
tosa.
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na froncie

;

Już Jutro w kinie EUROPĄ
OTWARCIE SEZONU
•
Największy film w karierze
najpopularniejszego aktora świata!

Atrakcja

W r. t y l .

MARIETTE & JOE *
Premiowana piękność
MARY AIN
D. OPOLSKA
K. WANDALI
.
Codziennie od 5.30 do 8 w. five z P
nym atrakcyjnym procramem.^^
e ł

Ml

Nieście pomoc
najbiedniejszym

CO
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..REPUBLIKA" Nr. 243. Poniedziałek, 5 września 1938 r.^1

INSTYTUT TECHNIKI DOŚWIADCZALNEJ

powstał n> Jimewwe kosztem 7 milionów
zlotmfo.
nmiy dow „fotóta aluminium"
Jtlettonm
;W Pittsburgu — „malowniczej" me
tropolii Stanów Zjednoczonych r— od
dany został ostatnio do użytku w s p a 
niały, o kolumnowej budowie, gmach
„Mellon Institute of Industrial Research'
(Instytut Mellona badań
przemysło
wych) — założonego jeszcze przed 27
laty przez Andrca Mellona. bankiera,
wielokrotnego milionera, jednego z naj
bogatszych ludzi w Stanach i później
szego ministra skarbu. Jak wiadomo ten
wybitny Amerykanin, między Innymi
posiadacz najwspanialszej galerii pry
watnej — zmarł przed kilkunastu mie
siącami i swe bezcenne zbiory ofiarowa
wał rodzinnemu miastu, czyniąc w ten
sposób z Pittsburga za jednym zama
chem ośrodek kulturalny o wielkiej do
niosłości.

9
t
<

wna. Dziś za wypadek robotnika w fa
bryce odpowiada przemysłowiec lub je
go kierownik osobiście. To też bezpie
czeństwu p r a c y poświęcają
obecnie
Amerykanie bardzo wiele uwagi. Dział
ten jest w instytucie mellonowski.m b.

szeroko rozwinięty.
.Wreszcie — dział ostatni: prób' w y 
robów gotowych. Technicy pracujący
ty i urządzenia, dzięki którym są w statyi urządzenia, dzięki którym są w sta
nie w y t w o r z y ć takie warunk?, jakim

Eksplozja petardy w Poznaniu
podłożonej pod sMeo i g d o m k i

Poznań, 4 września. żu osobnicy poczęli tłuc szyby w skle
Pod jeden ze sklepów żydowskich pach żydowskich przy ul. Kramarskiej
przy ul. Kramarskiej w Poznaniu, wczo i Bronieckiej.
raj miedzy godz. 6 a 6.30 wieczorem, nie
Na miejsce zajścia przybyła natych
wykryci sprawcy podłożyli petardę. — miast policja, która przywróciła spokój.
Właściciel sklepu zawczasu zauważył Napastnicy zdołali zbiec.
petardę i wyrzucił ją na ulicę, gdzie eks
J a k donoszą, policja przeprowadziła
plodowała.
liczne
aresztowania wśród podejrzanych
Mellonowie byli w Ameryce „króla
W, tej chwili znajdujący się w pobli- o wzięcie udziału w zajściach.
mi aluminium". To też w t y m olbrzy
mim gmachu niemal wszystko' zbudowa
ne zostało z tego lekkiego i odpornego
metalu.
,W ciągu jednego dnia nie sposób na
mio£onv premierowi Nironosowi
w e t pobieżnie zwiedzić ośrodek nauki i
K°wno. 4 września
do skutku, przesłano na ręce premiera
technologii doświadczalnej, jakim jest
(Pat) Jak' donos' organ Polaków na Mironasa 4 memoriały, a mianowicie: w
.wielki n o w y budynek. Laboratoriów
jest w gmachu kilkaset; pracowni, hal i Litwie „Dzień Polski", do premiera li sprawie nauczania w domu języka pol
stacyj doświadczalnych — drugie tyle. tewskiego udać się miała delegacja 2 pol skiego z w y k a z e m w y r o k ó w naczelni
skich organizacyj
kulturalno-oświato ków powiatowych oraz komendantów
Rzućmy jednak okiem na tę nową w y c h „Pochodnia" w Kownie oraz to wojennych. 2) w sprawie nieprawidło
Zdobycz wiedzy, nową chlubę Ameryki. w a r z y s t w a „Oświata" w Poniewierzu wych zapisów narodowości w paszpor
Specjalna sala przeznaczona jest do celem zobrazowania ograniczeń z jakimi tach z podkreśleniem wpływu tych za
prób z nowymi wynalazkami maszyn i się styka ludność polska na Litwie. Za pisów na polskie prywatne szkolnictwo
aparatów chemicznych. P r z e m y s ł ame rząd główny „Pochodni" zwrócił się do w Litwie, 3) w sprawie zawieszenia od
rykański korzysta z tej hali prób w sze sekretarza generalnego gabinetu minis dzielili tow. „Pochodnia" oraz 4) w spra
rokim zakresie. Zamiast nieraz błądzić trów z zapytaniem, czy premier będzie wie zawieszenia oddziału „Oświata" w
po omacku u siebie w fabryce, zamiast mógł przyjąć wyżej wymienioną dele Poniewierzu z zaznaczeniem, że od 1-gó
nieraz z dużym nakładem budować mo gację w sprawach dotyczących szkol stycznia żadna z polskich organizacyj
dele, albo, co gorsza — budować już sa nictwa oraz organizacyj polskich na Li kulturalno - oświatowych na skutek unie
me maszyny według projektów, w ł a s  twie
j i ruchomienią oddziałów faktycznie nie
nych, wynalazców i ulepszaczy, jakich
Wobec tego. !że audiencja nie d o s z ł a ' m o ż e normalnie funkcjonować
nie brak w każdej fabryce — kieruje

Memoriał Polaków na Litwie

obecnie każdy przemysłowiec — od na]
mniejszego do największego — wynala
zek swego inżyniera lub mechanika —
do Pittsburga. P r z e m y s ł oszczędza w
ten sposób w ruchliwej i zawsze ulepszeń i nowości poszukującej Ameryce
miliony dolarów, rocznie — wyrzucane
dotąd na bezużyteczne próby.
Jednym z ważniejszych zadań zakła
du jest podniesienie jakości produktów
p r z e m y s ł o w y c h . Najróżniejsze aparaty,
maszyny, artykuły codziennego użytku,
małe mechanizmy, specjalne tkaniny
itd. są tutaj w stałych studiach. Specja
liści z tych wszystkich dziedzin zasta
nawiają się w jaki sposób dany artykuł
podnieść pod względem jakościowym,
jak go ulepszyć i często uczynić p r z y tem tańszym jednocześnie. Znów w
tym wielkim instytucie następuje zcen
tralizowanie wysiłków: fabryki produ
kują — instytut Mellona za nie myśli,
oblicza i ulepsza.

Przed lotem do stratosfery
Gondola zaopatrzona będzie w radiostację
Warszawa, 4 września.
(Pat) Gondola stratostatu zaopatrzo
na będzie w skonstruowaną w .kraju, wy
jątkowo lekką' i dostosowaną do trud
nych warunków stratosferycznych radio
stację nadawczo-odbiorczą.
Zakres nadajnika wynosi 6.5' do 13
tys. kilocyklów na sekundę, a moc fali
nośnej ok. 5 watów, odbiornik jest 5Lampową superheterodyną o zasięgu od
20 do 60 A l b o od 200

do 2 tys.

Polskie Radio doceniając

m.

nadawczo-odbiorczą

doniosłość transmitowania na cały świat
komunikatów, nadawanych z gondoli
podczas lotu, bardzo żywo zajęło się
sprawą zorganizowania możliwie dobre
go odbioru.
Prócz amatorskich stacyj krótko-falowych i rozgłośni Polskiego Radia, zo
staną jeszcze zaproszone do współpracy
stacje zagraniczne. Działanie radiostacji
w gondoli obliczane jest na 4 godziny na
dawania i 6 godzin odbioru.

całkowicie

k i i zdeltaudował 208 tu. złotych

odpowiadać winien, albo na które po
winien być odporny, ten lub inny a r t y 
kuł.
Palta nieprzemakalne wystawiane są
pod sztuczne deszcze o rozmaitym natężeniu i wielkości kropli szyby, odpórne na grad, poddawane są bombardowa
niu kulek całkiem .grad przypomina
jących, ale znacznie większych i pada
jących z większą szybkością,, lakiery,
rozmaite wystawione są na działanie
wilgoci i słońca (sztucznego światła),
przez całe tygodnie, a ogólny' podziwi
wzbudza aparat, do próbowania m a t e r a 
cy, za sprawą którego pada na materac
ze znacznej wysokości aż 50.000 razy;
ciężka beczka! Materac, który taką
próbę przeszedł, jest już oczywista do.
niczego, ale inne, zbudowane w ten sani
sposób — mogą służyć chyba kilku p o 
koleniom.
^rlWłl^W
Na zakończenie kilka cyfr: budyneK
w kształcie prawie kwadratu okala ko
lumnada o 62 kolumnach jońskich. Z z e 
wnątrz gmach instytutu czyni wrażenie
muzeum. Budowa sama, bez aparatów,
i urządzeń, kosztowała siedem milio
nów dolarów, a w jego wspaniałych mu
rach powstało jak dotąd 650 nowych
produktów i procesów p r z e t w ó r c z y c h . .
(g).

D e l e g a c j a japońska
w Warszawie
W a r s z a w a , 4 września.
(PAT). P r z y b y ł a do W a r s z a w y dele
gacja japońska na międzynarodową han
dlową konferencję, której obrady roz
poczynają się w poniedziałek, złożyła
dziś W" godzinach południowych wie
niec na grobie Nieznanego Żołnierza. .

A r e s z t o w a n i e złodziei
kolejowych
Warszawa, 4 września.
Aresztowano dwóch niebezpiecznych
złodziei kolejowych: Henryka Bormąna
i Arnolda Berlenfelda. Udawali oni wojażerów i w pociągach wszczynali roz
mowy z pasażerami, Wi czasie pogawęd
ki ogałacali podróżnych z pieniędzy i
biżuterii. Ostatnio, grasowali oni na szla
ku Nakło—Łowicz.

Trąba wodna
w Ameryce

Denver (Colorado), 4 września.
(PAT). W pobliżu gór skalistych trą
ba wodna nawiedziła dwie wioski, zno
stanie wkrótce przed sądem
sząc całkowicie większość
doirów.
Warszawa, 4 września. gończymi, udaremniając ucieczkę za Sześciu mieszkańców tych . wiosek zo
Kierownik agencij pocztowej na Po granicę. Oszust znajdował się cały czas stało zabitych, a kilkudziesięciu odnio
lesiu, J a n Zacny, zdefraudował ponad w kraju i pod zmienionym nazwiskiem, sło rany.
,
200.000 zł. — Uzyskał stanowisko na nabył majątek w poznańskim. Areszto
poczcie na podstawie sfałszowanych do wano go przypadkowo, podczas przejaz
kumentów i posadę objął z myślą popeł du pociągiem na Górnym Śląsku, gdy le
nienia dużych nadużyć. Przygotowywał gitymował się podrobionym okresowym
się do tego systematycznie,
fałszując biletem kolejowym. — Aferzysta znaj
Tirana, 4 września.
przekazy pocztowe i wystawiając fikcyj duje się w więzieniu śledczym. W. przy
(PAT). Z okazji 10-ej rocznicy pro
ne dowody odbioru pieniędzy. Wreszcie szłym miesiącu stanie przed sądem o k r ę
poprzecinał przewody telefoniczne na gowym w Brześciu nad Bugiem. Na roz klamowania monarchii, król ułaskawił
poczcie i zbiegł.
prawę wezwano 90 świadków i kilku wszystkich albańskich uchodźców poli
tycznych, którzy winni zwrócić się ze
Przez dłuższy czas ścigano go listami biegłych.
specjalnymi podaniami do albańskich
przedstawicieli dyplomatycznych za
granicą.

Zatrudnieni w instytucie inżyniero
wie i inni fachowcy płatni są tak ,-wyso
ką, że jeszcze nigdy nie zdążyło się, by
z tej instytucji, mającej .oczywista cha
rakter powierniczy — w y d a n y został
jakiś sekret przemysłowy, zdradzona
tajemnica handlowa.
Dalej bardzo ważną gałęzią pracy
instytutu jest wyszukanie nowych dzie
dzin zastosowania dla artykułów, któ
rych zbyt z jakichkolwiekbądź wzglę
dów maleje. Dla przykładu przytocz
my, że zasługą instytutu Mellona jest
zastosowanie popiołu z antracytu, jako
środka zapobiegającego
wysychaniu
Kilkadziesiąt R a n n y c h
gleby. Odkrycie to zostało poczynione
Wieliczka, 4 września.
w związku z pracami wynalezienia dla
AK/strząsający wypadek wydarzył się
Antracytu, którego zbyt się zmniejsza
na rynku w Wieliczce.
nowych zastosowań. Obecnie już sam
Para koni, zaprzężona do wozu, sto
Popiół ma szeroki zbyt w rolnictwie
jącego przy ul. Kopernika, przestraszyw
amerykańskim.
szy się przejeżdżającego
samochodu,
Oczywista, że tak ważnej gałęzi go spłoszyła się i z całym impetem wpadła
spodarki narodowej jak uprawie baweł na pobliski rynek, gdzie właśnie odby
ny poświęca fundacja Mellona wiele wał się targ. Oszalałe konie objechały
w a g i . W poszukiwaniu nowych zasto prawie pół rynku, tratując po drodze lusowań dla bawełny — zdołano przez ',dzi i stragany. — Całe szczęście, że w
traktowanie kwasami uzyskać z nasion pewnej chwili jeden z koni potknął się i
upadł, co pozwoliło na powstrzymanie
bawełny wysoce odżywcze proteiny.
Ustawa o ubezpieczeniu od wypad wozu i drugiego konia, a tern samem
ków obowiązuje .w Ameryce od nieda- umożliwiło zapobieżeniu większych roż

A m n e s t i a polityczna
w Albanii

Spłoszone konie stratowały flum

u

n a r y n k u w Wieliczce
miarów wypadkom.
Krzyki i jęki kobiet potęgowały gro
zę. Każdy chował się gdzie mógł, a bra
my domów oraz sklepy dokoła rynku w
oka mgnieniu były przepełnione truch
lejącymi ze strachu gromadami ludzi.
Niemniej jednak na rynku pozostało
kilkanaście kobiet ciężej i lżej rannych
od kopyt końskich. Szczęśliwym zbie
giem okoliczności, obyło się bez ofiar
śmiertelnych.
Pierwszej pomocy rannym udzielili
okoliczni lekarze, a policja rozpoczęła
śledztwo..

Wybuch w u l k a n u
w Japonii
Tokio, 4 września.
(Pat) — Dziś rano nastąpił niezwykle
gwałtowny wybuch wulkanu Asama w
pobliżu miejscowości Karuizawa, po zbo
czach góry spłynęły potoki lawy, pusto
sząc najbliższą .okolicę. Ofiar w ludziach
nie było.

Nie pilcie
surowej wody

Rozpoczął się sezon Jesienny

Co lansuje Paryż i Londyn.—Modne będą aksamit 5 t a f t a . — C h i ń 
skie i japońskie motywy.—Suknie sportowe i popołudniowe
Wkroczyliśmy zdecydowanie w sewvn jesienny. W magazynach, pracow
ntach Ikrawiieckich, wielkich domach
mody — ruch niezwykły. Co przynio
sła nam moda na sezon bieżący?
P a r y ż i Londyn zdecydował już, jas
kie kolory będą lansowane w tym se
zonie. A więc — P a r y ż wybrał ognistą
brązowość lasu o zachodzie słońca, zie
mista zieleń 1 prawie czarną czerwień

przybrane aksamitem, niezależnie od
tego czy całość będzie z wełny, jedwa
biu czy tafty. Podkreślić przy tym na
leży, że na podbój wyruszyła zwłasz
cza tafta.
Będziemy nosić stylowe przybranie
z aksamitu, drobne kokardki, szerokie
poprzeczne plisy, szarfy, kołnierzyki z
żabotami i mankieciki- Co sie tyczy okryć. to prócz sportowych z kieszenia-

Jerzyn. iTondyn natomiast proponulje
zieleń cyklamenu. Londyn- który coraz
bardziej decydujący głos zabiera w
sprawach mody lansuje jako nowość se
zonową Jedwabną bluzkę w ukośne
pasy złote, czarne I purpurowe, która
będzie noszona do czarnego kostiumu z
długim obcisłym żakietem. Trzecie wiel
kie centrum mody — Hollywood — lan
suje materiaily w odcieniach liści Jesień
nych. złocisto - szmaragdowych. Do te
go dochodzą łagodne odcienie szaro -

mi, spotkamy peleryny na podszewce
z małymi kołnierzykami z futra lub ak
samitu. Proste, lekko wcięte palta
wąskimi szalowymi kołnierzami z futra,
przedłużającymi się z obu stron, będą
chętnie noszone.
Sportowe stroje niekoniecznie mu
szą być utrzymane w jednym kolorze.
Widzimy na modelach dwu i trzykolorowe kombinacje. Jednolitość w spor
cie zdecydowanie poszła w zapomnie
nie, a jednym z kanonów obecnej mo
d y stała się wielobarwność- Nawet w
Londynie, gdzie moda jest bardzo kon
serwatywna, polecają na bieżący sezon
do czarnych i granatowych kostiumów
cyklamenowe bluzki, przybrania ze skó
ry w jaskrawych kolorach, kolorowe
torby, rękawiczki i kwiaty do butonie
rek.
Wstążki, koronki, hafty kolorowe 1
Jedwabne, guziki, pajety — to wszyst
ko spotyka się na co drugim modelu.
Na ogół dominują reminiscencje wscho
dnie, a w pierwszym rzędzie chińskie.
Kimonowe fasony rękawów, kołnierzy
ka mandarynów, małe kamizeleczki z
chińskimi kołnierzykami - - oto co jest
modne i co będzie noszone.
Oprócz szerokich rękawów wschód
nich spotyka się dużo wąskich ręka
wów z wysokimi mankietami lub po
szerzone zmarszczkami w górze. Do
bluzek nosi się zapięte z przodu kami
zelki sportowe lub ozdobne, zależnie od
okazji. Do bluzek deseniowych kami
zelki są pod kolor kosliumu lub płasz
cza. Haftowane, ozdobne ..wschodnie"

kamizelki nosi się nawet do sukien po poważną rolę podczas sloty jesiennej,
odznaczają się krojeni reglancwym.
południowych zamiast bolerka.
Tegoroczna Unia mody przechodzi Szyjemy je z materiałów impregnowa
niiespostrzeżenie z letniej w jesienna-1 nych: gabardlny lub wełni mego rypsu,
Pierwsze lekkie wełniane suknie z krót przy czym najchętniej w kolorach jas
kimi rękawami i jeszese jasnym przy nych, skończywszy aż na białym.
braniem, znakomicie nadają się na okres, w którym długo leszcze przepla
tać się będą dni ciepłe I słoneczne z
chłodnymi I dżdżystymi. Również de
senie jesienne imitują jeszcze letnie mo
dele, choć są tkane z cięższych materia
łów.
Oczywiście grubsza ttikanina imusi
spowodować zmianę w wykonywaniu
sukien, a mianowicie: wąskim plisowa
nym spódnicom jedwabnym odpowlcda
Ją szerokie suknie z jersey, przy czym
fałdy są nisko stebnowane, a bluzkowy
stan jeszcze bardziej podkreśla cięższy
materiał sukni.
Najodpowiedniejsze materiały na su
knte w okresie przejściowym sa: cien
ki, jersey, lekka krepa, cloąue i t. dPrzybrania są oryginalne i dyskretne:
lingerie w odcieniach pastelowych, co
jest milej widziane, niż kolor biały, po
za tym guziki skórzane, drewniane,
frendzle również w barwach pastelo
wych, wreszcie wstążka gros-graln. w
barwnych zestawieniach stanowi Jeden
z efektów przybraniowych.
Kostiumy „tailleur" oraz fantazyjne
komplety z długimi, przylegającymi ża
kietami będą bardzo modne. Szyjemy
je przeważnie z tkanin kamgarnowych
Suknie włizytowe w formie kasalub też szeroko prążkowanych
flanek ków, prineesse, kontynuują jak gdyby
Tylko wybltife sportowe modele ko tendencje mody letniej- Długość sukni
stiumów mają paski z materiału lub w dalszym ciągu taka sama - - „dosyć

zamszu, pozostałe zaś są pozbawione
pasków.
Na szczególną uwagę zasługują te
goroczne płaszcze, które przybieramy z
tyłu paseczkiem, inkrustacjami, fałdami
itd. Paski* szczególnie podkreślają, tak
bardzo modny stan bluzkowy.
Płaszcze deszczowe,
odgrywające

D. SZENBERGOWA
błękitne i turkusowo-niebieskie. P o z a !
tym lansowane są kolory granatowy,'
fioletowy i czarny.
I
.laki ostatecznie zatryumfuje? W y 
daje sic nam, że skończy sie tak, jak co
roku w Paryżu — kolor czarny | biały
zwycięży na całej iinii.
Bardzo modne będą suknie i bluzki

p o p o w r o c i e wznowiła przyjęcia. P o l e c a n o 
wości pierwszorzędnych domów paryskich

Piotrkowska 137, tel. 105-86

krótka". Przeważnie suknie sa d w u kolorowe. Takie suknie święcą trium
fy, zwłaszcza wieczorem.
Moda nastawiona jest w roku bieżą
cym na zestawienia m icrie. barwne,
wprost rażące, nprz. odcienie czerwo
ne ,i zielone. Czy te kontrasty utrzy
mają się — przekonamy się w najbliż
szych tygodniach.
Przeglądając
prezentowane
przez
nas dziś modele, zwrócić należy szcze
gólnie uwagę na suknie sportowe i po
południowe. Zwłaszcza modele sukien
sportowych są śliczne. Wskazuje, one
na tendencję mody obecnej, która zmie
rza do odmładzania sylwetki pani. P r z y
znać należy, że z wielkim powodze
niom.
Iren©.

„KtruBWjfcA'

n r . 243. Poniedziałek, 5 września 1938 r .

DZtó ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Zarządzenie władz szkolnydi.-Ostatnle dni zapisów

P"* "Wawrzyńca
J w r o Zachariasza Pr,
1

4.52

Zgodnie z zarządzeniem
władz, z kańców z w y w c z a s ó w letnich, a ulice
dniem dzisiejszym rozpoczyna się rok naszego miasta już w dniu wczorajszym
szkolny 1938/39.
zaroiły się młodzieżą szkolną.
W związku z t y m w ostatnich dniach
Wj dniu dzisiejszym młodzież zbierze
zanotowano wzmożony p o w r ó t miesz- się w szkołach, a następnie z nauczy-
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Krótkie wf adom ośce
ROBOTY SEZONOWE w Łodzi prowadzone
będą do późnej Jesieni, aż do zrealizowania peł
nego programu robót, przewidzianego na rok
bieżący. Ponieważ miasto dysponuje obecnie
odpowiednimi funduszami na ten cel nie nastąpi
w najbliższych tygodniach redukcja robotników
sezonowych.

• * •
ORGANIZACJA AKADEMII LEKARSKIEJ
w Łodzi rozpocznie się po zaakceptowaniu pro
jektu przez radą ministrów, W bieżącym tygo
dniu specjalna delegacja uda sią do p. premiera
gen. dr. Sławoj - Składkowskiego, aby uzyskać
Jego poparcie, Bezpośrednio po tym rozpocznie
sią akcja zbierania funduszów I odpowiednie
przygotowania.

• * •
PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA przeciwblonicze rozpoczynają sią w dniu dzisiejszym. Od
bywać sią bądą one we wszystkich dozorach sa
nitarnych od 8 do 10 rano oraz w ośrodkach
zdrowia. Szczepieniom poddane muszą być dzie.
ci, które ukończyły 1 rok życia. Rodzice, któ
rzy zaniedbają tego obowiązku bądą karana

• . *

„KONGRES DZIECKA" odbędzie sią w przy
szłym miesiącu w Warszawie. W konkursie tym
weźmie udział wydział opieki społecznej zarządu
miejskiego w Łodzi, który wyśle specjalną dele
gacją oraz wystawi szereg eksponatów na wysta
wie,
której otwarcie nastąpi w dniu otwarcia
kongresu.

* . *

• DZIŚ, do rejestracji rocznika 1920—21 stawić
sią winni mężczyźni zamieszkali na terenie 2 k o 
misariatu policji o nazwiskach na ltery od A do
% włączne oraz mężczyźni, zamieszkali na tere
nie 7 komisariatu, których nazwiska zaczynają
się na litery L, Ł, M, N, O.

Przeniesienie przystanku
tramwaju dojazdowego do Pa
bianic I Tuszyna
Jak się dowiadujemy, w związku z
robotami kanalizacyjnymi p r z y regula
cji rzeki Jasień oraz przebudową kolek
tora kanalizacyjnego na pl. Reymonta,
z dniem dzisiejszym tramwaje dojazdo
w e tuszyńskie i pabianickie
odchodzić
będą nie z dotychczasowego przystan
ku, lecz z prowizorycznie zainstalowa
nej poczekalni-przy ulicy Pabianickiej 1.

8-letni chłopiec

wypadł

z okna na bruk
8-letni Leon Zdanowski syn, robot
nika, zam. p r z y ul. Rzgowskiej 49, sie
dząc na parapecie okna, nagle przechylił
się i wypadł z pierwszego piętra na
oruk. Na szczęście w y p a d e k ten nie za
kończył się tragicznie, gdyż
chłopiec
doznał tylko lekkich obrażeń głowy i
c i c h n i ę c i a ręki.
L e k a r z pogotowia ratunkowego po
Udzieleniu pierwszej pomocy pozostawił
°fiarę w y p a d k u w stanie
zadawalniająVrn pod opieką rodziców.
c

..Falanga" Kolportowała
ulotki w Łodzi
[Wczoraj przed południem kolporto
wano w Łodzi masowo zielone ulotki
yNR.-Falanga. W ostatnich tygodniach,
wiadomo,, „Falanga,,', która dotąd
miała w Łodzi żadnych wogóle wpły
*ów,
rozpoczęła
akcję
werbowania
Glonków i symp ityków.

Dyżury

aptek

. Nocy dzisiejszej dyżurujn apteki: H. Pasto
ra,
Łagiewnicka 96, J. Kariana, Llmanowh*icgo 80, J. Koprowski, Nowomiejska 15, M.
pPsenblum, Śródmiejska 15, M Bartoszewski,
h >trkowska 95, L. Gzyński,
Rokicińska 53,
Zakrzewski, Kątna 54. I. Siniccka, Rzgow^* 59, S. Trawkowska, Brzezińska 56l<

Tydzień przeciwpożarowy w Ładzi
kW dniu wczorajszym rozpoczął się
na terenie całego kraju Tydzień
Prze
ciwpożarowy. Jeszcze w dniu onegdajszym zarówno w Łodzi jak w okręgu
łódzkim orkiestry strażackie
przeszły
ulicami miasta i odegrały capstrzyk.
W dniu wczorajszym o godz. 7 rano
sygnaliści w poszczególnych
oddzia
łach odegrali pobudkę.
O godz. 9 rano w kościele katedral
nym odbyło się uroczyste nabożeństwo,
w k t ó r y m udział wzięli przedstawiciele
władz p a ń s t w o w y c h , samorządu,
róż
nych organizacyj oraz wszystkie oddzia
ły s t r a ż y naszego miasta.
P o nabożeństwie delegacje
straży

uroczajsioici

ogniowej złożyły wieńce na Płycie Nie
znanego Żołnierza.
Następnie kolumny strażackie pod do
w ó d z t w e m komendanta straży m. Ło
dzi dr. Marksa przedefilowały
ulicą
Piotrkowską do pl. Wolności, gdzie na
stąpiło rozwiązanie.
W ciągu bież. tygodnia aż do dnia
11-go b. m. włącznie w lokalach zam
kniętych prowadzona
będzie
zbiórka
oraz o d b y w a ć się będzie sprzedaż na
Prawdziwa Karlsbadzka sól regularnie sto
lepek na rzecz straży pożarnej m. Łodzi.
sowana Jest dobrym środkiem leczniczym przy
W przyszłą niedzielę odbędzie s i ę wielu
schorzeniach wątroby.
zbiórka uliczna, w dniu tym, jak już do
nosiliśmy, na placu w parku w Helenowte odbędą się popisy S t r a ż y Ogniowej

Sensacyjna zamiana dzieci
Po 5 l a t a c h dzieci powracają do właściwych

rodziców

Wi styczniu roku 1933 w jednym z za no. Istotnie wszystko przemawiało za
kładów położniczych w stolicy, urodziły tym. Pani Stanisława R.—pomimo przy
się tego samego dnia dwie dziewczynki. wiązania do swej rzekomej córeczki —
Jedno dziecko powiła żona kupca ży udała się do zakładu i ustaliła, iż jedna
dowskiego z ulicy Puławskiej p. Genen- z akuszerek zamieniła dzieci przez nieu
dla T., drugie dziecko — żona właścicie wagę. Udała się więc do Genendli T. i
la zakładu fryzjerskiego w Mokotowie, opowiedziała jej o wszystkim. Polubo
Stanisława R, — Dzieci kąpano razem, wnie sprawę załatwiono w ten sposób,
a następnie oddano je matkom. Okazało że dzieci zamieniono. Powstała jednak
się, iż dziewczynka pani Stanisławy R., kwestia prawna, okazuje się bowiem, że
ochrzczona jako Helena, posiada wybit akt stanu cywilnego jednego diiecka,
ne cechy żydowskie i podobna jest do czyli metryka urodzenia jest wykorzysty
ojca dziewczynki, wychowywanej w do wana dla drugiego. Powstała również
mu Genendli T., nazywanej Salą i^posia sprawa chrztu obecnie żydowskiej dziew
dającej wybitne cechy aryjskie. Zaczęto jczynki. Matkom, które samowolnie, bez
opowiadać w dzielnicy mokotowskiej o sądu zamieniły dzieci, wytoczono spratym, że dzieci podczas kąpieli zamienio-'wy. —

Jlasz reporter
24-letni Jerzy Proppe, zam. przy ul. Żcromsk.ego 103. korzystając z nieobecności domow
ników wystrzałem z rewolweru w klatkę pier
siową usiłował pozbawić się życia. Na odgłos
strzałów sąsiedzi w y w a ż y l i drzwi i na łóżku
w kałuży krwi ujrzeli dającego słabe oznaki ż y 
cia desperata. Lekarz pogotowia ratunkowego
po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł Prop
pego w stanie ciężkim do szpitala Ubezpieczalnl. .

cielstwem uda się na nabożeństwo, któ
re zostanie odprawione o godz. 9 rano
w świątyniach wszystkich wyznań.
P o nabożeństwie młodzież powrócł
do szkól, by wysłuchać
przemówienia
ministra W R . i O P . prof. Swiętosław
sklego, transmitowanego przez radio.
Dziś młodzież szkolna zostanie p o 
informowana o organizacji roku szkol
nego, zaopatrzeniu się w odpowiedniej
podręczniki itd., aby z dniem jutrzej
szym rozpocząć normalną naukę.
Rodzice, którzy dotąd nie wypełnili!
obowiązku zgłoszenia swych dzieci d o
szkół powszechnych i nie dokonali for
malności w komisji powszechnego nau»
czania, winni w ciągu ostatnich trzecłf
dni spełnić p o w y ż s z y obowiązek, gdyż
w przeciwnym razie zostaną pociągnię
ci do odpowiedzialności.

%anototwał...
czasu przybycia komisji sądowo-lekarskiej.

Pozostawiła dziecko

nieznajomej kobiecie i zbiegła
Na przystanku tramwajów
dojazdo
wych na Bałuckim Rynku do Wiktorii
Walkowskiej, zam. przy ul. Batorego,
zbliżyła sic z dzieckiem n a ręku jakaś
młoda niewiasta i prosiła o zaopiekowa
nie się na chwilę jej dzieckiem.
Walkowska, nie przeczuwając pod
stępu nieznajomej, chętnie zaopiekowała'
się dzieckiem. Ody matka po upływie
dwóch godzin nie wróciła, zgłosiła się z
dzieckiem do policji.
Dziecko przesłano do-żłobka miej
skiego, a za matka policja wszczęła po
szukiwania.

Lekarze łódzcy
na zjeździe w Ciechocinku
W dniu wczorajszym z naszego mia
sta wyjechało 22 lekarzy, k t ó r z y udali
się na Zjazd Lekarzy do Ciechocinka'.
Lekarze ci pozostaną n a trzydniowym
kursie terapii i zwiedzą nowe urządze
nia.
111

Na podwórzu domu przy ul. Polnej 12 został
pobity dozorca domu 29-letni Franciszek Żmu
dziński. Rannego opatrzył lekarz pogotowia ra
tunkowego.

Powiesił sie w swym mieszkaniu

Na ul. 11-go Listopada obok posesji Nr. 140
został zaczepiony przez nieznanych osobników
Stefan Józwiak, zam. przy ul. Okrzei 9. Napast
nicy zażądali od Jóżwlaka pieniędzy, a gdy ten
odmówił zadali mu kilka ran nożami, po czym
zbiegli. Rannemu udzielił pomocy lekarz pogo
towia ratunkowego, Za napastnikami
policja
wszczęła poszukiwania.

Wczoraj wieczorem, w mieszkaniu
własnym przy ul. Brzezińskiej 118, po
wiesił się 36-letni J a n Szmidtke.
Domownicy znaleźli po kilku godzi
nach zimne zwłoki desperata.
Przyczyny rozpaczliwego kroku d e 
nata narazie nie ustalono, (gr)

• . *

W mieszkaniu własnym przy ul- Piramowicza
9 usiłowała pozbawić się życia przez wypicie
kwasu solnego 29-letnia Zofia Lewandowska.
W e z w a n y lekarz pogotowia przewiózł desperatkę do szpitala Ubezpieczalnl. Przyczyną zama
chu samobójczego były niesnaski rodzinne.
* *'
W ubikacji domu przy ul. Towarowej 49 po
pełnił samobójstwo przez powieszenie 41-letnl
Ignacy Kiepural. Zwłoki zabezpieczono aż do

P i z y zbiegu ulic Przędzalnianej 1 Dąbrow
skiego został zaczepiony i pobity przez niezna
nych . osobników 32-letnl Józef Owczarek, zam.
p i z y ul. Hetmańskie] 9. Poszkodowanemu udzlelił pomocy lekarz pogotowia ratunkowego-

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 września 1938 r.
6.15—6.20 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze"
6-20-6.45 Muzyka (płyty). 6.45—7-00 Gimna
styka. 7.00—7.15 Dziennik poranny. 7-15—8-00
Muzyka poranna w wykonaniu Orkiestry Salo
nowej Rozgłośni Poznańskiej pod dyr. Euge
niusza Raabego (z Poznania). 8-00—1.00 Przer
wa. 11.00—11.15 Przemówienie ministra W. RI O. P. prof. Wojciecha Swiętosławsklego do
młodzieży szkolnej z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego. 11.15—11.45 Audycja dla szkól. 1)
Powitanie. 2) Przygoda lotnika Michałka Cynbałka — słuchowisko w opracowaniu kpt- Ja
nusza Meissnera (z Krakowa)- 11-45—11.57 Mu
zyka (płyty) z Łodzi. 11.57—12.03 Sygnał czasu
i hejnał z Krakowa. 12.03—13.00 Audycja, po
łudniowa z Katowic.
13.00—13.45
Przerwał
13.45—1415 Fragmenty z oper P. Mascagniego
i O. Mayerbeera (płyty). 14.45—14.20 Łódzkie
wiadomości giełdowe. 14.20—15-15 Koncert ż y 
czeń. 15.15—15-30 „Pożar na yachcle „Temida"
Bronisława Miazgowsklego dla dzieci starszych
15-15—15-45 Literatura przez
mlkroion dla/
wszystkich — fragment z powieści Jana Wik
tora — „Orka na ugorze". 15.45—16.00 .Wia
domości gospodarcze.
16.00—16-45 Lekka muzyka włoska. Koncert w
wykonaniu Orkiestry Rozgłośni Wileńskie!
pod dyr. Władysława Szczepańskiego.
16.45—17.00 Miasto w kfirym zaklęta jest dusza
Japonii — felieton Romana Fajansa.
17-00—17.10 Pogadanka aktualna.
17.10—17.50 Audycja wymienna z Katowi*
17.fl'—17.55 O wszystkim potroszku
17.55—18.10 Pogadanka sportowa.
18.10—19.00 Muzyka (płyty).

19.00—19.20
Radia.
19.20—19.30
19-30—20.45
koncert
sem. Wykonawcy. Orkiestra pod dyr. Bro
nisława Nagujewskiego, kwartet wokalny
pod dyr. Karola Lubowskiego. W przerwie
„Bajka chińska" — pióra red. Benedykta
Stefańskiego (z Łodzi).
20.45—20.55 Dziennik wieczorny.
20.55—21.00 Pogadanka aktualna.
21 00—2140 „Życie m. Łodzi" — felieton p. t.
„Metro w Łodzi" — (Kolej podziemna pod
ul. Piotrkowską) — w opr. Wacława Eljasika.
21.10—2150 Koncert rozrywkowy. Transmisja
z terenu Dorocznej W y s t a w y Radiowej w
Polskiej YMCA w Warszawie. W y k o n a w c y :
Trio gitarowe Emilii Zielińskiej, Jan Żyński
i Wincenty Rapacki — 2 fortepiany, Ma
rian Demar—Mikuszewski — śpiew. Helena
Kitajewiczowa — śpiew.
2L50—22.00 Wiadomości sportowe.
2200—22.05 Wiadomości sportowe lokalne.
22.05—23.00 Muzyka taneczna i piosenki (pl.).
23.00—23.05 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. Komunikat meteorologiczny.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
22.00 PRAGA II- „Sztygar" — operetka Zellera.
2035 DROITWICH. Koncert wagnerowski z
Queen's Hallu.
20.45 RADIO-PARIS. Koncert symfoniczny z
Vlchy pod dyr. Bruno Waltera.
21.00 MEDIOLAN. Koncert symfoniczny.
21.50 BUDAPESZT. Koncert »vmfoalczn*.

• . •

Samobójstwo mężczyzny

Ujęcie złodzieja w Radogoszczu

W dniu wczorajszym został ujęty,
przed szpitalem w Radogoszczu złodziej
kieszonkowy niejaki Majlech Wajnkranc
bez stałego miejsca zamieszkania.
Schwytano go w momencie, gdy uAudycja
Konkursowa
Polskiego silowal z kieszeni jakiegoś przechodnia
w y k r a ś ć portfel.
Pogadanka aktualna.
„Karty z zaczarowanej księgi" —
Kieszonkowca odstawiono do aresz
rozrywkowy z wesołym kwadran tu p r z y Wydziale Śledczym w Łodzi.

Radioprodram

Wzrost wkładów w PKO
W sierpniu r. b. wk.ady, jak również
liczba oszczędzających w P . K. O. w y 
kazują dalszy wzrost.
Stan w ł a d ó w oszczędnościowych w
okresie s p r a w o z d a w c z y m zwiększył się
o 8 milionów złotych i wynosił na ko
niec sierpnia r. b. — 811 mil. złotych.
W t y m samym czasie P . K. O. w y 
dala 52,561 nowych książeczek oszczęd
nościowych. Liczba czynnych
książe
czek oszczędnościowych w P . K. O.*wy
nosiła na dzień 31, VIII. r. b. ogółem —
3.298.512.

TEATR POLSKL
(Cegicluiana 27).
Dziś o go<k. 8.30 wiecz. „Aszantka",

II^HI

PORAŻKA ŁKS-u w WARSZAWIE
Przegrana Wisły na Śląsku, Cracovia bije AKS, War sza
wianka pokonana przez WKS Śmigły
Łódź, 4 września.
Wczorajsza niedziela ligowa przy
niosła szereg ciekawych spotkań, które
przyniosły wszędzie zwycięstwa go
spodarzom. Lider tabeli Ruch, zapewnił
sobie nadal prowadzenie i jest niemal
stuprocentowym kandydatem do tytułu
mistrza. Wyjaśniła sie również częścio
w o sytuacja w dolnej grupie, w której
ŁKS po przegranej z Polonią ma Już obec
jiio nikłe widoki na utrzymanie się w
cxtra klasie.
Przebieg spotkań wczorajszych byt
następujący:

niósł zwycięstwo gospodarzom w sto
Niemal przez cały czas gry przewa Silck II zdobywają dwie bramki dla Wjsunku 4:1 (4:0). Przez cały czas pierw żała Warta, której napastnicy nie wyko sly. Wynik do przerwy ustala Pcterek,
szej połowy przeważa drużyna gospo rzystali moc dogodnych pozycyj.
zdobywając z problematycznego karne
darzy, która energicznie atakuje.
Dopiero po pauzie w 14-ej minucie go trzecią bramkę dla drużyny śląskiej.
W 30-ej min. Tumas podaje Hajduko Szreier uzyskuje pierwsza bramkę, a w
Po przerwie pierwszych piętnaście
wi i ten strzela pierwszą bramkę. W 20-ej min. Gendera ustala wynik meczu. minut należy do Ruchu, później gra 'się
34-ej min. Śmigły przeprowadza atak Sędziował dobrze d. Rettig. Widzów 6 wyrównuje. Ostatnia bramka meczu pa
Pawłowski strzela, piłka odbija się od tysięcy.
da znów z rzutu karnego w 20 minucie,
poprzeczki, którą Hajduk kieruje do
egzekwowanego przez Peterka.
siatki.
Ruch—Wisła 4:2 (3:2)
W drużynie krakowskiej najlepszym
W 37-eJ min. z podania Baloska. P a w
Wielkie Hajduki, 4 września.
zawodnikiem
był Gracz, a wyróżniła się
łowski uzyskuje trzecią bramkę. Po tej
Wisła mimo porażki zaprezentowała też jeszcze cała linia pomocy.
bramce Rudnicki opuszcza bramkę, za
się z jaknajlepszej strony i była przez
stępuje go Jachimek.
W Ruchu pomoc wypadła bardzo sła
cały czas równorzędnym przeciwnikiem
W 41-ej min. Pawłowski z podania Mecz jednak nie należał do ciekawych i bo, również Wilimowski i Wodarz grali
Baloska uzyskuje czwartą bramkę.
nadal znacznie poniżej swej formy.
* Cracovia—AKS 4:2 (2:1)
stał na dość niskim poziomie.
P
o
przerwie
przeważa
Warszawian
Zawody prowadził p. Kuchar przy 12
Kraków, 4 września.
O zwycięstwie Ruchu zadecydowa
ka przeważa i w 44-ej min. Cebulak uCracovia po niezwykle ciężkiej wal
tysiącach
publiczności.
ły
dwa
rzuty
karnego
podyktowane
zyskuje po rzucie wolnym honorową
ce wywalczyła dziś dwa punkty na do
przez sędziego przy remisowym sta
bramkę.
skonałym AKS-ie.
Gier Pkt. St. br.
Klub
nie meczu 2:2. Pierwszy z nich był dość
Sędziował p. Zioło b. dobrze.
13
19 41:23
Mecz prowadzony był w ż y w y m tern
wątpliwy, co też wprowadziło zdener
1) Ruch
pie I trzymał widzów w napięciu do koń
wowanie do szeregów zespołu krakow
13
15
24:22
2) Wisła
Warta—Pogoń 2:0 (0:0) skiego.
'.cowego gwizdka sędziego.
14
29:26
12
3) Cracovia
4 września.
Serję bramek rozpoczyna w 8 min.
13
36:29
13
4) Warta
Pierwsza bramka pada już w czwar
Mecz W c r t y z Pogonią rozpoczął się tej minucie ze strzału Wilimowskiego z
Pająk, wykorzystując rzut wolny. W
13
15:16
13
5) Pogoń
cztery minuty później wyrównuje po od ceremonii powitalnej przy czym W a r  podania Peterka. W cztery minuty póź
6) Warszawianka
13
13
29:31
ta na znak przyjaźni obdarowała gości niej Wodarz będąc na pozycji spalonej
ładnej akcji Wostal.
11 29:25
13
7) A. K. S.
13
23:22
Gra toczy się teraz ze zmienną prze kwiatami i plakietami. Drużyna lwow uzyskuje drugi punkt dla Ruchu. Wisła
11
8) Śmigły
wagą i w 44-ej min. Stępień z podania ska zaprezentowała się bardzo słabo i protestuje sędzia nie cofa jednak swo-1
12
11
23:27
9) Polonia
zasłużenie straciła dwa punkty.
Góry ustala wynik do p r z e r w y .
jej decyzji. W 15 min. Artur a w 29 min.! 10) Ł. K. S.
14=30
13
8
P o pauzie przeprowadza AKS groź
ne ataki, lecz w 9-ej min. za rękę obroń
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!llllllllll!!lllhlH
c y dyktuje sędzia rzut karny zamienio
n y na bramkę przez Górę. W m i n i i ł ę p ó ź
niej strzela ostro Piontek, Pawłowski
odbija, a nadbiegający Wostal uzyskuje
drugą bramkę dla AKS-u. Wyrównanie
wisi teraz w powietrzu zwłaszcza, że
AKS jest pod bramką b. niebezpieczny,
U ślązaków również pomoo była najlepszą
W dniu wczorajszym rozegrane zo-J UNION TOURING: Michalski/1, Strzelczyk,
nieoczekiwanie jednak w 33-ej min. po
Durka, Szulc, Pile. Chojnacki, Świętosławskl, Ml częścią drużyny. Wyróżnił się zwłaszcza Bryla
stały
dwa
spotkania
o
wejście
do
Ligi.'
centrze Zembaczyńskiego strzela Stolar
na środku. Trójka obronna nic stała na pozio
chalski II. Gorzko. Seldel. Królaslk.
Przebieg spotkań był następujący:
czyk samobójczą bramkę.
Mistrz Łodzi odniósł wczoraj zasłużono zwy mie, bramkarz Mrozek móg| obronić conajmnic)
clęstwo w pierwszym na gruncie łódzkim meczu dwie z czterech puszczonych bramek. Linia ata
W drużynie Cracovii wyróżnili się:
finałowym o wejście do Ligi. Zwycięstwo dru ku niemal doskonała w polu traciła głowę p°d
Korbas, Skalski. Gruenberg i Hiżyl.
żyny UT posiada tym większe znaczenie, jeżeli bramka. Najlepsi byli tu God i Cebula.
W AKS-ic: Piontek. Wostal i Stolar
Meczprowadzony był w żywym tempie, trzy
zważymy, że odniesiono zostało nad najpoważ
czyk.
mając widzów w napięciu do końcowego gwizd'
Kraków, 4 września.
niejszym kandydatem do awansu.
ka. Mimo, iż do przerwy więcej z gry ma zespój
Drugi finałowy mecz Garbarni o wej
Sędziował p. Haselbusz z W a r s z a w y .
Sukces odniesiony nad KS Śląsk jest wyni
gości to jednak udaje się gospodarzom w 10-ei
ście do Ligi zakończył
się jej łatwym kiem niezwykle ofiarne] Kry całego zespołu fio MINUCIE
UZYSKAĆ PIERWSZĄ BRAMKĘzwycięstwem nad Policyjnym KS z Łuc letowych, który przez całe 90 min- walczył za Gorzko mija pnru graczy śląskich, wysuwa pilk<<
Polonia—ŁKS 2:1 (2:1) ka, kótry nie przedstawiał groźnego cięcie o każdq piłkę- UT coprawda ustępował do przodu, następuje tłok pod bramką Śląska j
gościom w zgraniu 1 optycznie robił wrażenie przytomny Królasik strzela celnie w róg. Po teł
Warszawa, 4 września.
przeciwnika, grając bardzo prymityw gorszego
zespołu, jednakże na dobro łodzian na bramce zrywa się Śląsk do ataku, lecz UT broni
Mecz Polonii z ŁKS-em wywołał du nie.
j e ż y zapisać poza ambicja gre niezwykle skute- się dobrze. Ostatni kwadrami należy znów d"
!że zainteresowanie, gromadząc na bois
G a r b a r m a m i a ł a p r z e z c a ł y c z a s g r y , c z n a . W przeciwieństwie do gości UT nie bawił UT przy czym w 30-ej MINUCIE KRÓLASIK
ku przy ul. Konwiktorskiej przeszło 5 zupełną przewagę i nie wysilała się zbyt się w zawiłe kombinacje podbramkowe, strzela' PO RZUCIE Z ROGU STRZELA OSTRO NA
tysięcy widzów. Polonia, która miała nio zwłaszcza, że już do przerwy miała jąc dużo i celnie ilekroć tylko nadarzyła sle ku BRAMKĘ. KOWALIŃSKI DOTYKA PIŁKI RĘ'
temu sytuacla.
•KĄ i RZUT KARNY ZAMIENIA PEWNIE NA
zaledwie 15 procent z gry zdołała w y  zwycięstwo zapewnione.
Pierwsze skrzypce w zespole łódzkim grała BRAMKĘ GORZKO.
walczyć jednak dwa cenne punkty,
Taki sam obraz gry był i po przerwie linia pomocy, która doskonale poradziła sobie
Druga połowa meczu jest znacznie brzydsz*
wskutek niezaradności napastników Jódz a gracze Policyjnego starali się jedynie z groźnym napadem Ślqzaków, nie zapominając
od pierwszej, gra zaostrza się bowiem, chwila*'
kich.
przy
tym
o
własnej
linii
ataku.
Na
pierwszy
plan
nic dopuścić do większej porażki.
jest nawet brutalna na co nie potrafi odpowie'''
Łodzianie przeważali niemal przez
Bramki dla Garbarni zdobyli: Pazu wybił sie PILC. który świetnie zaszachował zna nio reagować sędzia, myląc cię w dodatku i • l'
na trójkę napastników śląskich God, Cebula. sto w decyzjach. Początkowo przeważa Śl"} "
cały czas meczu, nie potrafił' jednak wy rek i Skóra po dwie oraz Nowak.
Wiencek. Nic wiele mu ustępowali SZULC i jednakże UT nie przestaje być groźny zwlaszc*
korzystać cyfrowo swej przewagi.
Honorową bramkę dla Policyjnego CHOJNACKI, a zwłaszcza ostatni, który w dru gdy przy pilec znajdują się Królasik lub Gorzk '
Pierwsza bramka dla Polonii pada w zdobył prawoskrzydłowy.
giej połowie meczu był jednyn z najlepszych W 12-ej minucie inicjuje Królasik wspaniały
6-ej min. z wyraźnego spalonego. Strzel
przebój i zostaje siaulowany na linii pola karn *
Sędziował p. Wosiński ze Sesnowca. zawodników na boisku.
Królacihn znoszą z boiska a sędzia zcrZV
Na wysokości zadania stanęło również trio go.
cem był Nawrot. W 29-ci min. w y r ó w 
Publiczności około 2 tysięcy.
obronne, chociaż, bramkarz Michalski zbytecz dza wclny w odwrotną strenę. Wywołuje to W
nuje Lewandowski, lecz w 4 minuty póź
nymi wybiegami z bramki denerwował wszy wą reakcj; widowni i od tej chwili gra traci
niej zdobywa niespodziewanie Pazurek
żo na wartości. W 25-ej MIN. GORZKO WSPĄ*
stkich.
drugą bramkę, ustalając wynik spotka
ŚWIĘTOSŁAWSICEG'/'
W ataku najwięcej oklasków zbierali mały NIALE WYPUSZCZA
nia.
I zwinny GORZKO oraz szybki Jak strzała KRÓ- KTÓRY STRZELA OSTRO I MROZEK KAPI
KS ŚLĄSK. Mrozek. Kowallnski, Seifert, Wa j LASIK. Obal łącznicy Seidcl i Michalski nieco TULUJE PO R. 1 TRZECI.
Po przerwie, mimo zdecydowanej
Michna, Michalski, God. Cebula. Wicu słabsi, a Świetosławski był za mało wykorzyW pięć minut później GOD INICJUJE WSPA
przewagi łodzian udało się Polonii utrzy luś,cęk.Bryła,
Kulawltstywany.
NIAŁY PRZEBÓJ, ZDOBYWAJĄC HONOR
mać wynik.
WA BRAMKĘ DLA GOŚCI.
,
Zdawało się, że wynik ten utrzyma się °.
W drużynie łódzkiej całkowicie za
końca gdy nieoczekiwanie w 38-ej min. odd l
wiodła linia pomocy. Bardzo słabo grał
PEIDEL Z DALEKIEJ ODLEGŁOŚCI
WSfA
również atak, gdzie jedynie Lewandow
NIALA BOMBĘ, ZDOBYWAJĄC CZWAR™
ski i Król stanęli na wysokości zadania.
BRAMKĘ DLA ŁODZIAN.
Jeszcze kilka wzajemnych ataków i sędzio P'
Najlepszym zawodnikiem w drużynie
Krysial; odgwizduin koniec zawodów.
i.
łódzkiej był Gałecki.
Meczowi przyglądało si<; okoto 5 tysięcy
W
zespole
znajduje
się
.tylko
dwuch
wiedeńczyków
W Polonii wyróżniła się para obroń
dzów.
Berlin, 4 września
Pomoc: Knpfer. Goldbrunncr. Kitzinców Szczepaniak—Grolik.
»
*
Niemiecki Zw. Piłkarski ustal'ł nastę ger.
Sędziował p. Schneider.
Tabela rozgrywek o wejście do Lig'
Atak: Łelincr, Schoen. Ganchel. rl.mpujący skład reprezentacji Niemiec na
przedstawia się następująco
międzypaństwowy mecz z Polską, któ neman. Pesser.
Klub
Gier Pkt. st.
Warszawianka ry odbędzie się 18 września w kamie Niemcy wystawiają zatem czysto
7=2
2
4
1)
Garbarnia
niemiecki skład. Jedynie w ataku znaj
2
2 5:3
2) Union Tonrinp
nicy:
*
4:1 (4:0)
duje się 2-ch Austriaków: Haimcmann z
2
2 5:5
Bramka: Jakob.
wiedeńskiej Adm'ry i Pesser z wiedeń
2=9
Wilno. 4 września.
2 U
4)
PKS
(Łuck)
skiego Rapidu.
Obrona^ Janes, Minzenberg.
W dniu dzisiejszym rozegrany zo
stał w Wilnie mecz ligowy, który przy

Poznań.

Garbarnia i Union Tourlng p r o w a d z a
w rozgrywkach o wejście do Ligi

Garbarnia—Policyjny KS
5:1 (3:0)

5

3

0

e

Union Touring—Śląsk
4:1 (2:0)

u

0

g

8

Reprezentacja Niemiec na mecz z Polsh

Sm!g<5y

3) Śląsk

„REPUBLIKS'

4

nr. 243. Poniedziałek", 5 września 1938 r.

GIERUTTO PROWADZI W DZIESIĘCIOBOJU
Drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Paryżu

Paryż, 4 września
W drugim dniu lekkoatletycznych mistrzostw
EuTopy duży sukces odniósł Gierutto, który w
ogólnej klasyfikacji 10-boju wysunął się na
pierwsze miejsce (po 5 konkurencjach). Zasłona
startował na 200 mtr., dochodząc do pól finału.
Nojd na 5.000 mtr. zajął 5-te miejsce w cza
sie 14:47.8.
Na 200 mtr. Zasłona startował w 4-ei serii,
zajmując w przedbiegaoh 3-cle miejsce w cza
sie 22.6 za Niemcem Scheuringiem 22,3, Belgiem
Guthy 22.5, a przed Estończykiem Toomsalu.
.W pól finałach Zasłona zajął 4-te miejsce w
czasie 22.2 za Holendrem Osendarpem 21.5. An
glikiem Jenkmsem 21-9, Węgrem Gyenesem 22,
a przed Szwajcarem Marchandem 22,6 i Bel
giem Guthy 22.7. Ponieważ do finału zakwalifi
kowali się tylko pierwsi trzej. Zasłona został
"wyeliminowany.
W finale na 200 mtr. mistrzostwo Europy zdo
był Holender Osendarp w czasie 212. 2) Scheuring (Niemcy) 21.6, 3) Pennington (Anglia) —
21.6, 4) Saelens (Belgia) 21.7, 5) Oyenes (Węery).
Na' 5000 mtr. tytuł mistrza Europy zdobył
Finn Maeki 14:26.8, 2) Jansson (Szwecja), —
14:27,4, 3) Pekuri (Finlandia) 14:29, 4) Emery
Qorr (Anglia) 14:46,2, 5) Noji (Polska) 14.47,8,
6) Carstairs (Anglia) 14.51.
W dzieslęcioboju rozegrano w niedzielę 5
konkurencyj. W ogólnej klasyfikacji prowadzi
Gierutto, który uzyskał 3.752 pkt. 2) Bexell —
(Szwecja) 3.638 p., 3) Neumann (Szwajcaria)
3.477 p., 4) Oloetzner (Niemcy) 3.394 p. Slevert,
Jeden z kandydatów na mistrza Europy, został
kontuzjowany 1 wycofał się.
Gierutto uzyskał na 100 m. czas 11.5, w sko
ku w dal — 6.18, w Tzucle kulą — 14.76, w sko
ku w w y ż — 1.83, na 400 m. — 53.9.
Wyniki finałowe w innych konkurencjach
Pizedstawiają się następująco.
400 m. przez płotki: 1) Jope (Francja) 5 3 1 .
2) Kovacs (Węgry) 53.3 3) Areskoug (Szwecja)
53.6, 4) Glaw (Niemcy) 54.2 5) Hoelling (Niem
cy) 54.6.
. Rzut kulą: 1) Kreek (Estonia) 15.83. 2) Stoeck
(Niemcy) 15.59 3) Woelike (Niemcy) 15.52. 4)
Baerlund (Finlandia) 15.07 5) Bergh (Szwecja)
14.82.
Bieg maratoński: 1) Myonen (Finlandia) —

Slavia—Ferencvaros 2:2
O puchar Eęropy środkowej
Praga, 4 września
W Pradze czeskie] wobec 50 tysięcy widzów
rozegrany został pierwszy finałowy mecz o pu
char Europy Środkowej pomiędzy praską Slavlą i budapeszteńską Ferencvaros.
Zawody przyniosły wynik nierozstrzygnięty
2:2 (2:1). Bramki dla Węgrów zdobyli: Kcmeny
I Kiss, a dla Czechów Blcan I Slmunek.

2:37:28,8, 2) Yarrow (Anglia) 2.39.03, 3) Palmę
(Szwecja) 2:42.13.6. 4^ Waltispuger (Francja)
2:44:28, 5) Puch (Niemcv) 2.45:08.8.
Chód na 50- kim.. 1) Whitlock (Anglia) —
4:41:50, i) Diii (Niemcy) 4:43.54, 3) Brun (Norw i g i a ) 4:44,55, 4) Bleiweiss (Niemcy) 4:45.24
400 m. 1) Brown (Anglia) 47.6, 2) Baumgarten (Holandia) 48.2, 3) Linnhoff (Niemcy) 48.8,

4)Goekoi (Węgry) 48.9. 5) Tammisto (Finladia) 1:52,3, 5) Andersson (Szwecja) 1:53.
49.1.
Trójskok: 1) Rajasaarl (Finl.) 15.32, 2) NoRzut młotem: 1) Hcin (Niemcy) 58,77, 2) ren (Finl.) 14.93. 3) Kotratschek (Niemcy) 1473;
Blask (Niemcy) 57.34, 3) Malbrand
(Szwecja) 4) Palamlotis (Grecja) 14.70.
51.23, 4) Hannula (Finl.) 49.88.
110 m. przez plotki: 1) Finlay (Anglia) 14.3.
800 m-: 1) Harbig (Niemcy) 1:50,6 (nowy re 2) Lidman (Szwecja) 14.5, 3) Brasscr (Holankord Niemiec). 2) Leveque (Francja) 1:51,8, 3) Jdia) 14.8, 4) Thornton (Anzlia) 14 8
Lanzi (Włochy) 1.52, 4) Bouman (Holandia) 1 Anglia; 14,8.
ł
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Verey wicemistrzem Europy
Polak zajął drugie miejsce w jedynkach

MEDIOLAN, 4 września.
Na torze wioślarskim pod Mediolanem roze
grane zostały w niedzielę finały regat wioślar
skich o mistrzostwa Europy.
Regaty te wypadły dla nas nie najgorzej,
gdyż startujący w biegu jedynek wioślarz pol
ski Yerey zajął drugie miejsce, zdobywając ty
tuł wicemistrza Europy.
Wydaje się dziś niewątpliwe, że gdyby nie
zbyt krótki trening Verey'a, który wiele czasu
poświęcił ostatnio na studia, wywalczenie z w y 
cięstwa przez Polaka byłoby całkowicie możli
we.
W każdym razie w biegu finałowym Yerey
pojechał znacznie lepiej, niż w oba poprzednie
dni.
Na przestrzeni pierwszego tysiąca metrów pro
wadzili bieg — Yerey, Nemlec Hasenoehrl oraz

Szwajcar RullI. trzymając się blisko siebie. Na
początku drugiego tysiąca metrów Niemiec wy
przedził obu przeciwników o dwie długości, pod
czas kiedy Polak stoczył ze Szwajcarem zacię
tą walkę o drugie miejsce, wychodząc z niej
zwycięsko dzięki wspaniałemu finiszowi. Wyniki
notujemy:
1) Niemiec Hasenoehrl 7:40,12 min. 2) Yerney
7:42:40 min., 3) RufII 7:42,41 min-, 4) Steinlcltner
(Włochy) 7:54:42 min., 5) Yrba (Czech) 8:01.18
min., 6) Banos (Francja) 8:03:00 min.
Wyniki Innych biegów notujemy:
Czwórki z e sternikiem — 1) Niemcy 7:01-21
ra-, 2) Włochy 7:01:22 m., 3) Węgry 7.07:73, 4)
Jugosławia 7:09:07.
Dwójki bez sternika — 1) Niemcy 7:23:22
min.,
2) Włochy 7:32:56, 3) Dania 7:34.65, 4)

Węgry 7:57:64, 5) Belgia 7:58:23.
Dwójki ze sternikiem — 1) Włochy 6:14:57
min.,
2) Niemcy 8.14:58, 3) Dania 8:16:50, 4)
Francja 8:17:84, 5) Jugosławia 8:17:85, 6) Ho
landia 8:24:03.
Czwórki bez sternika—1) Szwajcaria 6:76:16
min.,
2) Włochy 6:59.17, 3) Dania 7:00:05, 4)
Niemcy 7:03:55, 5) Holandia 7:16:19, 6) W ę g r y
7:28:67.
• Dwójki podwójne — 1) Włochy 7:07:50 min,
2) Niemcy 7.14:95, 3) Belgia 7:23:03, 4) Francja
7:27:69, 6) Węgry 7:28:07, 6) Jugosławia 7:42:27
Ósemki — 1) Niemcy 6:19:93 min., 2) Węgry
6:20.58, 3) Włochy 6:23:70, 4) Dania 7:27:86Regaty odbyły się przy fatalne] pogodzie. P a
dał ulewny deszcz, mimo to wzdłuż toru wio
ślarskiego zebrało się 15 tys- widzów,

Kupczak mistrzem Polski
Okazał sie on znacznie lepszy od swych Konkurentów

Kupczak dowiódł wczoraj niezbicie, iż jest w
chwili obecnej bezsprzecznie najlepszym sprin
terem Polski. Po zwycięstwach w dwóch pierw
szych biegach mistrzowskich w j<rakowie i Ka
liszu odniósł on wczoraj z w y c i ę s t w o w trzecim
biegu decydującym i zdobył tytuł mistrza Polski
S w e g o najgroźniejszego rywala łodzianina
Jędrzejewskiego pokonał krakowianin w obu
biegach finałowych dość łatwo, okazując się
znacznie szybszym od niego. Z pozostałych
uczestników rozgrywki mistrzowskiej na .pian
pierwszy wybił się Osmólski, który specjalnie
ładnie pojechał w obu biegach o trzecie miejsce
z Świątkowskim, które mu też zasłużenie przy

padło. W nagrodę za zwycięstwo otrzymał
Osnuilski od obecnego na zawodach dowódcy
okręgu korpusu p. generała Tommee awans na
bombardiera.
Same zawody stały na dość mizernym po
ziomie, a czasy uzyskane w repesażach c z y też
ćwierćfinałach były bardzo słabe. Dość powie
dzieć, że młodzik Jerzy - Jerzyk miał czas lep
szy niż w dwóch ćwierćfinałach uzyskali Ję
drzejewski i ŚwiątkowskiZwycięzcami czterech przedblegów zostali
późniejsi finaliści Osmulski, Świątkowski, Ję
drzejewski i Kupczak. Najlepszy czas uzyskał
Kupczak 13 sek.

Ufalasiawiczówna w Czeladzi
Cztery zwycięstwa na zawodach propagandowych

11 rekordów świata

Sosnowiec, 4 września.
W niedzielę odbyły się w Czeladzi propa
gandowe
zawody lekkoatletyczne z udziałom
Walaslcwiczówny, zawodników śląskich, lekko
atletów zagłębia oraz po jednym zawodniku z
Krakowa i Torunia. Ogółem na starcie stanęło
57 zawodników.
Walasiewlczówna startowała w 4-cli konku
rencjach, zajmując oczywiście 4 pierwsze miel
sca. Uzyskała ona na 80 m. czas 9.7 przed Kałużową 10.6. Na 100 m. Walasiewlczówna uzy
skała czas 11,8 przed Kałużową 12,7. W oszcze
ple osiągnęła 33.90 przed Kryglcrówną (Toruń)
25, wreszcie w dysku miała wynik 36.70 przed
Dobrzańską (Katowice) 36,12.

w posiadaniu Dunki H v e g e r
Kopenhaga, 4 września
Kangnkild Hveger posiada zatem rekordy
hlld Hveger ustaliła w niedzielę rekord świato
wy na 1000 Jardów stylem dowolnym, osiągając
c*as 12:30Rangnhlld Hvager posiada zatem rekordy
•Wlatowe w 11-tu konkurencjach.
W jej karierze jest to 26 rekord światowy.
Ustalony przez nią.

Marcel Kint mistrzem
szosowym zawodowców

Inne wyniki:
Panie: skok wdał z miejsca:
Gnlłkówna
(Chorzów) 2,18, skok w z w y ż Biskupówna (Ka
towice) 1,36. Sztafeta 4XioO m. Stadion —
Chorzów 56,8 sek.
Panowie: 100 m. Chmiel (KPW. Kat.) 11.6,
400 m. Dandalak (Pogoń — Kat.) 52,5, 800 mtr.
Miozga (KPW. — Kat.) 2:04,1, 1.500 mtr. Sitko
(KPW. — Kat.) 4:24,1, 5000 mtr. Sitko (KPW. Kat. 16,32. Tyczka — Mucha (Sokół, Czeladź)
3,80. Kula — Praski (Zw. Strz. — Kat) 14,83,
Rzut miotem —• Węglarczyk (Sokół Krywałd)
48,40. Skok w z w y ż — Chmiel (KPW. — Kat.)
1.71. Sztaleta 4X100 m. KPW. Katowice 46.6.

Igrzyska zimowe w Sf. Moritz

Amsterdam. 4 września
W Amsterdamie wobec 100 tysięcy widzów
°dbył się wyścig kolarski o mistrzostwo świata
zawodowców na szosie.
Dystans wyścigu wynosił 270 kimPierwszo miejsce I tytuł mistrza świata zdoBruksela, 4 września.'
y ł Belg Marcel Klnt, który przebył wymienio
Pod przewodnictwem przewodniczącego hr.
ny dystans w czasie 7.53:25.
Baillet-Latour obradował w Brukseli pełny w y 
2) Engll (Szwajcaria).
dział wykonawczy międzynarodowego komitetu
3) Amberg (Szwajcaria).
olimpijskiego.
4) Van Nek (Holandia).
Jak już donosiliśmy, na posiedzeniu tym
5) Vlsers (Belgia).
uchwalono definitywnie powierzyć Szwajcarii
6) Neuville (Belgia).
(St. Moritz) zorganizowanie zimowych igrzysk
olimpijskich w 1940 roku.
O zorganizowanie igrzysk zimowych w roku
1940 ubiegały się trzy miasta: St. Moritz. Lathi I Lake Placet.
Propozycję amerykańską (Lake Placet) od
rzucono z powodu zbyt wielkiej odległości od
kiajów europejskich. Kandydatura Lathi (Fin
landia) odpadła, gdyż miasto to nie posiada od
Oslo, 4 września
powiedniego toru bobslejowego. Wobec czego
W międzypaństwowym meczu piłkarskim wybrano St. Moritz, gdzie zresztą przed 10 laty
Norwegia pokonała Szwocię 2:1 (1:1).

W repesażach na pierwszych miejscach" zna>
leźli się Wójcik, Popończyk. Szmidt 1 Olecki.
W ćwierćfinałach Osmulski pokonał Wójcika,
Świątkowski wygrał z Oleckim,
Jędrzejewski
pokonał Szmidta a Kupczak rozprawił się z P o pończyklem.
i
W półfinałach Jędrzejewski wylosował s w e 
go kolegę klubowego Świątkowskiego 1 pokonał
go, mając na ostatnich dwustu metrach czat
13.4. a Kupczak pokonał Osmulskiego. w cza
sie 13,2.
H
.W pierwszej rozgrywce .finałowej Kupczak"
wygrał z pierwsze] pozycji, odpierając na 300
mtr. atak łodzianina- W drugiej rozgrywce ło
dzianin przegapił okazję wygrania wyścigu. Po
czątkowo Kupczak jedzie na drugie] pozycji, na
300 mtr. zaczyna finisz i na 200 mija łodzianina
powiększając stale odległość od niego. Tuż
przed metą spada Kupczakowi łańcuch 1 krako
wianin kończy wyścig bez łańcucha.
Dwa biegi o trzecie miejsce wygrał Osmul
ski przed Świątkowskim w czasie 13,2 i 13.6.
Dla uzupełnienia składu drużyny narodowe],
do której „z urzędu" weszli czterej finaliści mi
strzostw Kupczak. Jędrzejewski, Osmulski i
Świątkowski odbył się w y ś c i g eliminacyjny, do
którego stanęło tylko trzech zawodników: Olec
ki, Wójcik i Popończyk. Olecki był tu niespo
dziewanie ostatnim, a dwaj pozostali weszli w
skład drużyny narodowej. Obiecujący młodzik'
„Jerzy-Jerzyk" odniósł n o w y sukces w y g r y w a 
jąc wyścig młodzików, rozegrany w trzech bie
gach. Wygrał on wszystkie trzy biegi, zajmując
w ogólnej punktacji pierwsze miejsce przed
Szenholcem l Fisterem.
Bieg australijski na 10 okrążeń toru wygra!
Kołodziejski w czasie 546 przed Blaszczyńskim
1 Stańczakiem.
Bieg olimpijski z dwóch startów wygrała
drużyna w składzie Derwisiński, Kacprzak. Stań
czak i Leskiewicz.
Zawodom przyglądało się około 4 tysiący,
widzów.

O organizację zawodów ubiegały się Stany Zjedno
czone i Finlandia
Zwycięstwa polskich
miały Już raz miejsce Igrzyska zimowe.
Program 5-tych zimowych igrzysk olimpij
motocyklistów
skich definitywnie obejmie: a) zawody bobsle

b

Norwegia pokonała
Szwecję 2:1
w międzypaństwowym
piłkarskim

meczu

to

Dwa zwycięstwa tenisistów amerykańskich

Mistrzostwa bokserskie
Lwowa
Lwów, 4 września
W niedzielę wieczorem odbył się w e Lwowie
?* cz bokserski o drużynowe mistrzostwo okręJ lwowskiego pomiędzy Czarnymi 1 Lechlą. —
* ś c i ę t y ła drużyna Lechll 11:5 | ma najwlęk*° szanse ponownego zdobycia mistrzostwa
* <ttu.
e

u

r

jowe, b) jazdę szybką na łyżwach, c) jazdę figti
rową na łyżwach, d) hokej na lodzie.
Olimpijski
program narciarski
obejmuje:
kombinację alpejską, kombinację norweską oraz
patrolowy bieg wojskowy, Jednak punkty nar
ciarskie traktowane będą tylko jako pokazy.
Następnie na posiedzeniu uchwalono, że let
nie igrzyska olimpijskie w Helslngforsie rozpo
czną się 20 lipca 1940 r. 1 zakończone zostaną
4 sierpnia. Program igrzysk letnich rozszerzo
ny zostanie o następujące dyscypliny sporto
we:
regaty kajakowe, turniej piłki wodnei i
turniej piłkarski (prócz konkurencji t. zw. kla
sycznych). Nie będą miały miejsca
turnieje:
piłki ręcznej koszykówki i hokeja na trawie,

na zawodach w Tallinie

Tallin, 4 września.
W niedzielę odbyły się w Tallinie pod pro
tektoratem prezydenta republiki
międzynaro
dowe zawody motocyklowe z udziałem 4-ch pol
sklch motocyklistów.
Polacy odnieśli duży sukces, zajmując w
swoich kategoriach dwa czołowe miejsca.
W kategorii 250 ccm. Baron z Bielska na
D. K. W. zajął 1-sze miejsce.
Drugi motocyklista polski Jerzy Mleloch
z warsz. Legii na Nortonlc 500 zajął w swo]eJ
klasie 2 miejsce.
Dąbrowski z Gdyni I Batbelt z Bielska za
leli dalsze miejsca,

Tenisiści UT pokonam
przez Makkabi 6:5

W niedzielę rozegrała „Makabi" na kortach
własnych mecz tenisowy z „Union Touringlem''
zwyciężając w stosunku 6:5. Wyniki technicznej
pokonał Australijczyka Qulsta 4:6, <ii0, Langut—Librach 6:2, 7:5, Stetka O. — Lilicnield
6:2, 6:2, Korchade — Fajnberg 8:6, 2:6, 3 6, HU8:6, 6:1, a Budge w y g r a ł stosunkowo pert — Rozenholc 6:2, 0:6, 6:3, Stegeman — Kan
łatwo z Bromwlchem 6:2. 6=3. 4=6, 7:5. tor 3:6, 4:6, Jncobi — Weit 6:4, 6:3, Stetka,
P o tych wynikach nie ulega Już wąt Schrodcr — Saks, Rozenholc 6:2, 6-0, Langut,
— Klcinman, Librach 4:6, 6:3, 5:7, Kopliwości, że puchar Dawlsa pozostań'*! Hilpcrt
schade, Stegeman — Fajnberg, Skosowski —,
w N. Jorku.
6:8, 2:6.

w finałowym meczu o puchar Davisa z Australią
Filadelfia, 4 września
Finałowy mecz o puchar Dawlsa po
między Ameryka 1 Australią w y k a z a ł
'odrazu pierwszego dnia znaczna prze
w a g ę Ameryki.
Miody amerykański tenisista Rlggs

1

:
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Uroczyste otwarcie sezonu bokserskiego

Zawody Pocztowego PW
odbyły się wczoraj w Łodzi

odbyło

,W ciągu soboty i niedzieli odbyły się na sta
dionie WKS-u zawody Pocztowego P r z y s p o s o - '
bienia Wojskowego okręgu warszawskiego. W
zawodach wzięło udział 350 zawodników.
Trólból panów wygrał Snarskl (Warszawa)
1-583 pkt- przed Szymańskim (Wieluń) 1.483 p.
i Łagońskim (ł.ódż) 1.264 pkt.
Trójbój pad wygrała Wardyńska (Warsza
w a ) 1.045 pkt. przed Pletuchówną (Białystok)
686 pkt.
Mistrzostwo w siatkówce żeńskie] zdobyła
iWarszawa (Oddział III), mistrzostwo siatkówki
męskiej zdobyła Warszawa (Oddział I) 1 mi
strzostwo siatkówki męskiej zdobyła również
Warszawa (Oddział 1).
Na zawodach było obecnych ok. 3 tysięcy
widzów.
Jako przedstawiciel ministra Poczt 1 Tclcsralu był obecny płk. Paciorek.

ŁTSG—Sokół 4:1 (0:1)

wczoraj w Eoaizi

Łódź, 4 września.
.W, dniu wczorajszym zainaugurowany
zosta! w Łodzi sezon bokserski. Otwar
cie sezonu zorganizowane przez okręgo
w e władze pięściarskie miało tym ra
zem charakter b. uroczysty i odbywało
się w podniosłym nastroju. Uroczystość
rozpoczęła się punktualnie o godz. 11-ej
odegraniem hymnu narodowego. Na
stępnie odbyła się imponująca
defilada
pięściarzy okręgu łódzkiego, w
której
uczestniczyło około 150 zawodników
odebrana przez kierownika Okręgowe
go Urzędu W. F. pułk. Kurka.
Z kolei prezes Kordasz wygłosił do
J.
zawodników
dłuższe . przemówienie,
wzywając ich do lojalnej pracy dla do
bra sportu bokserskiego.'
Mistrzostwo zdobył zespól
P o wręczeniu dyplomów PZB za
Banku Polskiego
służonym klubom oraz
przemówieniu
,W dniu wczorajszym odbyły się na strzelni
pułk,
Kurka
rozpoczęły
się
zawody, któ
c y Łódzkiego Towarzystwa Strzelecklogo clruwcale dobrym
poziomie
£ i e międzybankowe zawody strzeleckie pracow re stały na
ników banków publicznych w Łodzi,
zwłaszcza jeśli uwzględnić pierwszy po

letniej przerwie występ pięściarzy.
W, wadze koguciej pozyskany przez
TFSI (Tomaszów) Wojsławski zremiso
wał z Adamiakiem (Zjednoczone) po
dość ciekawej walce. .W. piórkowej po
pięknej walce Celmer wygrał na punkty
z Bartniakiem, mając przewagę w dru
giej i trzeciej rundzie. Bartniak
mimo
przegranej wypadł zupełnie dobrze.
W drugiej wadze wagi
piórkowej
Augustowicz (Geyer) w y g r a ł , w trze
ciej rundzie przez dyskwalifikację
Mi
chalaka.
W półśredniej Taborek po ładnej
walce wygrał wysoko z Szczapińskim
(Zjednoczone) wreszcie w wadze śre
dniej Trojanowski (1KP) uzyskał remis
z Kilańskim (Krusche-Ender). W
ringu
sędziował bez zarzutu p. Borowski. P o
walkach licznie zebrana
publiczność
odśpiewała hymn p a ń s t w o w y i na tym
zakończono inaugurację sezonu pięściar
skiego.

Towarzyski mecz z Sokołem łódz
kim ŁTSG rozegrało w pełnym skła
dzie z Królewieckim na czele.
Sokół, który wystąpił w normalnym
składzie, bardzo ładnie zagrał do przer
wy, natomiast po pauzie musiał uznać
wyższość ŁTSG w e wszystkich liniach.
Bramki dla biało-czarnych uzyskali'Voigt (3) i Bose (1).
Zawody prowadził p. Jędraszczak'*

Policjanci łódzcy
zwyciężyli w trójmeczu pły
wackim

W dniu 2 hm. odbył się na basenie polskie]
YMCA w Łodzi trólmecz pływacki PKS (Łódź)
— PKS (Piotrków) — PKS (Zgierz), w którym
ifzlęło udział 18 pływaków wymienionych klu
bów. Trójmecz zakończył się wysokim z w y c i ę 
stwem łódzkiego PKS-u, który zdobył 23 punk
ty, przed Z g l e z e m 4 pkt. I Piotrkowom 3 pkt.
Wyniki poszczególnych konkurencyj przed
stawiała się następująco: 100 mtr. stylem do
wolnym: 1) post. Łastowski (Łódź) 1-29.5 przed
st. post. Kaczmarskim 130,8. st. post- Br. Dud
kiem 1.36,9, (obaj Łódź), 200 mtr. stylem kla
sycznym: 1) post. Cudzlau (Łódź) 3.54,3 przed
i Mistrzostwo zespołowe w strzelanlach z ka
st> post. Banasiewiczcm (Łódź) i post. Jakubów
rabinku sportowego 1 pistoletu wojskowego z d o .
sklm (Łódź) 5.01,1. 100 mtr stylem grzbieto
b y ł Klub Strzelecki Zrzeszenia Pracowników
wym. 1) post. Pietrzykowski (Zgierz) 1.44 orzed
Banku Polskiego 4-071 pkt. przed Sekcją Strze
post. Śmigielskim (Łódź) 1.55,1 I post. Duczma
lecką Zrzeszenia Pracowników BOK 3.873 pkt
lem (Łódź) 1.57,6. 500 mtr. stylem dowolnym:
i Sekciu Strzelecka Zrzeszenia Pracowników
1) st. post. Kaczmarski (Łódź) 9.49 przed st.
PKO 3.469 pkt.
post. Banasiewiczcm (Łódź) 10,26, post. Sadow
W dniu wczorajszym rozpoczęły się mistrzos
WIMA — PTC 0:0.
Mistrzostwo w strzelaniu z karabinku zespo twa piłkarskie łódzkiej klasy A na rok 1938-39.
Mecz rozegrany w Pabianicach toczył się ze skim (Piotrków) 10-46 i post. Jakubowskim —
ł o w o zdobył Bank Polski 3.655 pkt. przed BOK Wyniki rozegranych pierwszych meczów były
zmienną
przewagą. Obie drużyny zaprzepaściły j (Łódź) 11.04.
3.499 pkt- i PKO 3-137 pkt. Mistrzostwo z«spo|o- następujące:
Sztafetę 3 X 5 0 mtr. stylem zmiennym w y 
cały szereg dogodnych sytuacyj. nic potrafiąc J
\vo w strzelaniu w pistoletu zdobył Bank Polski
zdobyć zwycięskiej bramki. Sędziował p. Szper- grał PKS (Łódź) w czasie 2 min. 27,7 sek. przed
SKS — SOKÓŁ (Pabianice) 5:1 (3:0)
416 pkt. przed BGK 374 pkt. ł PKO 332 pkt.
PKS (Piotrków) 2.43,4 I PKS (Zgierz) 2-53,9.
Mecz rozegrany na boisku SKS-u zakończył ling.
Indywidualnie mistrzostwo główne zdobył
się
wysokim
zwycięstwem
go
Strcker J. (BGK) 594 pkt. przed Strzelczykowskim (BP) 573 pkt. Dąbrowskim (BP) 571 pkt., spodarzy, którzy zaskoczyli pabiauiczau szyb
Bawolskim (PKO) 568 pkt. i Jttichalskim (BGK) kością I skutecznością przeprowadzanych akcyjDo przerwy (rzy bramki dla SKS-u zdobyli: w
563 pkt.
•>•*•i W strzelaniu Indywidualnym z karabinku mi 18 minucie Lubczyński, w 27-cJ Owczarek I w
strzostwo zdobył Streker (BGK) 461 pkt. przed 39-eJ Kudelski, zaś po przerwie w 1-e] Macie
Pankiewiczem 455 pkt-, Michalskim (BGK) 429 jewski 1 w 15-eJ Owczarek. Honorową bramkę
W Pabianicach zainaugurowane zostały w ką (KE) 38.S9 m. 1 Pijanowskim (Z|.) 36.77 mtr.
.pkt.. Ludwiklewiczem (PKO) 427 p., Bawolskim Sokół zdobył z rzutu karnego przez Zamlgrodz- dniu wczorajszym drużynowo mistrzostwa lek Tyczka: 1) Bystry (ZJ.) 3.20 m. przed Szmld,(PKO) 425 pkt. 1 Strzelczykowskhn (BP) 424 p. klego. Sędziował p, Szumlak.
koatletyczne okręgu łódzkiego trójmeczeni Zje kem (KE) 3 ni. i Łaską (KE) 2.80 m. Skok
w z w y ż : 1) Bystry A. 1.68 ni. przed Szmldkeffl
ZJEDNOCZONE — SOKÓŁ (Zgierz) 1:0 (0:0). dnoczone — K E . — Geyer.
(KE) 1.60 i Nltsczcm (KE) 1.60 m. Skok wdał:
Ogólną
punktację
trójmeczu
obliczy
według
Debiut piłkarzy KP Zjednoczono w klasie A
Kahat (G) 5.90 m. przed Bystrym 5.88. Sztafeta
tabeli
fińskie]
ŁOZLA.
wypadł udatnie, gdyż Już w pierwszym meczu
piłkarzy Makkabi
1 poszczególnych konkurencji, „aogół, i* "
"
E
j
' s. i K
' E . 50,2 sek. '
- P"
° "
potrafili oni zdobyć oba punkty. Do przerwy,
Filakrze Makabl łódzkiej rozegrali w sobotę pomimo obopólnych wysiłków, wynik utrzymy dość słabe, przedstawiają się następująco: 110' *
Dziś, w poniedziałek 5 bm., odbędzie się na
i niedzielę dwa mecze towarzyskie aa prowincji. wał się bezbramkowy. a zwycięską bramkę zdo ! mtr. płotki: l) Bystry ( Zjedli.) 18 sek. przed
iW sebotę łodzianie pokonali swą imienniczkę byli łodzianie w drugiej połowie gry z rzutu • Sinidkem (KE.) 18,6 sck. 1 Kabatem (G) 18,7 s. boisku ŁKS-u przy Al. Unii ciekawy rewanżo
' " J r - » Bystry L (ZJ.) 11.9 sek. przed wy mecz piłkarski między drużynami Tramwapebianicka 4:0 (2:0), zdobywając bramki ze karnego przez Zycha. Sędziował p. Priyjsónskf. i y ° K
Kabatem (G) 12,1 sek. 1I Cieślakiem (G) 12,2 s., Jarzy i Elektrowni, z którego dochód przeznastrzałów Motesa (2), Chumcca i Proszowskiego
B U R Z A — WKS 3:1 (1:0).
hleg 400 mtr. 1) Nowakowski (G) 16,26,4, przed czony jest na Fundusz Obrony Narodowej.
W. niedzielę odniosła Makabi zwycięstwo nad
Burza miała więcej z gry, zwłaszcza po Myszkowskim (Z].) 16.25,9 1 Galewskim Ul)
Na meczu wystąpi kilku znanych piłkarzy
Sckc-icm aleksandrowskim w stosunku 5:2 (2:1).
Łupem bramkowym podzielili sie: Guszański przerwie. Bramki dla Burzy zdobyli: Wildenian, 16.38. Dysk: 1) Fiszer (KE) 33.40 przed Kossow l łódzkich, a m- In- Gałecki, Król, Herbstrcich.
iPiśuiak 1 Raucliert- Dla WKS-u Jedyną bramkę sklm (ZJ.) 32,36 m. I Staszewskim (G) 32.31 m. Trzmiela. Mecz rozpocznie się o godzinie 16.30
i Proszowski po dwie oraz Rozmaryn II.
' zdobył Kołodziej- Sędziował p. Jańczyk.
Oszczep: 1) Stefański (KE) 45,26 m. przed Kub- Ceny biletów b. niskie. ,

Bankowcy na strzelnicy

Inauguracjo mistrzostw klasy A
Pierwsze zwycięstwo piłkarzy Zjednoczonych
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LekKootlefyane mistrzostwa i i n o i ftp
zostały wczoraj zainaugurowane w Pabianicach

Dwa zwycięstwa

0

Z

c d , I O C M n e

4 7

6

s

e d

e

1 0 0

Ważne dla Młynów

I SKŁADÓW
HURTOWEJ
SPRZEDAŻY MAKI I KASZY

są
RUTYNOWANA
NAUCZYCIELKA
MUZYKI
(moskiewskie
konserwatorium)
UDZIELA

i
2 Liceum Gospodarcze i 2-letnia niższa

1 Szkota

Gospodarcza

lekcy] gry

fortepainowej

Stow. Służba Obywatelska w Łodzi

W o d n a 4 0 , t e l . 177-73
x

Sekretariat przyjmuje zapisy codziennie od 9 rano.

Szkoły posiadała pełne prawa szkół
państwowych.

f

Książki

szkolne,

nowe

i u ż y w a n e , dla s z k ó ł w s z e l 
kich typów, w p e ł n y m k o m p l e 
cie,
poleca:

KSIĘGARNIĄ I s k ł a d m a t e r i a ł ó w p i ś m i e n n y c h
8
Ł ó d ź , P O M O R S K A 15.

ICD¥YSfaLtli
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Telefon

— sprxedax —

stu

171-28
mitu

n

a

oraz francuskiego
po dłuższym
pobycie
w Paryżu.
G. HURWICZSZTYLLEROWA
Aleje
1-go Maja 9
in. 6.

P O W R Ó C I Ł

8 Piotrkowska 109
Telefon 232-55.

Dr.
Med.

Michał

Urbach

chor. wewnętrzne, nerwowe 1 gabinet
elektrolecznlctwa
POWRACA
J wznawia przyjęcia dnia 4. IX. br.
tel.
148-89
Godz. przyj. 1—2 i 5.30—7.30

Z a w a d z k a 15,

DR.

D O NABYCIA
w firmie DR.

MATKI
'Zapisujcie
swe
niemowlęta
do

mmm

PIRAMOWICZA

w.
]

W%^ T

tclef. 138-99. I3ti-35.

S A L A na I piętrze na biuro lub loka'
handlowy (130 m. kw.) z przyległy^
mieszkaniem
(3 pokoje z kuchnia •
wygodami) lub bez do wynajęcia. AU'
drzeja 1.
5. 9<
W NOWOCZESNYM domu mieszkania
3-pokojowe i 4-pokoiowe z centralny'
ogrzewaniem i wszelkimi wygodami C"
wynajęcia. Ul. P. O. W. Nr 8.
11

MtD.

JAN POLAK
CHOROBY WEWNĘTRZNE
I ALERGICZNE

TE'.,

184 2 !

eodz. przyleć 5 — 7 .

LEKARZ-DENTYSTA

POWRÓCIŁA.
220-25

P O L O N I S T K A poszukuje posady, po'
ważne referencje, kilkuletnia praktykaOferty pod „Pełne kwalifikacje". 10.9*

NEUROLOG
przyjmuje czasowo od 4 - 6

DR.

F. KOPCIOWSKA

przyjm. 6—8 pp.

Łódź,

A N G I E L S K I E G O udziela rutynowany
nauczyciel Zawadzka 21, m. 8a. IroO'
zastać od 4—8 do doI.

ul
.
N
a
w
r
o
t
7
I. Dynenson
P i o t r k o w s k a 99 D
O WYNAJĘC
A
I
Powrócił
POKÓJ
'

CHOR. WEWNĘTRZNE
(spec. chor. płuc;
POWRÓCIŁ

I.J.

ujz

Piotrkowska 8
Telefon 232-55.

DYPLOAIOWANA bibliotekarka vW*
kształcenie średnie, języki: polski, nl^
miecki. dostatecznie francuski — z" '
jomość pracy biurowej, maszynopis*'
nia — poszukuje posady bibliotekaf«j
w księgarni lub jakiejkolwiek inn J
pracy. Chętnie wyjazd. Łaskawe zgl' '
szenia sub. „Wrzesień 18" do Adf"
Republiki.
a

e

1

DROUNE ogłoszenia w ..Republice
sa najlepszym I najtańszym śiodki "
zetknięcia zainteresowanych' stro'}"
umeblowany z telefonem i w y g o  Kio chce: 1) znaleźć lokatora lub sn'
dami. Ul. Piotrkowska 51. Lc- lokatora. 2) znaleźć mieszkanie
pojedynczy pokój. 3) sprzedać nlcf'
karz-dentysta.
fhomnść lub rzecz, 4) kupić cośk" .
wiek okazyjnie. 5) dostać posadę. '
wyszukać pracownika — niechai P*
da drobne ogłoszenie do ..liepublik'
IDEALNY odpoczynek, świetna kiuli
nia w Głownie pensjonat I uchsowej
— czynny do 1. października.
5

1

el

mat
ie I.

1

UWAGA

MED.

DOKTÓR

E . E k k e r t M.Wajnberg
Chor. skórne i weneryczne
POWRÓCIŁ

PieracHiego
przyj, od 5—8 w. •

5

powrócił
Legionów 3, 1 7 2 - 2 0
t m

D O MATRYKUŁ 6 fotografii retuszo
wanych zł. 1.—. Zakład fotograficzny
„Sztuka", Zamenhofa 1.
75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo
mowana paryżanka udziela lekcii fran
cuskiego. Lektura. Konwersacja. Gra
matyka. Ttomaczenie. Koiespondencja.
Pomoc szkolna. Południowa 20
ni. 20 l-*za lewa of parter.

nabyć można

W

KAŁACH

u p. Krysztala. ul, Wersalska

3ł.

(dom p. Sevana).
; Za w y d a w c ę : \ V y d a w n . ^Republika"- Su. z oer. odp. Stelan Dy inek. — Redaktor odo. Stefan Dymek- Druk. »,Rep ubliki" .w. Łodzi, Piotrkowska
49 i 6 4 *•'
/

