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Min. Beck po powrocie do Warszawy odbył rozmowę z przedstawicielem Słowaków
dr. Sidorem. — Słowacja nie sprzeciwia się wspólnej granicy polsko-węgierskiej
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Jednym z najważniejszych oświad cyzji autonomicznego rządu, urzędujące resowana jest jedynie w utrzymaniu
WARSZAWA, 20 października.
swojego stanu posiadania terytorialnego.
Minister Beck powrócił z Rumunii czeń posła Sidora jest jego stwierdzanie go w Użhorodzie. Słowacja — oświad
Jak widać, rozwiązanie problemu
czył poseł Sidor — posiada wytyczoną
"do Warszawy w czwartek, dnia 20 b. l i
wspólnej
granicy polsko-węgierskie] nie
granicę
z
Rusią
Przykarpacką,
granicą
SŁOWACJA
NIE
INTERESUJE
m. w godzinach wieczornych.
jest
więc
sprzeczne z interesami Słowa
tą
jest
dawna
Unia
administracyjna
cze
SIĘ
LOSAMI
RUSI
PRZYKARSzef gabinetu ministra spraw zagra
chosłowacka,
rozdzielająca
Słowację
od
cjl
i
wyjaśnienie
tego punktu zawikłanej
PACKIEJ
nicznych, hr. Lubieński, po odbyciu roz
Rusi
Przykarpackiej
I
Słowacja
zalntesytuacji
środkowo-europejskiej
jest bo
i
pozostawia
te
sprawę
samodzielnej
de
mów w Budapeszcie powrócił do War
daj
szawy w godzinach popołudniowych !
NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIEM
natychmiast po powrocie ministra Becka
WARSZAWSKIEJ WIZYTY POSŁA
złożył mu obszerny raport ustny.
SIDORA.
Wkrótce po'swoim powrocie do W a r
wmówione w Komarnie
Wobec
tego
zagadnienie Rusi Przy
szawy, minister Beck przyjął na dłuż
PRAGA, 20 października.
karpackiej
będzie
dalej rozwiązywane
(PAT)
Premier
słowacki
dr.
Tiso
powróci!
dziś
po
południu
do
Pragi
wraz
szej rozmowie przebywającego od wczo
z
towarzyszącymi
mu
osobami.
Wkrótce
po
powrocie
dr.
Tiso
zwołane
zosta
w
drodze
rozmów
dyplomatycznych to
raj w Warszawie
t\*
ło posiedzenie rady ministrów, na którym premier słowacki złożył sprawo czonych pomiędzy Polską, Węgrami I
PREZESA SŁOWACKIEJ RADY NA
zdanie z przebiegu swych rozmów w Berchtesgaden. Według opinii tutej
RODOWEJ POSŁA KAROLA SIDORA, szych kół politycznych, czynniki kierownicze Trzeciej Rzeszy przychylają Rumunią, a podróż Karola I I w połącze
który zgodnie z oświadczeniami, udzie* się do dotychczasowego stanowiska, aby sprawa granicy węgierskiej zalatwlo niu z budapeszteńskimi konferencjami
hr. Łubieńskiego pozwala mieć nadzieję
lonyml przezeń w ciągu dnia dzisiejsze na została w drodze bezpośrednich rokowali cbu zainteresowanych państw.
Jak
przypuszcza
się,
kwestia
miej
sca
spotkania
obu
delegacy]
ustalona
na pozytywne rozwiązanie tego D r o b i e 
go prasie stołecznej i zagraniczne), za*
zostanie w drodze dyplomatycznej, wydaje się najbardziej prawdopodobne, że niu.
pewnił ministra Becka o zdecydowane)
rokowania ponownie odbywać się będą w Komarrrie.
woli rządu autonomicznej Słowacji
POZOSTAWANIA W JAKNAJLEPSZYCH STOSUNKACH Z BRATNIM
NARODEM POLSKIM.
Minister Beck — jak się dowiaduje
my — wskazał posłowi Sidorowi na Jak
najbardziej życzliwe ustosunkowanie
stkie dzienniki i periodyki komunlstycz ZWROT W POGLĄDACH NA POLI
Praga, 20 października.
TYKĘ ZAGRANICZNA.
się Polski wobec Słowacji, zwracając
(PAT) Z dniem dzisiejszym na tere ne.
Dziś już prasa ta Jest zgodna co do ko
Praga, 20 października.
równocześnie uwagę, Iż warunkiem au nie Czech 1 Moraw
nieczności zmiany czechosłowackie] po
ZAWIESZONA
ZOSTAŁA
DZIAŁAL
(PAT)
Od
początku
miesiąca daje lityki zagranicznej. Tak naprzykład zna*
tonomiczne] Słowacji Jest jak najszyb
NOŚĆ PARTII KOMUNISTYCZNEJ. się w prasie czeskiej zauważyć zna
ny tygodnik „Przitomnost", który do
sze uregulowanie jej sporów z wszyst Równocześnie zawieszeniu uległy wszy
mienny
tychczas należał do najgorętszych zwo
kimi sąsiadami tak, ażeby żadne kon
lenników orientacji francusko - angiel
flikty sąsiedzkie
skie] i był przeciwnikiem niemieckiego
NIE ZAKŁÓCAŁY PRZYSZŁEGO
narodowego socjalizmu, pisze:
ROZWOJU SŁOWACJI.
„Nasi dawni sprzymierzeńcy pozba
Powrót ministrów słowackich z Monachium
O ile wiadomo, poseł Sidor wyraził
Bratysława, 20 października
wili nas wszelkiej możliwości powodze
zapewnił polityków słowackich, że
nia ich polityki, to też nie będziemy jej
w Warszawie zgodę na dojście do kom
(PAT) Premier Tłso I min. Durczan* NIEMCY ZAJMĄ WOBEC POSTULA prowadzili. Nie jest to oczywiście Ide
TÓW
SŁOWACKICH
PRZYCHYLNE
promisowego rozwiązania konfliktu gra ^ powrócili dziś z Monachium, gdzie
ał, lecz konieczność. Nasza polityka za
STANOWISKO,
n!c7nepo
lednakże oodti™
e | min.
Rlbbentropem.
Jak
nicznego 7
z Wecratn!
Węgrami, jeananze
poątrzy stwierdza
,
|
komunikat,
ro/mooficjalny komunikat, rozmo wyraził jednak życzenie, aby pertrak graniczna dostosuje się do nowej sytu
mai zastrzeżenia słowackie przeciwko wy, Ich dotyczyły kwestii granic sto tacje z Węgrami zostały w jak najkrót acji i będzie pooierała każdego, kto bę
dzie tę nowa politykę prowadził.
oddaniu Węgrom kilku większych miast wacko - węgierskich. Min. Rlbbentrop szym czasie podjęte 1 ukończone.
w których ludność słowacka zamiesz
kuje w dużej większości. Oddanie tych
miast, a mianowicie Koszyc, Munkacze
wa I Użhorodu Węgrom, oznaczałoby,
Czesi ewakuują urzędy państwowe — Krytyczna sytuacja w Użhorodzie
że ponad 300.000 Słowaków znajdzie się
pod panowaniem węgierskim.
rPA-n i l £ c , , ?
- J
L , „ Budapeszt, 20 października. i Podkarpackiej, biorący początek od Mu(PAT) Jak donoszą z pogranicza]
(PAT) Węgierska Agencja Telegra-1 rzejowa i Burzawy, rozszerzył się ostaW każdym razie poseł Sidor wyra
wojskowe władze czeskie rozpoczęłyl ficzna donosi: Zarówno osoby cywilne, tnio na powiat berechowski, gdzie — jak
ził daleko idący optymizm na temat
ewakuacje urzędów pocztowych na Ru- jak i żołnierze czeskoslowaccy narodo- donosi prasa ruska — zauważono oddzia
MOŻLIWOŚCI POROZUMIENIA Z si Podkarpackiej. Żołnierze czescy wy- wości węgierskiej, karpatoruskiej i sło- ly powstańcze.
**
wożą aparaty telegraficzne I telefonlcz- wackiej, przechodzący w coraz to więk
WĘGRAMI
Użhorod,
20 października.
i kategorycznie wykluczył możliwość ne na samochodach ciężarowych. Urzęd szej liczbie na stronę węgierską, jedno(PAT)
W
Preszowie
w obecności
nlcy pocztowi 1 nauczyciele czescy wy głośnie stwierdzają, że Czesi ponownie
min.
fenclka
odbyło
się
posiedzenie
rozwiązania wojennego.
jeżdżają pod ochroną żołnierzy czeskich wzmacniają swe pozycje nad granicą,
Na temat
uwożąc z sobą swoje mienie.
W całej dolinie Hernad armia czeska go icaiguracy ,'ne tam*cis/ej rady narodo
W okolicy Mukaczewa stale słychać rączkowo pracuje nad wzmocnieniem i wej. Prezesem rady narodowej został
KOREKTURY GRANIC SŁOWACJI 7
strzały armatnie. Sytuacja w Użhoro- budową stanowisk. Do obszarów poło- wybrany znany działacz karpatoruskl
POLSKA,
dzle jest w najwyższym stopniu krytycz żonych na północ od m. Satoralyauyhely dr. Rejkowicz.
Celem nowoutworzonej organizacji
dotyczącej niektórych gmin Spiszą I O na. Żołnierze karpatoruscy zajmują wo nadchodzą nieustannie posiłki czeskie,
rawy, poseł Sidor zapewnił o jak naj bec oficerów czeskich postawę groźną. Bogaty materiał techniczny wywożony jest prowadzenie akcji zmierzającej do
przyłączenia powiatu proszowskiego do
dalej idącej dobrej woli rządu słowac Karpatoruscy dozorcy więzienni porzu- wgłąb kraju przez wojsko z obszarów Rus! Podkarpackiej. Jak wiadomo, okręg
ciii swoje stanowiska. Wielu więźniów nadgranicznych, a szczególnie z okolic
kiego i dał wyraz przekonaniu, iż tęzbiegło. Żołnierze narodowości węgiers Losonc sprzedawany jest przez żołnic- proszowski i okolice znajdują się dotąd
sprawę będzie można uregulować rów kiej, słowackiej i karpatoruskiej odma- rzy ludności.
, w ckręgu przynależnym admlnistracylnież w drodze przyjaznych i bezpośred wlają posłuszeństwa i nie spełniała roz-j
Użliorod, 20 października ' nie do Słowacji.
(PAT) Ruch powstańczy, na Rusi
nich rokowań polsko-słowackich.
kazów oficerów czeskich.

Rokowania węgiersko-czeskie
•naje* b u c
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Polityka zagraniczna Czechosłowacji ulegnie radykalne) zmianie

Niemcy w roli protektora Słowaków
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Akcja antysemicka w Słowacji
P r o j e k t wprowadzenia numerus clausus dla Żydów na unlwersy
t e t a e h I częściowego wywłaszczenia majątków żydowskich
Bratysława, 20 października,
(PAT) W Bratysławie zasiadła komisja dla spraw kulturalnych, złożona
z przedstawicieli słowackiego stronni
ctwa ludowego, stanowiąca obecnie cia
ło doradcze słowackiego ministerstwa
oświaty. Komisja wysunęła szereg po
stulatów w dziedzinie szkolnictwa, do
magając się jego gruntownego zreformo
wania w duchu narodowym 1 chrześci
jańskim oraz podniesienia jego pozio
mu, który znacznie upadł w związku z
różnymi szkodliwymi eksperymentami
czeskimi. We wszystkich szkołach ma
być przywrócona obowiązkowa nauka
religii. W najbliższym czasie ma być
przeprowadzona całkowita słowakizacja uniwersytetu w Bratysławie. Pro
fesorowie czescy, zwłaszcza ci, którzy
odnosili się wrogo do słowackiego ru
chu narodowego, będą usunięć!, a na ich
miejsce zostaną mianowani Słowacy. W
końcu komisja proponuje, aby w szko
łach średnich i wyższych został wpro
wadzony numerus clausus w stosunku
do Żydów.

* • *
Praga, 20 października.
(PAT) Organ autonomicznej młodzie
i y słowackiej .„Nastup" ogłasza dziś żą
dania autonomlstów słowackich. Arty
kuł stwierdza przede wszystkim, że Sło
wacja będzie musiała ulec gruntownej
reorganizacji. W tym celu wzywa się
rząd do zrealizowania następujących po
stulatów: Urzędnicy I funkcjonariusze
państwowi Czesi muszą natychmiast opuścić swe stanowiska i wyjechać ze
Słowacji. Urzędnicy 1 funkcjonariusze
czescy, którzy pracują w Słowacji 1 po
siadają odpowiednie kwalifikacje, bedą
musieli prosić odpowiednio minister
stwa słowackie o ponownie zaangażowa
nie Ich, gdyż poprzednie umowy, obowla
żujące dotąd, będą w pierwszym rzę
dzie ..wymówione. Żydzi nie bedą-mogli
być zatrudniani w większym stosunku

Anglicy skupują majątki
Żydów
na terenie Sudetów
Praga, 20 października.
(PAT) Na terenach sudecko-nleralecklch, przejętych obecnie przez Rzeszę,
obserwować się daje Intensywna spe
kulacja kapitalistów zagranicznych ob
iektami przemysłowymi, należącymi do
osób pochodzenia żydowskiego, które
starają się jak najprędzej spieniężyć
wszelkie nieruchomości I opuścić tery
torium Rzeszy.
Na terenach sudeckich zanotowano
przyjazd szeregu Anglików, którzy płacąc w funtach szterllngach — naby
wała różne objektyza niebywale niskie
ceny.

procentowym, aniżeli wynosi stosunek dać państwu część swego mienia, zdo
ludności słowackie! do żydowskiej. 04' bytego w Słowacji. Wreszcie młodzież
nosi się to do Żydów, osiadłych w Sło słowacka domaga się szybkiego przepro
wacji przed rokiem 1918. Wszyscy Inni wadzenia reformy rolnej, z tym, b v w
Żydzi będą musieli w jak najkrótszym pierwszym rzędzie ziemie, nadane przez
czasie Słowację opuścić. Żydzi przed czeską reformę rolną Czechom, wróciopuszczeniem Słowacji będą musieli od- !-ły do rąk słowackich.

„Polskie Rad!©" wymó<
tMtzyk-.im—Z.
u rn
Warszawa, 20 października.
W dniu wczorajszym dyrekcja Pol
skiego Radia wymówiła posady kilku
muzykom Żydom.
W obecnej chwili Polskie Radio za
trudnia już bardzo nieznaczna garstkę
muzyków Żydów.

Aresztowanie
f e i svy
w Wurszawśe
5

Wizyta króla Karola w Anglii
Monarcha rumuński uda się do Londynu 15 listopada
Londyn, 20 października, t odbędzie się w pałacu wielki bankiet,
(PAT) Oficjalna wizyta państwowa wydany na Jego cześć przez króla Jekróla Karola rumuńskiego w Londynie rzego. Ponadto uroczysty bankiet na
odbędzie się w czasie od 15 do 18 listo- cześć dostojnych gości rumuńskich wy
pada. W czasie swego trzydniowego da minister spr. zagr. lord flalifax w
pobytu w stolicy W. Brytanii król Ka- Fcrelgn Office. Korporacja City londyńrol wraz z następcą tronu w. wojewodą sklej przyjmie króla Karola w uroczyMichałem będzie gościem króla Jerze- sty sposób w prastarym Gulldhall,
go 1 królowej Elżbiety w Buckingham I gdzie wydany będzie na jego cześć
Palące. Z okazji pobytu króla Karola I wspaniałe przyjęcie.

którzy roir-uccli ul liii
antyz^dcwsKie
Warszawa, 20 października.
Za rozrzucanie ulotek o treści żydóżerczej, wystawanie przed kinami nale
żącymi do Żydów i nawoływanie do
bojkotu zostali z miejsca osadzeni w
areszcie Leon Madej i Tadeusz Kotulak.

10 tysięcy

ochotników

włoskich
powróciło z Hiszpanii do fsrafu
Neapol, 20 października.
(PAT) Do portu tutejszego weszły
dziś cztery parowce, wiozące 10 tysię
cy ochotników włoskich z Hiszpanii. —
JjTodtessas st&wcia
% ce&mifeamai
mieitniecfśńmi
Wjazd obwieszczony został rykiem sy»
p i ę ć &só&
%&stało
st3&itvmcfn
icu wszystkich statków, znajdujących
Berlin, 20 października. I sunięcia swastyk zdobiących domy, wre się na redzie.
(PAT) Niemieckie Biuro Infonnacyj- szcie wydania zakładników, — jednone donosi: Po wycofaniu się wojsk nic- cześnie rozpoczęli plądrowanie wsi. Ze
mieckich z miejscowości Lohoritz, do , » y niemieckiej w czas nadszedł <:d- Postowfe sowieccy
„. . .
.„„ , , .
,
,
. | uział uzbrojonych w pistolety maszyw t K o a T u e I ftycizs
wsi tej zamieszkałej, niemal wyłącznie
i
| policji, który Czechów
przez Niemców Sudeckich, wtargnęła zmusił do ucieczki za linię graniczna, zostali ares.it-i-.afij w iaj»ift..fci*t
Ryga, 20 p*aździernika.
grupa, złożona z 50' Czechów pod do .luż ze swego terytorium Czesi poczęli
(PAT)
Z
dobrze
poinformowanych
wództwem oficera czeskiego. W grupie ostrzeliwać celników i policjantów nietej było kilku ludzi w mundurach armii mieckich. którzy odpowiedzieli silnym źródeł donoszą, źe znany na terenie
czeskiej. Czesi steroryzowali ludność ogniem. W czasie strzelaniny jeden cel- państw bałtyckich dyplomata sowiecki
wsi, zażądali natychmiastowego wyda- nik został lekko ranny. Wśród Czechów! w r. 1936 pierwszy sekretarz poselstwa
sowieckiego w Rydze, Morstin, znajdu
nia posiadanych portretów Hitlera, u- padło pięciu zabitych.
je się obecnie na zesłaniu na wyspach
Solowieckich.
Ryga, 20 października.
(PAT) Wychodzący w Hclslngforsle
na w y ż s z y c h u c z e l n i a c h w W a r s z a w i e
dziennik „Syenska Press" donosi is
na tle oddzielnych miejsc była w dniu Moskwy o aresztowaniu posła sowiec
Warszawa, 20 października.
W dniu dzisiejszym na tle ghetta wczorajszym Szkoła Główna Gospodar-j kiego w Rydze Zotowa. który prz-cd
ławkowego wynikła awantura na wy stwa Wiejskiego. Tam na wykładzie kilkunastu dalami wyjechał do Moskwy
dziale humanistycznym Uniwersytetu botaniki I roku wtargnęła grupa bojów- na wiadomość o śmierci swego ojca (teJózefa Piłsudskiego, na wykładzie prof. karzy i usiłowała zmusić Żydów do zaj nerała kawalerii sowieckiej, podobno
mowania miejsc po stronie lewej.
rozstrzelanego. Również, według tejże
Kotarbińskiego.
Żydzi stawili opór. Bojówkarze rzu gazety, aresztowany został w Moskwie
Mianowicie studenci i studentki z
pod znaku ONR siłą a również przy cili się na Żydów, przy czym ciężko u- poseł sowiecki w Kownie Krapiwincew.
pomocy woźnych uniwersyteckich spy godzony w skroń został jeden ze stu Obaj ci dyplomaci należą do młodego
chali Żydów studentów i studentki z pra dentów żydowskich. W rezultacie bo pokolenia (mają po trzydzieści kilka lat)
jówkarze wypchnęli Żydów z sali wy i placówki te objęli z początkiem raku
wej strony na lewą.
bież. Poprzednik Zotowa Brodów rów
Żydzi energicznie przeciwstawili się i kładowej.
z tego powodu doszło do wzajemnych
W dniu dzisiejszym podobne sceny nież został po odwołaniu go do Moskwy
scysji. W tych warunkach prof. Kotar miały miejsce na wykładzie I r. w Szko-' aresztowany i następnie podobno v" —
strzelany.biński zmuszony był przerwać wykład. le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Wobec utworzonej obecnie sytuacji
Warto zaznaczyć, iż profesor w ona U. J. P. w Warszawie w sobotę w strych-stówach skarcił bojówkarzy czy
siedzibie Wzajemnej Pomocy przy ul. niąc ich odpowiedzialnych za zakłóce
Lesznej 3 odbędzie się nadzwyczajne ze nie spokoju podczas nauki.
branie żydowskiej młodzieży akade
W sprawie nieustających zajść na
mickiej.
SGGW. podjęta została interwencja u
S U K N A i K O R T Y
Również widownią gorszących zajść n. rektora.

Czesi wtargnęli do wsi niemieckiej
s

tr0

n

o

w

e

c

e

n

i

k

ó

w

Zejścia antyżydowskie

£ioła lecaKnicace
K o n g r e s badaczy z i ó ł l e c z n i c z y c h w P r a d z e
W ubiegłym miesiącu odbył się w Pra którym roślfnom klimat górski bynaj
dze międzynarodowy kongres badaczy mniej nie służy. Na wysokości 1000 do
ziół leczniczych. O zainteresowaniu, ja 2000 metrów wytwarzają one znacznie
kie wzbudzał ten zjazd, świadczy liczba mniej substancji aktywnych, aniżeli na
uczestników, która wynosiła blisko 200 równinie. Inne znów rozwijają się naj
osób, przyczem reprezentowane były za lepiej na wysokości wynoszącej około
równo kraje europejskie, jak i zamorskie. 900 metrów, a tylko bardzo niewielka
Przemówienia wstępne wygłosili kolejno ilość roślin, między innymi goryczka,
minister zdrowia Jeżek i przewodniczą dostarczają maksimum czynnych sub
cy międzynarodowego związku, profesor stancji w ultrafioletowym klimacie EnPcrrot z Paryża.
gadinu.
Na temat określenia skuteczności po
Na kongresie omawiano szczegółowo
znaczenie zdrowotne ziół leczniczych szczególnych ziół leczniczych bardzo cie
podkreślając, iż wymaga ono szerszego kawy referat wygłosił znakomity znaw
zainteresowania zarówno świata lekar ca prof. uniwersytetu warszawskiego
skiego, jak i publiczności. Trudno jest Modrakowski. Zdaniem prelegenta jest
podać szczegółowo treść referatów, wy to problem bardzo trudny do rozwiążą
głoszonych podczas tego zjazdu. Między nia, zwłaszcza jeżeli chodzi o ustalenie
irmymi poruszono kwestję wpływu kli subjektywnego działania uspakajającego
matu górskiego na zioła lecznicze. Bar takich ziół, jak kozłek (waleriana).
dzo ciekawy odczyt na ten temat wygło
Zwierzęta o wiele trudniej ulegają su
sił szwajcarski profesor Flueck. Zazna gestii, aniżeli ludzie. To też dokładnie
czył on w swoich wywodach, że podob daje się obserwować działanie uspakaja
nie jak ludzie, tak i rośliny w różny spo jące waleriany na nPnrr,<;!(>niP7iie." pta
sób reagują na „kurację górską"'. Nie- ki i mvszv,

KAHAN

Sprawozdania delegatów różnych kra
jów wykazały, iż jedna i ta sama rośli
na zmienia swój charakter zależnie od
warunków. Wynika z tego — na co zwró
cił uwagę prof. Perrot — że międzyna
rodowe normowanie ziół leczniczych we
dług ich jakości natrafia na znaczne trud
ności.
W przebiegu bardzo ożywionej dys
kusji podkreślił prof. Sterkenstein ko
nieczność dokładnego określenia tego, co
rozumiemy pod mianem „ziele leczni
cze". Z pośród 12.000 roślin, uchodzą
cych dzisiaj za „rośliny lecznicze", tylko
niewielka część zasługuje na te nazwę
Ponieważ w wielu chorobach wyzdro
wienie następuje samoistnie, zdarza się,
iż roślinie, zastosowanej w okresie zdro
wlenia, niesłusznie przypisuje się włas
ności lecznicze. Mówca zaznacza, iż
właśnie w tych przypadkach istnieje ko
nieczność ścisłego odgraniczenia, które
daje się uzyskać drogą doświadczeń i
kliniki.
W ramach kongresu odbyły się także
liczne wycieczki. Między innymi uczest
nicy odwiedzili państwowy doświadczal
ny instytut-rolniczy, nastawiony całko
wicie dla celów praktycznych i mający
za zadanie racjonalną hodowlę roślin.

Wiele rozsianych po całym kraju stacji
doświadczalnych przesyła swoje rośli
ny — pacjentki — tej „klinice roślin",
celem dokładnego zbadania i leczenia.
W instytucie zostaje ustalone, jakie
oświetlenie, pożywienie, powietrze, a na
wet bakterie — pośród których istnieją.
Jak wiadomo, także i pożyteczne — są
najodpowiedniejsze dla danej rośliny.
Po stwierdzeniu najdogodniejszych wa
runków rozwoju, otrzymuje roślina już
w polu przepisaną przez instytut pielę
gnację, odwdzięczając się za to bogat
szym plonem i zwiększoną wydajnością.
Następna wycieczka zaprowadziła ucze
stników kongresu do wspaniałego parku
w Pruhonicach i na pola doświadczalne,
znajdujące się w Ujeździe.
Zorganizowana w Clementimim wy
stawa dała możność zebranym członkom
kongresu obejrzenia całego szeregu war
tościowych starych druków, przedsta
wiających historjc ziclnictwa. Wśród
pięknych herbariów i farmakopei znajdo
wała się tam także mała książeczka, wy
dana w roku 1747, zawierająca stary
wierszyk pochwalny o kawie, w którym
autor ilustruje w dowcipny soosób podniecaiac.e działanie tego napoju.
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sko opanowało sytuację w Jerozolimie

SniKói został całkowicie przywrócony—Konfiskata majątków terorystów

Dalsze energiczne zarządzenia władz wojskowych

^erozolhna, 20 października.
mi uliczkami, zakamarkami I ukrytymi siedzib i w wielu wypadkach od trzech
(PAT' Dziś z nastaniem świtu
bazarami jest obecnie w rękach wojsk dni była bez pożywienia. Wielu terory
WZA10CN10NE ZOSTAŁY OPERACJE brytyjskich. Wszędzie
stów schroniło się na teren Haram esz
WOJSKOWE
ZAPANOWAŁ DZIŚ ZUPEŁNY SPO Szerif w południowe] części Starego
w starej dzielnicy miasta. Kordony woj
KÓJ.
Miasta, które zewsząd jest otoczone
ska coraz bardziej zacieśniają obwód u- Oczyściwszy starą dzielnice z resztek wojskami brytyjskimi.
mocniony, aby uniemożliwić przenika- terorystów, wojsko zabrało się do roz
Ze względu na święty dla muzułma
nie terorystów, a jednocześnie inne od dawania chleba i artykułów żywnościo nów charakter tego obszaru, wojska bry
działy przeszukują rozległe podziemia 1wych między księży, zakonników I za tyjskle nie zamierzają tam wkraczać.
lochy świątyni Salomona. Przeszukiwa konnice, między ubogą ludność dzielni Najtrudniejsze zagadnienie strategiczne
ne obecnie przejścia podziemne łączą cy żydowskiej, która z powodu nieustą w Starym Mieście Jerozolimy przedsta
gmach starego meczetu Harmam Szarli jącej strzelaniny nie opuszczała swych wla dla wojska opanowanie labiryntu
ze starożytnymi budowlami w promie
niu kilku kilometrów, zwłaszcza w kie
runku Morza Martwego. Wojska brytyj
sicie chcą przeszkodzić kontaktowaniu
się terorystów zbiegłych z meczetu Omara ze światem zewnętrznym.
Nocy ubiegłej zanotowano kilka na
padów, szczególnie na przedmieściu ży
podziemnych chodników i przejść, snu
dowskim w północnej dzielnicy Jerozo
jących
się pod tą dzielnicą Jerozolimy,
limy Montaniore. W każdym z tych wy
a zwłaszcza pod meczetem Omara.
padków interweniowała policja.
Brytyjska federacja sjonlstyczna o*
Według doniesień liczba aresztowa
głosiła dziś przyszły tydzień jako
nych podejrzanych osobników przekra
TYDZIEŃ PALESTYŃSKI.
cza 300. Wielu terorystów ukryć się
W
tygodniu
tym odbędą się w całe]
miało w meczetach Omara 1 El-Aksa,
Anglii odczyty I zebrania, poświęcone
dokąd wojsko nie wkracza.
sprawie żydowskie] siedziby narodowe]
Stan wyjątkowy na Starym Mieście
w Palestynie,
został dziś przedłużony, przy czym za
Jerozolima, 20 października.
kaz ruchu ulicznego obowiązuje od 10
(PAT) Oficjalnie komunikują, Iż pod
wlecz, do 6 rano.
czas dzisiejszych operacy] wojskowych
Od czasu do czasu słychać było od
W starym mieście zginęło 19-tu Arabów,
głosy strzelaniny.
a 25 odniosło rany. Wśród żołnierzy
Jerozolima, 20 października.
brytyjskich nie było żadnych strat.
Władze wojskowe wydały dziś na
Aresztowano trzech Arabów, którzy
stępujący komunikat oficjalny o przeble
usiłowali
wydostać się z miasta, zsu
Pociągi
w
Palestynie
kursują
obecnie
pod
osłoną
wojska,
których
oddział
umieszczony
Jest
w
gu dnia ubiegłego w Jerozolimie*
specjalnym wagdnlo przed lokomotywą.
wając się na sznurach z jego murów.
Wojsko wkraczając do miasta stwler
dziło, że Brama Damasceńska 1 Brama
Św. Stefana są zabarykadowane. Bary
kady przełamano o godz. 4.30 nad ra
nem. O godz. 8.30 rano
WOJSKO CAŁKOWICIE JUŻ PANO
WAŁO NAD SYTUACJĄ W CAŁYM
MIEŚCIE.
Londyn, 20 października.
ny przez ten tygodnik przed kilku mie
Jako Australijczycy — pisze „BUGdy wojsko wkroczyło do Starego Miaj
Poświęcony
zagadnieniom australij siącami projekt ułatwienia szeroko za tlsh Austraiian" — od dawna podkreśla
sta, w pobliżu bram teroryścl rzucili kil
ka bomb. Jeden żołnierz I jeden polic skim londyński tygodnik „British Au- krojonej kolonizacji żydowskiej w okrę- liśmy olbrzymi pożytek, jaki przyniesie
jant zostali lekko zranieni. Jeden polic stralian and New Zealander" ponownie gu Klmberley w Australii Północno-Za- Australii oddanie do dyspozycji Żydów
wielkiego obszaru naszego terytorium,
jant angielski ciężko został zraniony. Ze podejmuje w artykule wstępnym brouio chOdnlej.
obszaru, dla skolonizowania którego
strony Arabów 8 mężczyzn I jedna ko
brak będzie Australii przez jedno czy
bieta zostali zabici, trzech jest rannych
więcej pokoleń zarówno ludzi, iak I po
ciężko 1 15 lżej. Aresztowano 40 Ara
trzeby pieniędzy. Żydzi zaś znajdują się
bów. Samoloty wojskowe dostrzegły,
w największej ootrzeble i maja też od
że podejrzane osoby weszły do meczetu
przyjmuje wkłady 1 lokaty na najdogodniejszych warunkach 1 przy korzystnym oprocentowaniu
powiednie środki dla skutecznego i ry
na Al Haram.
TAJEMNICA WPŁAT U S T A W O W O ZAGWARANTOWANA.
M B
chłego osiedlenia na tym obszarze mllio
Jaffa, 20 października.
nów ludzi. Cyfra ta może się wydawać
Wczoraj doszło tu ponownie do po
przesądną. Fachowe opinie składają jed
ważnych zaburzeń w dzielnicy Adzaml.
nak do utwierdzenia się w przekonaniu,
Kilkunastu Żydów i Arabów odniosło
że można wygodnie skolonizować prze
ciężkie rany. W Halfle podpalono ży
szło milion ludzi na obszarze 50.00 mil
przed przywróceniem porządku w Palestynie
dowski hotel.
Londyn, 20 października.
ogólne wnioski, zmierzające do rozwią kwadratowych w Klmberley DlvIslon
Londyn, 20 października.
Dzisiejsza
prasa
londyńska
zamiesz
zania
problemu według wytycznych Australii Zachodnie], na którym dziś
(PAT) Wysoki Komisarz dla Pale
liczba białych mieszkańców nie sięga
styny sir Harold Mac Michel podpisał cza różne i częściowo sprzeczne donie zgodnych z wczorajszymi Informacjami nawet dwustu. A nie sposób zaprze
sienia
o
uchwałach
1
dyskusji
wczoraj
„Daily
Telegraph".
dziś rozporządzenie w sprawie
(Informacje te zostały, jak wladOmo, czyć, że Australia byłaby niepomiernie
KONFISKATY WŁASNOŚCI OSÓB, szego posiedzenia gabinetu angielskiego
w
sprawach
palestyńskich.
zdementowane
przez koła miarodajne). bogatszą 1 bardzie] zabezpieczoną, niż
BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKTACH
Gabinet zaakceptował zarządzone jest obecnie, gdyby w Klmberley miesz
„Times" stwierdza, że niesłuszne są
TERORU,
już
środki, celem przywrócenia spokoju. kało milion kolonistów żydowskich.
informacje,
jakoby
gabinet
zdecydował
oraz uciekinierów politycznych, co do
których istnieją dowody, że czynnie po już o przyszłej polityce w Palestynie. W najogólniejszym zarysie miano też
pierają terorystów. Rozporządzenie to, Bezpodstawne są też twierdzenia, że dy uchwalić wytyczne rozwiązania kwestii
które ponadto upoważnia władze do de skusja o sytuacji w Palestynie była dłu palestyńskiej.
„Daily Mail" lnformule, że Jedyna
Warszawa, 20 października.
molowania własności nieruchomej Inkry gotrwała. Nie może być w ogóle mowy
uchwała
powzięta przez gabinet doty
o
opracowaniu
trwalej
polityki
lub
roz
(PAT) Pan Prezydent Rzeczypospo
minowanych osób, będzie miało zastoso
wanle również w stosunku do muftlego poczęciu rokowań z stronami zaintere czyła sprawy przywrócenia ładu I po litej drzyjąl dziś popołudniu starostę fryJerozolimy, który — jak wiadomo — sowanymi dopóki spokój 1 porządek nie rządku w Palestynie wszelkimi możli sztackiego dr. Leona Wolfa.
schronił się przed władzami brytyjskimi są przywrócone w Palestynie. Najpil wymi środkami. Póki to się nie stanie
niejszym zadaniem w chwili obecnej rząd nie sformułuje żadnego planu poli
do Syrii.
Dowództwo brytyjskich wojsk w Pa Jest stworzyć takie warunki, któreby tycznego. Większość gabinetu — Infor
Fortbraggs, (Karolina póln.),
lestynie wydało okólnik, nawołujący nie wywoływały wrażenia, że władze muje „Daily Mail" — sądzi Jednak, że
20 października.
plan podziału winien być porzucony 1 że
chłopów arabskich, by nie odnosili się z mandatowe są słabe.
(PAT)
Manewry
armii
Stanów Zjed
„Daily Telegfaph" Informuje, że Mac należy trzymać się Innego planu mię noczonych, a zwłaszcza obrony prze
nieufnością do samolotów wojskowych,
które czuwają nad dobytkiem wieśnia Donald przedstawił na tym posiedzeniu szczącego sie w ramach Istniejącego ciwlotniczej, które rozpoczęły sie 12-go
ków i strzegą Ich przed bandytami. Sa bilans dotychczasowych zarządzeń oraz mandatu.
października na wybrzeżu wschodnim,
moloty 1 samochody pancerne jedynie
zostały zakończone.
mają na celu
W czasie manewrów wypróbowano
nowy typ 37-milimctrowego działa prze
TROPIENIE TERORYSTÓW,
J
ciwlotniczego." W kolach wojskowych
łamiących prawo.
którzy budowali fortyfikacje na granicy polsko-sowieckie)
przypuszczają, że z uwagi na doskonale
Okólnik ostrzega ludność arabską
Czerniowce, 20 października.' wionych przed sąd i rozstrzelanych. - rezultaty, uzyskane przez to działo, kre
przed uciekaniem na widok samolotów,
(PAT) Gazeta „Neueste Nachrich- Byli oni oskarżeni o to, iż użyli do bu dyt 2 milionów dolarów, przvzn;uiy
bowiem ucieczka może być brana za
oznakę udziału w powstaniu 1 pociąg ten" pisze, że 18-tu inżynierów sowlec- dowy jak najgorszego materiału, wsku przez departament wojny, zużyty zosta
nąć może za sobą przykre skutki dla u- kich, którzy w swoim czasie prowadzili tek czego fortyfikacje już dziś. wkrótce nie na fabrykację tych dział i zaopa
prace przy budowie fortyfikacyj na gra- po ukończeniu, okazały sie niezdatne do trzenie nimi wszystkich oddziałów obro
clekających.
nv nrzeciwlotniczej.
Całe Stare Miasto ze swymi kręty nicy polsko - sowieckiej, zostało posta- i użytku i beda musiały być zburzone.

skolonizowania miliona Żydów
północno-zachodnie) Australii

w ŁODZI

. ul. Piotrkowska

Rząd angielski nie poweźmie decyzji

Dr. Wolf na Zamku

Manewry w Ameryce

18 inżynerów sowii

Pogrzeb ś.p. płk. Beliny-Prażmowskieg
Ostatni h o ł d złożony twórcy K a w a l e r i i Odrodzonej
P o S s R j . — W i e l k i e uroczystości ż a ł o b n e w K r a k o w i e

Sfudenci-Zydzi we Włoszech
będą mogli ukończyć studia
Rzym, 20 października.
(PAT) Ministerstwo wychowania na
rodowego wydało okólnik, dotyczący
studentów Żydów włoskich i cudzoziem
skich. Według okólnika tego, z począt
kiem bieżącego roku'szkolnego Żydzi ci
nie mają prawa zapisywać s:e na studia
w uniwersytetach włoskich. Ci. którzy
studia rozpoczęli wsześniej, beda mogli
je dokonńczyć, a prawo pobytu we Wio
szech będzie im przedłużone aż clo ukoft
czenia studiów. Ułatwienia te jednak nie
odnoszą się do Żydów pochodzących z
Niemiec.

Krakiiw, 20 października
ORDEREM ODRODZENIA POLSKI końcu kondukt pogrzebowy zamykał
(PAT) Dzisiaj wczesnym rankiem
I-ej KLASY,
szwadron pułku ułanów Józefa Ponia
rozpoczęły się w Krakowie uroczystoO godz. 12.30 laweta armatnia, za- towskiego.
ści pogrzebowe ś. p. płk. Beiiny-Prai- przężona w trzy pary czarnych koni,
Kondukt przeszedł ulicami Rynkiem,
mowskiego, twórcy kawalerii odrodzo- ruszyła z miejsca, poprzedzona licznym Sławkowską, Basztową i Lubicz do
nej Polski, okrytego sława bojową w duchowieństwem, świeckim 1 zakon- cmentarza Rakowickiego, gdzie jeszcze
walkach o Niepodległość, dowódcy ka nym. Za lawetą kroczyła rodzina, de pad mogiłą po egzekwiach kościelnych
walerii Legionów Polskich Józefa Pił legat Pana Prezydenta Rzplitej I Na wygłosił przemówienie p. wiceminister
sudskiago, a po wojnie zasłużonego pre czelnego Wodza, gen. Sosnkowskl w gen. Gołuchowski imieniem towarzyszy
zydenta miasta Krakowa 1 wojewody otoczeniu kilkunastu generałów W. P., broni.
lwowskiego
przedstawiciele Rządu Rzplitej, władze
Trasa pogrzebu tonęła w czerni za
O godzinie 6-ej rano nastąpiło prze miejscowe, korpus oficerski, rada mlej-| łobnych chorągwi J okrytych krepą płowiezienie trumny ze zwłokami zmarłe ska, organizacje i cechy miejscowe, a w nących latarni.
go z wagonu kaplicy na dworcu kolejowym w Krakowie do kościoła Naj
świętszej Panny Marli,
Ustawiona na per<nie kompania honOro a pułku piechoty z orkiestrą spre
zentowała broń. Trumnę z wagonu wy
nieśli na swych barkach Beliniacv i usię na Yangtse na odległość 110 km. od wą odezwę w sprawie konfliktu japoń
stawili ją na karawanie oczekującym
Tokio, 20 października.
przed dworcem* Na specjalnych ryd
(PAT) Agencja Domei donosi na pod Kantonu. Dziś rano znajdowały się one sko - chińskiego. W odezwie tej rząd ja
wanach Legioniści złożyli wieńce.
stawie
wiadomości otrzymanych z w odległości 18 km. powyżej zdobytego poński ogłosi nowe zasady, na których
W kościele Mariackim trumnę ze Hong-Kongu, że pomiędzy Hong-Kon- wczoraj po południu miasta Kwangszih- mają być wybudowane nowe Chmv i
zwłokami ś. p. płk. Beliny-PrażmOw- giem a Kantonem komunikacja radiowa kang. Równolegle z działaniami mary wezwie naród japoński, by wytężył, jak
skiego umieszczono na wysokim kata jedynie jest utrzymana. Wszystkie ban narki wojennej lądowe oddziały japoń dotychczas wszystkie siły, by zrealizo
falku, obok złożono 'oznaczenia /'•>?,. ki z wyjątkiem banku chińskiego zosta skie postępują naprzód na północnym wać plany japońskie w Chinach.
Tokio, 20 października.
łego 1 wieńce od Pana Prezydenta Rze ły z Kantonu ewakuowane.
wybrzeżu Yangtse. Silne oddziały zmo
(PAT)
Rzecznik
marynarki japoń
czypospolitej, Marszałka Śmigłego-Ry
toryzowane
znajdują
sie
w
odległości
Szanghaj, 20 października.
skiej oświadczył, iż 2 firmy wzięłyby
dza i rodziny. Trumnę przykryto sztan
(PAT) Operacje japońskie w kierun zaledwie 10 km. od Kishiu.
na siebie transport środków żywności z
darem państwowym.
Tokio, 20 października.
ku na Hankou rozwijają się w tempie
Przyjęcia zwłok do kościoła dok - przyśpieszonym. Jednostki bojowe ja • (PAT) Agencja Domei donosi, że po Formozy do Hong-Kongu i to bez zysku
nai w asystencji duchowieństwa ks. in pońskiej marynarki wojennej posunęły upadku Hankou rząd japoński wyda no- o ileby W. Brytania zgodziła sie na pro
pozycje, uczynione w poniedziałek przez
fułat Kulinowskl.
konsula generalnego Japonii w Hong
O godz. 10-ej rozpoczęła się Msza
kongu. Następnie rzecznik marynarki
Św., celebrowana przez ks. biskupa Ga
wyraził zadowolenie, że ekspedycja ja
wlinę, po której kazanie wygłosił belipońska w Chinach południowych nie
niak ks. Matuszyński. Po Mszy św.
n o cześć K»oIsB*a
wywołała dotychczas żadnych kompliwśród szpaleru ułanów pułku Józefa Po
Budapeszt, 20 października. | dalsze jego słowa zagłuszył potężny kacyj międzynarodowych i że W. Bry
niatewskiego oraz Beliniaków w histo
tania wykazała lojalne zrozumienie sy
rycznych mundurach, wyniesiono z wnę
(PAT) Na placu im. Palffy'ego pod okrzyk „Pod broń".
Specjalna delegacja, złożona z preze tuacji.
trza świątyni trumnę i ułożono na lawe pomnikiem gen. Bema odbył się dziś
sów stowarzyszeń przyjaciół Polski,
cie armatnie). Trumnę, na której leżało
wieczorem olbrzymi wiec manifestacji Kilku generałów i wyższych oficerów oCZAKO UŁAŃSKIE I SZABLA Ś. P.
ny za stworzeniem wspólnej granicy pol raz z przedstawicieli wszystkich organi
ZMARŁEGO,
skV,w£giersk7Jftj.7 3u* w/^odz tfuiJbh.-popoL- zacyj społecznych ze sztandarami, uda
nakryto sztandarem czerwono-białym.
łudniowych grupy ludności poczęły zdą ła się do gmachu poselstwa polskiego.
Z trybuny wygłosił przemówienie pre
żać
w kierunku'placu,'zapełniając go w Delegacja wręczyła posłowi R. P. nazydent miasta dr. Kaplicki, podnosząc
całości
i tłocząc się w przyległych uli
Zaburzenia n e r w o w e ustąpiły
niespożyte zasługi ś. p. Zmarłego.
stępującą deklarację
Z kolei delegat Pana Prezydenta cach. U stóp pomnika gen. Bema ustaStambuł, 20 października.
Rzplitej i Naczelnego Wodza, gen. Sosn
(PAT) Ogłoszony został biuletyn o
teńskich
stowarzyszeń
kowski dokonał dekoracji ś. p. płk. Bckiego dla narodu polskiego i jego wiel stanie zdrowia prezydenta Ataturka z
setkami sztandarów
liny-Prażmowskiego
kich kierowników. Przed godziną setki godziny 20-ej: — Zaburzenia nerwowe
O godz. 17-ej zabłysły reflektory, o- tysięcy Węgrów reprezentujące uczucia ustąpiły całkowicie. Ogólny stan chore"
świetlając ogromny plac, zapełniony całego kraju z całą mocą i wolą doma go poprawia się w dalszym ciągu.
200-tysięcznym tłumem. Na wstępie gały się wspólnej granicy polsko-węgiers
Ankara, 20 października.
chór kolejowców odśpiewał hymn wę kiej. Wznosiły one okrzyki na cześć Pol
(PAT) Biuletyn lekarski, wydany
została j u ż uruchomiona
gierski i hymn polski w języku polskim, ski, dając wyraz przekonaniu, że nazwi późno wieczorem, stwierdza dalszą po
Dowiadujemy się, że budowa fabry poczym na ustawioną przed pomnikiem ska Prezydenta Rzeczypospolitej Pols prawę w'stanie zdrowia prezydenta Keki syntetycznego kauczuku w COP pod trybunę wszedł prezes Federacji Stówa kiej, Marszałka Śmigłego-Rydza oraz mala Ataturka. Puls jest zupełnie nor
Dębicą została w zupełności zakończo rzyszeń polsko-węgierskich hr. Szeche- ministra spraw zagr. Becka złotymi zgło malny 94 uderzenia na minutę, płuca
na, jak również została zaopatrzona we nyi. Już pierwsze jego słowa, zapewnia skami zapisane zostały w historii Wę pracują prawidłowo, temperatura wy
wszystkie niezbędne, maszyny i urzą jące o wdzięczności narodu węgierskie gier. Wszystkie serca węgierskie biją nosi 37 stopni.
**
dzenia. Obecnie przystąpiono już do go dla Polski, powitał tłum entuzjastycz zgodnie, a całe Węgry wołają „Niech
wyrobr. syntetycznego .kauczuku paten nymi okrzykami „Niech żyje Polska". żyje Polska".
*
Po odebraniu deklaracji poseł R. P.
tu polskiego „Ker", którego — jak wia Po słowach mówcy „Domagamy się
Stambuł, 20 października.
domo — podstawowym surowcem jest wspólnej granicy polsko-węgierskiej" za Orłowski ukazał się w oknie, witany
(PAT) Rada ministrów, zwołana
spirytus. Fabryka do tej chwili jednak brzmiały potężne i długo niemilknące okrzykami na cześć Polski. W odpowie przez premiera w związku z chorobą
nic wypuściła jeszcze 'kauczuku tego na huragany okrzyków: „Chcemy wspólnej dzi poseł Orłowski wzniósł okrzyk na Ataturka, zebrała się w pałacu Dolmurynek.
granicy polsko-węgierskiej". Gdy mów | cześć Węgier, regenta Horthy'ego 1 Pre bagos w Stambule. Po omówieniu lic
ca wspomniał o pogróżkach czeskich, I zydenta Mościckiego
zących spraw ministrowie powrócili do
Ankary,
_PCLSKA PRODUKCJA DOSKONALI SIĘ.

Hong-Kong z a g r o ż o n

w

wskutek marszu wojsk Japońskich do Chin PołudnSowych

n

1

Olbrzymie manifestacje w Budapeszcie

Poprawa stanu zdrowia
prezydenta Turcji

Fabryka polskiego kauczuku

Z pośród rozpowszechnionych na rynku
dwjch rodzajów nożyków do golenia „z podłuż
nym wykrojem' i przestarzałego jut dzisiaj, typu
„z trzema otworami", pierwsze mają tę, zaletę,
że ostrze ich może być niezmiernie mocno za
hartowane, a nożyk nie pęka w aparacie, dzięki
wykrojowi i odpuszczonym bokom nożyka.
Całkowicie w Polsce wykonany nożyk „Grom.
exlra cienki" jest nie tylko cienki i elastyczny,
ale dzięki swemu hartowi i oszlifowaniu napraw
dę doskonały.
•
^

PROFESOR WILCZUR

Zwołanie „parlamentu sjonistycznego" do Warszawy

projektuje Nowa Organizacja
Sjoni.styc7.ua
Warszawa,
20 października.
gę
i
pomoc
cierpiącym
rzeszom,
odnaj
Dołęga-Mostowicz jest dziś bez
(PAT) W związku z projektami no
sprzecznie najpopularniejszym pisarzem dując w tym największe ukojenie i'po
we] Organizacji sjonistyczne] zwołania
rzeczywistości polskiej. Daje on prze czucie dobrze spełnionego obowiązku.
Głębokie te problemy oddała kinema- do Warszawy „parlamentu' sJOnlstyezkrój życia, płynącego tak wartką falą,
daje obraz dzisiejszego człowieka, jego tografika polska po mistrzowsku, osią nego krajów Europy środkowo-wschod
ZACHWYT I ENTUZJAZM
gając rezultaty podziwiane dziś na ca niej, utworzone zostało w Warszawie z
radości, trosk i ideałów.
, inicjatywy prezydium śwlatoweco NOS
wywołał
NAJLEPSZY POLSKI FILM
W bogatym dorobku pisarskim Do- łym świecie.
J specjalne biuro polityczne, mające na
EROTYCZNO - OBYCZAJOWY łęgi-Mostowicza bezsprzecznie palmę
Do niepospolitego triumfu naszej
celu przygotowanie tego „parlamentu" i
pierwszeństwa osiągnął „Profesor W i l  sztuki filmowej przyczynia się genialna (Odpowiednią propagandę wśród czyn
czur" — uczony — chirurg, społecznik, kreacja K. JUNOSZY-STĘPOWSKIEGO ników zainteresowanych. Na czele biura
człowiek wielkiego serca, szukający u- w roli tytułowej w otoczeniu asów tej stoją czołowe osobistości z kierownic
cieczki od brutalnego życia miast, śród miary co BARSZCZEWSKA, ĆWIKLIŃ
wg. powieści ZofH Nałkowskiej. ludzi prostych, na łonie natury, śród SKA, RELEWICZ-Z1EMB1NSKA, Wę- twa N. O. S. oraz organizacji 1 stowarzy
szeń rewizjonistycznych w Polsce.
GRZYN, ZACHAREWICZ, WOSZCZEW r. gł.:
puszcz kresowych.
BARSZCZEWSKA,
ŻELICHOWSKA
Tam jako „Znachor" znajduje Wil ROWICZ, DAMIĘCKI i inni.
Dziś premiera arcydzieła filmowego
PICHELSKI
czur uceczkę od podłość, jaką go kar
„PROFESOR WILCZUR" w „GRANDmili „wielcy tego świata".
WIELKI SUKCES
Jako uzdrawiacz wiejski niesie on ul- KINIE".
KINA

w „GRAND-KINIE"

QRANICA

„CASINO"

wszyscy do urn wyborczych!

..REPUBLIKA" nr. 289. Piątek, 21 października 1938 r.

KAMPANIA WYBORCZA

Październik

Poszczególne grupy społeczne walczą o swych kandydatów. — Rzemieślnicy,
robotnicy i pracownicy umysłowi zwołuj) zebrania przedwyborcze

Drił Urszuli
J»t«> Korduli

Po zatwierdzeniu list kandydatów kandydatowi no liście, l stłv»a erzew'na posłów, komisje okręgowe przystą du;e, że wyborca może postawić tylka
piły do opracowania obwieszczeń, za jedną kreskę, co uważa się, iż r, drugie
wierających nazwiska kandydatów na go głosu zrezygnował.
posłów w poszczególnych okręgach.
Jak się dowiadujemy, okręgowe ko
Obwieszczenia te wylepione zostaną na misje wyborcze w okręgach 18 (powiat
murach miasta w. terminie do dnia 28 łódzki) 21, 22 i 25 obejmujący powiaty
października, zaś okres obecny przezna z terenu woj. łódzkiego zatwierdziły li
czony został dla zatwierdzenia listy za sty kandydatów na posłów w pełnym
stępców
kaudydatów na posłów, co na składzie z wyjątkiem p. Franciszka Len
ODDZIAŁ
LARYNGOLOGICZNY otwarty
zostanie przy szpitalu w Radogoszczu. — Szpi stąpi po otrzymaniu pisemnej zgody od k'a w okręgu 23 fpowiaty radomszczań
tale miejskie nie posiadały dotąd oddziała dla każdego zastępcy, najpóźniei w dniu ju ski i wieluński), który nie nadesłał swej
leczenia chorób uszu, uosa 1 gardła. Nowy od trzejszym; jednocześnie zaś okres ten zgody na kandydowanie.
dział w szpitalu w Radogoszczu obliczony zo będzie mógł być wykorzystany dla wnie
Miarą zainteresowania wyborami są
ranie na razie na 18 łóżek. W chwili obecne] sienią ewentualnych protestów od orze liczne zebrania przedwyborcze, urządza
czenia
komisyj
okręgowych
w
sprawie
Wydział Zdrowia Zarzqdu Miejskiego zakupuje
nc w lokalach rozmaitych organizacyj,
list kandydatów na posłów.
instrumentarium oraz angażuje lekarza. Nowy
związków zawodowych, cechów i two
Z kolei komisje okręgowe'przystąpią rzenie się licznych komitetów wybor
wydział lekarski uruchomiony zostanie w po
do drukowania kartek do głosowania, czych, które podjęły Już agitację na
Wątkach listopada.
które 31 października doręczone zosta rzecz poszczególnych kandydatów.
* • •
ną przewodniczącym obwodowych ko
SZCZEPIENIA PRZECIWBLONICZE prowa
misyj wyborczych. Kartki do głosowa
iflzone przez Wydział Zdrowia w Łodzi zostały
nia wydrukowan; będą w liczbie 373 ty
zakończone. Ogółem zaszczepiono 5200 dzieci,
sięcy t. j . takiej, ilu Łódź posiada upraw
Obecnie władze sanitarne przeprowadzają kon
nionych do głosowania do sejmu.
trolę 1 badają powody nledoprowadzenla przez
W siedzibie rzemieślników chrześci
Kartki te mają format przewidziany jan przy ul. Kilińskiego 123 odbyła się
rodziców pewne) liczby dzieci dla szczepień. W
wypadkach nieusprawiedliwionych, rodzice dzie ustawą. Na papierze białego koloru wy konferencja cechów pod przewodnic
ci pociągnięci zostaną do odpowiedzialności drukowane będą in'lor;a 1 nazwiska twem prezesa Raabego. Na zebraniu za
wszystkich kandydatów na posłów da padła uchwała wzięcia udziału w wy
karnet.
#
nego okręgu w kolejno icl, w jakiej wid borach i poparcia głosami swymi kannleją na Ustach ollćjalnyćh. Z prawej'dydatów na posłów z ramienl;
RUCH CHORYCH w łódzkim ośrodku zdro
strony przy każdym nazwisku' widnieje sta, względnie takich, którzy mogą się
wia w trzecim kwartale b. r. był bardzo znacz
niewielki prostokąt (okienko), w które rzemiosłu przysłużyć, lub bronić jego
ny. W przychodni przeclwjagllcze] udzielono
wyborca wpisuje kreskę przy nazwisku Interesów. W związku z powyższym,
7207 porad, w przychodni przeciwgruźlicze]
tych kandydatów na których chce od wyłoniony został rzemieślniczy komitet
zbadano I udzielono porad 6404 osobom, zaś w
dać
głos. Każdy wyborca rozporządza wyborczy. Podobne zebranie odbyło się
przychodni przed w weneryczne] u dzielno porad
dwoma
głosami. Jeżeli wyborca nie po w. cechu piekarzy przy ul. Podleśnej I.
6699 osobom.
stawi
kreski
na'kartce, kartka będzie u- Na 30 b. m. zwołane zostało wielkie
m M
ważana za ważna, przy czyni głosy zo zgromadzenie rzemiosła w lokalu przy
ZASZCZYTNE ODZNACZENIA dla 91 osób staną zaliczone pierwszemu i drugiemu
ul. Kilińskiego 123.
Wschód słońca
6.09
Zachód aloAc*
16.33
Wschód kslęijręa 4,15
Zachód k i l c i m 15.50
DluaoW <tata
11.30
Ubyło dnia
6.26

Krfitkle wiadomości

Zebrania komitetów
wyborczych

•.

w

zasłużonych przeważnie w dziedzinie porządko
wania miasta I remontowania domów, wręczy
dziś starosta grodzki, dr. Mostowski. 73 brą
zowe Krzyże Zasługi otrzymają policjanci, do
zorcy domów, drobni rzemieślnicy i robotnicy,
którzy pierwsi przystąpili do nrac oorządko
wych I dodatnio się wyróżnili.
r

i

*. *
LUSTRACJA PIEKARŃ CUKIERNICZYCH
rozpocznie się w Lodzi w najbliższych dniach,
•po lustracjach zakładów wypiekających chleb
1 bułki, przyszła obecnie kole] na zakładu cu
kiernicze, które lustrowane będą przez specjalne
komisie sanitarne. Badane będą pomieszczenia,
czystość, woda używana do wypieku 1 urządze
nia zakładu.

Wybory do rady miejskie!
Listy kandydatów na radnych winny być
złożone do dnia 2-go listopada

Z.P.Z.Z. i Żw. „Praca" zwołują na
nadchodzącą niedzielę kilka zgroma
dzeń, na których przemawiać będą kan
dydaci na posłów.
W lokalu przy ul. Piotrkowskiej 108
odbyło się organizacyjne zebranie przed
stawicieli związków pracowników urny
słowych państwowych, prywatnych i
samorządowych, na którym mocą jedno
myślnej uchwały powołano do życia pra
cowniczy komitet wyborczy.
Po dłuższej dyskusji zebrani jedno
głośnie postanowili zrwócić sie z ape
lem do całego świata pracy w Łodzi o
poparcie akcji wyborczej do ciał parla
mentarnych, jak również wyborów do
samorządu m. Łodzi, uznając akcję tę,
jako próbę dojrzałości obywatelskiej i
zwartości organizacyjnej świata pracy
w walce o poprawę dotychczasowych
warunków.

• ,*

Niemcy łódzcy postanowili również
wziąć udział w wyborach do sejmu.
Uchwały tej treści powziął Niemiecki
Związek Ludowy. Młodzież niemiecka,
która obradować będzie w Łodzi w dn.
od 30 do 1 listopada, podejmie w tym
czasie uchwałę w sprawie ustosunkowa
nia się do wyborów sejmowych.
*•• *
Celem należytego skoordynowania
akcji stowarzyszeń kobiecych na tere
nie województwa łódzkiego zawiązał się
„Kobiecy Wojewódzki Komitet Wybor
czy" z siedzibą w Łodzi — ul. Strzelec
ka 2.
W skład komitetu wchodzą, jako
przewodnicząca p. Eugenia Godlewska
—Z. P. O. K., jako wiceprzewodnicząca
pp. A. Bolesławiczowa — Rodz. Wojsk.,
M. Brożyńska — Rodz. Pol.. J. Augusty
niakowa — P.B.K., jako sekretarka p.
St. Kowalska — Z.P.O.K.. jako skarb
niczka — p. Z. Janasikówna — P.W.K.
Wojewódzki Komitet zorganizował
komitety grodzkie i powiatowe na tere
nie województwa.

W dniu jutrzejszym ukażą się na
doręczone przewodniczącym okręgo
murach miasta obwieszczenia Głównej wych komisyj wyborczych, zaś w pią
Komisji Wyborczej do rady miejskiej, tek, dnia 28 bm. wyłożone beda do pub
zawierające podział miasta na okręgi i licznego przeglądu do 1 listopada. Prze
obw°dy głosowania według ulic. nazwi glądanie spisów oraz wnoszenie reklaska członków Głównej Komisji Wybor macyj odbywać się będzie codziennie w
czej, komisyj okręgowych 1 obwodo godzinach od 10 do 12 i od i od 16-ej do
wych oraz adresy lokali okręgowych ko 21-ej, nie wyłączając świat.
• M M Uli Willi IIIIT«W M I I ^ I P — — M M —
mlsyj wyborczych.
Do
dnia
2
listopada
winny
być
zło
•.*
Jednocześnie obwieszczenia te bęaą żone wszystkie listy kandydatów. Listy
Codzienne używanie kremu
TARGOWISKO NA OWOCE I WARZYWA
zawierały
dni i godziny wyłożenia spi muszą być składane dla każdego okręgu
biologicznego
powstanie w Lodzi w najbliższym czasie, celem
sów wyborców do przeglądu. W prze oddzielnie, przy czym każda Usta winna
uregulowania obrotu owocami I warzywami oraz
ciwieństwie do praktyki z okresu głoso być podpisana conajmniej przez 100 o .
sposobu sprzedaży. Jednocześnie zostanie utwo
wania do Sejmu, spisy wyborców nie sób, posiadających czynne prawo wy
rzona siec" przechowalni owocoów 1 warzyw, dzlę
będą wyłożone w każdym obwodzie gło borcze I zawierać dwukrotnie większą
ki czemu również I w miesiącach zimowych na sOwanla, których jest 226, lecz w loka liczbę kandydatów na radnych aniżeli
rynku będzie poddostatkiem owoców I warzyw, lach komisyj okręgowych, których jest dany okręg radnych wybiera.
zapewnia
których ceny będą odpowiednio regulowane.
13, a zatem w 13 punktach miasta.
Listy winny być składane na ręce
piękną I z d r o w ą cerą!
Sporządzanie spisów zakończone zo przewodniczącego Głównej K°mlsU Wy
DZIŚ W PIĄTEK, w godzinach od 8 do 15 w stanie w niedzielę, w środę zostaną cne borczej, sędziego Żychlińsklego.

I

biurze Wydziału Wojskowego Zarządu Miejskie
go w Lodzi, ul. Al. Kościuszki 19, winni stawić
się do rejestracji powtórne] mężczyźni, urozdenl
w roku 1918, zamieszkali na terenie III Komisa
riatu P. P., o nazwiskach na litery: S, Sz oraz
z terenu IX Komisariatu P. P. o nazwiskach na
litery: S, Sz, T, U, W, Z, Z, Ż.

20-lecie Niepodległości
Posiedzeń e K a n t a t u Obchodu

-fŁdę,

W nadchodzącą
dnia 26 b. m.,
o godz. 19-ej w sjfli Rady Miejskiej,
przy ul. Pomorskiej 16, odbędzie się
zwołane przez p. prez. Godlewskiego
posiedzenie Obywatelskiego Komitetu
Obchodu Uroczystości w Łodzi, poświę
cone obchodowi 20-ej rocznicy odzyska
nia Niepodległości.
Wszystkie organizacje, które w dniu
I I listopada 1938 r. zamierzają organizo
wać obchód 20 rocznicy odzyskania Nie
podległości, proszone są o powiadomie
nie o tym sekretariatu Obywatelskiego
Komitetu Obchodu Uroczystości w Ło
dzi — gmach zarządu miejskiego. Plac
Wolności 14. nokói nr. 8. telefon 266-21.
(k)

Ł

Tajemnicze morderstwo na Starym Rynku
Dwaj nieznani sprawcy zakłuli 22-letniego Jakubowi za
Wczoraj około godziny 6 wieczór ka słów zaledwie. Rozległ się potem
popełnione zostało na skwerze przy Sta clchy krzyk nieszczęśliwego. Dwaj ludzłe zbiegli I skryli się w cieniach
rym Rynku tajemnicze morderstwo.
skweru
Rzecz była dziełem jednej sekundy
i dlatego brak — jak dotychczas—szcze
Młody człowiek przez chwilę sie
gółów tej niezwykłej zbrodni.
dział jeszcze na ławce, potem nagle osu
Nieliczni przechodnie i odpoczywa nął się na ziemię.
jący na skwerze zauważyli tylko, że
Przerażeni przechodnie zaalarmowali
do siedzącego na ławce młodego czło policję i pogotowie.
wieka podeszło jakichś dwóch ludzi. I
Lekarz stwierdził głęboką ranę, za
Nieznajomi zamienili z siedzącym kil'daną ostrym 1 wąskim nożem w kształ
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OSTATNI FILM WIEDEŃSKI

najgenialniejszej współczesnej aktorki

PAULI WESSELY

„CÓRKA ZNACHORA"

cle sztyletu w okolicach klatki piersiowej. Rana była śmiertelna, gdyz naruszyła osierdz.e. Denat już nie zył.
Ciało zostało zabezpieczone na miej
scu, a po godzinie — przewiezione do
prosektorium.
Pierwiastkowe dochodzenie doprowa
dziło do ustalenia, iż zabitym w tak ta
jemniczych okolicznościach był Icek
Jakubowicz, zamieszkały przy ul. Mły
narskie] 21 i liczący lat 22.
Władze wdrożyły energiczne docho
dzenie, które niewątpliwie doprowadzi
rvchło do ujęcia morderców. (1)
D y ż u r y

apleK

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: S. Kon i
S-ka, Plac Kościelny 8. A. Charemza, Pomorska
12, W. Wagner i S-ka, Piotrkowska 67, J. Zajaczkiewlcz i S-ka, Żeromskiego 37, Z. Gorczyckij
Przejazd 59, M. Epsztajn. Piotrkowska 225. Z,
Szymański, Przedzalniana 75,
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Warszawa, 20 października. szkodowania w wysokości 1000 zl.
aż wreszcie młoda p. Szapirografowa
58214 400s 887 59178 207 422 30 555 989s.
Jak wynika ze skargi powodowej, p. została zupełnie łysa.
Przed sądem warszawskim znalazła
60197 273s 429 85 95s 534 949 61007 46 169 258
360s 517 625 816s 62006 84 152 73 85s 63020 255 się w dniu wczorajszym sprawa z po Szapirografowa poddała się w zakładzie
Okazuje się, że po zabiegu tlenie-,
306 447 763s 990 64022 72 440 78 602s 38 78s wództwa Salomei Szapirograiowej, któ Zylbersztajna zabiegowi wiecznej ondu nia, jaki przeszły włosy
Szapirografo894 967 65013 73s 210 36 300 Ws 535 699 66226
ra oskarżyła fryzjera Henryka Zylber- lacji. Po zabiegu tym włosy powódki wej przed poddaniem się wiecznej ondu
320s 449 67116 67 289 449 67116 67 289 465 539
745s 860 68049 208 507 81 702 983s 95 69054s 90 sztajna o zeszpecenie, domagając się od poczęły się łamać, kruszyć i wychodzić, lacji, fryzjer powinien zastosować pew
350 2 532 625 917 60.
ne specyfiki, neutralizujące ujemne dzia
7003O 108 355s 509 23s 691s 708 68s 887 71308
łanie tlenu, odbarwiającego włosy. Fry
431 628 788 879 908s 72319 30s 40 741 878 900s
zjer Zylbersztajn specyfiku tego, jak wi
73047 87 89 311 502 785 830s 84 74015 375 482
dać nie zastosował, albowiem włosy je
565s 818 975 75121 227 37 88 583 76008 156s 405s
go klientki uległy po tym podwójnym
523 651 790 819 950 77017 249 395 529 607 798S
806 932s 7S002 560 72 79107 395 509 884 976s.
zabiegu całkowitemu zniszczeniu.
80098 301 593s 815s 81113 401s 723 82010
Rozprawa wczorajsza została odro
41 155 240s 373 675 91 93 727 83127 315 409s
Czekała
wczoraj
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Jaworskiego
w
W
domu
przy
ulicy
Zimnej
4
roze
czona,
albowiem na wniosek stron sad
15 569 660 91 721 84337 429 624 728 985 85052
scena korytarzu domu i gdy na jej widok postanowił powołać ekspertów.
137 315 418 855 86067 138s 22 8s 375 93 484s grała się wczoraj wstrząsająca
761 87364 778 84 832s 88003 25 686 741 75s 857 aktu zemsty młode] kobiety na narze znów chciał ją ominąć, dobyła z kiesze 9BE99HB9IIBEK3B^BSBHflHSB8BtiBB9UEBHE°"'*
79 89030 246 337 464
ni palta butelkę z kwasem solnym i caczonym, który zamierzał ]ą porzucić.
90fil9s 35 65 208 462 565 851 91073s 237 371
łą zawartość wylała w twarz młodego
Janina
Gruba,
robotnica,
i
jej
narze
455s 545s 7 616s 884 950 75 92002 117 567 768s
człowieka.
czony
Wilhelm
Jaworski,
oboje
zamiesz
945 93(196 120 227 677s 827 52s 94121s 90 347
skazana na 3 lata w i ą z a n i a
590s 795 96s 828 913 85040 113 40 4 449 636 68s kali przy ul. Zimnej 4 od dłuższego cza
Jaworski zdołał w statniei chwili oraz zamknięcie w Korono w a
852s 954s 96076 204s 86 437 516 66 73 894 955 su byli zaręczeni, i jak powszechnie by
zasłonić oczy I dzięki temu uniknął —98s 97022 264 338 98123 87s 242 486 707 833 ło wiadomem, zamierzali
Przed sądem grodzkim odpowiadała
sie wkrótce jak stwierdził lekarz — straty oka.
976 99338 69s 508 854
wczoraj 42-letnia Aniela Mic. zawodowa
pobrać.
100125 200 693 712s 73 818 28 101023 45 352
Sprawczyni została zatrzymana. — złodziejka sklepowa, t. zw. „szopenfelOstatnio jednak Jaworski począł
794s 804 102011 48 665 732s 103022 302s 11 32
62 75 91s 544s 712 855 983 104285s 614 25 818 dziewczynę zaniedbywać. Doszło do te Wyjaśnia ona, ze jaworski złamał jej dziarka", karana już aż dwudziestokrot
życie i że chciała się na nim zemścić.
904 105126S 33 63s 399 522 678s 894 976 106149 go, że wyraźnie jej unikał.
nie.
310 107060 67s 93 201 80 468 537 612s 774 921
Stan poszkodowanego nie budzi po
Porzucona
dziewczyna
uknuła
strasz
Oskarżona odpowiadała za kradzież
108110
765 77 804 41 991 109009 86 134 202
ważniejszych obaw. (1).
ną zemstę.
towarów ze straganu na Bałuckim Ryn
389 593 649s 805 21
ku.
110118 39D 878 963 90 111171S 247 406 553
729 978 112696 799s 862 86 113123 72 91 359 502
Wiedząc, że może jej grozić osadze
619 114220 311 596 115072 243 72 668 842s 81s
nie
w Koronowie, oskarżona w ostatnim
957s 116151 632s 835 962s 117212 34 424s 726
słowie uklękła i błagała sąd, by jej Ko
118110 68 411 20 596 861s 71s 119153 400 56s
J e d n a osoba z a b i t a , a t r z y r a n n e
502 7 731s 946s
ronowa nio zasądził.
Warszawa, 20 października, ski. Dorożkarz Aleksander Jończyk, łat
120129 63 327 557s 69s 875s 978s 121137s 279
Z uwagi na odpowiedni dystans w
564 636s 995s 122303 35 87 800 20 61s 904 10 14
Dziś rano na szosie pod Jabłonną j 60, spadł na jezdnię 1 wskutek pęknięcia czasie między kradzieżą, będącą przed
123073 111 32 411 608s 716s 53s 818s 44 66s 96s samochód ciężarowy prowadzony przez [ podstawy czaszki zmarł przed przybymiotem rozprawy, a ostatnim wyro
8s 12401ls 416 73s 92 646 125012 21 178s 220s
Jana Celińskiego z Warsza- c j e m i e j { a r z a
401s 523 845 126050 85 98 141 77 628 57 61 74s kierowcę
kiem, sąd skazał Aniele Mic na trzy la
. ' . ,
« Ł i l ' '*. . ' \ ta więzienia, a zamknięcia w zakładzie
893 900s 127001 ll)9s 44s 54s 95 222 651 807 wy, na śliskiej jezdni wpadł na dorożkę
n „
A
903 60 128074 222s 568s 76s 646 719 845 929 i rozbił ją niemal doszczętnie.
Poważne obrażenia odnieśli również dla niepoprawnych nie zastosował. (1)
129051 61 63 192 589
Rozpędzony samochód wpadł następ Jadący wozem Zygmunt Chojnacki, Mo
130117 2888 85s 333 562 97 7I4s 131043 108
222s 82 3C0 404s 940 132275 653 732 133136 234 nie na jadący przed dorożka wóz chłop- szek Miller i Hersz Aktynowicz.
MŁODE „W. I. Z. O."
89 566 811 23 134I94s 6 06 364 528 656s 859
W tobote, 22-go b m., o tfodz. 5.45 punktual
135175s 446 545 648 899 136170 438 5R2 693 736
nie w lokalu własnym Ml. „W.I.Z.O,'' (Piotrkow
99s 845 985 137028 52s 158s 342 55 910 40 68
ska 86) na zwykłym, zebraniu członkiń pł dyr.
138I08S 23 257 308 609 819 967 139368 413 -511
,Huwen wygłosi referat n t. „Rok uli.^ły w ży
55 792 864
ciu £ydów w. Eiec i Diesporze",
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Wyłysiała po wieczne] ondulacfi
i żąda lOOO złotych o d s z k o d o w a n i a o d fryzjera.
Proces p r z e d sądem w a r s z a w s k i m

Potworna zemsta kobiety

Oblała kwasem solnym swego byłego narzeczonego

,

Złodziejka sklepowa

E3
.6Ś

Katastrofa samochodowa pod Warszawą

Dnia 6 listopada wszyscy do urn wyborczych
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Niemcy Już opanowują Afrykę
przygotowując się do zbrojnej akcji na „czarnym lądzie". — Zakonspi
rowane bazy lotnicze i morskie.-Niemiecki front afrykański
!

!W* wypadku wybuchu wojny świato " O 200 kim. na pohidlaie
leży Gambia bak, stoi całkowicie pod znakiem akRównież
w hiszpańskiej Gwinei,
wej zaistnieje m. in .również... front af angielska ze stolicą Bathurst, której naj tywności niemieckiej. Znajduje się na szczególnie w porcie Santa
Isasella
rykański. Nie będzie się on ograniczał wiażnieijszym
punktem strategicznym niej fabryka oleju palmowego, będącego Niemcy zadomowili się o tyle, że mogą
jak w r. 1914-ym, do walk
lokalnych, jest Przylądek Sainte-Marie.
tym materiałem pędnym, jakiego używa stamtąd z powodzeniem niepokoić franlecz rozegra się na nim walna batalia,
W Gambii niemiecka „Luit-Hansa" się do motorów Diesla hydriawionetek cuską Afrykę kwatorialną.
której wynik w dużym stopniu wpłynie posiada swą bazę dla lotów transatlan niemieckich na bazach afrykańskich
Francja i Anglia są doskonale poin
ści powstania takiego frontu.
tyckich.
Personel tej bazy składa się
Wi Bubaku wybudowano olbrzymie formowane o aktywności niemieckiej w
Dość przytoczyć pewne fakty, zna wyłącznie z oficerów marynarki i floty cysterny podziemne, zawierające do Afryce i stosują kontrśrodki, o ktrrych
ne zresztą sztabom generalnym Anglii i powietrznej niemieckiej. Sainte-Marie brze zakonspirowany zapas oleju palmo skuteczności są całkowicie przekonane.
Francji, ażeby przekonać się o realno posiada aerodram
niemiecki, — nawego w ilości 10.00 ton. Czynione fest Nie ulega jednak wątpliwości, że na wy
ści pozostania takiego frontu.
tomiast Bathurst nie ma nawet garni wszystko, ażeby wyspy Bissagos mogły padek wojny „front afrykański" będzie
Podczas kryzysu w Czechosłowacji zonu angielskiego.
pomieścić i całkowicie zaopatrzyć nie istniał i sprawi obydwu mocarstwom nie
kanclerz Hitler powiedział wyraźnie, że
Dość uprzytomnić sobie dokładnie mieckie łodzie podwodne.
mało kłopotu.
Sudety stanowią ostatnie żądanie tery- powyższe J a k t y , ażeby zrozumieć, jak
W republice murzyńskiej Liberii oLecz i obecnie, w okresie pokoju, na
torialne Trzeciej Rzeszy na terenie Eu- poważnie Dakar może być zagrożony od siedliło się ostatnio
wielu Niemców. leży odpowiednio ocenić' akcję niemiec
ropy. W Londynie i Paryżu, jak i wszę- strony Gambii.
Rząd liberyjski udzielił koncesje prze ką w Afryce, która niewątpliwie wy
dziie, zrozumiano to oświadczenie nie ina
Dalej w odległości 300 kim. na pnlu- mysłowe pewnemu „syndykatowi holen stąpi ze szczególną wyrazistością w mo
czej, jak — że Rzesza zamierza wystą-; dnie od Bathurst leżą wyspy Bissagos, derskiemu", o którym wiadomo dokład mencie, kiedy niemieckie ż» dania kolo
pić pewnego dnia z żądaniami teryto- j należące do portugalskiej Gwinei. Jedna nie, że jest
całkowicie
finansowany nialne oficjalnie się znajdą ną porządku
rialnymi po za Europą. Każdy rozumie j z wysp tej grupy, mianowicie wyspa Bu- przez kapitał niemiecki,
dziennym.
N.
o c z y w i ś c i e , że wchodzą
tu w rachubę _ j _ _
m u u w n i M i n i i M i i m
żądania kolonialne, k t ó r e nie są zresztą j
nowe.
Po wojnie światowej kolonie nlemiec
kie w Afryce podzielone zostały między
Anglię i Francję, częściowo
w formie
mandatowej, częściowo ostatecznie przy
łączone. Kilka z tych terenów mandato
wych zostało w międzyczasie oficjalnie
wcielnoych do Imperium Brytyjskiego, a
raczej do dominiów południowo-afrykań
skich. Afryka Południowa niejednokrot
Paryż, w październiku.
Toteż przez lud francuski przechodzi dziedzinach finansowej i gospodarczej
nie dawała wyraz swemu wrogiemu na
„Francja przejrzała" — tymi dwoma teraz niezwykle silny prąd do naprawy przede wszystkim. Ma to być rząd ludzi
stawieniu do zwrotu tych
posiadłości słowami możnaby określić obecną sy zła. Naród czuje, że trzeba obalić daw mocnych, a nie tylko mocnych przedsta
Niemcom, a niedawno dopiero
miesz tuację we Francji.
ne tradycje polityczne — gdyż inaczej wicieli partyj.
kańcy tych dawnych kolonij niemiec
Najzagorzalszy zwolennicy umowy grozi zagłada samemu ustrojowi ,grozi
Zdaniem federacji tylko w ten §po*
kich wypowiedzieli się przeciwko pow monachijskiej zmieniają dziś ton. Przy strata tak głęboko cenionej przez Fran
sób
da się ocalić ustrój demokratyczny:
rotowi do Rzeszy.
znają otwarcie, że się pomylili: mowa w cuzów wolności.
Faszyzmowi — jak się niedawno wyra
Szczególnej wagi n a b i e T a dziś fakt, Saarbrucken była kubłem zimnej wody,
Najznamienniejsza w tym względzie ził jeden z dzienników
należałoby
że Niemcy potrafiły zdobyć i rozbudo wylanej na ich rozpłomienione od zajest deklaracja federacji byłych komba przeciwstawić stary francuski Jakoblwać w ostatnich latach szereg potężnych chwytu głowy. Z prawdziwym bólem tantów, najpotężniejszej organizacji we nizm, ożywiający tych republikanów,
pozycyj na ziemiach afrykańskich.
zmuszeni są stwierdzić, że Francja po teranów wielkiej wojny. Prezes federa którzy przed 150 laty dokończyli wiel
Francuska opinia publiczna
nieraz niosła w Monachium porażkę 1 to pora- cji Henri Pdchot wystąpił ostatnio z żą kiego dzieła Rewolucji.
już była niepokojona alarmującymi wia- j żkę poważną. I dręczą ich złe przeczucia daniem utworzenia rządu narodowego
Nikt inny tylko sam Daladler przy
domościami o przenikaniu Niemców dojco do następstw owej „polityki wyrze; ocalenia. Pichot nie uląkł się i nazwał znał się do jakoblnlzmu. Zresztą lewi de
Afryki; ostatnio poważny artykuł na ten,czenla" — jak ją obecnie nazywają.
'ów rząd, którego powstanie chciałby mokraci francuscy byli zawsze uważani
temat umieściło
znane
czasopismo
Ale ten aspekt ruin polityki zagrani- wywołać — „Coinłte de Salut Public"— za jakobinów. Nie brakowało wpraw
„L'Illustration", przy czym autorem ar cznej nie każe przeciętnemu obywatelo choć nazwę tę, w okresie .Wielkiej Fran dzie nigdy głosów sceptyków, którzy
tykułu jest osobistość, zajmująca jedno z wi francuskiemu zamykać oczu na inne cuskiej Rewolucji nadano rządowi teroru przypominali, że jakoblnizm doprowa
czołowych miejsc we francuskim mini ruiny — na ruiny w dziedzinie polityki
Ale o słowa i o nazwę samą nie cho dzi! do bonapartyztnu, a wiec do dykta
sterstwie kolonij,
wewnętrznej. Osłabienie tętna produk dzi. Chodzi o rzeczy o wiele ważniej tury wojskowej...
•Wszystkie informacje, posiadane w cji, opłakany stan finansów państwo sze. Byli żołnierze frontowi domagają
Nie ulega wątpliwości, że w ludzie
Paryżu i Londynie wskazują na to, że — wych — i to w kraju niezwykle bogatym się rządu, któryby ujął całe życie kraju
jak to formuje artykuł „L'Illustration", i jeszcze ciągle żyjącym życiem praw w mocne ręce, rządu, któryby był zao Francji nurtuje obecnie głębokie prag-.
nienie, by władza znalazła się w rękach
„celem Niemców Jest odcięcie na wypadek dziwie szczęśliwym—ukazują się oczom patrzony w jak najszersze pełnomocnic ludzi mocnych, by przejął ją rząd trwały
wojny naszych d r ó j morskich i p o u c z e ń Francuzów w całej jaskrawości.
twa 1 przeprowadził doniosłe reformy w 1 o dłuższym oddechu.
metropolii z niewyczerpanymi rezerwcaraml materiału ludzkiego i ' surowcowego,
Rodzi się jednak przede wszystkim
jakim są nasze kolonie".
pytanie, czy znajdą się we Francji lu
dzie, kfÓrzyby mogli taki rząd utwo
W istocie Rzesza dąży do obezwład
rzyć i czy w ustroju demokratycznym
nienia nie tylko potęgi morskiej Fran
możliwy Jest rząd mocny 1 trwały?...
cji, ale i W. Brytanii. Droga do Indyj
fam o a
*JI. —-I—J-l t
I
,_ ... •
t —tem samem dla radości i powodzenia w życiu,
przez Kanał Suczki jest wskutek zna
Francja rozwiązała ten węzeł gordyjski
Jak wiele zalety od wyglądu zewnętrznego!
nych posunięć włoskich (umocnienia baz
w okresie wielkiej wojny: wprawdzie
Wsznk schludny I pielęgnowany wygląd pomaga częstokroć w trudnych autu-.
na Morzu Śródziemnym i aneksji Abisy
adach życiowych, przysparza radości, wesela I powodzanla. Wrażanie
ciężka machina rządu zależnego od parwdzięku I schludności wywołuje przedewszystklem młodzieńcza I zdrowa cera
nii) jeżeli nie całkowicie, to w każdym
lamentU|pracowała wolno, ale nawet w
Krem
biologiczny
razie poważnie zagrożona. Jak wygląda
obliczu największych niebezpieczeństw
ta druga, dłuższa droga do Indyj, prowa
nie znaleziono podstawowych zasad de
dząca wokół Afryki, przez
Przylądek
mokracji. Rząd był wyposażony w peł
odświeża odmładza znakomicie C8rę wnika głęboko w pory I dzięki terni*
Dobrej Nadziei?
nomocnictwa, ale nie przestawał się li
działa regenerująco na tkanki.
Proszę koniecznie wypróbować krem biologiczny Eukutol a
czyć z parlamentem.
Okazuje się, że Niemcy potrafiły oI to według wskazart, jakie Pani znajdzie w naszej broszurce D. t.
„10 minut dla urody". Broszurkę tę otrzyma Pani bezpłatnie
Wreszcie należy się zastanowić, czy
pamować istniejące już i stworzyć nowe
w aptekach, drogerjach 1 perlumerjecn albo
bardzo ważne punkty strategiczne i uludzi do owego silnego rządu należało
bezpośrednio z fabryki..
mocnione bazy wzdłuż wybrzeża
afry
by szukać śród członków obecnego rzą
Fabryka Chemiczna Promonta, Bielsko ŚL
kańskiego.
du, c z y też rekrutować się oni winni z
Cena dolej tuby i ł . «.40
Cena malej tuby zł. 1.M
zupełnie innej gleby.
Zasięg ich wpływów rozpoczyna się
Pod tym względem opinie obserwa
od Wysp Kanaryjskich i kolonij hiszpań
torów zagranicznych, zamieszkujących
skich Rio-de-Oro, gdzie wre nieustanna,
Francję, są podzielone.
gorączkowa praca fachowców niemiec
Jedni są zdania, że ludzie stojący dziś
kich. Las Palmas na Wyspach Kanaryj
skich zostało rozbudowane do pierwszo
na czele życia politycznego nie są zdol
rzędnej potężnej bazy dla łodzi
pod
ni do wyłonienia jednostek mocnych i
wodnych i hydrawionetek.
stojących ponad partiami. Inni natomiast
twierdzą, że antagonizmy pomiędzy
Na południe od Rio-de-Oro leży
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prawicą
a lewicą nie są dziś tak silne
francuska
Afryka wschodnia ze swym
i że nie trudno byłoby znaleźć platfor
\
która poprowadzi t ę akcję
głównym portem Dakarem,
będącym
najdonioślejszym ośrodkiem komunika
Wydział Zdrowia Zarządu Miejskie-) da najwyższy odsetek śmiertelności mę porozumienia. Należałoby tylko wy
cyjnym na terenie kolonij francuskich. go projektuje powołanie do życia miej , wśród niemowląt w Polsce, przy czym, eliminować pewne elementy skrajne.
Już w najbliższej przyszłości przeko
skiej komisji pediatrycznej, któraby ko .jak wykazały badania referatu do walki
ordynowała wysiłki licznych instytucyj, z tym zjawiskiem, przyczynami śmier- namy się, czy Francja znajdzie drogę
ŚWIATOWEJ SŁAWY HERBATA
opiekujących się dzieckiem, opracowy
l
wała wspólne plany działalności, a je
f r a n c u s k i e Jcs. I r
dnocześnie działała w kierunku profilak
« « e nienaruszone, dyscyplina w n a r c
ze świeżych zbiorów jest do nabycia wc
tyki chorób dziecięcych oraz rozwoju r i 7 - i i w
i w a r u n k i D r a c v matki.
J° m ° wszystkich lepszych składach
koloninllecznictwa.
nych.
W
przyczyniają się
Może tylko jego góra jest w Stenie
Jen. przedst.
Realizacja tego projektu będzie jed do zgonów niemowląt zaburzenia w od- początkowego rozkładu. Tragizm sytu
Ł I I M J
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P r z e dz m i a n a r z ą d uw e

Francji

Układ monachijski traktowany jest jako ciężka porażka Anglii i Francji. —
Tęsknota do silnego rządu ponadpartyjnego
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Śródmieście ma już nowe bruki

Ulice Sienkiewicza, Andrzeja, Legionów i Piotrkowska zostały
przebrukowane.
— Tunel na Tramwajowej będzie wkrótce gotów
Prace, związane z przedrukowaniem

Rrzed ;ptmą Jeszcze ukończona zowystąrczającym.
ulic śródmieścia Łodzi są już na ukon* stania wreszcie budowa tunelu łączące
W grudniu br. prace zostaną zakon'
czeniu. Jutro otwarta zostanie dla ru go ulłce Tramwajową z Wysoką, dzięki czone i tunel będzie dostępny dla pub'
chu kołowega ulica Sienkiewicza na od cłemu północno wschodnia ji południo licznoścl. Rozpoczęły się również pra
cinku od Narutowicza do Przejazd. — wo • wschodnia części miasta, rozdzie ce, związane z przebiciem ulicy Żerom'
Otwarte zostały już dla ruchu pojas- lone torami kolejowymi stacji Łódź- skiego aż do ul. Kątnej.
dów ulice Andrzeja i Pabianicka, Prace Fabryczna otrzymają wreszcie połącze
Tereny należące do prywatnych wła
na ul. Piotrkowskiej posuwają się w nie.
ścicieli zostały częściowo wywłaszczo
szybkim tempie i zostaną zakończone
Wt chwili obecnej układana jest na ne, częściowo zaś wykupione przez mia
do środy przyszłego'tygodnia, Normal wierzchnia na ulicach, prowadzących sto. Ponieważ na trasie przebicia ulicy
ny ruch kołowy przywrócony zostanie do tunelu i na ukończeniu znajdują sią znajdują się cztery parterowe budynk
n£ całej szerokości jezdni ul. Piotrkow prace dyr. tramwajów, która układa w gospodarcze i biurowe, zostaną one ro
skiej dopiero w dniu 10 listopada.
tunelu szyny tramwajowe. Zainstalowa zebrane. Prace pomiarowe i regulacyj
W szybkim tempie prowadzone są ne zostały już lampy elektryczne, któ ne
związane z przedłużeniem ul. Że
prace brukarskie na ul. Legionów. Zo te oświetlać będą tunel przez pełną do- romskiego już się rozpoczęły i zostaną
staną one ukończone do 1 listopada, zaś rbę. Tunel mierzy bowiem 60 metrowi zakończone jeszcze w bieżącym sezonie
ulica zostanie otwarta dla ruchu 20 dni długości i tylko w dni bardzo stonecz-l o ile zamierzeniom tym nie przeszko
później.
ne, dociera w głąb światło w stopniu' dzą warunki atmosferyczne. (v).

TEATR POLSKL
(Ccgiclniana 27).
Dziś o godzinie 8-ej min. 30 wiccz. sztuka
Rostanda ,,Cyrano de Bergerac".
TEATR POPULARNY.
Dziś, w piątek, o godz. 8.15 wiecz. sztuka
K. H. Rostworowskiego „Przeprowadzka".
OTWARCIE SEZONU W TEATRZE
„KOT W BUTACH".
W sobotę, 22 b. m. o godz. 6-ej po pot. odbę
dzie sią uroczyste otwarcia sezonu jesienno-zimowego w teatrze ,,Kot w Butach''.
Dana będzie premiera
prześlicznej bajki
Marii Kownackiej „O Żaczku -Szkolaczku i o so
wizdrzale, co jeden kochał szkołę, a len drugi
wcale".
TEATR W FILHARMONII.
Wystawione
przez warszawjki żyd teatr
dramatyczny arcydzieło Szekspira „Burza" w in
scenizacji Leona Schillera, cieszy się dużym po
wodzeniem. Dziś o godz. 8.30 wiecz. „Burza".
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Wyższa uczelnia lekarska w Łodzi

PIĄTEK, dnia 21-go października.
5 30—5.35: Pieśń ,,Kiedy ranne wstają, zorze";
5.35—6.35: Godzina wspomnień I aapomniane me
lodie /płyty). 6.35—7.00: Muzyka (płyty). 7.00—
7.15 Dziennik poranny. 7.15—7.45: Muzyka (ply;
ty). 7.45—8.00: Gimnastyka, 8.00—8.10: Audycja
.W środę odbyło się posiedzenie ple Wywiązała się ożywiona dyskusja w
Podkreślić należy, że komitet orga dla szkól. 8.10—11.00: Przerwa. 11.00—11.25:
narne komitetu organizacyjnego wyż wyniku której komitet zobowiązał ko nizacyjny Wyższej Uczelni Lekarskiej Audycja dla szkół: „Wielki samouk — Jerzy
szej uczelni lekarskiej w Łodzi. Posie misję statutową do opracowania pro w Łodzi jest organem tymczasowym. Stephenson' - - słuchowisko Gabrieli Pauczer.
dzeniu przewodniczył dr. Bolesław Sa- jektu statutu w ciągu najbliższych 3-ch Z chwilą zalegalizowania statutu wyło 11.25—11.57: Orkiestra mandolinistów „Kaskada"
pod dyr. Dionizego Dobkiewicza (z Wilna).
lak, naczelnik wydziału zdrowia pub tygodni. Będzie to statut Towarzystwa ni się komitet stały, który po zrealizo 11.57—12.03:
Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.
Budowy Wyższej Uczelni Lekarskiej w waniu planów założenia uczelni, uczel 12.03—13.00: Audycja południowa. 13.00—11 00:
licznego w Urzędzie Wojewódzkim.
Na porządku dziennym posiedzenia Lodzi.
nię tę przekaże władzo m państwowym, Przerwa. 14.00—14.50: Utwory Feliksa Men
było sprawozdanie z dotychczasowych
Zobowiązano jednocześnie komisje w tym wypadku Ministerstwu Wyznań delssohna (płyty). 14,50—15.00: Łódzkie wiado
mości giełdowe i odczytanie programu. 15.00—
zabiegów i starań w sprawie urucho finansową komitetu do przedłożenia Religijnych i Oświecenia Publicznego.
15.15: „Skąd ta wrzawa, skąd ten ruch — kto
mienia uczelni lekarskiej. Sprawozda również w terminie trzech tygodni sta
Uczelnia będzie placówka uaństwo- odgadnie ten zuch" — zagadka dźwiękowa dla
młodzieży ,z Krakowa). 15.15—15.25: Poradnik
nie składał senator Hajman-Jarecki. — nu finansowego.
wą.
sportowy. 15.25—16.00: Muzyka obiadowa w wy
konaniu Malej Orkiestry P. R. pod dyr. Zdzisła
wa Górzyńskiego. 16.00—16.05: Dziennik połu
dniowy. 16.05—16.15; Wiadomości gospodarcze.
16.15—16.30: Rozmowa z chorymi ks. kapelana
Michała Rękasa (ze Lwowa ). 1630—16.50: Rymy
dziecięce, pieśni narodowe i pieśni żołnierskie
Karola Szymanowskiego w wykonaniu Stanisła
wy Korwin-Szymanowskiej. Przy fortepianie pro
fesor Jerzy Lefeld.
Warszawa, 20 października. jest niezupełnie poczytalny i że w rodzi
Sąd apelacyjny podniósł oskarżonemu 16.50—17.00: Społeczeństwo płatków — poga
danka, wygł. dr. J. Sokołowski (Poznań).
Na wokandze Sądu Najwyższego w nie jego było wiele wypadków chorób karę, orzekając bezterminowe więzienie.
17.00—17.45: Miniatury kwartetowe w wykona
Warszawie znalazła się sprawa z kasa- umysłowych. Prokurator natomiast uniu Kwartetu Smyczkowego Rozgłośni Kra
cj Aleksandra Roszkowskiego, ziemia ważał, że Roszkowski dokonał podwój Naskutek wczorajszej kasacji, Sąd Naj
kowskiej (z Krakowa).
wyższy
uchylił
wyrok
sądu
apelacyjne
nego
zabójstwa
z
premedytacją,
wobec
17.45—18.00: Literatura przez mikrofon dla wszy.
nina, który na zabawie w Zelwie, pow.
stkich — „Szabja na kilimie" — Stanisława
bialsko-podlaskiego, zastrzelił z rewol czego uznał wymiar kary za niedosta go, przekazując sprawę do ponownego
Rachalcwskiego.
weru dwóch sąsiadów swoich, inż. Ja- teczny.
rozpatrzenia.
18.00—18.20: Najpiękniejsze melodie z kom. 'nuz.
taolkowskiego 1 Kundzicza.
„Pcppina". Wykonawcy:
Jadwiga Kulisie
wicz i Zdzisław Suwalski — śpiew, melodie
Roszkowski, który dzierżawił przed
Państwu Wolistat oraz Rodzinie z powodu śmierci ICH OJCA
wiążące i akomp. A. Wentland.
laty majątek od Kundzicza, miał z nim
18.20—18.25: Jak spędzić święto? — poradzi Lu^
na tym tle zadawnione niezalatwione
dwik Szumlewski.
wyrazy szczerego współczucia składa
spory, wskutek czego stosunki między
18.25—18.30: Wiadomości sportowe lokalne.
firmy
18.30—19.30: Teatr Wyobraźni „Maria'' według
obu sąsiadami były bardzo naprężone.
poematu Antoniego Malczewskiego. RadicióB. WOLFSTAT Lódź, Ogrodowa 3.
Spotkawszy inż. bahołkowskiego i
nizacja Witolda Hulewicza. Muzyka Woj
Kundzicza na zabawie, Roszkowski, któ
ciecha Gawrońskiego, w oprać. Stanisława
ry tak samo jak obaj jego sąsiedzi, ra
Węsławskiego (z Wilna).
19.30—20,35: Koncert rozrywkowy w wykonaniu
czył się obficie alkoholem, nagle wyjął
Orkiestry Salonowej Rozgłośni Poznańskiej
rewolwer z kieszeni i bez słowa oddał
pod dyr. Eugeniusza Raabego, z udz. Stani
kilka strzałów do obu mężczyzn, kładąc
sława Roya — tenor (z Poznania).
Ich trupem na miejscu.
20.35—21 00: Audycje
informacyjne.
Dziennik
Wicie sezonów radiowych
rauiowycii mamy już
,
poza
wieczorny. Wiadomości meteorologiczne. —
Polski przemysł radiowy, eksploatulący od
Sąd 1-ej instancji skazał Roszkows
sobq, a sprawa masowe] produkcji i ratalnej wielu lat zamożniejsze warstwy społeczeństwa,
Wiadomości sportowe. Nasz program na jutro
kiego na 10 lat więzienia. Od wyroku sprzedaży popularnego odbiornika radiowego, musi wreszcie przyjść do przekonania, że ta [21.00—21.15:
Chór Polskiego Radia pod dyr. Sta
tego zaapelowała zarówno obrona jak i niestety, Jak dotychczas nie doczekała się roz forma pracy natrafi Iuż w niedługim czasie na
nisława Nawrota.
prokurator. Mianowicie obrońcy skaza wiązania.
pustkę. Poprostu nadejdzlo dzień, w którym za 21.15—22,30: Koncert symfoniczny z Filharmonii
Warszawskiej. Wykonawcy;
Ork. Filharm.
Konieczność produkcji taniego, a dobrego od braknie te] Ilości nabywców drogich — nawet
nego powoływali się na eksper^zę psy
Warsz. pod dyr. Emila Coopera, Stani Za
biornika dla niezamożnych warstw została stwler bardzo leszcze dzisiaj drogich — odbiorników
wadzka (śpiew), Mieczysław Miinz (forte
dzona iuż przez wszystkich ponad wszelki) wąt luksusowych, któraby wystarczyła na podtrzy
pian) 1 Janusz Popławski (śpiewy
pliwość. Za produkcja tego typu odbiornika opo manie 1 dalszy normalny rozwój te] ważne] ga
wiedziały się Już wszystkie czynniki — a co naj łęzi przemysłu krajowego. Stad prosty wniosek, 22.30—22.45: Nowe nrzemiany poezji pohki?i —
szkic literacki K. Crachowskiego (Kraków).
ciekawsze, że nie odmawia stusznooścl te] za że Jaknajszybcie] szukać trzeba szerszych i no
22,45—23.00: Muzyka (płyty).
sadnicze] dla radiolonlzacil kraju akcji również wych rynków zbytu.
W dniu wczorajszym Dowódca OK 1 przemysł radiowy.
23.00—23 05: Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego, Komunikat meteorologiczny.
Łódź generał Thomee przyjął delega
Rynki te w Polsce Uczącej 35 milionów lud
Mimo, Iż realizacja produkcji większej partii
tów firm i instytucyj, które złożyły ofia tanich odbiorników popularnych wydaje się być ności stoją jeszcze otworem I okazują polskiemu
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
spawa aż nazbyt prosta, to jednak, wbrew wszel przemysłowi radiowemu nowo, szerokie horyry na dozbrojenie Armii:
kloj logice, weszła ona w jakieś zaczarowane!zonty.
Ten, kto pierwszy wyruszy na podbój 19.40—HAMBURG: Koncrrt Filharmonii Berliń
1. Robotnicy i urzędnicy Sp. Akc.L. koło, którego krąg po dziś dzień jest Jednaki tego zaniedbanego do dzisiaj leszcze rynku, zaskiej. Dyr. Furtwaenglcr.
Geyer w miejscu, ul. Piotrkowska 295 zbyt silny, by niezaprzeczone potrzeby rozwl-j służy się ule tylko dobrze sprawie społecznej, 20.10—MONACHIUM! Kcnccrt symfoniczny.
Rsciinl fc.-tepianowy toze— złożyli kwotę na kupno 4 ciężkich ka JaJąceJ się szybko radiofonii polskiej mogły go ale zrobi I uczciwie rentujący sl° Interes handlo- 20.10—BUDAPESZT:
ia Pcmbaura.
przerwać.
I wy.
rabinów maszynowych dla pułku Dzieci
20.10—WIEDEŃ: Koncert WaCrcrowsM.
21.00—MEDIOLAN: „Kraina uśmiechu" — ope
Łódzkich.
retko I.ohura.
2. Pracownicy i firma „Konserw-Eks22.45—DROITWICH: „Judyta" — op. Gocsscnsa.
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Ziemianin zastrzelił swych

:

du/tich sąsiadów

1

Czy zabójca był poczytalny.--Sąd Najwyższy przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia

bp.

L I P M A N A

A R B U Z A

PERSONEL

Czekamy na tani odbiornik

Możliwość zrobienia wielkiego korzystnego interesu

Ofiary n a F.O.N.

port", w miejscu, ul. Kopernika 50 — za
kupili dwa ręczne karabiny maszynowe.
3. Uczniowie i rodzice liceum i gim
nazjum im. Prezydenta Narutowicza —
ufundowali dla pułku Dzieci Łódzkich je
den ręczny karabin maszynowy.
4. Robotnicy, urzędnicy, zarząd i fir
ma Browar Spadkobierców K. Anstadta,
w m.ejscu, ul. Pomorska 34/36 — zaku
pili jeden ciężki karabin maszynowy z
kompletnym wyposażeniem, t. j . z bied
ką, koniem i uprzężą.
Osoby zgłaszające się do Dowódcy
OK proszone są uprzejmie o składanie
dowodów wpłacenia odnośnych sum na
P.K.O. konto Nr. 6 — FON., zamiast cze
ków na te kwoty. (1)

Napad na akwizytora ogłoszeniowego
znajdzie swój epilog przed sądem

Pocz. 4. fi. 8, 10.
Zakład krawiecki przy ul. Głównej 5 {krawca, przy ulicy Głównej 5. skomuni KINO
OSTATNIE i DNI!
był terenem niesłychanej napaści, doko kował się telefonicznie z podana firmn.
REWF.LAr.ViNA
nanej przez właściciela zakładu na akwi Jakież było zdumienie agenta ogłosze
niowego, gdy dowiedział się, że owa
ZNIŻKA CEN
zytora ogłoszeniowego.
firma
nie
zna
krawca
bliżej
i
nie
może
JEANETTE
MAC
DONALD.
Wezwany przez krawca, celem omó
NELSON EDDY
wienia kampanii reklamowej, akwizy 0 nim wydać żadnych informacyj kre
w wielkim przeboju muzycznym
tor, po ustaleniu wszelkich szczegółów dytowych.
Oczywista, iż w tych warunkach
zainteresował się zdolnością kredytową
il
D.t.
klienta, który rachunków swych kryć w agent uchylił się od kredytowania.
JJ
gotówce nie zamierzał.
Krawiec, usłyszawszy, że mu akwi
5 0
zytor
odmawia
kredytu,
zaatakował
go
Krawiec podał referencje jednego z
poważnych domów handlowych w Ło 1 dotkliwie pobił.
Napaść ta oprze się o sąd. nrzed któ
dzi.
iu wszystkie seanse
Akwizytor na miejscu, w pracowni ! rym stanie krawiec. (1).
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Z wfisiawg „Dziecko w Polsce"

Życie powiatu łódzkiego

W lokalu K.K.O. przy u l . Piotrkow
skiej 104 odbyło się się wczoraj zebra
nie rady powiatowej OZN przy współ
udziale kandydatów na posłów z okręgu
18 oraz przedstawicieli
społeczeństwa
powiatu łódzkiego z duchowieństwem
na czele.
Zebranie miało na celu utworzenie
obywatelskiego komitetu akcji wybor
czej na
powiat
łódzki i zapoznanie
przedstawicieli społeczeństwa z kandy
datami na posłów.
Przemawiali pp. Józef Zuber, Antoni
Piaskowski i Marian Cieplak, podkreś
lając zagadnienia, którymi muszą się
zaijąć przyszłe izby ustawodawcze, jak
uregulowanie stosunków gospodarczych
na wsi, zmiana ordynacji wyborczej i
t. d.
Prez. Świercz zwrócił się do kandy
datów na posłów z apelem, by przyszły
Sejm postawił sobie za naczelne- zada
nie podniesienia oświaty w kraju i po
większenie kredytów na ten cel.
* •*
Akcja wyborcza w powiecie łódz Na wystawie Dziecko w Polsce" ubezpleczalnle społeczne w szeregu fotomontaży zobrazowały swoja ^ t ^ Ł Z
Na zdjęciu cyfry następujące za rok 1937: doży w ano
^ J ^ ^ S A ^ K
k i m wzmaga się. We wszystkich mia
stach i gminach odbyły się zebrania jtre- nych - 70.164, szczepień przeciwgruźliczych 2.574; prowadzono 122 kuchnie mtefzne, 187 stacyj opieki nao m i*4
<u.io*,
|
, ieiono o r d lekarskich 141.634, zbadano 778.701 dzieci.
zesów miejscowych organizcyj społecz »y a
nych, na których powzięto
uchwały o
1

d z i e c k l e i n ;

przystąpieniu w dniu wyborów do glo
sowania dla zadokumentowania solidar
ności i jednomyślności całego społeczeń

ldz

w obawie przed wyrokiem

(

@ś4isfc«f>wvsfc&

a

Złodziei uciekł z sodu

stwa.
W niedzielę, 23 b.m. odbędzie się w
W dniu 22 czerwca r. b. na ul. Lima
Zgierzu o godz. 13-ej
w sali
„ L u t n i " nowskiego wskazał jt/kiś przechodzień
wiec przedwyborczy, w poniedziałek w Wawrzyńcowi Szczypiorkowi,
że ma
Radogoczczu o godz. 18-ej w sali straży oplute palto i z całą gotowością począł
ogniowej, dziś w gminie Wiskitno, a wI mu palto czyścić. Szczypiorek nie wieniedzielę o godz. 13-ej w Rudzie Pabia | dział, że jest to znany trick złodziejski,
nickiej, w sali straży pożarnej
wiec polegający, na tym, iż najpierw palto się
ten organizuje Związek Pracy Obywa- ukradkiem opluwa, potem je czyści i w
telskiej Kobiet.
trakcie tego czyszczenia wykrada port
J i n t o n i

P

fel. Mimo to, gdy złodziej wykradł port
fel z 30 złotymi — poszkodowany sto
sunkowo szybko się zorientował I przy
pomocy przechodniów złodzieja ujął.
Był nim Szymon Ajzenberg, zawodu
wy kieszonkowiec, który wczoraj odpo
wiadoj, , za tę kradzież przed sądem
grodzkim,

Urodzony w 1904 r. w Piaskowicach
gminy Brużyca Wielka powiatu
łódz
kiego, pochodzi z rodziny włościańskiej.
Ukończył szkołę handlową w Zgierzu w
roku 1923.
Od najmłodszych lat interesuje się
życiem społecznym na wsi. Zorganizował
w powiecie pierwszą drużynę harcerską
w Piaskowicach.
W 1920 roku bierze
czynny udział w walkach z nawałą bol
szewicką. Po ukończeniu szkół zakłada
koło młodzieży
wiejskiej w Piaskowi
cach, którego jest prezesem. Od roku
1935 piastuje godność prezesa zarządu
powiatowego związku
„Młodej Wsd",
prócz tego jest czynnym członkiem wie
lu organiaacyj na terenie gminy Bruży- i
ca Wielka jak: L.O.PP., P.W. i W.F. i ,
Czerwony Krzyż, Odznaczony
został j
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

UJ lilii lUUHO

skazującym

i mm Mi m
nut i łiili?

Złodziej pozostawał do sprawy na
wolnej stopie.
Na rozprawie Ajzenberg nie przyznał
się do winy.
Ponieważ zeznania świadków wypa
dły na jego niekorzyść, bowiem nietylko stwierdzili, że Ajzenberg
dokonał
kradzieży, lecz widzieli jak oddał port
fel innemu, podsądny czując, że sprawa
może się dlań źle skończyć, w czasie
gdy sąd udał się na naradę, wymknął
się z salt i zbiegi.
Sąd skazał 35-letniego Szymona Ajzenberga na dwa lata więzienia i wydał
zarządzenie odszukania go i osadzeni
w areszcie. (1)

K O L E

Czy wiesz dlaczeso od
szeregu dni bola cię sta
wy? Cierpisz na reuma
tyzm.
Możesz poprawić
• . u stan sweso zdrowia
przez utycie KLEROLU.
Klerol w postaci maści i pły
nu do kąpieli zawiera sali
cylan metylowy, podstawo
wy środek przeciwreuma
tyczny. Nowość KLEROLU polega na do
starczaniu salicylu metylowego organiz
mowi — przez skórę z pominięciem na
rządów trawiennych. W ten sposób unika
się wszystkich złych skutków stosowania
salicylu.
Czemu nie miałbyś korzystać z dobro
dziejstw, które sa dla ciebie przeznaczone

O K O " I KLEROL

-któż z nas nie zna tego imienia najsłynniejszego myśliwca

i

TYZMOWI

D Z I K I E G O Z A C H O D U ? ii
Awanturnicze przygody SOKOLEGO OKA — myśliwca nieuslraszonego — zostały zobrazowano w powieści rysunkowej
Powieść ta, pod tytułem'S O K O L E OKO, MYŚLIWIEC NIEUSTRASZONY

Jest do nebycla u wszystkich sprzedawców pism w całym kraju.

Cena egzemplarza w kolorowej okładce — 30 groszy.

PRZECIW ARTRE-

i

REUMATYZMOWI

Do nabycia w aptekach I składach aptecz.

Londyn, 2u października;
(PAT) Król Leopold belgijski wraz
ze swą siostrą księżną Piemontu przy
był do Londynu dziś po południu. Wi
]
zyta króla ma charakter ściśle prywat
i i ny. Król Leopold powróci do Brukseli
jeszcze przed sobotą, natomiast księżna
Piemontu zabawi tu kilka dni dłużej.

!!
j|

stwowe, zabezpieczając kosztem 100.000 oświatowej na wsi. Ogólną uwagę w Pa
zł. popękane mury, w wywiercone w niu rzęczewie zwracają liczne na ścianach
rze otwory wprowadzone pod ciśnieniem zdjęcia z. okresu walk o niepodległość
zaprawę cementową, która
wypełnia Polski.
Zkolei jesteśmy w Łęczycy. W wie
szczeliny, wewnątrz murów powstałe.
k
u
X I V zabudowała się już ona okazale.
'.miej
sześć
miesięcy
jesienno-zimowych
Na
miejscu
w
Tumie,
udziela
nam
u.
Materiałem budowlanym była
cegła;
'wchłaniając
wszystkie
podane
przez
wy
•cennych
objaśnień
profesor
Tymoteusz
Wymarzona, słoneczna pogoda poz
stąd przysłowie ludowe „czerwony jak
kladowców
nauki
o
Państwie,
historię
Sawicki.
Kolegiata
tumska
znajduje
się
wala uczestnikom wycieczki dziennikar
pamiątką tej
Polski, jej literatury, nauki społeczne i obecnie w kapitalnym remoncie, prowa- Łęczyca". Najokazalszą
skiej docierać w teren powiatu łęczyc
epoki jest zamek starostów łęczyckich,
t.p. Młodzież pozostaje t u w internacie; jdzonym pod bezpośrednim
nadzorem
kiego pieszo do najdrobniejszych nawet
sale mieszkalne i wykładowe są schlud konserwatorów — historyków z War mieszczący ongiś sąd, archiwum i wię
miejscowości zwiedzenie których objęte
ne, meble stylowe, regionalne, proste. szawy i Poznania. Tum na ziemie woje zienie (wieżę). Zabudowany w kwadrat,
jest programem. A punktów takich ma W czytelni moc gazet, zwraca
uwagę wództwa łódzkiego to wielkie bogactwo ciężko i masywnie, wyrażał silę i powa
my „ t y l k o " 29.
przewtaga prasy chłopskiej i demokra historyczne, winien stać się miejscem jak gę króla. Dzisiaj znajduje się w ruinie,
Z Leśmierza, gdzie zaznajomiliśmy się tycznej. Jesienią i zimą uniwersytet w najliczniejszych pielgrzymek Łodzi: tam ocalały części murów, dwa budynki (izz produkcją cukru — wycieczka udaje Bryskach zapełnia się młodzieżą męską, się oddycha wielką przeszłością naszego by sklepione na parterze i późniejsze, z
się do najbardziej atrakcyjnego p u n k t u wiosną i latem dziewczętami.
państwa, jego wielkością i duchem jego X V I w., komnaty na piętrze) oraz parwycieczki, to jest do uniwersytetu ludo
ter wspniałej wieży. Legenda głosi, że w
Uniwersytet pozostaje pod przewod posłannictwa dziejowego.
wego w Bryskach, najstarszej i wzoro nictwem i opieką nacz.
, „ . ,
. ,
. . .
. zasypanych lochach zamku ma swą sieOrłowskiego,
wej uczelni tego typu w b. Kongresów mgr. Wl. Sority i młodzieżowych organiWycieczka zwiedza dale)
szereg
f j
j Boruta
szkół w powiecie łęczyckim szereg|gma
„„cslnlkach
ce. Po raz pierwszy prasa łódzka zet zacyj wiejskich.
knęła się z tak ważnym ośrodkiem kul
Po zwiedzeniu jedynej w naszej oko chow szkolnych juz gotowych, lub będą- ^ j ^ a powitanie na ruinach stsrego
dziznnikciz" czctury społecznej na wsi. To też tu zaba licy wytwórni w i n Tarczyńskiego we cych w budowie. Zwiedzamy licane inwestycje budowlane i drogowe i u n a o c z l<>
.
!ro;.na w
wiliśmy bodaj najdłużej, interesując się wsi Podgórzyce jedziemy do Tumu.
mamy sobie dopiero ilez tempa, ilez r u - : ^ ^
g
c : - żeń
życiem wychowanków i całokształtem
Archikolegiata w Tumie,
pierwsza chu
i inicjatywy na każdym odcinku pra^ ska wita nas śpiewami. Burmistrz Anużądań uniwersytetu, który pod spraw wśród kolegiat w Polsce, osiem wieków
nym kierownictwem magistra
Białasa jUcząca [
„chowana, była Y J.°
^ S f e . '
bez siak podnosi znaczenie pr3sy, redia, pro
rozwija się wspaniale, przysparzając co j świadkiem wielu zdarzeń.
Gościła w i Y kulturalne,. Dopiero tu, w tym bez- pagaudy. O, bo ziemia, nasza bo c':ywa-

Wrażenia z wycieczki dziennikarzy łódzkich
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roku gromadom wiejskim poważny iloś- swych murach książąt i królów polskich,
ciowo i jakościowo zastęp działaczy spo- j niej odbywały się zjazdy polityczne i
jecieych na wsi. Zebrani przedstawicie- kościelne (bd sławnego synodu w roku
le prasy postanawiają jednogłośnie prze u
poczynając), z jej wież
widziano
syłac uniwersytetowi w Bryskach swe Tatarów, w jej murach
broniono się
dzienniki i tygodniki. Gest ten wywołai
pogańskimi
jeszcze Litwinami;
ze strony obecnych wychowanków nie- U ^ i C a O
krzyżakami i Szwcbywafy entuzjazm, bowiem Bryski k o - '
j
choią książkę, gazety i radio. To ich ży-,
Polsce odrodzonej ta czcigodna i
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pośrednim zetknięciu się z instytucjami tel nawet na najbardziej zdawałoby się
i obywatelem, widzimy jak wielki wy- zabitej deskami prowincji docenia wspasiłek
twórczy
cechuje
najmniejszą
dzie-!
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dzinę spółczesności polskiej, ile robi się P"?
j
" Y . wpływ żywego
we wszystkich
kierunkach, by tylko' P j ^ °
a . ,P°tę«ę P™?Y. drukowa
sprostać ciężkim zadf.niom, pierzącym j
° ^ . ' . J « l « e t ° Pięknie u j , ł w
się przed, rzeczywistością polska.
przemówieniu nr. obiedzie w Lec :ycy
'
i dzielny woit z T r ' u .
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W szkole powszechnej w Parzccze-:
P o w i a t ' łęczycki
jest struktur Me
wie oczekuje nas tłumnie ludność, w y - i bardzo cięta wy.
J A N WOJTYNSKL
referat
.
. . .
,
.piękna kolegiata jest otoczona I r o s k l i - kładowcy i uczniowie. K r ó t k i
kierownika
szkoły
mówi
o
tempie
oracv
Młodzież wieiska snedza tu orzynai-łwa ocieką. Początek zrobiły władze pań
d a r n
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Prof. A.Krzyżanowski u „Eitingona

HYDRO?
Warszawa

Zasadniczy charakter t e j zmiany w łonie f i r m y i w Łodzi.—Nowi
ludzie w przemyśle włókienniczym. — Pogłoski o pułk. Kocu. —
Co się dzieje w „Widzewie"?

.Wczorajsza informacja „Republiki" o
.wyborze prof. Adama Krzyżanowskiego
znanego ekonomisty, na stanowisko pre
zesa rady nadzorcze] spółki akcyjne]
„N. Eitlngon i S-ka" wzbudziła duże za
Interesowanie w sferach politycznych i
gospodarczych zarówno Łodzi, jak i
Warszawy. Jak wiadomo, prof. Krzyża
nowski jest teoretykiem obozu liberalno
gospodarczego w Polsce, zaś koncern
Eitingonów — jakgdyby najbardziej eks
ponowanym przedstawicielem intere
sów Hberalno-kapltallstycznych. Z tego
punktu widzenia wybór prof. Krzyża
nowskiego do naczelnych władz firmy
jest prosta konsekwencja naturalnego
biegu rzeczy.

bieżącej, jednakże prof. Krzyżanowski
traktowany jest przez sfery miarodajne
z wicepremierem na czele z dużym res
pektem osobistym 1 zaufaniem. Można
powiedzieć, że prof. Krzyżanowski uważany Jest za rzeczowego, poważne
go i lojalnego opozycjonistę.
Obejmując obecnie stanowisko w
łódzkim przemyśle włókienniczym, prof.
Krzyżanowski będzie przypuszczalnie
starał się o możliwe uzgodnienie intere
sów aktualne] gospodarki państwowe]
z interesami prywatno-kapltallstycznyml Lodzi. Oczywiście, jest to droga bar
dzo t r u d n a , wymagająca wielkiego
nakładu patriotyzmu, taktu, oraz poczu
cia rzeczywistości. Niewątpliwie, ta in
Koncern Eitingonów ma pozatym teresująca próba obserwowana będzie
c h a r a k t e r ś w i a t o w y i zwią przez całą Polskę.
zany Jest ściśle z wielkim kapitałem aWprowadzenie prof. Krzyżanowskie
merykańskfm. Warto zaznaczyć, że go na grunt praktycznych interesów
prof. Krzyżanowski również i na drugiej Łodzi posiada jednak znaczenie szersze,
półkuli nie Jest osobistością nieznaną, nie ograniczające się do terenu koncer
czego najlepszym dowodem jest fakt, że nu Eitingonów. Prof. Krzyżanowski sta
wysyłany był dwukrotnie przez rząd je się ipso facto rzecznikiem szerszych
polski do U.S.A. dla przeprowadzenia ro postulatów całego szeregu firm, które
kowań o charakterze finansowym z po reprezentują tę samą „szkołę" liberalnosiadaczami dolarowych obligacji pols kapitalistyczną, że wymienimy tu dla
kich.
przykładu tylko sp. akc. „ W o 1 a".
Mimo iż nawskroś liberalne nasta
Abstrahując od kwestii zasadniczych,
wienie prof. Krzyżanowskiego nie idzie należy uważać za plus przemysłu łódz
równolegle ze wszystkiemi tendencjami kiego wprowadzanie na'duże stanowis
rządu w dziedzinie polityki gospodar ka przemysłowe ludzi, posiadających
czej i że pomiędzy nim a wicepremie znaczenie I wpływ ogólnopaństwowy,
rem Kwiatkowskim Istnieje pewna róż- wynikający z przesłanek rzeczywl
nlca poglądów zarówno na zagadnlenlal stych 1 fachowych. Przemysł łódzki, opodstawowe, Jak 1 na problemy chwili 1 party w dużej mierze na czynniku „d y-

Królewska 2 3

POMPY P O D W O D N E

i inne
F I L T R Y DO WODY
SPRĘŻARKI
PODGRZEWACZE

n a s t y c z n y m " i przy rodzinnych
i
WĘŻOWN1CE
konstrukcjach spółek, w du/.tj mierze
Przedstawiciel Inż. ST. FEINKIND,
odczuwał brak ludzi większej miary,
ŁÓDŹ, Piotrkowska nr. 40, tel. 120-40.
wywodzących się z dziedziny politycz
nej 1 ekonomicznej. Ich zadaniem było
by powiązanie w większej niż dotych
Warszawa, 20 października.
czas mierze Interesów 1 poglądów łódz
Na dzisiejszym zebraniu giełdy walutowokich z Warszawą. Pewne fakty i zatnie dewizowe) w Warszawie tendencja dla dewiz
rżenia wskazują na to, że w niedalekim była słabsza, przy obrotach małych. Notowa' no: Amsterdam 289.65, Bruksela 90. Kopenhaga
czasie do przemysłu łódzkiego wejdzie 113.35, Londyn 25.38, Nowy Jork 5 31,75 Nowy
Jeszcze kilka osobistości z poza Lodzi. JorR - kabel 5.32, Oslo 127,45, Paryż 14.22.

Giełda pieniężna

Wiele mówiono ostatnio o objęciu
stanowiska komisarza rządowego w
„Widzewskiej Manufakturze" przez p.
pułkownika Adama Koca. Próbowaliśmy
sprawdzić tę wiadomość u źródła. Po
twierdzenia Je] brak, ale brak również
I zaprzeczenia. Zdołaliśmy jednak usta
lić tyle, że wejście płk. Adama Koca do
przemysłu (niekoniecznie włókiennicze
go) jest możliwe.
Natomiast duże wątpliwości nasuwa
konstrukcja prawna tego „komisariatu
rządu" w „Widzewskiej"... Zdaje się, że
forma będzie inna, chociaż sama sprawa
wprowadzenia do „Widzewa" nowych
ludzi uważana jest za dojrzałą 1 mającą
być rychło zrealizowaną. Wysuwane
jest tu również nazwisko p. Czesława
Peche.
W związku z tym ulegnie, oczywiś
cie zmianie, rola rodziny pp. Konów w
firmie. W ostatnich latach jednak doko
ła „Widzewa" i rodziny Konów tyle ro
dziło się przypuszczeń , i pogłosek nie
sprawdzonych, że trudno o konstruowa
nie jakichś nowych perspektyw...
(0.)

Zmiany w systemie importu bawełny

o c z e k i w a n e są p r z e z s f e r y z a i n t e r e s o w a n e . — D w a p r o 
jekty r o f o r m ; w k i e r u n k u etatyzmu i koncentracji

Sztokholm 130.85 Zurych 121.05. Bank Polski
płacił za dolary amerykańskie 5.29, kanadyj
skie 5,23, floreny hol. 288.65, franki francuskie
14.16, szwajcarskie 120.55, funty angielskie —
25,29, palestyńskie 24 50 guldeny gdańskie —
99.75, belgi belgijskie 89.75, korony czeskie od
cinki do 100 koron 10.40, korony duńskie 112.80,
norweskie 126.80, szwedzkie 130.20 liry włos
kie odcinki do 100 lirów 19.40, marki fińskie 11,
niemieckie srebrne 89.
PAPIERY PROCENTOWE. Dla patoefów
procentowych tendencja była niejednolita, przy
większych Obrotach 4 i pół proc. poż. we
wnętrzną. Notowano: 3 proc. inwestycyjna I-ej
em. 84.25, seria 94.50, II em. 85. seria 95.75,
4 proc. dolarowa 42.85, 4 i pół proc. wewnętrz
na 65.88, 4 proc konsolidacyjna 68, drobne —
67.50, 5 proc. konwersyjna 67.25—67. 5 nroc.
Warszawy z roku 1933 — 73.75, 5 proc. War
szawy z roku 1936 — 71, 5 proc. Warszawy
stare 78.25—78.50, 4 i pół proc. ziemskie 63.75—
64—63.88, 5 proc Lublina z r. 1933 — 61.25,
5 proc. koleiowa 67.25, 5 1 pół proc. obligacje
m, Warszawy 69.50, 6 proc. obligacje m. War
szawy VIII i IX em. — 74.50.
AKCJE. Na rynku akcyjnym tendencja była
słabsza, przy obrotach małych. Notowano;';-n„
Bank Polski 126, Cukier 37.75—37.50, Węgiel 36.25, Llipopy 89, Bank Zachodni 37.15. Modrze
jów 21.75, Ostrowiec 64.50—65, Haberbusch —
54.25.
W obrotach prywatnych: 3 proc. renta ziem
ska odcinki po 1.000 zł — 53—53.25, po 500 zł.
— 59—58.50, 5 proc 1. z. Łodzi — 66.25.
Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ.
Na wczorajszym zebraniu giełdowym w Ło
dzi notowano: dolarowka 43.00—42.75, poż. inweotycyjna I-sza em. 84.00, poż. inwestyc. liga
emisja 85.00, poż. wewnętrzna 66.00, poż kon
wersyjna 68.75—68.50, Bank Polski 126.00-125.50
5 proc, m. Łodzi 1933 r. 65.50, 5 proc. m. l o 
dzi seria IX 72,50—72,00, 4 ł pól proc. m. Łodzi
seria VIII 67.75—67.23, 6 proc. Oblig. m. Łodzi
73.00—72.50. Tendencja utrzymana.

Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ W ŁODZI.
Owies III 19.50—20.00, malca żytnia 25.00—
26.00, kasza gryczana 36.00—37.00, rzepik jary
47.00—48.50. Reszta notowań bez zmiany. Ten*
dencja spokojna. Ogólny obrót: 1637 ton.

Na zagranicznych rynkach surowco sunki międzynarodowe sa stale napięte,
Drugim zagadnieniem, które ujemnie
wych nastąpiło już uspokojenie «o ostat Państwo powinno mieć w rekach cały wpływa na obroty surowcowe z zagranich wypadkach międzynarodowych.
import surowców.
nicą jest kwestia starych kontraktów.
Warszawa, 20 października.
Wahania cen bawełny są w dniach
Przeciwnicy tego projektu, a zwolen Obliczono, że przy obecnych kontyn
ostatnich minimalne, jedynie notowania nicy reformy dotychczasowego ustroju
Dziś Wczo Przed Przed
bawełny indyjskiej mają tendencję moc importu surowców, chcieliby widzieć gentach, zagadnienie to zejdzie z porząd Nazwa papieru
mles. rohierc
raj
ku
dziennego
dopiero
pod
koniec
przy
niejszą. Jest to dla sfer zainteresowa reorganizację w formie zlikwidowania
nych tym dziwniejsze, lże zakupy Japo całej masy przedsiębiorstw handlowych szłego roku.'W ramach obecnych kon 3o/n Inw. I. em.
84.25 84— 81—
68.25
nii na rynku indyjskim są obecnie mini w dziedzinie importu surowców i po tyngentów, stare kontrakty likwidowa
ne
sią
powoli.
Tymczasem
firmy
za
malne, co z reguły powodowało zniżko wierzenie całego importu kilku firmom,
65.88 66— 64.25 55.88
4«/»% Wewn.
wą tendencje.
które skoncentrowałyby import baweł graniczne wywierają bardzo silny na
cisk
na
łódzkich
Importerów,
aby
osta
Końcowe miesiące roku sa zwykle ny, odpadków i szmat.
67— 68— 67— _____
5o/n Konwers.
okresem największych zakupów surow
Projekty te mocno absorbują sfery tecznie i jak najszybciej zlikwidowali
61.75
cowych polskich odbiorców. W tym ro surowcowe w Łodzi i stwarzają nastrój powyższe kontrakty, a w wielu wypad Dolarowka •
42.85 43— 41.13 38.60
ku zakupy te jeszcze nie nastąpiły. Jak niepewności, co oczywiście powoduje kach uzależniają zawieranie nowych
4 i / , L. Złem.
63.88 64— 63— 95—
tranzakcyj, od tej likwidacji, (h).
narazie, Łódź nie wykazuje większego zmniejszenie się obrotów.
zainteresowania surowcami, na co, zda
60/ L.Warsz. 1033 73.75 73.50 71.50 61.75
niem naszych informatorów, wpływają
przede wszystkim wiadomości i przy
5o/ L. Łódz. 1933
66— 64— 56—
puszczenia odnośnie listopadowej kon
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ferencji importowej.
126— 126— 122— 106.50
Bank Polski
Widoki eksportowe
Łódź spodziewa się dużych zmian w
Międzynarodowy
Instytut
Rolnictwa;znaczne,
tym
niemniej
zmierzają
one
ra
dziedzinie importu surowców.
Lilpop
89,— 8 9 —
80.50 51.75
Ogólnie utrzymują, że obecny sy w Rzymie opublikował ostatnio nowe czej w kierunku zniżkowym. W ostatnim
dane, dotyczące tegorocznego urodzaju, tygodniu ceny cokolwiek osłabły na 2vrardów
stem ulegnie zasadniczej zmianie.
55— 56.50
Podobno istnieją, dwa projekty refOr- które stwierdzają, że zbiory są lepsze, większości rynków. Dotyczyło to nietylod czasu do czasu poszczególne r y n k i od
my ustroju Importowego. Jeden t. z w. niż początkowo przypuszczano. Zwłasz-! ko pszenicy ale i pozostałych zbóż.
Na rynku krajowym koniunktura do- czuwają brak zboża. Tym się tłumaczy
etatystyczny, który widzi rozwiązanie cza jeśli chodzi o kraje europejskie sza-1
zagadnienia w centralizacji importu ^ ' c u n k i te wypadło zwiększyć tak, iż pro znak pewnego wzmocnienia, ceny zbóż po części zwyżka ostatnia.
formie monopolu państwowego. Za tym dukcja pszenicy Europy będzie prawdo- cokolwiek zwyżkowały. Objawem znaNa rynku zwierząt rzeźnych panowa
projektem przemawiają, zdaniem jego podobnie prawie o 60 mil. q większa od miennym jest to, że na prowincji pod ła w tygodniu sprawozdawczym tenden
twórców, 2 argumenty:' jeden
ściśle zeszłorocznej. Zapotrzebowanie krajów,wpływem miejscowych warunków ceny cja słabsza. Ceny trzody chlewnej cokol
ekonomiczny — sprowadzający się do importerskich w roku bieżącym niewąt-1 niejednokrotnie były wyższe, aniżeli na wiek zniżkowały, utrzymały się nato
tegt>, że import surowców przy mOn°- pliwie będzie większe, ale tak wydatny dużych rynkach (w Warszawie lub Po- miast, a nawet doznały pewnej poprawy
pc!:i slai.: t.Tc o wicia tańszy (przez orni wzrost zbiorów w krajach importerskich znaniu). W okresach zniżki zwykle by-' sortymenty najwyższej jakości (ponad
jan J ppśtcdliictwa) dlUCl — raczej poli- cczywiścic nie wpłynie dodatnio na ce- wa odwrotnie.
180 klg. żywej wagi.)
tyczny - Sprowadza się do tego, że w ny, które cięgle utrzymują się na pozio-|
Na zaznaczenie zasługuje, że podaż i
Na ryp
warzywnym bez większych
Bkreęach ' uicii, jak Obecnie, kiedy Sto- mie niskim. Wahania są wprawdzie nie-1wciąż jest umiarkowana, dzięki czemu | zmian.

Kursy porównawcze walorów

Sytuacja na rynkach rolnych
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„REPUBLIKA" Nr. 289. Piątek, 21 października 1938 r.
nr.a>-,">icłairy Ł.O.Z.P.N.

W.S.S. m 38
z dnia 20 października 1 9 c 8 roftu

J^B^lSKsSiKT T l l i f \ i <d

Zarządzeniem Prezydenta Rz?czyppspolitcij Polskiej z dnia 11 październi
ka r.b. zastali odznaczeni Złotym Krzy
żem Zasługi: za zasługi na potu
pracy
społecznej p.p. Alfred Kazimierz Ciiopięściarzy łódzkich
rzelski b. notariusz w Brze?macl\, inż.
Zofia
Piątkowska,
Łódzki Okręgowy Związek Bokserski opra Józef Czopowski,
cował luz kalendarzyk na l)ic;;scy sezon. Ka właścicielka •gimnazjum żeńskiego, Ma
lendarzyk zapowiada się b. bocato I przewiduje ria
Piackowska, Władysław
Rymkie
kilka ciekawych meczów międzymiastowych
oraz z pięściarzami zagriiiic/uyitil, Kalendarzyk wicz, właściciel hurtowni papieru Ja
ziemianin z
ten, w którym uwzględniamy również terminy nusz Wincenty Szwejcer,
meczów drużynowych o mistrzostwo Polski, Ostrowia, pow. Łask. ,
przedstawia się nastę.nul.tco: .w dniu 13 listopa
Za zasługi na polu pracy zawodowej
da mecz międzypaństwowy w Łodzi: Pol«ka —
Łotwa, w dniach 16, 18 I 19 ^stopnia — pierw i społecznej p. Adam Józef Wysocki, na
szy krok bokserski, 20 listopada — mecze o mi czelnik Wydziału Zarządu Miejskiego w
strzostwo drużynowe Polski (losowanie 13 listo Łodzi- na polu pracy zawodowei pp. Ju
pada w Poznaniu), 27 listopada — Łódi — Po
Wydziału
dentowi PAT, że Chmielewski rwie się znań w Lodzi, 4 grudnia — drużynowe mistrzo lian Brzozowski naczelnik
Przedsiębiorstw
Miejskich
w
Łodzi,
inż.
do trudniejszych walk. Sam Cyganie stwa Polski, 11 grudnia: Łódź — Lwów w Łowicz, który ostatnie miesiące spędził z;{ dzl, 18 grudnia — drużynowe mistrzostwa Pol Bolesław Gabler z Rudy Pabianickiej,
8 stycznia: Łódź — Toruń w Łodzi, w dn. Jan Bolesław Rybołowicz naczeląik W y
Chmielewskim nad Atlantykiem, trenu ski,
12—15 stycznia — mistrzostwa juniorów okręgu
jąc przez cały czas, zapowiedział swój łódzkiego; 1S stycznia: Śląsk — Łódź na Śląs działu Technicznego Zarządu Miejskie
własny powrót na ring w najbliższym ku. 22 stycznia — drużynowe mistrzostwa Pol go w Łodzi, Wacław Ignacy Swątkownauczyciel Gimnazjum Zgromadze
ski, S lutego — drużynowo mistrzostwa Polski, ski
czasie.
26 lutego — drużynowo mistrzostwa Polski, w nia Kupców w Łodzi. dr. Antoni Toma
dniach 9—12 marca — mistrzostwa Indywidual szewski oraz inż.
Herman
Wendt z
ne seniorów okręgu łódzkiego.
Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego.

W. S. S. z dnia 20 października 1938 r.
Pkt. 1. Obsada zawodów o mistrzostwo!
Pala 22 października 193S r.i
Godz. 15-tn, boisko W.K.S.: W.K.S. I I _
Jutrznia, p. i'.ii. Zieliński.
f Zbyszko Cyganiewicz. któremu uda
Godz, 15-ta, boisko Zd.-Wola: Makabi — ło się załatwić formalności, aby Chmie
TUR, p. Jóżwick.
lewski mógł pozostać w Ameryce jesz
Pnia 23 rrźdzlernika 1938 r.<
God-.. 9-ła. b.-.bko W.K.S.: Ł.T.S.G. I I - _ cze parę miesięcy, czyni obecnie stara
nia, aby bokser nasz wystąpił w zimie
W.K.S. II, p Rosiak Eugeniusz
Gods, 11-ta, boisko W.K.S.: Ł.T.S.G. — W. w Nowym Yorku w walce z poważnym
K.S., p. Ructtifi.
,
_ ,
„ , , „ przeciwnikiem.
Godz. 9-ta, boisko Stadion-Zgierz: Sokół I I —
W Portlahdzie na mecz Chmielewski
P.T.C. II, p. Foland,
Godz. 11-ta, boisko Stadion-Zgierz: Sokół— —Jack Dempsey przybyło 13 tysięcy
widzów, znacznie powyżej wszelkich
P. T. C„ p. Winiarski.
_
Gcdz. 9-ta. boisko S.K.S.: S.K.S. I I — Bu oczekiwań.
rza H. p. Sikorski.
Cyganiewicz oświadczył korespon
Gcd:.
11-ta, boisko S.K.S.: S.K.S. - Burza,

Wiadomości o Chmielewskim

P

1

Odznaczenl Złotym
Krzyżem z a s ł u g i

Bogaty kalendarzyk

^God" 9-t», boisko Zjednoczone: Zjednoczo
ne II _ Sokół II-Pabj., p. Rosiak Stan.
Godz. 11-ta, boisko Zjednoozonei Zjednoczo
na — Sokół-Pabj., p. Przvgoński.
Gcdz. 11-ta, boisko Union-Tour.: Bar-Kochba — Boruta, p. Pietrzak,
God?. 9-ta. boisko R.T.S. Widzew: Widzew
II _ TUR II, p. Środa.
Godz. 11-ta, boisko RTS Widzew: Widzew—
TUR. p. Jędraszczak.
, Godz. 13-ta, boisko Sokół-Pabj.: Makabi I I —
Najlepszy tenisista
Niemiec vcn
Pozatcm w marcu odbędzie sio prnwdopodoK. E. I I . p. dr. Eksztajn.
Cramm wypuszczony został z więzie ! bnle mecz z Warszawa w Warszawie, zaś w
Godz. 15-ta, boisko Sokół-Pabj. Makabi —
nia.
kwietniu mecz z reprezentacja Holandii, która
K. E.. p. Szperling.
w Łodz! lako reprezentacja AniSierdaZwolnienie nastąpiło na 6 miesięcy wvsta.pl
Gcdz. 15-ta, boisko Zd.-Wola: Sokół — R.
W mieszkaniu własnym przy ulicy Laskow
tEa.
T.S.G., p. Werwas.
przed wyznaczonym terminem kary,
skiego Nr. 5 usiłowała pozbawić się życia i za
Godz. 15-ta, boisko Ruda Pabj.: R.K.S. — dzięki „doskonałemu zachowaniu Cramżyła jodyny 29-letnia Helena Majewska. DcrpeStrzelec, p. Krachulec. _
j '
law-u
ratce udzielił pomocy lekarz pogotowia i umieś
ma".
God* 9-t.-\ boisko Sokól-Łódź: Sokół I I —
ci) w szpitalu, orzekając stan nie budzący obaw.
Francuski dziennik „L* Auto" donosi
Hakoah I I , o. Zawadzki.
"
przodowników b o k s e r s k i c h
Powodem rozpaczliwego kroku były niepo
Godz. 11-ta, boisko Sokól-Łódź; sokół — piórom swego berlińskiego korespon
rozumienia rodzinne.
W
dniu
dzisiejszym
mstnpl
w
Lodzi
zakoń
Hakrah. p. Pogodziński.
denta, źe sportowe osobistości Niemiec czenie kursu przodowników pięściarskich. O
•
Godz. 15-ta, boisko Union-Touring: Gwiaz
nie kryją swego zadowolenia z wypusz KOdz tfe 17-eJ rozpoczną sic egzaminy końco
Kwasu solnego w swym mieszkaniu przy uli
da — Jutrznia, p. Przeradzki.
Godz. 15-ta, boisko Widzew: Tramwajarze— czenia na wolność von Cramma. Zda we nrzed komlsla w skłndzle np. kpt. Konopac cy Zamenhofa Nr. 19 zażyła 47-letnia Róża Wal
K. K. S„ p. Jańczyk.
niem sportowych kół niemieckich, już w ki. Nowak, Milsz I Winkowski, poczęto nastąpi czak. Lekarz pogotowia stwierdził stan osłabio
Ćiamm,"reńrezen-1 eczenle absolwentom d"olomńw. Do egzami- ny i pozostawił desperatkę na miejscu. Przyczy
Godz. 15-ta, boisko Stadion-Zgierz: Przybył. rnkYi" nrVvs*lvmvnn
i o k u p zysziym von t^iamm reprezen .
le w hali sportowe! w par ną rozpaczliwego kroku były przeżycia rodzinne.
No^blin, p. Fiszman,
• • •
tować będzie Niemcy w walkach o pu 'ku Im. Poniatowskiego, przystępuje 18 uczestGodz. 11-ta, boisko Zd.-Wola: Sokół I I —
char Davisa.
W tak-, 'kaniu własnym przy ulicy Piekar
O. M. Pr., p. Łyszkowski. •
n Mv. kuiru.
skiej Nr. -19 wskutek wybuchu benzyny podczas
Godz. 11-ta, boisko Konstantynów: Strze
czyszczenia garderoby odniosła poparzenia twa
lec — Ż.M.Prac, p. Blok.
rzy i rąk 32-letnia Emilia Hibsz.
Godz, 15-ta. boisko Konstantynów: R.K.S—
Poparzonej udzielił pomocy wezwany lekarz
P.S.K.S.. p. Blak.
pogolowia.
Godz. 11-ta, boisko Ozorków: Strzelec —
TUR. p. Szmidt.
•
Godz. 15-ta, boisko Ozorków: Orlę— MaNa posesji GotUiba i Skotowskiego przy uli
kabi-Zg., p. Szmidt.
cy Zawadzkiej Nr. 27 z nieustalonych doiychc/.a3
powodów wybuchł pożar. Zapaliła się ałoma na
Godz. 15-ta, boisko Głowno: Metal. - B a
gromadzona w pobliżu szop i ogień rozszerzył
•uta I I . o. Błaszczyński.
się z dużą szybkością.
.,. -nttńhĄ,
Gcdz. 15-ta, boisko Bełchatów: Concord!
•
Ż. K. S.. p. Naporskl.
Na ratunek przybył III pluton straży ;>r.iarNa podstawie art. 18 ustawy z dnia l6.VIII. 1938 roku o wyborze radnych
Godz. 15-ta, boisko S.K.S.-Łódź: Sportlon—
który po półgodzinnej akcji pożar umicjmiejskich (Dz. U. R. P.. Nr. 63, poz. 480) oraz zgodnie z zarządzeniem Wojewo jnej,
TUR Ch., p. Wałłach.
: scowłł.
Godz. 15-ta, boisko Chojny: Odrodzenie — dy Łódzkiego z dnia 30 września 1938 roku Nr. SA. I. 14c/3/38 o zarządzeniu I
Straty wyrządzone przez pożar są nieznaczne,
•
•
R.K.S.-A1., p. Joskowicz.
wyborów radnych miejskich miasto Łódź zostało podzielone na 13 okręgów l
Godz. 15-ta. boisko Karsznica: Ognisko —
'
W lokalu wydziału opieki spalcc.nnj przy
wyborczych
i
226
obwodów
głosowania
oraz
wybiera
84
radnych:
Strzelcc-Zd-Wola, p. Jóźwiak.
.ulicy Zawadrkicj Nr. 11 Helena Ebertowicz, :<im
Podział miasta Łodzi na okręgi wyborcze i obwody glosowania.
Godz. 15-ta, boisko W.K.S,: _ Makabi Ł , _
I przy ulicy Dworskiej Nr. 5 pozostawili dwoje
Sokół-Al., p. Mrówczyński.
swych dzieci w wieku 4 i 2 i pól roku życia.
Okręg I
27 obwodów głosowania i wybiera 8 radnych.
składa
się
Godz. 14.45, boisko Mosz:zenica: M.K.S. —
Ehieci przesłano do miejskiego domu wy
Okręg
I
I
29
obwodów
głosowania
i
wybiera
8
radnych.
składa
się
Lechii, d. Kowalewski.
chowawczego.
20 obwodów głosowania i wybiera 8 radnych.
składa się
Godz. 11-ta, boisko Piotrków: Ruch—Zryw, Okręg III
•
p. Shaub.
20 obwodów glosowania i wybiera 8 radnych.
Okręg IV
składa się
W klatce schodowej domu przy ulic Pił
Godz. 15-ta, boisko Concordia Piotrków: Okręg V
22 obwodów głosowania i wybiera 8 radnych.
składa się
sudskiego Nr. 17 4:ns!e?iono w dniu wc^o-.-j.-.-ym
Concordia — Skra, p. Rymkowskl.
6 obwodów głosowania i wybiera 3 radnych.
niemowlę płci męskiej w wieku 5 tygodni.
składa się
Pkt. 2. Zwołuie sie plenarne zebranie człon Okręg VI
Niemowlę przesiano do miejskiego (Jórau wy
22 obwodów głosowania i wybiera 8 radnych.
ków W.S.S. — Ł.O.Z.P.N. na dzień 27 paździer Okręg VII składa się
chowawczego
nika 1938 r., godz. 21, w lokalu Ł.O.Z.P.N. (ulica Okręg VIII składa się
6 obwodów glosowania i wybiera 3 radnych,
Za matką wdrożono poszukiwania.
Narutowicza 30).
20 obwodów głosowania i wybiera 8 radnych,
Okręg. IX składa się
• - •
Pkt. 3. Zarząd W.S.S. _ Ł.O.Z.P.N. ukarał
składa się
16 obwodów głosowania i wybiera 6 radnych,
Okręg X
— Regina Rawska, zam. przv u!i^v f--i|o
następujących członków WSS-u:
Sierpnia Nr. 30 zameldowała, że jłutać.l fol M"»"
składa się
15 obwodów głosowania i wybiera 6 radnych,
a) s, rz. Janczyka Romana — naganą (na Okręg X I
ta Heller, zcm. przy ulicy Piolrkowłkk j M- ?5,
wniosek referenta dyscyplinyl;
11 obwodów głosowania i wybiera 5 radnych,
Okręg XII składa się
skradła jej z mieszkania karakułowy ko!) fo-jś
b) s. pr. Rakowieckiego Leopolda — naganą
składa
się
wybiera
5
radnych.
wartości 120 złotych.
12 obwodów głosowania 1
(za niewłaściwą interpretację przepisów gry w Okręg XIII
pitkę nożną);
Lokal głównej Komisji Wyborczej: Plac Wolności Nr. 14, I piętro, pokój Nr.
NOTOWANIA BAWEŁNY
c) s. pr. Wiadernego Henryka — dyskwalifi 19, tel. 266-28. Godziny urzędowania Głównej Komisji Wyborczej: codziennie
z dnia 19-go oaździcrnlka 1938 r.
kacja na przeciąg 2 miesięcy (za dwukrotne nie
od
18-el
do
21-ej.
przybycie na wyznaczone zawody);
NOWY JOFX Loco 8.S5. listopid %%
W dniach 29 i 31 października oraz 2 listopada 1938 roku w godzinach od dzień 8.26—8.27, styczeń 8.21, luty 8.1S. ta
d) t. rz. PęBkiego Mieczysława — dyskwali
fikacją na przeciąg 3 miesięcy (za wykazaną nie 18-ęj do 21-ej w lokalu Głównej Komisji Wyborczej wyborcy mogą zgłaszać li
8.16, kwiecień 8.06, maj 7.96, c-erwicc 7.3" "
znajomość przepisów):
7.83, fiemien 7.74. wrzesień 7.65, paid*. 7 V
sty
kandydatów
na
radnych.
Liczba
wyborców
uprawnionych
do
zgłoszenia
li
o) s, rz. Radeckiego Stanisława
dyskwa
NOWY ORLEAN: Loro 8.46, piftdUif
lifikacją na przeciąg 6 miesięcy (na wiosek re sty kandydatów: conajmniej 100 wyborców.
7.67—7.68, grud.-icu 8.35-9.37. styerr/, S.r;
ferenta dyscypliny).
marzec 8.2S. mai 8.08, lipiec 7 C4_7.95.
Lokale Okręgowych Komisyj Wyborczych mieszczą sic:
Pkt. 4. Podaje się do wiadomości pp. sę
LIVERPOOL: Loco 5.16, pr.idr.e--, <
Okręgu
I
przy
ul.
Pomorskiej
Nr.
16,
tei.
234-32.
dziom, wyjeżdżającym na mecz Norwegia
Pol
listopad 4.82, grudzień 4.80, rtyc-rn 4 ™,
przy ul. Gdańskiej Nr. 29, tel. 127-39.
ska, ie bilety wstępu będą wydawane wyłącznie Okręgu II
4.78, marzec 4.78. kwiecień 4 76, | M 4 74. a
sf.dziom rzeczywistym w dniu zawodów w go Okręgu III
przy ul. Wspólnej Nr. 5/7, tel. 128-0Ł
wiec 4.72, lipiec 4.70, sierpień 4 09,
dzinach od 12—14 przy głównym weiściu na Okręgu IV
4.62, październik 4 58
przy ul. Staszica Nr. 1/3, tel. 127-51.
stadion. Bilety będzie wydawał p. J Mosiński.
„Giza": Loco 804, październik 7.4 , listc
Okręgu V
przy ul. Narutowicza Nr. 47, -tel. 100-27.
7.47, nlyczcń 7.63, mi-T.cc 7.63. maj 7.59.
Okręgu VI przy ul. Rokicińskiej Nr. 41, tel. 145-60.
Egipska Sakcll-: Loco 8.14.
Okręgu VII przy ul. Limanowskiego Nr. 121. tel. 127-78.
Uppcr: Loco 6.45. październik 6 29 'i-' 6.29, stytaeń 6.29. marzec 6 29, maj 6 CG
Okręgu VIII przy ul. Srebrzyńskiej Nr. 75, tel. 175-43.
W y d z i a ł u C e r I Dyscypliny
6.27, wrresień 6.27.
Okręgu IX przy ul. Kopernika Nr. 36, tel. 148-56.
BREMA) Loco 10 32, grudzień 9.52. s
z dnia 20-go października 1938 roku.
Okręgu
X
przy
ul.
Kątnej
Nr.
10,
tel.
277-62.
9.53, marzec 9 64, maj 9.66, lipiec 9.70, p-.i
1. Wobec rezygnacji P.T.C, odwołuje się
nik 9.56 (39rok).
przy ul. Brzeżnej Nr. 3, tel. 172-61.
A><fenaczone na dzień 23.10.38 t . zawody o mi Okręgu XI
ALEKSANDRIA. Sakc"-^!?: L i s t c J
1-13,
strzostwo rezerw ki. „A" P.T.C. I I — Sokół I I Okręgu XII przy ul. Nowo - Zarzewski ej Nr. 62, tel. 127-96.
styczeń 14.28, marzec 14.35.
(Zgierz).
Okręgu XIII przy ul. Poprzecznej Nr. 11, tel. 127-86.
„Glza": Listorad 14.03, styczr-ń 13 99
Zawody powyższe weryfikuje się jako walGodziny urzędowania Okręgowych Komisyj Wyborczych codziennie od g. rzec 1397.
cower 3:0 i 2 pkt. dla Sokół II.
Ashmouni: Październik 11.01. gr:"1- -ń 11
2. Wobec wyrażonej zgody przez obydwa 18-ej do godz. 21-ej.
luty 10.98, kwiecień 10.91, czerwiec 10 91
zairteresowane kluby, przenosi się wyznaczone
Sprostowanie: w Nowym Jorku (sami n
. Spisy wyborców uprawnionych 'do głosowania, wyłożone będą w lokalach
na dz cń 23.10.38 r. na boisku T.G. „Sokół' -Pab.
7"v~-iv Makabi — K.E. z godz. 11-ej rano na Okręgowych Komisyj Wyborczych, począwszy od dnia 28 października do w dniu 18 b. m. — sierpień winien b v ć
8.22.
godz. 15-tą, przedmecz rezerw o godz. 13-ej.
dna 1 listopada 1938 roku włącznie codziennie od 10-ej do 21-ej i od 17-ej do styczeń
Uzupełnienie do Nowego Jorku z dnij
(Dalszy ciąg jutro).
21-ej. W czasie wyłożenia spisów każdy wyborca okręgu wyborczego ma pra b. ni : — listopad 8.30.
wo przeglądać spisy wyborców swego okręgu oraz wnosić do Okręgowej Ko
Uzupełnienie do Nowego Orleanu z dn. -.S
b. m.: grudzień 8.36, styczeń 8.30- 32. nin:;:-. c
misji Wyborczej uzasadnione reklamacje z żądaniem dodatkowego ' wpisania
8.26, maj 8.11 i lipiec 7.9S.

Losy Cramma

H
a
s
zr
e
p
o
r
t
e
r lanotowuls

:

Zakończenie

:

wf

n

6

k t ń r e

0

|

J

M

S

WYBORijORĄDir H M j Ę J W ŁOI

;

OBWIESZCZENIE

:

p

;

1

:l

7

Komunikat Ne 88

1

?
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Komunikat Zarządu Ns 44

lub skreślenia ze spisu.
•
W okresie sprawdzania spisów wyborców w bramie każdego domu będzie
Wobec uregulowania należności na rzecz
wywieszona
kartka, wskazująca do jakiego okręgu -yyborczego należą mii'szkaiiS.K.S. „Norblin' — Głowno, znosi się zawieszę1 o r rlnnin
nie w stosunku do S.S, „Przybyłowianka ' - 1 ^
«ancgr 00111U
Zgierz.
Łódź, dnia 21 października 1938 roku.
z

2 0 października 1938 r.

f

1

n n 0

Z WIELKIEJ SYNAGOGI przy Ki.
i
W piątek, 21-go b m. nąboień-ttwo wfeczorr
ne o godz. 4.45 po pol. W sobcic (błogosławienie
miesiąca Cheszwar) nabożeństwo poranne wraz
t uroczystością konfirmacji o godz. 9-ej.

12

„REPUBLIKA"* ar. 289. Piątek, 21 października 1938 r.

„ n r

POLSKIE TOWARZYSTWO
DLA HANDLU RATALNEGO
«
Spółka z ogr. odp.
S
LODŹ, AL. KOŚCIUSZKI 17, TEL. 163-66 g

Każdemu kupującemu grawerujemy
na piórze imię i nazwisko

światowej
marki

BEZPŁATNIE
Na żądanie wysyłamy naszych agentów.

DR. MED.

PRZEŁOM REWELACYJNY

AL. KOPCIOWSKI

W

BIO

K O S M E T Y C E

GRAND-KINO

POWRÓCIŁ'

Piotrkowska 8
Telefon 232-55.

lekcyj g r y
oraz francuskiego
po dłuższym
pobycie
w Paryżu.
G. HURWICZSZTYLLEROWA
Aleje
1-go Alala 9
ni. 6.

DR. MED.

Pocz. 4, 6, 8 i 10.

JAN POLAK

©iii

CHOROBY WEWNĘTRZNE
I ALERGICZNE

ul. Nawrót 7

DAWNO
OCZEKIWANA
UROCZYSTA

Premiera!

Tel. 164-21
godz. przyjęć od 5—8.
Godziny przyjęć
od 8 godz. do 11 godz.
Do akt Nr. VIII. Km. 2702/38 r.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, 8 rewiru Edmund Pawłowski, za
mieszkały w Łodzi przy ul. Wlerzbowei Nr. 10, na zasadzie art. 2 Rozp.
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1-go
lipca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59 z 7
lipca 1934 r.) wydanego w porozu
mieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w trybie dokonywa
nia licytacji publiczne!, przewidzianej
w art. 510, 547 i 670 K. H. ogłasza, że
w dniu 27 października 1938 r. o godz.
13:ej w Łodzi przy ul. Zgierskiej Nr.
96, odbędzie się publiczna licytacja
ruchomości a mianowicie: 9-ciu sztuk
towaru męskiego gal „20" metrów
403 ctm. 60 i 8-miu sztuk „30" 406
mtr. 50 ctm., który można oglądać w
dniu licytacji w miejscu sprzedaży w
czasie wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 18 października 1938 r
Komornik:
( - ) EDMUND PAWŁOWSKI.
Sprawa firmy „B-cla Geyer" p-ko
Perecowi Blaugrundowl.

ODMŁADZAJĄCA PROWITAMINA „A" w kremle

WIECZNEJ MŁODOŚCI
firmy KWIAT ŚNIEŻNY
Pierwsza próba przechodzi najśmielsze oczeki
wania! Żądać we wszystkich perfumeriach bro
szurki o tym CUDOWNYM KREMIE. Wszędzie
do nabycia.

Dr. KLINGER Y

Zapisujcie
swe
niemowlęta
do

Posady

7

Spec. chor. wenerycznych,
seksualnych I skórnych

POTRZEBNA kelnerka. Wiadomość:
przeprowadził sle na ul Bar Sandomierski, Cegielniana 31.

(włosów)

PRZEJAZD 17 S&

POSZUKUJE jakiejkolwiek pracy biu
rowej. Posiadam gruntowna praktykę,
Przyjm. od 9—11 1 od 6—8 >vlecz. Składać oferty pod: „S. R."
DOKTOR

W. BALICKA
Sienkiewicza 5 2
(róg Nowrot)
Nr. tel. 194-03 Choroby skórne i weneryczne
przyjmuje od 6—7.30 wiecz.

AGENTURA
surowców włókienni
czych poszukuje sprzedawcy dobrze
obeznanego z klientelą na warunkach
prowizyjnych. Łaskawe oferty do Re
publiki pod: „PRUW".
ZAŁATWIAM korespondencje polską
i niemiecką .Wyuczam l prowadzę bu
di^lterię. Także na godziny. Tei. Nr.
140-32.

DR. MED.

Do akt Nr. Km 2116/38/11.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, rewiru 2-go. zamieszkały w Łodzi. Przejazd Nr. 40, na zasadzie art.
602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 27.
października 1938 r. o godz. 13-ej w
Chojnach k. Łodzi, Rzgowska nr. 158,
odbędzie się publiczna licytacja rucho
mości a mianowicie: 10 mtr.s desek
calowych, oszacowanych na łączną su
mę zł. 600, które można oglądać w
dniu licytacji w mieiscu sprzedaży, w
czasie wyżej oznaczonym.

S.

K a n t o ri

Specj. CHOR. SKÓRNYCH
I WENERYCZNYCH

i^^a**^s«»***«fc

Nauka

il

wychowanie

\

ul. PIOTRKOWSKA 90

JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO, FRAN
CUSKIEGO — gruntownie udzielam.
Telef. 129-45.
Przyjmuje od 8—2 1 od 6—9 wleci Oramatyka, literatura, konwersacja,
w niedziele i święta od 8—2 po pot handlowa korespondencja. Tel. 262-70
w godzinach 2—3.
DR. MED.
ANGIELSKIEGO udziela rutynowany
nauczyciel Zawadzka 21. m. 8a, front
zastać od 4—8 oo pol.

Kacenelson

Łódź, dnia 6 października 1938 r.
Komornik:
( - ) ANISEREWICZ.
Sprawa W. Kowalski p-ko J. Szwe
dowi.
•

RUTYNOWANA
NAUCZYCIELKA
MUZYKI
(moskiewskie
konserwatorium)
UDZIELA

.Według powieści
DOŁĘOI-MOSTOWICZA.

—

Do akt Nr. Km VII 1980/38.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi, rewiru 7-go, Woldzimierz Gamburcew, zamieszkały w Łodzi, przy
ul. Magistrackiej Nr. 8, na zasadzie
art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu
3 listopada 1938 r. o godz. 13-el w Ło
dz:, przv ul. Zgierskiej Nr. 1, odbędzie
się publiczna licytacja ruchomości a
mianowicie: 2 lady sklep, piec szamo
towy, 2 pidżamy. 3 t. dziec. pończoch.
5 t. tenisówek, 10 t. spinek, 24 pod
wiązek m. 2 t. chusteczek jedw, 1 t,
chustek jedw., 9 p. deszczówek, 2 p.
kaloszy, 3 t. beretów, 6 pugilaresów,
3 portmonetki, 70 koszul m. dzien
nych, 123 koszule m. sportowe, 40 par
pończoch damsk. jedw. 54 p. pończoch
damsk. matowych, 20 koszul dzlenn
m. 30 koszul białych m. 24 halki jedw.
10 t . chustek m. 40 koszul sporto
wych, 10 t. pończoch damsk., 14 bezrękawek. 10 t. rękawiczek jedw. 1 try
kotowych, 20 par szelek, 10 t krawa
tów. 20 drukowanych koszul, 2 t. pas
ków męskich, 40 koszul jedw. m., 20
p. kalesonów, oszacowanych na łącz)
ną sumę 3.752 zł. które można oglą
dać w dniu 'icytacji w mieiscu sprze
daźy, w czasie wyżej oznaczonym.
Łódź, dnia 11 października 1938 r.
Komornik:
f—) Włodzimierz Gamburcew.
|

Najwspanialszy triumf aktorski.

IUN0SZY - STEP0WSKIE60
W rolach pozostałych:
BARSZCZEWSKA
ĆWIKLIŃSKA
WĘGRZYN
RELEWICZ-ZIEMBIŃSKA
ZACHAREWICZ
WOSZCZEROWŁCZ
DAMIĘCKI
i Inni.
Uwaga! Passe-partout, bilety ulgowe I
bezpłatne nieważne.

CHOR. NERWOWE

75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo
mowana paryżanka udziela lekcji trancuskie.go. Lektura. Konwersacja. Gra
te,ef
matyka. Tlomaczenle. Koiesponden164-19 cja.
Pomoc szkolna. Południowa ix.
przyjm. od 6—8 w.
m. 20. I-sza lewa of parter.

powrócił
Piotrkowska 82

CEGŁY

S

w dobrym gatunku i sianie
oraz gruz DO SPRZEDANIA.
6-go SIERPNIA 58, tel. 197-00.

POWRÓCIŁA.

Piotrkowska 8
, Telefon 232-55.

przyjmuje 'cykllnowanle. drutowanie
iroterowanle oraz sprzątanie biur,
pokoi. Czyszczenie szyb.
PIOTRKOWSKA 44. telełon 167-45.
Ceny konkurencyjne.

•**S0"^**^0*^Bf
KNIPPENBERGA tapczany, kozetki,
wkłady do łóżek, Piotrkowska 116.

PIES bernardyn do odebrana WlaJcniość: Follak, Zamenhofa \Zv.
dostarcza wodę
Szybka obsługa

sodowa w balonach

_fc

I Zagubione dokumenty 1

TEL 1
PIŁSUDSKIEGO 69.

F. KOPCIOWSKA „Czystość"

i

POSZUKUJE czystego pokoju z me
blami lub bez Wiadomość tel. 274-27.

R. FRIEDWALD
LEKARZ-DENIYSTA

Rozmaite

ZAGUBIONE weksle na sumę 466.34 zł.
płatne: zł. 66.34 dnia 30.10.38 r„ 100
zl. dn. 30.11.38 r.. 100 zł. dn. 30.12.38
r., 100 zł. dnia 18.1.39 r„ 100 zl. dnia
31.1.39. r. z wystawienia p. Dembiń
skiego n,i zlecenie „Tachkemoni" ni
niejszym unieważniam. Broncherowa,
Kilińskiego 49.

DROBNE ogłoszenia w „Republice"
są najlepszym I najtańszym środkiem
zetknięcia zainteresowanych
stron.
Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sil)
lokatora. 2) znaleźć mieszkanie lub
pojedynczy pokój, 3) sprzedać nieru
chomość lub rzecz, 4) kupić cośkol JUDEL MARGOLIS, 6-go Sierpnia 14,
wiek okazyjnie, 5) dostać posadę, 6)zgubił kwit kaucyjny Elektrowni Łódz
wyszukać pracownika — niechaj po. klej na 4 szt. Oblig. 8 proc. Państw.
da drobne ogłoszenie do „Republiki" Roż. Złotej na zl. 40.
-

Redakcja i Administracja, Plotrk >wtką 49. — Godziny przyjęć Redakcji od godz. 17 do 19. — Telefony: Administracja i 122-14. Redakcla: Sekretariat Redakcji 127-24.
dział miejski: 133-23: dział gospod arczy: 211-66: dział sportowy: 18-444: sekretariat nocny 136-43. Tiocznla — 180-80. Konto P. K. Ó. Wydawnictwo .Republika": 68-148 i 600-629.

PRENUMERATA
^REPUBLIKI"
w f.odzi zł. 4.—. za odnoszenie do domu
40 er. miesięcznie: z przesyłka pocztową
w Polsce zl. 5—. ..Republika" i „Expre«" w Łodzi z odnoszeniem do domu
zł 7.— mlesiecwie.
Konto rozrachunkowe Łódź 1, konto Nr. 4.
—
________________

OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli się na
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli tlę na 10 szp?U po 28 mm.
CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście — 50 tr. za wiersz mm. Na
stronie I — zl. 2 za wiersz mm. Nekrologi — 40 gr. za wiersz mm. Zaręczynowe i zaślubinowe w tekście zl. 10. Adwfikackie ryczałtem zł. 25.—. Drobne za słowo 15 gr. najmnlc)
xł. 1.50: poszukiwanie pracy za słowo 10 gr, najmniej zł. 1.20. Opisowe w tekście redakcyj
nym zl. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne ł tabe
laryczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogfoszeA Administracja nie odpowiada. —

!

Słuszne reklamacje będą uwzględniane, j
o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu 3
tygodnia od ukazania sio pierwszego |
ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu *
s!e dru;>tgo z rzędu ogłoszenia tei sa- I
mej treści co pierwsze- — Omyłki, które |
zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszę- i
nia nie upoważniają do żądania zwrotu {
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.
i

Za wydawco: Wydawn. .JRepubUJca'' Sn. c ogr. odp- Stela. Dymefc v- Redaktor odp. Stelu Dymek. Druk „Republiki" v Łodzi. Piotrkowska 40

