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Katastrofalny pożar strawił całą dzielnicę.—Pastwą ognia padły m. in>
wielkie magazyny „Noiwelles Galeries" oraz hotel ^Noailles . —
W akcji ratowniczej biorą udział straże pożarne z Lyonu i Tulonu

Premier Daladier i mfn. jSoiinet w płonącym h o t e l *
Pożar przeważnie rozpoczynał się od
CA, OBJĘTA BULWAREM CANE
Specjalny komisarz, który został na
górnych pięter pod wpływem przeno
Marsylia, 28 października.
BIERE, I ULICA DE L'ARBRE, BUL
szonych iskier I obejmował stopniowo
(Pat) W wielkich magazynach „Nou- czas kongresu przydzielony do hotelu
WAREM
DUGOMMIER
I
ULICĄ
„Noailles", dostał się DO AP ARTA MEN
velles Galeries" wybuchł pożar, który
CHUBANEAU, STOI W PŁOMIE całe budynki.
TU DALADIER I BONNETA. ABY WY
W ten sposób zajął się płomieniem
przybrał wkrótce ZASTRASZAJĄCE DOSTAĆ STAMTĄD AKTA, JAKIE
NIACH. KORDONY POLICJI, ŻAN
najbardziej reprezentacyjny budynek tel
ROZMIARY.
DARMERII
ORAZ
WOJSK
KOLO
TAM SIE ZNAJDOWAŁY.
Niezwykle siły wiatr utrudniał akcję
NIALNYCH OTOCZYŁY PŁONĄCĄ dzielnicy hotel de Noailles, gdzie za
Z Tulonu zawezwano na pomoc straż
ratunkowa, przyczyniając sle do roz ogniową. Liczne domy na bulwarze Ga
DZIELNICĘ. WŁADZE KOMUNIKU trzymał się sztab kongresu radykalnego
szerzania Się katastrofy. Cały kinach ribaldiego są zagrożone pożarem.
JĄ, IŻ NALEŻY OCZEKIWAĆ LICZ i gdzie zamieszkał sam premier Dala
* •
NYCH OFIAR, KTÓRYCH CYFRA dier. Wiadomość o pożarze wywołała
wielkich magazynów stał w płomieniach
*
JEDNAK NIE ZOSTAŁA JESZCZE na uczestnikach kongresu wstrząsające
Można już teraz powiedzieć, że WIEL
Paryż, 28 października.
wrażenie.
USTALONA.
KIE MAGAZYNY ZOSTAŁY CAŁKO
(Pat) POŻAR W MARSYLII
Wielu delegatów, którzy mieszkali
Silny mlstral, jaki wlał w Marsylii,
WICIE ZNISZCZONE.
PRZYBRAŁ ROZMIARY PRAW
w
hotelu
de Noailles bądź w innych ho
przenosił
ogień
z
jednego
domu
na
drugi
Wszystkie podłogi załamały się, a
DZIWEJ KLĘSKI. CAŁA DZIELNI
telach, znajdujących się w tej samej
0 godz. 15-ej po południu oderwała się
dzielnicy, rzuciło siy na ratunek swo
od reszty gmachu 1
ich rzeczy. Dotychczas trudno Jest okre
RUNĘŁA z hukiem NA ULICE FASADA
ślić
wysokość strat materialnych.
Istnieje obawa, \± sa ofiary w ludziach.
Dla
współdziałania ze strażą tnarz
powodu
katastrofalnego
pożaru
Część personelu wielkich magazynów
sylską przy gaszeniu olbrzymiego po
ratowała się, skacząc na uilce z 3-go
który przyjmuje coraz bardziej zastra żaru udała się specjalnym pociągiem
Marsylia, 28 października.
1 4-go piętra na rozpostarte przez stra
straż ogniowa z .Lyonu.
(PAT) W chwili, gdy Renoult wypo szające rozmiary.
żaków brezenty.
Gmach „Galeries Nouvelłes" Uczył 5
Przerwanie obrad kongresu wywar
Promienie, które strawiły już całko wiadał podczas obrad kongresu radyka
pięter,
długość jego wynosiła około 50
łów swe poglądy na temat ppllykl za ło wielkie wrażenie na zebranych. Dzień
wicie wielkie magazyny,
metrów
a szerokość 70 mtr. Pozostał
ZAGRAŻAJĄ OBECNIE SĄSIEDNIM! granicznej, były minister spraw zagra nikarze rzucili się do telefonów, a uczest
z niego tylko
DOMOM.
nicznych Ivon Delbos, który przewodni nicy kongresu udali się na miejsce po STOS POWYGINANEGO ŻELASTWA
Wobec silnego wiatru strażacy są czył zebraniu, przerwał obrady, zawia
żaru. Przeważna część uczestników
I TLEJĄCE GRUZY.
bezsilni. Zlokalizowanie katastrofy jest
damiając,
iż
na
życzenie
premiera
Dala
Liczba ofiar śmiertelnych pożaru wy
kongresu zatrzymała się w hotelach, są
obecnie niemożliwe.
Pożar zagraża obecnie sąsiadujące dier dalsze prace kongresu zostają o d - ' siadujących z płonącymi magazynami. nosi dotychczas 4 osoby. Wśród nich
mu bezpośrednio „Noailles". w którym łożone na dzień jutrzejszy.
Dostęp do niektórych z tych hoteli jest znajduje się młoda ekspedientka, która
zabiła się wyskakując z okna. Liczba
zatrzymało się wielu uczestników'kon
Przyczyną te] nieoczekiwanej przer już teraz utrudniony^
rannych przekracza 20 osób.
gresu radykalno socjalnego z ministrami w y w obradach Jest katastrofalny pożar
Daladier 1 Bonnetem.

Kongres radykałów przerwany

snowodu

błednei interpretacji zarządzenia
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Wskutek interwencji rządu polskiego, nakazy wysiedlenia mają być odwołane

oraz także bardzo wielu chrześcijan, m.
Władze niemieckie
na terenie
Niemiec wśród ,kilkudziesięciu
-Z
:.„;.;£ri,,^w. ZROZUMIAŁY
w . , ^ „Wwntockle
orazwielu
takżerobotników
bardzo wielu
polskich,
chrześcijan,
pracują
m.
ZARZĄDZENIE POLS in.
Około południa dnia dzisiejszego do tysięcznej kolonii obywateli polskich nie | KIE O PRZEGLĄDANIU I STEMPLO cych głównie na terenie Westfalii.
słychane poruszenie. Jest dość skompli
Warszawy zaczęły napływać
Polskie czynniki dyplomatyczne i kon
kowana
i opera się na niezrozumieniu W A N I U PASZPORTÓW KONSULAR sUlarne podjęły natychmiast w Berlinie
ALARMUJĄCE WIADOMOŚCI O MA
NYCH ZUPEŁNIE BŁĘDNIE,
SOWYCH ARESZTOWANIACH OBY przez władze niemieckie pewnych pols l gdyż połączyły je z ustawą polską o ode kroki, mające na celu wyjaśnienie wła
kich
zarządzeń
administracyjnych.
WATELI POLSKICH W NIEMCZECH.
braniu obywatelstwa polskiego w pew- dzom niemieck'm pomyłki i przekonanie
ich, że wydane zarządzenia polegają na
Po sprawdzeniu okazało się, Iż te O północy dnia 29 na 30 b. m. upły nych wypadkach.
wiadomości są prawdziwe. Od wieczo wa mianowicie termin zarządzonego
Obawiając się, Iż zamieszkali na te- błędnym zrozumieniu polskich postano
ra dnia wczorajszego w Berlinie, Kolomi, przez władze polskie przeglądu polskich renie Niemiec obywatele polscy zostaną wień administracyjnych 1 prawnych.
paszportów konsularnych, wydawanych
W godzinach wieczornych w dobrze
na terenie Westfalii 1 Badenii i t. d.
masowo pozbawieni obywatelstwa, pols
NIEMIECKIE WŁADZE POLICYJNE zagranicą obywatelom polskim, zatniesz kiego, władze niemieckie postanowiły poinformowanych instytucjach admini
stracyjnych oświadczono, Iż istnieją
PRZYSTĄPIŁY DO ARESZTOWAŃ kującym stale zagranicą.
W ciągu ubiegłych dni obywatele zawczasu pozbyć się ich i w tym celu wszelkie nadzieje, Iż zarządzeń a nie
MĘŻCZYZN _ OBYWATELI POLS
polscy, zamieszkujący zagranicą zgła ZARZĄDZIŁY MASOWE ARESZTO mieckie w ciągu bież. doby zostaną od
KICH,
WANIA
pozostawiając na wolności żony Ich 1szali się do konsulatów polskich, przed oraz natychmiastowe odtransportowanie wołane, a
kładając -paszporty do przejrzenia I oPOCIĄGI Z ARESZTOWANYMI, ZDĄ
dzieci.
patrze*.tia odpowiednim stemplem. Jak aresztowanych do granicy polskiej w ŻAJĄCE DO GRANICY POLSKIEJ BĘ
Jak się okazuje, niemieckie władze wiadomo, paszporty konsularne bez ta Zbąszyniu.
DĄ ZAWRÓCONE Z POWROTEM.
policyjne otrzymały ze swych urzędów kiego stempla, stwierdzającego przejrze
Wedle otrzymanych w Warszawie
Aż do wieczora żadne pociągi nie*
centralnych polecenie
nie i potwierdzenie ważności, tracą swo wiadomości
i
mlecke
z aresztowanymi obywatelami
ODSTAWIENIA DO GRANICY POLS ją wartość. Od dnia 1 1'stopada r. b. ża ARESZTOWANIE I NAKAZ WYSIE
KO-NIEMIECKIEJ NIEMAL WSZYST den obywatel polski, legitymujący sle DLENIA Z NIEMIEC OBJFŁY KILKA polskimi do Zbąszynia nie przybyły, tak
iż wydaje się, że podjęte przez władze
KICH OBYWATELI POLSKICH—MĘŻ nieśtemplowanym paszportem konsular DZIESIĄT
TYSIĘCY
OBYWATELI tpołskle kroki w Berlinie zostały uwień
CZYZN, ZAMIESZKAŁYCH W NIEM nym polskim, nie będzie wpuszczony w .POLSKICH, W PRZEWAŻAJĄCEJ
czone rezultatem pozytywnym.
CZECH.
CZĘŚCI - ŻYDÓW.
granice Polsku
Historia tej sprawy, która wywołała
W f f U i a Warszawa,
uiw
28 października
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usiłowali wysadzić w powietrze elektrownię w UżhorotJzie.
Walki z wojskiem.—Działalność stronnictw politycznych zawieszona
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B. premier Brodo

osBtaeerioniB o zdruJe

Użiiorod,
28 npaździernika.
Użhorod. 28
n ^ r f o l o r n l k a ł 16
I f i wielkich
n . U i b i ^ t . autobusów z aresztowany
,
.
.
.
.
.
. . .
Wczoraj wieczorem wkroczył na te mi. Autobusy były eskortowane przez dzenie na podstawie którego została rajszym w stosunku do b. premiera
wstrzymana
czynność
stronnictw
pojl
Brody'ego nietykalność poselska.
ren Rusi PrzykarpackleJ oddział mło samochody pancerne oraz oddziały po
Jednocześnie p r o k u r a m i p r
dzieży węgierskiej, uzbrojony w kara. lic)! l żandarmerii. Trasa przejazdu za tycznych i związanych z nimi organ!
rzonym niedawno sądzie kasacyjnym
blny I rewolwery, aby połączyć się z bezpieczona była ponadto orzez w o j . zacyj na Rusi Podkarpackie!.
Wiadomość o aresztowaniu b. pre dla Rusi podkarpackiej wdrożyła prze
powstańcami karpatoruskimł.
sko 1 policję.
miera
rządu karpatoruskiego Andrzeja j
Dzisiejszej nocy rozklejono we wszy
Wczoraj aresztowano tu znanego Brody'ego potwierdza sle, aczkolwiek ciwko Brody'emu dochodzenie z mocy
ustawy o ochronie republiki, pod zarzu
stkich wsiach 1 miastach Rusi manifest dziennikarza węgierskiego 1 p°sła do
nie można stwierdzić, w którym wię tem, że domagał się on plebiscytu na
powstańców, wzywających do walki oejruu krajowego Alandar Woszary.
zieniu został on osadzony. Stały korni
z Czechami i ogłaszający wyjecie spOd
Rząd karpato-ruskl wydał rozporzą tet parlamentarny uchylił w dniu wcr.o Rusi Podkarpackiej,
prawa nowego premiera Rusi Podkar
packiej, ks. Wołoszyna, lako zdrajcy,
przekupionego przez Czechów.
Prrew°dy telefoniczne, łączące Pra
gę z Użhorodem, zostały przez powstań T a k i e o ś w i a d c z e n i e z ł o ż y ł a m b a s a d o r b r y t y j s k i m i n . O l a n o
mm toto
ców przerwane. Próba wysadzenia dzi
Londyn, 28 października.
ministrowi spraw zagranicznych, że
siejszej nocy w powietrze elektrowni
(PAT) Korespondent P.A.T. dowia rząd brytyjski zgadza się z włoskim
w Użhorodzle, została udaremniana duje się z wiarygodnego źródła, że w punktem widzenia co do konieczności
przez żandarmerię czechosłowacką. P o j toku wczorajszych rozmów ambasadora wzmocnienia państwa węgierskiego.
Munkaczewem dzisiejszej ,.Ocy prze- j b # M k « ^ ^
Rząd brytyjski uważał za stosowne
ły oddział powstańców karpatorusklch. Ciano poruszona była, oprócz finaliza- poinformować rząd włoski o zgodności
W walce padło 32 powstańców, a 7-mlu cjl wejścia w życie porozumienia wło- poglądów na tę sprawę między Londy
nem i Rzymem wobec wizyty ministra
dostało się do niewoli.
sko-brytyiskiego, również sprawa żą
Praga, 28 października. dań węgierskich w odniesieniu do Cze spraw zagranicznych Rzeszy w Rzy
mie, który między innymi omówić ma
(Pat) Ubiegłej nocy, jak podaje pra- chosłowacji.
z Mtissolinim 1 ministrem Ciano rów
sa czeska, grupa partyzantów w liczbie
Lord Perth na skutek instrukcji z nież kwestię przyszłych Węgier
około 40 ludzi uszkodziła mOst kolejo
Wydalenie t Francji
wy w pobliżu wielkiego Berezna, pod Londynu oświaderyć miał włoskiemu
za n o s z e n i e m u n d u r ó w
kładając pod szyny ładunek materiału
faszystowskich
wybuchowego.
Wczoraj przejechało z Munkaczewa
Paryż, 28 października.
przez Użhorod w kierunku zachodnim
(Pat) „Le Matirl'' zamieszcza wiado
w s p o r z e e*«ftlt€ti»WifcgB£*-4tf b f t t l .
e M robotników włoskich, za
Budapeszt, 2S października. uych arbitrami będą lin Ciano i von mość, ż
mieszkałych
w PerenChies pod Lille,
Wegrży
podtrzymują
swojo
żądania
Rawolucja pałacowa wobec Czechosłowacji. Rząd praski zo Ribbentrop.
Właściwego postępowaniu rozjem Otrźyrnalb polecenie opuszczenia
w s e k r e t a r i a c i e L i g i N a r o d ó w stał o tym zawiadomiony wczoraj o go czego jednak ple będzie. Chodzi ttl ratoritim francuskiego w terminie
Genewa, 28 października dzinie 18-ej.
czej o mediację mocarstw.
..spowodowane
Budapeszt przyjął do wiadomości, że
(Pa) Obiegają tu pogłoski, i e liczni
n
W wyniku rozmów, Jakie odbędą Sk
róbottiley
wyżsi funkcjonariusze Ligi Narodów o rząd czecho-słowacki zgodził się na ar yt Rzymie, Zftrówiu).WJMitekf jtili i
wrześnią z ^urlopu
tendencjach bardziej skrajnych, podali bitraż Niemiec i Włoch w odniesieniu Niemcy wywrą n^wą presję ńa Pragę
WloszfecH, chodeih' p
o ulicach miasta
się do dymisji na skutek rozbieżności do spornych terytoriów.
i Budapeszt, aby porozumiały Się bez w uniformach faszystowskich.
zdań z sekretarzem generalnym AvenoZdaniem rzsjdii węgierskiego, skład pośrednio w sprawie miast fejiornych.
lem na tle reforifly paktu Ligi.
sądu rozjemczego i sposób lego dzitiłaW kołach dyplomatycznych Budape
Ustąpienie tych funkcjonariuszy wy nla należy powierzyć zainteresowanym sztu przypusźceMąt M Węgry otrzyma 6. minister Jugosło*.wołać niotfe kryźyś w Śekfetafii
mocarstwom.
ją Koszyce 1 Mtmkaczewo kosztem re
skl aresztowany
Zdaniem tutejszych kół dyplomatycz zygnacji z Nitry I Nżhorodu.
,
Białogród, 28
(PAT) Z
komunikatu
Pacz. 12. Ź, 4, 6, 8, JO
Dziś o g. i li i i 2
urzędowego wynika, że wczrJraj rJdllćjil
W 2-glm TYGODNIU
2 PORANKI
aresżtowdła w Blałógrod/ie b. itllhlstra
REKORDOWEGO
od
ZNACZNIE
POWODZENIA .
ZNIŻONE
i założyciela partii nacjonalistycznej
najbardziej
na wszystkie
„Zbor" Dymitra Ljotlcza, kandydującego
wartościowego
seanse — od
w nadchodzących wyborach do skuppolskiego filmu sezonu
wg, powieści ZOFII NAŁKOWSKIEJ
czyny na czele własne] listy kandyda
tów.
S A L A F I L H A R M O N I I Tel. 213-84 Dziś w sobotę, dnia 29 b. m. oraz jutro o godz.
w przekl. A. Cajtllna.
Komunikat podaje że Ljoticz Już od4,15 popol. i 9,15 wiecz., powtórzenie arcydzieła
Gościnne występy
Inscenizacja L. Schiller.
dawna poszukiwany był przez policję za
W. Szekspira
w4
4 akt.
Szekspira w
akt p,
p. t.
t.
Dekoracje i kostiumy W. Daszewski.
sprowokowanie przed kilku tygodniantl
Przedst. wiecz. zaczyna się punkt, o godz. 9,15 zajść ulicznych.
Kier. Klara Scgalowlcz —, Dyr. zarz. M. Mazo
z y
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Anglia popiera żądania Węgier

Hr. Ciano i minister Ribbentrop arbitrami
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zniszczona została jako „banda kontr we nauki; W „Krótkim szkicu historii
rewolucyjna' ! przedstawiona jest W doWszechrosyjskiej Partii Komunistycz
datnim świetle i wychwalana entuzja nej"
wychwala się ciągle „realizm"
stycznie.
Stalina jako wspaniale Wykorzystanie"
Fałszywe przedstawianie wypadków „teorii" Lenina. W końcu obszernego
historycznych w porz
Rosji Sbwtecklej
Jest „Szkicu Historycznego ' wyciągnięte śa.
w n o w e j „historii** spółczesnef
Sowietów
u
dziennym wnioski; które
które przede
przede wszystkim
wszystkim dowo
dowor
. Moskwa, w październiku.
Stalin o s o b i ś c i e " . To znaczy o c z y - już
£ 1 bCOd dawną na porządku . dziennym.;wnioski,
Prasa sowiecka niewiele troszczyła wiście, że obowiązkiem każdego'obyWa-|L Ka„nd™ N ? i i i JSS ' ^ ^ f e " w
:' ?
obecnego dyk
6
0
si? ostatnio o doniosłe wydarzenia, jakie te a jest przestudiować dokładnie dzieło, >?1
\
ft
sowieckiego,
działy się w Europie środkowej i które*zaś wszelki sprzeciw i dyskusja jest
^ ^ ^ s z a ł k a KutuzpwaNatychmiast po. opublikowaniu tego
tr, »«
A^OMMAHOL
rfw.
!i.ii
o.Pj8w.i\y_i u y i R i i i j a j e s i w y chcący
się przypodobać dyktatorowi j dzieła, wydano odezwę do inteligencji
o malo
co nieh idoprowadziły
znowu
w
sowieckiej, w której powiedziano mlęubiegłym miesiącu do wojny światowej;
Dzieło to jest katechizmem po-, d7ipinnUarVP
Podczas gdy cały świat w naprężeniu i kluczona.
ł
iii
i i
...
• , w u wszysiKie w
„Pracownicy umysłowi, wodzowie ży
niepokoju śledził wypadki, Rosja intere młot^koleńie15 ^
^ i e rosyjskiej historii, iż występują
cia gospodarczego i armii, profesorowi^
sowała się zupełnie czymś innym, a mla- Mooe pokolenie.
otie
wyłącznie
jako
poprzednicy
Stalina
Ir,
. r ,/>,?. '
:, i
pic wuuiiił uumysue się, co
Nie trudno
domyślićtejsię,
co skłoniło
jego idei,
„Krótkim szkicu historycz i studenci, urzędnicy Sowieccy i wśżystnowicie opublikowaniem ...Krótkiego szki-; Stalina
do stworzenia
nowej
historii inym"
jest W
jeszcze
o.wiele wiece znie-.kle osoby biorące udział w życiu pubfieżistoni Wszechrosyjskiej
partii
i'K"T
" . i ' i " ' , ' J ' Partu Ko-!j
" " " " J Cgo
KU p
n i m 'i
1

Gloryfikacja Stalina
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do uczynienia jej liicnaru- ] kształceń i fałszowali faktów. Stalin b
y
- j nym, muszą uważać, za swój święty b
b
o
munistycznej Bolszewików".
Dyktotor sowiecki dąży wsze na.imniej nie zraził się tym, iż żyje Jeśź- wiązek zaznajomienie się ż tym najważcze dzisiaj, znaczna ilość ludzi, którzy| niejszym dokumentem tcoretyćźii^fti
„rrawuKie uKazywat się coaziennie_ je-1 tychczasowe poglądy lia dzieje i rozwój pamiętają doskonale Lenina, wojiiy do- partii Lenina i Stalina. Powinni pni proden rozdział tej „historii*, i każdy oby- jbolszewlzmu, na jego czołowe osobistoś- njowc, a zwłaszcza podrzędna role i jaką, pagowac to dzieło i dbać o t&, by' śtalS
watel Sowietów, niezależnie od jego; czy : i i całą jego istptę. Przyszłe pokolenia' obecny dyktator W rzeczywistość- ode-j się ono jak najbardziej^opularne.,."
należy do partii komunistycznej, pzy też mają mieć zupełnie inne wyobrażenie o grał w porównaniu z właściwymi iicż-{
Nic dziwnego, że Rosja od tygodni
do .xezpnrty.iny.ch bolszewików", uwa- historii i Partii komunistycznej, a ni-ia- \ ninmi benirta. Pod pióreni Jjialiiia rosyj- zajmuje się jedynie t^m. „szkicem Hiśto*
żaf za swój święty obowiązek zagłębić. nowicie takie, które ściśle związane bę- [ ski ruch knintmistycznv nrzeistoczyl Sięrycznym" i nie znalazła czasii żaintere*
się w to nowe i.dżielo naukowe'.
| dzle z jego wlftsnn osobą. Było do prze-' w walkę „Lenina i Stalina przeciwko sować się nalerycic,;klótiiią kdpitauCr.emti właściwie przypisać należy widzenia, że Stalin potępi wszystkie dogmatykom"; Lenin i Stalin przedstd- słów w środkowe! h|irdnje\ ,
ogttuimc zainteresowanie mas ta ksiąź-' starsze . tijęcia (ej historii, w których ,wicni są jako „szerzyciele twórczego
Konni Sas w Rosji „Krótki sŻRjc".jię
ką': Otóż pracowni nad nią prócz obra--Trocki i Buchariii; Radek i Zinowiew.! markr-lziiiu" w przeciwstawieniu do nie spodoba dla fegó również k r o t k i
ne.i przez Centralny Komitet Komuni- ..iediiyńi słowem cała s t a r a g iv a rdid owych plgmelów. którzy udając ,;iicż-, procedura: pod ścianę...
styczny, komisji, także ł „towarzysz Lenina,
która w ciągli ostatnich lat niów", przez długie lata szerzyli fałśży>'

s
Iżan
l ą,.

1

1

c

1

(

W

•
-REPUBLIKA" nr. 297. Sobota, 29 października 1938 r.

Kolonie dla Niemiec
Rachunek więc wykazuje, że W. EryRokowania w sprawach kolonialnych wały przemysł belgijski i wschodniojuż się zaczęły. Narazie w formie zaku francuski. Pozatym proporcja potencja tania nie jest w chwili obecnej narażo
lisowej, ale niewątpliwie w najbliższym łu przemysłowego Niemiec i Rosji była na na niebezpieczeństwo. I to właśnie
czasie wejdą na tory dyplomacji jaw jak 5:1 (cyfry zaczerpnięte z tygodnika dyktuje jej politykę ustępstw, które
szczególnie wtedy są łatwe, jeśli czyni
nej. Dowiemy się zapewne, że znaczne emigracyjnego „Zukunft").
się je na cudzy koszt...
Dalej
—
w
r.
1914
Francja
była
abso
obszary afrykańskie będą oddane Niem
Anglicy dobrze przyglądają się wszy
lutnie
nieprzygotowana
do
wojny,
a
W.
com, przypuszczalnie na koszt Francji
"
n a t u r a ! ^ •*
pt*<*
stkiemu,
co się w Niemczech dzieje. Nie
Brytanii
ani
się
śniło,
że
wyruszy
w
po
i Belgii. Może jakiś niewielki ochłap
wprowadzają
ich
w
błąd
histeryczne
dorzuci Anglia ze swojej bogatej kolek le. Rosja była kolosem na glinianych
cji. Natomiast napewno Niemcy nie od nogach, o czem świat przekonał się ! wrzaski zorganizowanych tłumów pod
czas przemówień politycznych wodzów
zyskają ani jedne] wysepki na Oceanie podczas akcji wojennej.
Z drugiej strony Niemcy od pierw (tak dobrze znamy te rzeczy przez ra
Wielkim, tam gdzie krzyżują się intere
sy Wielkiej Brytanii, USA. i Japonii. szej chwili dysponowali wszystkimi si dio!), bo wiedzą, że gdzie są obozy
Przyjaciele Japończycy nie oddadzą łami dawnej monarchii Austro-Węgler- koncentracyjne, zakneblowana prasa,
Hitlerowi ani kawalątka ziemi, gdzie w sklej, później zaś rozszerzali stopniowo brak swobód politycznych, tam Jedno
swój stan posiadania na Turcję, Polskę, myślność jest pozorna, a" społeczeństwo
roku 1914 stanęła noga japońska.
Oczywiście, że świat stanie wobec Litwę, Białoruś, Ukrainę, Rumunię, Buł toczone jest przez niewidzialnego roba
ka pesymizmu 1 krytycyzmu 1 defety- niej, jesteśmy pod większym wraże
nowego faktu zwycięstw niemieckich, garię, Serbię.
I z tym wszystkim razem — prze zmu. Czasami bywają takie rumiane ja niem potęgi Niemiec, niż oni tam na Zawobec nowego szarpnięcia prestiżu
bluszka, że aż miło spojrzeć; ale niech] chodzie. Proporcje, przez nas widziane
Wielkie] Brytanii | Francji. Albowiem grali sromotnie.
kto
spróbuje ugryźć — zgnilizna 1 fe- ą Inne, niż widziane z Londynu, a naW
historii
istnieją
pewne
przesłanki
tak już w polityce, że ten kto bierze, za
tor!...
' wet z Paryża. Dlatego tam nerwy są
znaje większych honorów, aniżeli ten, rzeczowe, oparte na faktach geopoli
Powitanie
Chamberlaina
w
Mona-,
silniejsze, wola pokojowa spokojniejsza.
tycznych i ekonomicznych. Te prze
kto daje.
chium
przez
tłumy
niemieckie
dało
wie
I dlatego ustępstwa na rzecz Niemiec
Często odnosimy się do zagadnień słanki są stale, zmieniają się burdzo po
politycznych z punktu widzenia emocjo woli. Dlaczego teraz, skoro Francja, le do myślenia politycznemu kierownic mogą być większe. To co nam wydaje
nalnego. Jeż,cli ktoś jest, naprzykład, W. Brytania, Stany Zjednoczone, a na twu Rzeszy... Kto wie, czy p r a w d z i  się kapitulacją, dla nich Jest ustępstwem
wrogo usposobiony do flitlera, narodo wet Rosja są silniejsze, aniżeli były, w e sympatje mas niemieckich dla de w normalnych pertraktacjach. Ale w
wego socjalizmu czy nawet całych Nie Niemcy miałyby spodziewać się innego mokratyczne] Anglii, nie sa większe niż rezultaicie i oni wiedzą, że dyktatury
miec, mimowoli traktuje każdy sukces biegu rzeczy? A Polska, która jest so dla totalitarnych Niemiec? Czasem się kończą na wojnach i w wojnach giną..
Dlatego W. Brytania ustępuje 1 zbroi
niemiecki, jako s>voje osobiste zmart juszniczką Francji, mimo nawet chwilo zdarza...
wlenie, jako dowód światowych zwy wych tarć czy dysonansów? A rozbicie
Z takim społeczeństwem trudno za się. W tym tkwi wiele mądrości.
Pod tym kątem widzenia rozwiązany
cięstw wszystkiego, co idzie pod zna Austro-Węgler i państwa t. zw. sukce cząć wojnę, a ieszcze trudniej zwycię
kiem swastyki. Tego rodzaju pogląd syjne, z którymi byłby zawsze kłopot? sko Ją skończyć. Niemcy nic mają zło będzie zapewne problem kolonialny.
Wprawdzie Niemcy powołać się mogą ta, Nie mają potrzebnych surowców^ Rozwój wypadków historycznych nic
jest wyraźnie naiwny.
pójdzie po linji naiwnych wyobrażeń,
Wielka Brytania wcale nie Jest wro na „trójkąt" — na Wiochy 1 Japonię, Nie mają dawno wyszkolonej armii.
ale
istnieją
wielkie
podejrzenia
co
do
giem Niemiec, wcale nie marzy o tym:
których źródłem są przeżycia emocjoażeby zadać im dotkliwy cios, albo rrulości i wierności tych sojuszników..
My tu, w Europie środkowo-wschod-[ nalne.
O.
zmienić ich ustrój. Odwrotnie — jest
ońa zainteresowana w tym, ażeby Niem
cy były silne 1 ażeby panował w nich
każdy ustrój, z wyjątkiem komun ; .'cznego. Hitler naraża wprawdzie Anglię
na miliardowe wydatki zbrojeniowe, ale
równocześnie gwarantuje, że na konty
ambasadzie niemieckie] z udziałem min.
Rzym, 28 października.
Rzym, 28 października.
nencie utrzymana będzie pewna równo
(PAT) Pierwsza rozmowa ministra Ciano i podsekretarza stanu BastianlTematem
rozmów
Ribbentropa są
waga sił 1, że Rosja będzie trzymana w spr. zagr. Rzeszy von Ribbentropa z nlego.
poza kwestją węgierską, kolonialne żąPierwsza rozmowa von Ribbentro- dania Niemiec.
szachu. Hitler umożliwia równocześnie włoskim ministrem spr. zagr. Ciano od
była się wczoraj wieczorem 1 trwała go pa z Musollnlm odbędzie się prawdopo
Anglii pewne polityczne współdziałanie dzinę. Rozmowa odbyła się w Grand dobnie dziś po południu.
Za cenę zgody na poparcie stanowls
ka Węgier, chcą Niemcy uzyskać po
z Sowietami, co jest jej potrzebne dla
i
gdzie zamieszkuje R-bbentrop.
•
parcie Włoch w sprawach kolonialnych.
polityki na Dalekim Wschodzie.
Dziś o godz. 9 rano von Ribbentrop
Rzym, 28 października.
Wreszcie mają być omówione zbro
(PAT) Minister spraw zagraniczWielka Brytania nie boi się Niemiec, konferował z ambasadorem Rzeszy przy
Rzecz jasna, że w napadzie szalu wo-l Kwirynale Mackensenem. po czym o nych hr. Ciano udał się po przeprowa jenia Francji i Anglii, kwestia hiszpań
dzeniu rozmowy z min. Rzeszy Rlbben- ska 1 ewentualne wzmocnienie antyko
jennego Niemcy mogliby zbombardo godz. 10 udał sie do min. Clano, z któ tropem natychmiast do Mussollnlego, munistycznego frontu Niemiec, Wioch i
rym przeprowadził konferencję do pować Londyn, ale Wielka Brytania wie, ludnla. Następnie odbyło się śniadanie w celem złożenia mu sprawozdania.
Japonii.
że można zniszczyć jej stolicę, ale nie
można zniszczyć Wielkiej Brytanii.
Niemcy muszą p r z e g r a ć
wojnę
co jest równie dobrze wiadome w Lon
dynie, jak i w Berlinie.
tych", jednak rząd japoński wobec nonisterstwo spraw zagranicznych.
•
*
Tokio, 28 października.
W kołach urzędowych stwierdzają, wowytworzonej sytuacji skutkiem kon
(PAT). Nota amerykańska, wystoso
Mówi się o tym, że Rzesza totali
styczna jest prężna, zaborcza, niezwy wana do rządu japońskiego, według in- że b. minister spraw zagr. Ugaki udzie fliktu chińskiego, musi domogać się
iormacyj z kół urzędowych, została na lił wprawdzie gwarancji co do utrzyma pewnej modyfikacji paktu 9 mocarstw.
ciężona. Zamiast ekscytować się, lepiej tychmiast zbadana przez japońskie mi nia w Chinach zasady „drzwi otwarTokijski „Asahi Szimbun", omawia
jest liczyć. W roku 1914 rządził w Nlem
jąc treść noty, stwierdza, iż sytuacja na
czech Wilhelm I I . Nie miał on wpraw
Dalekim Wschodzie ostatnio zmieniła
się radykalnie. Rząd japoński uszanuje
dzie tego nieomal religijnego autoryte
niewątpliwie prawa i interesy państw
tu, jaki ma Hitler, ale trzeba przyznać,
K o r z y s t a n i e z p r a w a w y b o r c z e g o Jest o b o w i ą z k i e m
trzecich, jednak żądania Ameryki, opie
że miał autorytet wielki. Wygłaszał
rające się n i pakcie 9 mocarstw, nie od
obywatelskim
groźne mowy, zbroił się, a nawet lubił
Warszawa, 28 października I
Warszawa, 28 października powiadają zupełnie warunkom, istnieją
politykę faktów dokonanych, że przy
Związek Rabinów R. P. wydał na-1
Zarząd okręgowy Polskiego Związku cym obecnie.
pomnimy tu słynny spór o Adagir, stępującą odezwę:
Tokio, 28 października.
Zawodowego Metalowców w Warsza
„Korzystanie z czynnego prawa wy wie wydał odezwę, w której domaga
Wreszcie wywołał wojnę światowa.
(PAT) Wizyta ambasadora W. Bry
W roku 1914 Niemcy mieli, jak na borczego do Izb Ustawodawczych Jest się, aby formą ujemnej oceny tych, któ tanii sir Roberta Craigle u wiceministra
owe czasy, olbrzymi przemysł, dosko obowiązkiem każdego obywatela polski rzy wstrzymali się od głosowania do sej spraw zagranicznych Sawady oznacza,
Wykonywanie obowiązków obywatel
nale przygotowaną armię, zapasy żyw skich Jest także świętym nakazem re mu i senatu było sporządzenie t. zw. zdaniem kół dobrze ' poinformowanych,
zapoczątkowanie próby porozumienia
ności na dwa lata, olbrzymi zapas złota ligii żydowskiej. Wzywamy was wobec czarnych list, _ zawierających nazwiska
angielsko - japońskiego, którego wpływ
w Deutsche Bank. Materiały pędne, tego, bracia w Izraelu, obywatele Naj osób, które uchyliły się od spełnienia na stosunki pomiędzy Zachodem i
których wówczas nie posiadały (i nie jaśniejszej Rzeczypospolite], bierzcie obowiązku wyborczego.
Wschodem będzie niewątpliwie oardzo
wszyscy udział w wyborach do Sejmu
posiadają dziś) odgrywały rolę mini i Senatu.
Związek Metalowców proponuje, a doniosły.
Koła rządowe przywiązują dii/.u >.vamalną. Co do innych surowców, to w
żeby
te czarne listy były wywieszane
Rabini gminni proszeni sa o odczy
r. 1914 Niemcy dysponowały Górnym tanie niniejszej odezwy z ambon w do w zakładach fabrycznych, o ile obejmo gę do wszczętych dziś rokowań z W.
wać będą zatrudnionych tam robotni- Brytanią,
Śląskiem, Alzacją 1 Lotaryngia, zaś w mach modlitwy".
podpisał: Zarząd Z w. Rabinów R.P. ków*
pierwszych tygodniach wojny okupol o s 0
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Ribhentrop zabiega o poparcie Mussoliniegi
w sprawie niemieckich żądań kolonialnych
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Japonia odrzuca żądania Ameryki
Próby porozumienia między Japonią a Wielką Brytanią

Rabini wzywają do udziału w

j

„i<Li-oiiLii\A"

Si. iji.

Sobota, 29 października iyóó r.

Wersal i Monachium
Monachium obaliło Wersal. Na por
czątek w Europie. Teraz zaczyna się w
sposób widcczny faza pozaeuropejska.
NA Z
K
E S U
r z e c , w
Nie od rzeczy będzie sobie tedy przy
prądom..antysemickim w
pomnieć wersalskie postanowienie o ko
Jerozolima, 28 października ' sięcy funduszu w wysokości 200.000 f.j poeta Nur Effendi Ibrahim Abdulian W
loniach.
„Waad Haleumi" i komisja bezpie szterlingów na wzmocnienie bezpieczeń czasie starć wczorajszych pod Haifa zoA więc przede wszystkim naczelny czeństwa „Kofer; Hajiszuw" proklamo stwa żydośtwa palestyńskiego. .Od go-1 stał zabity.' Dziś pod ' nreiscowością
w tej sprawie artykuł 118 Traktatu gło wały na poniedziałek, dnia 31 bm; dzień dżiny 2 po południu do 12 w nocy prze Tampa odnaleziono jego zwłoki.
demonstracyj pod-hasłem ...Ezrat Haji •rwana będzie wszelka praca wewszyst
szący:
Dziś zmarł na skutek odniesionych
„Poza granicami swymi w Europie, szuw".
kich miastach i osadach żydowskich. ran 32-letni policjant pomocniczy Zcew
niniejszym traktatem ustalonym, Niem ; W dniu tym odbędą się w całym kra Wszędzie odbędą się masowe wiece.
Nadler, raniony wczoraj wieczorem w
cy zrzekają się wszelkich praw, tytu ju wielkie publiczne demonstracje, ma
„Kofer Hajiszuw" utrzymuje obecnie czasie wybuchu miny lądowej pod pan
łów i przywilejów na terytoria lub ty jące dać wyraz solidarności skupienia 1300 ochoników żydowskich, pełniących cernym samochodem wojskowym nie
czących się terytoriów, należących do żydowskiego w-Palestynie -z narodem służbę bezpieczeństwa w 95 miejscowo daleko Kefar - Sirkifi.
żydowskim przeciwko, prądom antyse ściach w całym kraju. Cyfra ta nie obej
nich lub ich sprzymierzeńców..."
Po zamachu wojsko wysadziło w DO
muje policji żydowskiej w służbie re wietrze cztery domki we wsi arabskiej
W szczegółowych postanowieniach mickim w różnych krajach.
Demonstracje połączone będą z akcją gularnej i pomocniczej. ,
dalszych zrzekły się przede wszystkim
Rankieh. Dwóch Arabów, którzy usiło
Jerozolima, 28 października wali przedrzeć się przez kordon wojsko
Niemcy posiadłości zamorskich „na ko na rzecz „Kofer Hajiszuw" pod hasłem
Przewódca powstańców arabskich wy, zostało zabitych.
rzyść Głównych Mocarstw sprzymie utworzenia w ciągu najbliższych 6 mie' -i "
rzonych i stowarzyszonych".
Wszelkie prawa własności ruchome]
I nieruchome] Rzeszy lub państw nie
mieckich, byłych monarchów 1 domów
panujących etc. przeszły równocześnie
na to państwo, któremu zlecono t. zw.
mandat.
Zrzeczenie się posiadłości zamorskich
Lwów, 28 października.
mym budynku, a który był w te] chwili się przed domem na st. posterunkowenie wyczerpuje — warto 1 o tym pa
(PAT) Dziś około godz. 16.30 do a- zamknięty,, gdyż policjanci pełnili służ go, Stanka, którego zasypali gradem
miętać w dobie rewindykacji pozaeuro gencji pocztowej w Gajach, powiat bę w terenie.
kul, raniąc go śmiertelnie. Policjant
pejską listę rezygnacyjną niemiecką z Lwów przybyli dwaj] nieznani osobni
Prosniakowa zgodziła się na odebra zmarł o godz. 19. Sprawcy napadu po do
28 czerwca 1919 roku.
cy, pod pozorem, że chcą u urzędujące] nie listu. W pewnej chwili napastnicy konaniu zbrodni zbiegli. Tło napadu za
Lista ta obejmuje bowiem również:, tam kierowniczki agenc]i pocztowe] Pro dobyli rewolwerów i strzelili, kładąc pewne rabunkowe. Władze prowadza
zrzeczenie się wszelkich przywilejów śniakowej pozostawić list dla posterun Prosniakowa trupem na miejscu. Wy energiczne dochodzenie.
w Chinach przyznanych z mocy trakta ku P. P., który mieści się w tym sa biegłszy z budynku, napastnicy natknęli
tu z r. 1901, roku po wojnie „bokser
skiej" zarazem Niemoy oddały Chinom
wszelką swoją własność publiczną w
koncesjach w Tlen-Tsin 1 Hankou (małe
curiosum: zobowiązały się nawet oddać
urządzenia astronomiczne wywiezione
a
podczas obrad Kongresu
radykałów
w roku 1901), równocześnie zrzekły się
Paryż.
28
października.
|. . Mimo
Jednak
entuzlamu,
z • Jakim
delegaci
nlenla nowe] większości parlamentarne), wy
!>,......•.
I D
-Ł.J *
II
maa
•_
. .. . •
. - .
_ _
Niemcy odszkodowania za wszelkie mie
(Pat) Obrady kongresu radykałów w Alar- przyjęli wystąpienie Daladler, premier musiał rażając obawę, czy gwałtowny atak premiera
nie prywatne zasekwestrowane w Chi sylii od momentu wystąpienia premiera Dala- stawić w czasie czwartkowych nocnych obrad na komunistów nie doprowadzi automatycznie
dler przeciw komunizmowi potoczyły się w j komisji politycznej kongresu czoło ołensywie do przyłączenia się do opozycll, również I par
nach od roku 1917, zrzekły się też na atuiosferze
sensacyjne] rozgrywki wewnętrznej. I polityczne], zorganizowanej przeciw niemu tii socjalistyczne]. ,
rzecz Anglii swego majątku w kon
1 rzemówienle premiera Daladier potrakto- | przez lewicowe elementy z łona stronnictwa
Na nocnym posiedzeniu komisji polityczne)
cesji Szemln w Kantonie.
wane zostało przez cała opinię publiczna Fran radykalnego.
kongresu doszło do tak ożywione] dyskusji, Iż
cji Jako wydarzenie polityczne. Szeroka opinia,
Pewien odłam przewódców parlamentarnych z jedne! strony premier Daladler postanowić
W dalszym ciągu zrzekły się Niem a zwłaszcza prasa umiarkowana I narodowa
cy wszelkich .swych uprawnień w Sia« zaakceptowała rzucone przez szela rządu hasło stronnictwa, do którego przyłączył się I prze miał sprawę na ostrzu noża, zaznaczają:. Iż
wodniczący izby dep. Herrlot. postawił sprawę gotów Jest w razie nlezaakceptowaola przez
mie, przy czym własność niemieckiego walki z komunizmem.
walki z komunizmem na płaszczyźnie zagad- komisję jego stanowiska, złożyć dymisję, z dru
rządu przeszła na Siani, a Niemcy zrze-;
gie) zaś strony Herrlot zagrozić miał opusz
kły się odszkodowania za -sekwestr ichi
czeniem Marysll!.
mienia w Syjamie.
Ostatecznie komisja polityczna
wyłoniła
Niemcy uznały za upadłe wszelkie
S nu !<| JconjJtet redakeylny, .który otrzymał szereg
wytycznych świadczących, iż ostatecznie kotraktaty swe dotyczące Liberii, zrze
mls|a polityczna zaakceptowała punkt widze
kły się prawa mianowania swego po
nia premiera Daladler odnośnie wykluczenia
borcy celnego w tym kraju.
Warszawa, 2S października. ry go niecierpliwi. Przytym sąd jest w komunistów z życia politycznego Francji.
Niemcy zrezygnowały ze wszyst
W dniu dzisiejszym w sądzie grodz o tyle gorszym położeniu, iż nie może
Deklaracja ogólna, która ma być przedsta
wiona kongresowi - do zatwierdzenia w sobotę,
kich swych przywilejów przyznanych kim, oddziału Xli.w Warszawie odby ratować się ucieczką".
uwzględniając Interesy wyborcze, przyjęła for
im w traktatach tyczących Marokka, ła się sensacyjna rozprawa przeciwko
Po naradzie, sąd uwolnił Jana Kie
stwierdzającą, l i „komuniści przez swoje
zrzekły się kapitulacy] marokańskich, znanemu śpiewakowi Janowi Kiepurze, purę od winy i kary i zasądził od oskar mułę,
stanowisko w Izbie 1 przez wrogie nastawienia
uznały protektorat francuski, niemieccy oskarżonemu
przez adw. Mofmolcl - życiela prywatnego 100.— zł. kosztów do obecnego rządu sami wykluczyli się z łona
„protegowani, czynszownlcy, stowa Ostrowskiego (ojca) o znieważenie sta sądowych.
frontu ludowego". Normalnie więc front ludowy
rzyszeni rolnicy" pozbawieni zostali nu adwokackiego.
W motywach sąd podkreślił biak w ma istnieć dale] tylko bez udziału komunistów.
Z dużym zainteresowaniem oczekiwano Jost
szczególnych przywilejów osadniczych,
Kiepura na przyjęciu dla dziennika
wypowiedzeniu Kiepury intencji obrazy przemówienie b. premiera Bluma. który odpowłasność i majątek Rzeszy bez żadnego rzy urządzonym w salonach „Hotelu stanu
adwokackiego.
wiedzieć ma na wystąpienie Daladler.
odszkodowania przeszły na Maghzena. Europejskiego" w lipcu br. miał jakoby
Niemcy odstąpiły swój pakiet akcyj Ban wyrazić się: „Gdybym jako śpiewak
ku Państwowego Marokańskiego.
miał zarabiać tyle, ile obecnie zarabiają
Niemcy zrzekły się kapitulacyj w śpiewacy Opery, to wolałbym zostać
Jednego z w y ż s z y c h d o w ó d c ó w a r m i i D a l e k i e g o W s c h o d u
Egipcie (Jurysdykcję czasowo powierzo adwokatem, albo świniopasem".
Oskarżony Jan Kiepura na rozprawę
no konsulom brytyjskim). Cały majątek
Ryga, 28 października.
Estonii. W następnych latach piastował
sie. W jego imieniu wystąpi•Rzeszy w Egipcie przeszedł bez odszko- nie stawił sie.
(PAT) Prasa estońska donosi z Mos funkcję komendanta wojskowego Mos
d o w a n i a na rzecz p a ń s t w a egipsTiesźo" i
adwokatów, a mianowicie: kwy o rozstrzelaniu Jednego z wyż kwy. Po rozstrzelaniu Tuchaczewskicgo
szych dowódców armii sowieckiej Dale został przeniesiony do armii Blue• (Skoczyński. Drobnicwski i Szulcowa
Niemcy zrzekły, się wreszcie na
rzecz Japonii wszelkich praw, tytułów
Po zamknięciu przewodu sądowego kiego Wschodu generała kawalerii Serg- chera.
1 przywilejów co do Kiau-Czau I wszel zabrał głos adw. Hofmokl-Ostrowski, sepa, z pochodzenia Estończyka, który
kich innych aktów tyczących prowin zaczynając swoją mowę od słów:
w Estonii ma liczną i bliską rodzinę.
„Wysoki Sądzie!
•
cji Szantung. I tu wszelka własność nie
Gen. Sergsep w czasie wojny śwlato
Istnieją dwie tragiczne sytuacje w wej służył w tym samym pułku, co Bumiecka w najszerszym zakresie zeszła
życiu, gdy kobieta musi się poddać po- dlenny, następnie zaś w armii czerwo
na Japonię.
Warszawa, 28 października.
Władze śledcze osadziły w więzitJak widzimy lista ta — przypomi , całunkom niekochanego mężczyzny i nej brał czynny udział Jako dowódca
nająca świetność imperialną Niemiec ce \ kiedy sąd musi słuchać adwokata, Któ- pułku estońskiego w wojnie przeciwko niu urzędnika jednego z sądów giodzkich w Warszawie pod zarzutem syste
sarskich jest wcale nie mała I wkrótce,
matycznego popełniania nadużyć.
zapewne okaże się, że postulaty nie'2 _ _
dgfa
Sensacyjno-muzyczna komedia p. t.
iniccke wcale nie ograniczają się do sa
We wspomnianym sądzie grodzkim
mych tylko roszczeń kolonialnych.
zauważono, że od dłuższego czasu, ktoś
odrywa z podań sadowych znac-ki po
Przypomnijmy wreszcie o reżymie
(MUSIC FOR MADAM)
cztowe. Zarządzono obserwację, która
jaki zaprowadził traktat wersalski na
Największy przebój ekranów zagranicznych
uwieńczona została rewelacyjnym od
Pocz. 4, 6, 8, 10
pozaeuropejskich
terenach
odjętych
ze znakomitym
.
.
,
e
n
y
kryciem. Mianowicie okazało się. że
zwyciężonym. Otóż wedle art. 22 Trakta- o s t a t n i
miejsc
sprawcą
jest urzędnik Feliks Romanow
tu:
gr.
dsier.!
j
ski.
„Dobrobyt i rozwój tych ludów sta
Zabierał on pliki podań i pełnomoc
nowią święte posłannictwo cywilizacji kenywałyby opiekę w charakterze man- szonych" (przecież do niej należą obok
i dlatego godzi się włączyć do niniejszej datariuszów Związku (t. j . Ligi Naro W. Brytanii ' Franci), także Stany Zje- nictw adwokackich do domu, tam odklejał ostemplowane znaczki i chemicz
umowy rękojmie spełnienia tego posłan dów) i jego imieniu." '
dnoczone 1 co więcej — dwa] obecni nie nie wywabiał ślady kasownika. „Od
nictwa. Najlepszym sposobem urzeczyTen napuszony 1 zapewne dający mieccy pr^Jaciele: Italia i Japonia!),
wstnicna w praktyce tej zasady Jest prawo do iucjedne) ironicznej uwagi, na rzecz kiórej, jak powiedzieliśmy, świeżone" w ten sposób znaczki sprze
powierzeń!* opieki »ad tymi ludami na- tekst stwarza zresztą niejasność co do . Rzeszą w artykule 119 swe prawa do dawał za połowę wartości Józefowi
Edelmanowi b. sekretarzowi jednego
n-'
rozwiniętym, które ze względu punktu
kto Jest obecnie istotnym su-i kolonii sc.dowała. I ta sprzeczność u- z adwokatów.
na ~swe zasoby, doświadczenie i położe , terenem pozaeuropejskich obiektów,
żyta bedrie napewno przez Niemcy ja
Decyzją sędziego śledczego Roma
nie K«0£rał'czne mogą najskuteczniej •
Niemcom Lisa Narodów, czy ko jeden z formalnych atutów (meryto
nowski,
Edelman oraz kilka jeszcze osób
przyjąć na siebie podobną odpowiedział | też owa zbiorowość „Głównych mó- rycznym atutem będzie iak zawsze sizostało osadzonych w wiezieniu.
-. 1
1j
,. .,
TŁ w v
,, \ , .i TT
un
mv
i y i »'• u v I I . i i i El l v i i i D C U Z
az
uość 1 zechcą j.ą przyjąć; narody te w y - , carstw sprzymierzonych i stowarzy- la) rewindykacyjnych.
l

"^ ? R ° ! *

P

różnych fcraisch

Krwuwy napad na
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wybierze sześciu posłów,
fttórssj gwarantują
zmianę
demokratycznym.—Wietfeie
Zbliża się kulminacyjny punkt akcji
wyborczej do sejmu.
Zainteresowanie
wyborami wzrasta, w miarę potęgowa
nia się agitacji przedwyborczej. Łódź
zalana jest dosłownie plakatami, ode
zwami. Najczynniejszą agitację upra
wiają wojewódzki i grodzki obywatels
kie komitety akcji wyborczej, których

Wschód słońc*
Zachód słońca
Wschód księżyca 12.16
Zachód k s i ę i m 21.17
Dłucotć don
10.07
Ubyło dnia
6Ó7

Zgon redaktora naczelnego
„Neue Lodzer Zeitung"
W dniu wczorajszym zmarł redaktor
naczelny „Neue Lodzer Zeitung" Bern
hard vOn Haller.
Śmierć nastąpiła nagle w chwili, gdy
red. Haller przy biurku redakcyjnym
pisał artykuł wstępny do mającego
ukazać się dziś numeru. Zmarły Uczył
łat 40.

Krótkie wlaoomoScl,
i,

-;'!gy.BM ara!-.-.
POSIEDZENIE PLENARNE tymczasowej ra-

listopada. Na posiedzeniu tym załatwiona ma
i być sprawa dodatkowych kredytów na roboty
publiczne w Łodzi Oraz powzięta uchwala w
sprawie powołania III ośrodka zdrowia i miej
skiego instytutu higieny.
INTERWENCJĘ W* SPRAWIE NIESZCZĘ
ŚLIWYCH WYPADKÓW budowlanych podjął
wczora)' związek lokatorów 1 sublokatorów w
inspekcji budowlanej. Związek złoży szczegóło
wy memoriał w sprawie podjęcia energicznej
akcji kontrolnej wszystkich starych domów, nie
dających gwarancji bezpieczeństwa lokatorom.

ordynacji wyborczei w duchu
nasilenie kampanii
wybawcze}

zadaniem jest uświadomienie społeczeń
stwa, iż wzięcie udziału w wyborcah
jest obowiązkiem i nakazem chwili. W
tym też duchu przemawiają do społe
czeństwa liczne plakaty, które ukazały
się wczoraj na murach, a które zawie
rają krótkie, dobitne zawołania propa
gandowe.
Łódź wysunęła kandydatury, które
dają gwarancję, iż najważniejsze zada
nie, jakie czeka przyszły sejm, a mia
nowicie zmiana ordynacji wyborczej do
ciał parlamentarnych, dokonane będzie
we właściwy sposób.
To hasło dominuje i pod tym hasłem
stają kandydaci na posłów w szranki
wyborcze.
Wczoraj odbyło się posiedzenie wo
jewódzkiego komitetu obywatelskiego
akcji wyborczej, na którym uchwalono
wydać specjalną odezwę do rolnictwa,
Odezwa ta dziś będzie rozkolportowana
na terenie całego okręgu łódzkiego. Na
stępne posiedzenie komitetu odbędzie
się w przyszłym tygodniu.
W dniu dzisiejszym przewodniczący
okręgowych komisyj wyborczych do
konają lustracji wszystkich lokali, w
których odbędzie się głosowanie w dniu
6 listopada. W lokalach tych ustawione
są już stoły dla komisyj obwodowych,
urny, parawany dla głosujących i t. d.
• • •
Wczoraj w lokalu przy ul. 11 Listo
pada 37a odbyło się nadzwyczajno wal
ne zebranie wyborcze związku pracow
ników administracji państwowej, na któ
rym po wysłuchaniu przemówienia kan-

dydata pracowniczego komitetu wybor mysłowsklogo. Podobne wiece zorgani
czego p. Milewskiego, postanowiono zowane będą dziś na Widzewie i jutro
jednomyślnie wziąć gremialny udział w w sali Angielskiej.
wyborach do sejmu I oddać swe głosy
W związku ze zbliżającymi sie wy
na kandydatów komitetu wyborczego
borami
do sejmu, starostwo grodzkie
pracowniczych związków zawodowych:
w okręgu 16 — Józefa Milewskiego i w wydało następujące zarządzenie:
— Na podstawie art. 4 ustawy alko
okręgu 17 — Edwarda Budkiewicza.
Odbyło się również przy udziale 800 holowej, zakazuje się na obszarze m.
osób walne zebranie w związku nau Lodzi sprzedaży lub wyszynku napo
czycielstwa polskiego, na którym u- jów alkoholowych w naczyniach otwar
chwalono wziąć masowy udział w wy tych 1 zamkniętych w czasie od «pdż. S
borach i oddać głosy w okręgu 16 na rano dnia 5 listopada do gedz. 12 w poł.
p. Milewskiego | w okręgu 17 na p. Dud- dnia 7 listopada.
Winni przekroczenia będą pociągani
klewicza.
do
odpowiedzialności karnej. Za prze
Opiekunowie szkolni postanowili na
kroczenie
grozi kara grzywny ] aresztu
swych zebraniach głosować na kandy
datów nauczycielskich p. p. Macińską do 2 tygodni.
i Budkiewicza.
• • *
I
Jak się dowiadujemy, przewodniWczoraj odbył się wielki wiec do-j czący okręgowej komisji do sejmu nr.
zorców domowych w lokalu przy ul. 17 unieważnił wybory delegata do woMłynarskiej 32. Na wiecu postanowio-j jewódzkiego kolegium wyborczego do
no wziąć gremialny udział w wybo-j senatu w 61. obwodzie senackim. W Ob
rach do sejmu, popierając w okręgu )5; wodzie tym, który znajduje się na Chojnach, wybrany został delegatem nau
kandydaturę ks. Szymanowskiego.
czyciel szkoły powszechnej Bronisław
Wczoraj rano odbyły się zebrania Borucki. Unieważnienie wyboru lasUkupców. Na zebraniach postanowiono piło z powodu stwierdzonych uchybień
wezwać całe kupiectwo żydowskie w formalnych podczas głosowania.
W związku z tym zarządzono w tvm
Łodzi do masowego udziału w wybo
rach do sejmu oraz do poparcia w okrę obwodzie wybory powtórne na niedzie
lę, 30 bm. na godz. 10 rano. (a)
gu 15 prez. Minc berga.
• „ •
• .•
IV koło Związku Rezerwistów zwo
Wczoraj na Chojnach odbył się wiec
zorganizowany przez- Związek Legioni łuje na niedzielę na godz. 10 rano wiec
stów, na którym postanowiono poprzeć przedwyborczy na ul. Limanowskiego
w 17 okręgu kandydaturę b. posła Wy- nr. 53.

*.•

Kto kandyduje do rady m e f s k ej
Dziś zgłoszą swe listy PPS i Stronnictwo Narodowe. — Kandydaci
pracowników umysłowych—Niemcy podzieleni na 3 grupy

Akcja wyborcza do rady miejskiej
jest
w pełnym toku. Wczoraj wyłożone
V
FEHIE SZKOLNE rozpoczynają się dziś, po zostały do publicznego przeglądu spisy
zajęciach. Szkoły będą nieczynne do dnia 2-go wyborców, w lokalach okręgowych ko
listopada włącznie. Ferie zarządzone zostały misyj wyborczych. O zainteresowaniu
świadczy
ze względu na przypadający w poniedziałek wyborami samorządowymi
„Dzień Oszczędności" oraz Dzień Zaduszny w fakt, że już od 10-ej rano, gdy tylko roz
środę. W poniedziałek młodzież szkolna zbierze poczęły swe urzędowanie komisje okrę
się dla wzięcia udziału w święcie oszczędności. gowe, zgłaszać się zaczęli wyborcy, ce
lem przejrzenia spisów. W ciągu dnia
• *
TO W. PRZECIWŻEBRACZE urządza dziś wczorajszego frekwencja sprawdzają
pierwsze walne zgromadzenie po swym ukon cych była bardzo duża. Sprawdzanie
stytuowaniu się i kilkumiesięcznej działalności. spisów może się odbywać tylko w ciągu
Na zgromadzeniu uchwalony będzie budżet to 5 dni, a więc jeszcze dziś, jutro, w po
warzystwa ł dokonane wybory nowych władz — niedziałek i we wtorek.
zarządu, komisji rewizyjnej i t. d. Jutro rano od
Dziś główna komisja wyborcza roz
będzie się uroczyste poświęcenie lokalu towa poczyna przyjmowanie Ust kandydatów
rzystwa.
na radnych. Przyjmowanie list odbywać
**
się będzie w godzinach od 6 do 9-ej
59 DZIECI PRZEBYWAŁO w miejskim po- wiecz.
gotowiu opiekuńczym dzieci w bież- miesiącu.
Jak się dowiadujemy, już dziś zgło
W liczbie przybyłych przyjęto z policyjnej izby szą swe listy kandydackie komitety wy
zatrzymań 41: od matek 5, od rodziców 1, od borcze PPS oraz Stronnictwa Narodo
krewnych 3, od rodzin zastępczych — 3, od lu wego, które do wyborów idzie pod firmą
dzi obcych — 6, od społecznych zakładów opie „Obozu Narodowego". Czołowych kan
kuńczych — 7.
dydatów PPS już wymieniliśmy. Jeśli
**
chodzi o Stronnictwo Narodowe, na czo
DZIŚ, W SOBOTĘ, do powtórnej rejestracji łowych miejscach kandydują: b. radni
rocznika 1918 stawić się winni w wydziale woj adw. Grochowski, Czernik, adw. Szwajskowym zarządu miejskiego przy Al. Kościusz dler, dr, Rostkowskl, kpt. Grzegorzek,
ki Nr. 19 mężczyźni zamieszkali na terenie IV-gO Bronisław Kowalski 1 In.
komisariatu,, o nazwiskach na litery O, P, R, Oraz
Jeśli chodzi o związki zawodowe, na
zamieszkali na terenie XI komisariatu, o nazwi stąpić ma w dniu dzisiejszym powoła
skach na litery L, Ł, M, N, O, P. R.
nie do życia zjednoczonego komitetu w y
borczego świata pracy. W skład tego
I3>Tf.Tur»y
a p t e k
komitetu
wejść mają związki zawodowe
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące apteki:
H. Pastorowa ('Łagiewnicko 96). J Kahane (Li ..Praca". ZPZZ. ChZZ, związek rzemie
manowskiego 80), J Koprowski (Nowomiejska ślników chrześcijan.
Nr. 15). M Rozenblum (Śródm!o|«,ka 23), M Bar
Związki pracowników umysłowych.
toszewski (Piotrkowska 94).I. C».yński iRokicińdzpc.e w skład komtpfl porozumieska 53), E Zatf-zewiki Kątna 54), 1 Sinicck*
IRagowska'59) s! frawkowska "(Brzeżińskaloj*. wawczej, wystawiają listy kandydatów
1

w siedmiu okręgach. Na listach tych, na
czołowych miejscach kandydują: w okrę
gu III — Woźniak Stanisław, urzędnik
skarbowy i Tomasz Wasilewski, nauczy
ciel, w okręgu V — Chodakowski Leon,
pracownik bankowy I Kabalski Wac
ław, pracownik sądowy, w okręgu VII
Bartczak Stanisław, pracownik państwo
wy i Hryczyna Jarosław, pracownik
skarbowy, w okręgu IX — Piotrowski
Adam, majster fabryczny I Kałużny
Władysław, pracownik prywatny, w
okręgu X — Waszkiewicz Franciszek,
księgowy I Ambroziak Franciszek, maj
ster fabryczny, w okręgu XI — Dudklewłcz Edward, nauczyciel I Kozłowski
Władysław, pracownik prywatny, w
okręgu XIII — Niedzielski Tadeusz, pra
cownlk ubezpieczeniowy I Gerc Franci
szek, pracownik administracji wojsko
wej.
Wszystkie związki pracowników umysłowych prywatnych, państwowych,
samorządowych, skarbowych, nauczy
cielskie i t. d. postanowiły wziąć czynny
udział w wyborach samorządowych.
ONR „Falanga" postanowiła zgłosić
listy kandydatów w sześciu okręgach
wyborczych. Listy zostaną uzgodnione
w dniu dzisiejszym.
Również w sześciu okręgach zamie
rza zgłosić listy PPS frakcja rewolucyj
na, zaś w trzech okręgach wyborczych
— stowarzyszenia właścicieli nierucho
mości przedmieść.
Jeśli chodzi o Niemców — zgłoszone
mają być trzy odrębne listy.
Deutsche Volksverband In Polen zgła
sza listy we wszystkich okręgach. Czo'
łowi kandydaci tej grupy są: w okręgu
I mm Karol Fibich. w. okręci II ™ Raoke.

w okręgu III — Teodor Schuetz, w okrę
gu IV — Wetzman, w okręgu V—Wentland, w okręgu VI — Berent, w okręgu
VII — Alired Teubner, w okręgu v'IIl —
Bernard Bisterhaft, w okręgu IX —
Ernest Golnik, w OMęgu A —- Bruno
Neurode,
w okręgu X! — Robert
Schwamm, w okręgu — XII - Jaucli,
w okręgu XIII — Otto Trlebe.
W siedmiu okręgach wystawia listy
Jungdeutsche Partel. Nazwiska kandy
datów jeszcze nie zostały ustalone. 1
wreszcie w kilku okręgach wystawia
listy trzeci niemiecki komitet wybor
czy — Zjednoczonych Niemców w Pol
sce (grupa prorządowa).
Komitet wyborczy bloku syjonistycz
nego kończy już montowanie list kandy
datów. Na czołowych miejscach kandy
dować będą dr. Tartakower, Bialer, adw.
Sztrauch i In. Równ eż „Aguda" kończy
montowanie swych list. Na czołowych
miejscach widnieją nazwiska dr. Lewi
na, Liebermana, dr. Szlos^ra i In, (s)
:

Trup na torze kolejowym
Na torze kolejowym pomiędzy uli
cami Niciarnianą i Tunelową znalazł
wczoraj wieczór jeden z kolejarzy zma
sakrowane I przecięte przez pociąg na
pól zwłoki młodego mężczyzny, dostat
nio odzianego.
Zwłoki zabezpieczono na miejscu.
Władze wdrożyły dochodzenie, ce
lem ustalenia identyczności denata oraz
charakteru wypadku. Nie wtad<w> bo
wiem, czy miało tu miejsce przejechanie
przez przypadek, czy też samobójstwo.

Dnia 6 listopada wszyscy do urn wyborczych!
Życie powiatu łódzkiego
Na terenie całego powiatu łódzkiego
odbywają się stale wiece przedWyborcre, organizowane przez lokalne komi
tety akcji wyborczej, które powołane zo
stały z przedstawicielami
wszystkich
warstw społeczeństwa bez względu na
przekonania polityczne.
Komitety postawiły sobie za cel uś
wiadomienie szerokich mas społeczeń
stwa o konieczności wzięcia udziału w
wyboraoh wszystkich uprawnionych do
głosowania, gdyż wynik wyborów do
>SMmu będzie zadokumentowaniem, że
naród polski jest dostatecznie zespolony
i zajmuje to przodujące miejsce wśród
wielkich mocarstw, jakie ugruntowała
mu celowa polityka naszego rządu.
Dowodem tego, że komitety te znaj
dują posłuch wśród społeczeństwa jest
tłumne przybywanie na organizowane
wiece.
!Wi dniu 27 b.m, odbyły się wiece w
Nowym Złotnie
przy udziale przeszło
400 osób, w Szydłowie przy
udziale
300 osób, w Bełdowie przy udziale 250
osób i w Chojnach Starych przy udziale
200 osób.
Na wszystkich wiecach zebrani po
stanowili poprzeć akcję obywatelskiego
komitetu i gremialnie wziąć udział w
wyborach.

m
mi• M E f

Dnia 30 października b. r- Jako w pierwszą bolesną rocznice śmierci.

ii2. IzaakaGrynberga

-

odbędzie się o godz. 1-e] popol. nabożeństwo żałobne, na które zapraszają krew
nych i przyjaciół.
_

Zona i syn
Dnia 26 b. m. zmarł po krótkich cierpieniach w Grodnie i tam został pochowany
nasz najukochańszy mąż, ojciec, syn, brat i szwagier

B. F. J A K U B S A L O M O N

LEWENBERG

zam. w Łodzi. Zawadzka 50
o czym zawiadamia niepocieszona

W

Rodzina

niedzielę, dnia 30 października o godz. 11-ej rano jako w rocznice śmierci

b. p. H E R M A N A

KONSZTATA

odprawione będzie w Domu Starców fund. Hermana i Miny małż Konsztatów nabo
żeństwo żałobne, na które krewnych 1 przyjaciół Zmarłego zaprasza

^^^^^^^^^^^^^^^Zar^ąd

Domu S t a r c ó w fund Konsztatów

W niedzielę dnia 30. X- 38 o godz. 12, jako w pierwszą bolesną rocznicę zgonu nie
odżałowanego męża i ojca

[ t e z reporter zanotował:

b. p. S i A N I S Ł A W A

akiej Nr. 49 wszczął po pijanemu kłótnio, z do
mownikami, a nast&pnie wbił sobie nóż w pierś
27-letni Stanisław Barłoga, robotnik fabryczny.
Rana była powierzchowna.* Lekarz pogotowia
opatrzył rannego na miejscu.

KONA

odbędzie się na cmentarzu nabożeństwo żałobne.
O powyższym zawiadamiają krewnych, przyjaciół 1 znajomych.
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Witajcie!
Dziś Łódź podejmuje piłkarzy
zaolzanskich
W dniu dzisiejszym przyjeżdża do
Łodzi drużyna piłkarska Polonii karwiń
skiej.
Najsilniejszy zespół footbalowy na
Śląsku Zaolzańskim rozegra pierwszy
mecz w Polsce z beniaminkiem łódzkie]
klasy A drużyną KP. Zjednoczone.
Drużyna Polonii zapowiedziała swój
przyjazd w najsilniejszym składzie, a
mianowicie: MATEJKO, KORZONEK,
LUBOJEWSKI, DONOCIK, BORNER,
PIETRASZEK II., PIETRASZEK I., POI KŁUTA, HERCOG, WITAŁA I SIOI STRZONEK.
Matejko, Donocik i Borner to najlep
si zawodnicy drużyny gości, przy czym
Matejka uchodził w dawnej Czechosło
wacji za jednego z najlepszych bram, karzy.
|
DrJeń dzisiejszy spędzą goście zaoizausey na zwiedzaniu miasta.
Bezpośrednio przed zawodami hazeny oraz piłkarskimi odbędzie się na bo
isku KP Zjednoczone uroczystość po
witania piłkarzy zaolzańsklch.

Redukcja robotników sezonowych,

•

Sukces Lendzina w Rydze

Ryga, 28 października.
(Telef. własny.)
W drugim dniu międzynarodowego
turnieju bokserskiego w Rydze odniósł
którzy mają zapewnione zasiłki zimowe.—
duży sukces wilnianin Lcndzin, zwycię
Zatargi i strajki w Łodzi
W domu mieszkalnym przy ulicy 11-go Li
żając w pierwszej rundzie przez k. o.
stopada Nr. 29 wybuchł poiar o godz. 4.30 nad
W dniu dzisiejszym przeprowadzona warcie układu na podstawie dotychcza Niemca Fiedlera.
ranem.
Ogień pokazał sie w mieszkaniu Mendla będzie dalsza redukcja robotników se sowych warunków pracy i płac, zaś ro
Obiecujący pięściarz wileński ma
Feldmana, _ gdzie zapaliła sie ściana w kąpielo zonowych na robotach publicznych. Zre botnicy zażądali rtac jednolitych.
duże
szanse na zajęcie w turnieju pierw
wym pokoju od rury plecowej. Akcja ratunkowa dukowani będą narazie wyłącznie ci
*
szego miejsca w wadze muszej.
trwała 20 minut.
*
Wczoraj zllkv idowany został trwa
robotnicy, którzy przepracowali już 26
*. •
W mieszkaniu własnym pnzy ulicy Szewskiej tygodni, a tym samym uzyskali prawa jący od kilku dni strajk krawców-chałupuików, zatrudnionych w magazynach
Nr. 16 uległa nieszczęśliwemu wypadkowi 34-let- do zasiłków zimowych.
wciczyć będą w Łodzi
nia Emilia Zyss. Poszkodowana spadła z wyso
W Łodzi redukcja obejmie około 400 konfekcyjnych. Na konferencji w ins
kości tak fatalnie, iż odniosła przebicie przepo
pekcji
pracy
uzgodniono
taryfę
płac,
robotników.
Zredukowani,
równocześnie
Mecz zapaśniczy Łódź — Rzym doj
ny brzusznej. W stanie ciężkim odwieziono ją
z ostatnią wypłatą, otrzymają dodatek która wprowadza przeciętna podwyżkę dzie ostatecznie do skutku w dniu 7 li
do szpitala. •
do 25 proc.
W lokalu wydziału opieki społecznej przy w wysokości 30 złotych na osobę.
stopada. Dwa dni wcześniej zapaśnicy
**
ulicy Zawadzkiej Nr. 11 znaleziono podrzucone
Na terenie okręgu łódzkiego reduk
*
włoscy rozegrają w Poznaniu spotkaniemowlę 10-tygodniowe. Dziecko przesłano do
Wczoraj odbyła się w inspekcji pra niez reprezentacją Polski.
cje objęły już około 3000 robotników se
miejskiego domu wychowawczego.
cy konferencja w sprawie zatargu w fa
— Przed bramą parku „Helenów" pozosta zonowych.
Zapowiedziane spotkanie Łodzi z
wiono trzy dziewczynki bez opiekli 8-letnią
bryce „Sokołów" przy ul. Senatorskiej
Królewcem
odbędzie się w dniu 20 li
Rywkę, 7-letnją Łaję i 4-letnią Mariem Krygier,
Wczoraj odbyła się w inspekcji pra Nr. 4. W fabryce tej trwa od kilku dni stopada. Przed południem mają zapaśni
0 nieustalonym dotąd miejscu zamieszkania, od
cy konferencja w sprawie zawarcia u- strajk na tle podwyżki płac.
prowadzono je do komisariatu policji.
cy niemieccy zmierzyć się z KruscheW dniu wczorajszym przedstawiciel enderem w Pabianicach.
Z mieszkania Marii Piotrkowskie) przy ulicy kładu zbiorowego w przemyśle filco
Murarskiej 33 sublokator jej Stanisław Miłosz wym.
W tej dziedzinie przemysłu do firmy zakomunikował, że żądania robot
skraść miał dwie obrączki, pierzynę, garderobę tychczas układu nie było. Konferencja ników przekraczają możliwości firmy 1
1 t. p. rzeczy, wartości 200 zł. Na skutek zamel
dowania Piotrkowskiej, policja zarządziła po nie dała pozytywnego wyniku, ponie z tych względów fabryka zostanie zli
kwidowana, (1)
(i)
w kadrze olimpijskiej szermierzy
waż przemysłowcy zaproponowali za
za- kwidowana.
szukiwania.

Na ulicy Brzezińskiej najechany został przez
samochód 35-letni Antoni Biernacki, zam. przy
tiHcy Majowej Nr. 41. Poszkodowany odniósł zła
manie podudzia i rany głowy. Pogotowie prze
wiozło go do szpitala.

Zapaśnicy włoscy i niemieccy

Łodzianin Kantor

Podziękowanie bezrobotnego

Pobierał wyższe opłaty kanalzacyjne

Tą drogą składam podziękowanie p. sen.
Budaynerowi, który udzielił mi kilkusetzłotowej
zapomogi, w celu wynajęcia mieszkania, zapew
niając mi tym sposobem dach nad głową.
Jestem bezrobotnym, wdowcem, ojcem czwor I
Na wokandzie sądu grodzkiego zna-'przedsiębiorstwie miejskim kanalizacji i
ga dzieci, który w kwietniu b. r. został wyeks
l
lazła
się wczoraj sprawa, pierwsza w wodociągów, jakie są płace, i gdy gosmitowany wraz z rodziną z domu przy ulicy Dr.
będąca j podarz domu ustąpić nie chciał, złożył
Kopcińskiego Nr. 39. Nie mając pieniędzy na' tym rodzaju, ale niewątpliwie
wynajęcie mieszkania, wybudowałem sobie szo j początkiem długiego łańcucha spraw meldunek przeciwko niemu do policji.
pę z desek na pustym placu, należącym do p. I podobnych. Odpowiadał właściciel do-i
Sąd skazał Wagnera na 6 miesięcy
Budzynera. Właściciel placu, chcąc uchronić
mnie i moje dzieci pnzed skutkami przezimowa mu mieszkalnego za to, że od swych lo- .więzienia, podkreślając w motywach, że
nia w szałasie z desek, dał mi pieniądze na wy katorów pobierał opłaty kanalizacyjne gospodarz nie ma prawa poberania
najęcie mieszkania i opłacenia komornego za wyższe, niż przewidują stawki, ustało-1 opłat wyższych, niż przewiduje taryfa
cały rok z góry. Tą więc drogą składam ser ne przez wydział kanalizacji 1 wodocląPonieważ tego rodzaju praktyki sto
deczne podziękowanie ofiarodawcy za bezinte
sują i inni właściciele domów czynszo
resowną pomoc i zapewnienie mnie i dzieciom ' gów m. Łodzi
dachu nad głową.
|
Otto Wagner, właściciel nierucho wych — należy się spodziewać wielu
Franciszek Kołodziejczyk, Wysoka 8. mości przy ul. Gdańskiej 56. inkasował spraw podobnych, chyba, że jeden ten

Sąd skazał właściciela domu na 6 mieś. więzienia

20 światowych atrakcyj
na c y r k o w e ] a r e n i e
Łódź ma tym razem atrakcję w po
staci doskonałego programu Cyrku Staniewskich, który zjechał do Łodzi, by
zaprezentować p.erwszorzędne wido
wisko cyrkowe. Zdawało się napozór,
że reklama poprzedzająca przyjazd tego
olbrzymiego przedsiębiorstwa jest prze
jaskrawioną, tymczasem jednak, zapo
wiedź na całej linii odpowiada praw
dzie, albow em program zawiera na
prawdę szereg zdumiewających atrak
cyj, które musra nrzynaść do gustu na
wet najwybredniejszej publiczności.
Dziś, w sobotę, odbędą sie 2 przed
stawienia o 4.30 oop. i 8.15 wiecz.

opłaty o 100 proc. wyższe od taryfy wyrok spowoduje dokładne zrewidowa
ustalonej. Ze skargą wystąpił lokator nie stawek przez samych gosnodarzy i
stwierdził w odpowiednie ich obniżeni'
(1)
Robert Andres.

FRED ASTAIRE i GINGER ROGERS
OSZOŁOMILI CAŁY ŚWIAT
humorem, dowcipem, melodyjnymi piosenkami
^ # A f%m
i najnowszym przebojem tanecznym
• • • w M Hwl
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Jedenastka ŁKS-u
na mecz z W i r ł ą
W dniu dzisiejszym drużyna piłkarska ŁKS-u
wyjeżdża o godz. 17-e) z dworca Fabrycznego
na ostatni mecz ligowy z Wisłą do Krakowa.
Ł.K.S. wyjeżdża w składzie następującym:
Andrzejewski (Piasecki), Karasiak, Gałecki,
Pegza, Korporowicz, Rudnicki, Galubiński, Koczewski, Tadeusiewicz, Lewandowski, Król.

Dancing -bridge »v ŁKS-ie

w szampańskiej, pikanUiej komedii p t.

KOCHANA

Warszawa, 28 październ ka.
Zarząd Polskiego Związku Szermier
czego przedstawił w dniu wczorr'
Komitetowi Olimpijskiemu projekt ka
dry olimpijskiej szermierzy. Wśród za
wodników przewidzianych do renrezen
tacji Polski na Igrzyska olimpijskie w
Helsinkach w roku 1940 znajduje się
też łodzianin, Kantor.
Poza Kantorem do kadry olimpij
skiej szermierzy wyznaczeni zostali:
Dobrowolski, Franz. Kaczmarczyk, KaMala, Kazimierowicz, Paszek, Soblk,
Segda, Suski, Zaczyk, Karwicki, Nawroc
ki i Szcmpliński.

gr

Zorganizowany przez sekcję towarzyską Ł.
K.S-u pierwszy w tym sezonie dancing-brldg*
odbędzie się jutro, w niedzielę, w lokalu klubo
wym przy ulicy Picrackiego Nr. 5 i rozpocznie
się o godzinie 16-ej.
Jutrzejszy dancing-bridge, który zapocząt
kuje stałe tego rodzaju podwieczorki towarzy
skie w ŁKS-i,e, dostępny jest dla członków klu
bu, sympatyków oraz wprowadzonych geści,

•
„REPUBLIKA" Nr. 297. Sobota, 29 października 193K r.

4 ZBRODNIE WAMPIRA ŁODZI

Zaduszki m Rossie
K a r t y uczestnictwa na w y j a z d
do W i l u a sprzedają kasy bile
towe Da dworcu Fabrycznym
Jak nam komunikuje Delegatura Ligi
Turystycznej na dworcu Fabrycznym
kasy biletowe na dworcu sprzedają
karty uczestnictwa na wyjazd do Wilna
na Zaduszki na Rossie,
Karty uczestnictwa są w cenie z l
3.50 i uprawniają do 50-proc. zniżki za
przejazd do Wilna i z powrotem.
Wyjazd z Lodzi wszystkimi pocią
gami, z wyjątkiem motorowych, odby
wa się od 29 b. m. do 2 listopada. Po
wrót od 1. do 3. listopada.

Kierowany bestialskim popędem, mordował dzieci i bezcześcił ich
zwłoki.—Griining prosi o karę śmierci

Donosiliśmy przed kilku dniami o | sty 1 zanocował. Nie wróciła za to do ciejewskiego, któremu z ramienia pro
przerażającej wręcz zbrodni, ujawnionej, domu jego mała przewodniczka. Dzlew- kuratury łódzkiej podlega ów rejon.
Okazało ślę przede wszystkim, że w
w zeszłym tygodniu we wsi Kościuszko czynka zaginęła.
wo pod Kutnem.
Ciało jej, zakopane w polu — w y - ' r o k u 1928 Griining dokonał podobnej
Ferdynand Griining, wędrowny bla-; grzebały jeszcze tej samej nocy psy.
• zbrodni na małej dziewczynce, że za tę
charz wiejski, zamieszkały ostatnio w j
Okazało się, że zbrodniarz dziecko • zbrodnię został skazany na dożywotnie
Cygance pod Łodzią, zatrzymał się we! zabił, a zwłoki w sposób, świadczący więzienie i że korzystając i amnestii —
wsi na nocleg. Uzyskawszy od sołtysa, o krwawym zwyrodnieniu, zbeszcześclł więzienie opuścił w roku bieżącym na
kartkę na przenocowanie i po ciemku i okaleczył w częściach rodnych i po wiosnęPrzed odcierpieniem kary był Gruprowadzony przez wieś przez dziewie- śladkach i potem dopiero je zagrzebał,
cioletnią Władysławę Bagrowską — i
Wampir został zatrzymany. Sprawa ning na urlopie zdrowotnym z więzienia,
jako chory na oczy. W dniu 30 maja za
GTjMnjyng?b^^^^^^&tt
ginął podówczas pod Zgierzem 11-letnl
chłopiec — Józef Chudobińskl. W lipcu
znaleziono ciało chłopca już w stanie
rozkładu, ukryte w życ'e. I na tym chłop
cu popełnił morderca zbrodnię seksualną.
Zatrzymany w związku z zabój
stwem malej Bagrowsk.ej, Gruning przy
znał się, że jego dziełem była zbrodnia
z przed czterech laty pod Zgierzem na
„Karabiny maszynowe na murach otoczonej murami starej dzielnicy, polo- 1 część ludności w ilości około 30.000 o- Chudobińskim.
Prokurator Maciejewski — widząc,
Jerozolimy", „Anglicy zdobyli Jerozoli żonej w stronie południowo-wschodniej.! sób. Dosłownie: trzydzieści tysięcy lumę" — pod takimi tytułami ukazywały Tę właśnie starożytną dzielnice, która, j dzi na jednym kilometrze kwadrato- że ma przed sobą zboczeńca i zbrodnia
się ostatnio sensacyjne wiadomości z ze względu na swój charakter, stała się wym. Daje to już niejakie pojecie o wy rza, który wciąż morduje, pławiąc się
palestyńskiego placu boju. Mogły one kryjówką arabskich rebeliantów, musia gładzie tej dzielnicy, składające! się z we krwi swych ofiar — począł indago
zdezorientować przeciętnego czytelnika ły zdobywać wojska angielskie.
labiryntu ciasnych uliczek. Wzdłuż uli wać Gruninga, by przyznał się, czy od
czek, które, ze względu na falisty teren! chwili, gdy na wiosnę wyszedł z wiePowstańcy arabscy nie opanowali sie
Nie było to bynajmniej rzeczą łatwą. zbudowane są schodkowato. tłoczą się' zienia, aż do dn; ostatnich nie popełnił
dziby mandatowej władzy angielskiej w
Palestynie. Skądże zatym sprawy mo Wysokie 1 grube mury, zbudowane z cuchnące domy, kryjące w swym wnę-. Jeszcze innej, już czwartej zbrodni,
wielkich, żółtawo - szarych bloków ka trzu izby, podbbniejsze raczej do nor
Zwyrodnialcc nie wahał się dtugo l
gły zajść tak daleko?
Cała sprawa wyjaśni się łatwo, jeśli miennych, ciągną się na przestrzeni oko zwierzęcych, lub do jaskiń troglodytów I przyznał się do jeszcze Jednej zbrodni,
weźmiemy pod uwagę, źe stare .mury, ło 4 kilometrów. Do wnętrza starego niż do mieszkań ludzkich w 20-tvm stu-! Istotnie, P ° opuszczeniu więzienia w
wzniesione w 16-tym wieku przez suł miasta prowadzi Osiem bram. trudnych leclu. W tej krętaninie zaułków, otacza kwietniu r. b. w dniu 8 lipca zamordo
tana Sulejmana Wspaniałego, otaczają do sforsowania ze względu na ich obron jących znane tylko wtajemniczonym wał i zbeszcześclł ośmioletnia tym ra
nie cale miasto, lecz jedną tylko dzielni ny charakter. Znacznie większe jednak zakamarki, lochy i kryjówki, powstań zem dziewczynkę.
cę Jerozolimy. Święte Miasto składa się trudności i niebezpieczeństwa dla ataku cy czuli się w swoim żywiole. Nic też
Byl wtedy w Piotrków e Trybunals
obecnie z dzielnicy handlowej, ciągną jących rozpoczynają sie z chwilą wy dziwnego, że zdobywanie starei dziel kim. Za miastem nieco spotkał dwie sio
ważenia
bram.
cej się wzdłuż drogi Jaffskiej i na pół
nicy jerozolimskiej odbywało się po stry nazwiskiem Góra. Starszą z nich
noc od.niej, dalej z ultra - nowoczesnej
Na przestrzeni mniej więcej jednego woli, dom po domu, z zachowaniem naj — 8-Ietnlą Lucynę — ponroslł o odnie
dzielnicy mieszkalnej, rozbudowanej w kilometra kwadratowego, jaka zajmuje dalej idących środków ostrożności.
sienie paczki. Wyprowadził Ją w pole,
kierunku południowym, a wreszcie z stara dzielnica, gnieździ sie czwarta
poderżnął gardło I zwłok' zbeszcześclł.
Ofiarę znaleziono już po trzech go
dzinach, ale zbrodniarza nie ujęto.
Gruning wyznał dalej, iż działa pod
wpływem zborrenia. że tylko w w'doku krwi swych ofiar znajduje zaspoko
jenie swych bestialsk ch popędów.
Władze bezpieczeństwa pod kierun
kiem prok.' Maciejewskiego czynią obec
Przed kilku dniami świat kulturalny 1 odwiedzam bibliotek muzycznych, ul-1 Verdi'ego, przepraszając go za niezasłu- nie dalsze poszukiwania. Chodzi o to, że
w ciągu ostatnich lat za^ir"'^ włelfi
obchodził 125-lecle urodzin Jednego z gdy nie wizytuję wydawców, aby przej 1 żoną krzywdę.
najgenialniejszych kompozytorów i mi rzeć u nich jakieś utwory. Bywam w tej
Olbrzymi wpływ wywarł Verdi na dzieci, co do których brak informacyj.
strzów sztuki operowej, Gitiseppo Ver atracli, by zorientować sie w nowoś Bizeta, autora „Carmen" i na Czajków Nie Jest tedy rzeczą wykluczoną, że w
di. Nie ma chyba człowieka, który nie ciach techniki operowe], ale nie studiuję skiego, zwłaszcza na tego ostatniego, tych niewyjaśnionych sprawach zagi
który ubóstwiał wręcz swego mistrza. nięci padli ofiarą krwawego degenerata.
znałby tego nazwiska, a jego opery oper według nut".
Dochodzenie postępuje w szybkim
Ideałem jego był Wagner. Verdi
Juiż pierwsze utwory Verdi'ego —
„Rlgoietto", „Trubadur", „Traylata",
•
„.•.ida" i „Otello" zdobyły trwałą i nie twierdził, że nie było przed Wagnerem „Ernani" i „Macbeth" oczarowały pu tempie naprzód.
większego muzyka na świecie:
bliczność. Wyczuło się w nich charak
Nie jest rzeczą wykluczoną, że
śmiertelną sławę autorowi.
— Wagner jest geniuszem muzycz terystyczne rysy jego talentu'- silę, na zbrodniarz jeszcze w roku bieżącym sta
Rola Verdi'ego nie ogranicza się
nym
— pisał on. — Jego muzyka jest miętność i podniecenie. Patriotyczne nie nrzed sądem okręgowym.
zresztą do tego, co sam tworzył. W y 
motywy w jego operach stały się po
Rzecz godna zanotowania, że Grii
war! on bowiem nadto olbrzymi wpływ pełna życia, krwi 1 nerwów.
wodem do wielkich manifestacyj na je ning wie, iż groź' mu kara śmierć', i o
Pisał
tak,
wiedząc
jaki
był
stosunek
na całą sztukę operową 19-go stulecia
w Europie Zachodniej. Pod jego wpły Wagnera do niego. Wagner mianowicie go cześć. Sława Verdi'ego szybko prze tę karę sam sie donom'na... (z)
wem rozwijały się takie talenty, jak niewiadomo zresztą z jakich D o w o d ó w , kroczyła granice Italii.
bardzo ironicznie wyrażał się o Verdim.
Jego żywotność była niezwykła L i 
Mascagni, Leoncayallo, Puccini itd.
Giuseppe Verdi urodził sie w północ Pewnego dnia w Kolonii Wagner był o- czył Już 50 lat, gdy tworzył „Rlgoietto"
nej Italii, w prowincji Parma 10 paź becny, wraz ze swym uczniem, wielkim „Trubadura" i „Traylatę". Mając 70 lat
Dnia 29-go października 184S roku
dziernika 1813 roku. Od wczesnych lat pianistą Hansem Buelowem. na przed stworzył „Aidę" 1 „Requiem", a będąc w czasie kampanii węgierskiej zanoto
wykazywał zamiłowanie do muzyki i stawieniu „Requiem" Verdi'ego. Co Już 80-letnlm starcem napisał tak ge wano w Łodzi po raz pierwszy wielki
dlatego ojciec jego, drobny kupiec, w y  mówił o tej operze łatwo sie domyśleć, nialne utwory, Jak „Otello" j „Falstaff". run na monetę zdawkowa, zwłaszcza bi
Verdi żył bardzo długo. Zmarł- w
słał go do szkoły muzycznej do Medio gdy Buelow następnego dnia napisał
lon srebrny. W ciągu kilku dni speku
lanu. Nauczycielem jego był Layigna, druzgocącą recenzję. W kilka lat póź Mediolanie 27 stycznia 1901 roku, w lanci wykupili wszystkie bedace w oko*
który nauczył go podstaw techniki mu niej zresztą Buelow napisał Ust do wieku 88 lat. (x)
licy pieniądze srebrne. Wielu właścicieli
zycznej. Ożenił się, mając lat 21. ale w
pieniędzy zakopywało pieniądze metalo
pięć lat później przeżył straszliwy cios,
we do ziemi, zapanowała powszechna
który wywarł wpływ na jego twór
ucieczka od rubla papierowego.
czość: stracił w ciągu dwóch miesięcy
Nieufność do papierowego pieniądza
żonę i dwoje dzieci.
rosyjskiego
w roku 1848 trwa do 1855 r„
tern samem dla radości I powodzenia w tyciu.
Charakterystycznym szczegółem by
kiedy to rząd rosyjski wnosi specjalną
JaK wielo zależy od wyglądu zewnętrznego!
ło, iż nie interesował sie on zupełnie
Wazak schludny I pielęgnowany wygląd pomaga częstokroć w trudnych sytu
ustawę, mającą powstrzymać te uciecz
obcymi utworami. W roku 1869 pisał on
acjach Życiowych, przysparza radości, wesela I powodzenia. Wrażeni*
kę od papierów, mało to jednak pomogło
wdzięku I schludności wywołuje przedewszystklem młodzieńcza I zdrowa cer*
do jednego z krytyków włoskich:
w obliczu nowych wojen, w jakie wdała
K
r
e
m
b
i
o
l
o
g
i
c
z
n
y
— „Nie mam zupełnie nut, nigdy nie
sie Rosja ówczesna (Sewastopol).

jaK zdobywano

Jerozolimę

W starej dzielnicy arabskiej gnieździ się, na przestrzeni zaledwie
1 kim., około BO tys. osób.—Cuchnące domy z norami zwierzęcymi

125-lecie urodzin Verdi'ego
Jeden z najgenialniejszych Kompozytorów stworzył
najwspanialsze dzieła będąc SO-letnim starcem

iukutotł

Przeniesienie postoju dorożek
W związku z zamierzonym urucho
mieniem w najbl ższych dniach muzeum
mieszkania i warsztatu pracy Marszałka
Józefa P (suskiego w domu przy ulicy
P.łsudskicgo Nr. 19, starosta grodzki
zarządził przeniesienie z dniem dzsiejszym postohl dorożek konnych z ulicy
p j ł , i , ! \ . ' - - . ró" '^morsUci na ul. Sol
ną róg Pomorskie)
s r

odświeża I odmładza znakomicie cerę, wnika głęboko w poru I dzięki temut
działa rogeneru|aco na tkanki.
Proszę koniecznie wypróbować krem biologiczny Eukutol 3
I to według wskazań, jakie Pani znajdzie w naszej broszurce p.
„TO minut dla urody'', Broszurkę tę otrzyma Pani bezpłatnie
w aptekach, drogorjech 1 perlumorjacn albo
bezpośrednio z tabrykl.i

Fabryka Chemiczna Promonta, Bielsko Śl.
Cena dułej tuby zl. 1.40

Cena malej tuby zł. 1.35

f
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WŁAŚCICIELE TEATRÓW ŚWIETLNYCH
NA F. O. N.
Dowiadujemy się, te dyrektor .„Grand-Klna" p, Adolf Goldberg, przesiał na ręce Zarządu
Polskiego Zrzeszenia TeatTÓw Świetlnych woje
wództwa łódzkiego zł. 720, t. j. roczną składkę,
członkowską, przeznaczając tę kwotę, na dozbro
jenie Armii wraz z wnioskiem dobrowolnego
opodatkowania się właścicieli teatrów świetl
nych na ten cel do wysokości rocznej składki.
W sprawie tej w związku z 20-tą rocznice.
Niepodległości Zarząd Polskiego Zrzesz. Tea
trów Świetl. wojew. łódzkiego zwołuje nadzwy
czajne walne zgromadzenie na niedzielę 30 m. ni.
na godzinę 12-tą w poł.

A

Dnia 6 listopada każdy obywatel spełni swój obowiązek
i przez oddanie głosu zadecyduje o wyborze posłów

Przeciwnicy patriotyzmu polskiego
«.

•

DRUGI
po „Wrzosie"

-

Niebywały atak na książkę, przeznaczoną dla dzieci nie
mieckich w Polsce. — Polska nie jest dla nich oj
czyzną, a Nieincy nie są tylko „sąsiadem"

WIELKI
FILM
POLSKI

Niedawno dopiero skonfiskowany wygłupiający się wykrzyknik w klam inn., ale — wylewa istne kubły żólcl i
zo>«cuł w Ło.lzi nicr.ieck: kalendarz. rach.
ironii na wydawców, którzy „odwa
„Yciksfreund" r.u rj!<
Powodem
Trudno już chyba wyraźniej dać do żyli sie" te utwory, w przeciwieństwie
koni^katy były ustc>y, świadczące u zrozumienia, co się ma na myśli... A do innych wierszy i czytanek, zaopa
nielojalnym stosunku autorów czy wy więc organ niemiecki uważa, iż dzieci trzyć wspólnym tytułem: „Besuch bel
dawców do Polski.
obywateli państwa polskiego, uczące den Nachbam" (Wizyta u sąsiadów):
W związku z powyższym faktem za się w polskiej państwowe! szkole po pismo oburza się, że dzieciom niemiec
gotujemy, że w jednym z wychodzą wszechnej (i mające chyba wyrosnąć kim w Polsce zaprezentowano utwory
cych w Łodzi dzienników niemieckich na lojalnych obywateli Rzeczypospoli niemieckich pisarzy jako utwory... „są'
ukazał się, również niedawno — po tej) nie powinny pojmować Polski jako iiadew"...
wtórzony skwapliwie za inną, ukazują kraju naszych ojców, czyli — mówiąc
Wydawcy książki, przeznaczonej dla
cą się w Polsce gazetą niemiecką — zwyczajną prozą — ojczyzny...
szkolnictwa
polskiego, powinni byli, zda
artykuł o zgoła niedwuznacznej tenden
O strofce wiersza, poświęconego Jó
cji, który jest jaskrawym dowodem u- zefowi Piłsudskiemu, mówi się w poniem autora tego artykułu — pouczać
siosunkowania się pewnych kół niemiec wyższym artykule, że jest ona „gera- niemieckie dzieci w Polsce, że., kraina
Schillera i Uhlanda nie jest dla nich tyl
kich do polskości...
dezu pelnlich" to znaczy ...przykra... ko sąsiadem
Sprawa dotyczy tym razem wydaw- dręcząca.
z K a z i m i e r z e m
Że taka jest tendencja owego dzien
n.ctwa szkolnego: niemieckiej książki
Bezpośrednio
po
przytoczeniu
i
sko
nika — niechaj posłuży wreszcie za do
do czytania na klasę 5. szkoły powszech
mentowaniu w ten sposób szeregu przy wód zakończenie artykułu, które brzmi
ucj.
kładów, następuje utrzymane w ostrym,
Książka ta ukazała się niedawno w prowokacyjnym tonie „pouczenie", że w dosłownym przekładzie:
na czele kapitalnej obsady artystyczne!
„Nie! Skarbiec niemieckiego ducha,
Lodzi — tytuł jej brzmi „Wanderungen „książka, przeznaczona dla niemieckich
PREMIERA
durch dle polnische Helmat". Opraco dzieci w Polsce, winną zawierać obraz odźwierciadlającego się w utworach
JUTRO
niemieckiego
piśmiennictwa,
nie
Jest
dla
wała ją komisja nauczycielska.
ki I opisy z dziejów nienreckiego na nas tylko czymś „ s ą s i e d z k i m".
W KINIE
Członkowie komisji tej — niewątpli rodu 1 niemieckiego ducha".
.lest on częścią naszej cześci(?) należy
wie lojalni obywatele Rzplitej — doko
(t
Organ niemiecki stwierdza wpraw- I do duchowe spuścizny wszystkich Niem
nali wyboru czytanek i wierszy, któ
przez niego jców bez względu na przynależność pańrych charakter, sens i treść nie budzą dzie, że inkryminowana
żadnych zastrzeżeń. Książka zawiera, książka zawiera również utwory pisa-! stwow.ą".
Wyrażnici chyba nie można..
w prozie i mowie wiązanej, pom. inn. rzy nfern^cWc-it: RrhUterp. Uhlandri 1
opisy Gdyni, Łodzi... Jeden z wierszy
poświęcony jest Mikołajowi Koperniko
wi, inny znów — zatytułowany „Pierw
sza Brygada" — opiewa zbrojne wystą
* " 12.
? :2.!4. 6.
. 8 "1 10
Począt.
pienie Komendanta Józefa Piłsudskiego, S
Największy SUKCES SEZONU!
i t. d.
Szczytowa kreacja
Element polskości w książce, prze K. •JUNOSZY-STĘPOWSKIEGO
Dziś 2 PORWkribtźodz. 12**:
i.
znaczonej dla szkolnictwa polskiego, ro
JUBILEUSZ TEATRU POPULARNEGO
W YOOOLOSTA&CFI: BARSZCZEWSKA
C e n y , 8 5 g r . 9 1.09
zumie się s^am przez się. Tego nie po-t ĆWIKLIŃSKA — WĘGRZYN - WOSZCZ
. Piętnaście lat temu powstał w Łodzi >T»9»r
ROWICZ - ZACHAREWICZ
Popularny,'•którigó'- zadaniem było krzewiteHite
trzeba ani tłumaczyć, ani motywować.
kultury i dostarczanie godziwej rozrywki naj
Jasne jest, że dzieciom w Polsce, nie
szerszym sferom łódzkiego społeczeństwa. ,
zależnie zgoła od języka, w jakim ko
Pierwszym dyrektorem Teatru Popularnego
rzystają z dobrodziejstwa nauki, daje
został Józef Pilarski, prowadząc go przez czas
dłuższy.
kię książki utrzymane w duchu paristwoDziś o godzinie 8.15 wiecz. z okazji tego ju
• wości polskiej.
Radi»pr€»f§pmMm
bileuszu odbędzie się w Teatrze Popularnym
Wszystko byłoby więc zasadniczo
SOBOTA, dnia 29-go października.
18.30—19.15: Audycja dla Polaków za granicą: uroczyste przedstawienie.. Dana będzie komediow porządku, tymczasem — właśnie ta
1) Gawęda. 2) Na strażnicy K.O.P. - aud.opera J. M. Kamińskiego „Skalmierzanki" w re
5.30—5.35: Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze".
w oprać. Tadeusza Bulsiewicza (z Wilna). żyserii Br. Dąbrowskiego.
ka książka nie przypada do gustu pew 5.35—6.35; Muzyka poranna (piyty). 6.35—6.50:
31 Pogadanka dla młodzieży p. t. „Fabryka
Gimnastyka. 6.50—7.00: Muzyka (płyty). 7.00—
nym niemieckim organom prasowym, 7.15:
cudów — Chorzów", w opracowaniu Wacła
TEATR POLSKI.
Dziennik poranny. 7.15—8.00: Muzyka (pły
które książkę tę poddały „krytyce" w ty) 8.00—S.10: Audycja dla szkól. 8.10-11.00:
wa Śledzińskiogo (z Katowic).
Dziś, w sobotę, o godz. 4-ej po poł. komedia
sposób następujący:
Przerwa. 11.00—11.25: Audycja dla szkól: „Śpie 19.15—19.30; Audycja <z okazji „Dnia Oszczęd Fredry „Pan Jowialski" w reżyserii Z. Bjesianości": 1) Przemówienie dr. Grubera, preze deckiego dla młodzieży szkolnej o godz. 8.30
Przede wszystkim dziennik cytuje wajmy piosenki" — prowadzi Tadeusz Mayzner.
sa Centralnego Komitetu Oszczędnościowe wiecz. komedia Shawa „Major Barbara'.
11.25—11.57: Muzyka polska (płyty).
kilka wierszyków z wspomnianej książ 11.57—12.03: Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.
go R. P. 2) Pieśń o oszczędności
ki, podkreślając wytłuszczonym dru 12.03—13.00: Audycja południowa. 13.00—14.00: 1S.30—20.35: Rewie, film, operetki — koncert
TEATR „KOT W BUTACH'-.
(Al. Kościuszki 57).
kiem i zaopatrując w wymowne „wy Przerwa. 14.00—14.50; Koncert z Katowic w wy
rozrywkowy. Wykonawcy: Mała Orkiestra
Dziś o godz. 4.15 po poł. przyjmowana z niekrzykniki w klamrach" pewne zwroty i konaniu Orkiestry Katowickiej pod dyr. Jaro
P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego, Janina Pasz
Leszczyńskiego. 14.50—15.00; Łódzkie wia
kowska — śpiew, Tadeusz Olsza — śpiew, I bywałym entuzjazmem przez dzieci prześliczna
zdania. Tak naprzyklad w wierszu o sława
i bajka M. Kownackiej ,,0 Żaczku - Szkolaczku'i
domości giełdowe i odczytanie programu. 15.00—
oraz Trójka Radiowa.
Wiśle, w którym jest mowa, że rzeka ta 15,30: Teatr Wyobraźni dla dzieci p. t. Tygrys 20.35—21.00:
Sowizdrzale, co jeden kochał szkołę, a ten dru
Audycje
inlormacyjne: Dziennik gi wcale" z muzyką Jana Wesołowskiego.
płynie „durch unsror Vaeter-Land" — krąży koło chatki" według bajki chińskiej zradio
wieczorny. — Wiadomości meteorologiczne.
Bilety od 25 gr. do zł. 2.20 w kasie teatru
(„przez kraj naszych ojców"), słowa fonfzował Szymon Pigwa (z Poznania). 15.30—
Wiadomości sportowe. — Nasz program na
16.00: Muzyka obiadowa w wykonaniu Orkie
(Al; Kościuszki 57) na godzinę przed przedsta
jutro.
„kraj naszych ojców"... wystawione są stry
Rozgłośni Lwowskiej pod dyr. Tadeusza
wieniem.
na sztych przez wytłuszczenie ich oraz Seredyńskiego. 16.00—16.05: Dziennik popołu 21.00—21.25: Recital śpiew. Mercedes Capsir.
„BURZA" SZEKSPIRA W FILHARMONII.

Florian

Junoszą-Stępowskim
I
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1

0
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Profesor Wilczur

r

V

21.25—21.55: Rozstrzygnięcie Letniego Konkur
Dziś o godzinie 4.15 po poł. i 9.15 wiecz.
su Polskiego Radia.
wr T
^ w Kronika literacka w opracowaniu ' 21.55—22.55: Godzina niespodzianek — audycja arcydzieło Szekspira p. t. „Burza" w insceni
Wiesława Wohnouta. 16.30—16.50; Recital śpie
konkursowa ze wszystkich Rozgłośni P R. zacji Leona Schillera.
waczy • Edwarda Bendera. Przy fortepianie prof. 22.55—23.00: Wiadomości bieżące.
O 0 0 Q 0 G O O 0 O 0 Q Q 0 O O O O O O O 0 O C X )OOOO0O
Ludwik Urstein.
23.00—23.05: Ostatnie wiadomości dziennika wie<
16.50—17.15: „Czterdzieści rubli na miesiąc" —
NAJWYŻSZE ODZNACZENIE.
czornego i komunikat meteorologiczny.
fragment z książki Ewy Curie p. t. ,,Maria
Na I-ej Polskiej Wystawie Szpitalnictwa,
Curie'. Przekład Hanny Szyllerowej.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
która odbyła się ostatnio w stolicy, Zakłady
17.15—18.00: Koncert Orkiestry Rozgłośni W i  20.35—LONDYN Reg.! Festiwal Bizeta.
Roln. - Przemysłowe Romana Żurowskiego w
leńskiej pod dyr. Władysława Szczepańskie 21.00—MEDIOLAN) „Turandot" — opera Puccl Leszczkowie zdobyły najwyższą nagrodę — „Zło
go z udziałem Zofii Wyleżyńskiej — śpiew
niego.
ty Medal".
(z Wilna).
21.00—SZTOKHOLM: Występ duetu lorteplanoPodkreślić należy, że „Leszcsków" wysta
18.00—18,10: Poradnik sportowy dla robotników,
wego Wiencr-Douccl.
wiał jedynie część swej wytwórczości, wiążącej
wygłosi kpt. Janusz Dobrsk!
21.30—RRUKSELA Flam.i Koncert ork. symi się bezpośrednio ze szpitalnictwem, a mianowi18.10—18.25; „Dzień Oszczędności" w Łodzi.
21.00—BRUKSELA Franc: Koncert galowy.
cie: koce, pledy i burki podróżne dla pp. leka
18.25—18.30: Wiadomości sportowe lokalne.
22.15—LUKSEMBURG; Koncert symloniczny.
rzy na prowincji.
dniowy. 16.05—16.15: Wiadomości gospodarcze
1 5
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„CAS1N0"
Potężny film obyczajowy o wielkiej doniosłości społecznej!
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Wyczerpują sie źródła nafty
Za

Losowanie książeczek PKO

Dnia 27 października 1938 r. odbyło się w
PKO
czwarte publiczne premiowanie książe
czek na wkłady oszczędnościowe serii V gru
py A.
W premiowaniu brały udział - książeczki, • na
które wniesiono wszystkie wkładki za ubiegły
k-wartał w terminie do dnia 30 września br.
Siadami Niemiec ida i inne mocar • Premie po zł 500 — padły na nr.nr.: 403114
stwa, które, choć posiadają własne źró 412625 419911 462947 473820 475833 481529
498849 500009
dła nafty naturalnej, ale wola ich nara- 492691
Premie po zł 250 — padły nr nr-nr. 400809
zie nie wyczerpywać.
401657 403198 407407 409903 412996 416376
434918
Anglia zbudowała pierwsza fabrykę 416636 419962 422542 425196 431192 462646
456613 459600
442866
453750
436929
próbną w Biligham, która w roku 1937
46533 . 466267 • 469760 471411 477012
wyprodukowała
130.000 tonn oleju. 463143
484351 486490 486970 488947 489033 489813
Francja opiera swoją fabrykację na tor 493191 498144 501521 503512 506279 506519
fie w reginle Buches-du-Rhone. narazie 507647 516133 519050"520326 520788.
Ponadto padło 158 premii po zł 100 oraz 417
w skali mniejszej: z 500.000 tonn lignitu
wytwarzanych jest 60.000 ton sztuczne premii po zł 50.
Ogółem padło 627 premii na sumę 52,150 zł.
go' oleju.
O wylosowanych premiach właściciele ksią
Jest rzeczą bardzo możliwa, że dal
są powiadomieni listownie.
szy rozwój tej produkcji zmieni poważ żeczek
Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów osz
nie układ sil w gospodarce światowej. czędnościowych premiowanych serii V-tej jest
Kraje posiadające największe źródła na stały wzrost liczby premii w miarę wzrastania
ftowe jak USA, ZSRR, Holandia i Vene- wkładów na książeczce, przy czym po otrzy
zuela, utracą swój monopol, a kraje ubo maniu premii książeczki nie tracą swej warto
ści, lecz nadal biorą udział w następnych pregie w olej odetchną z ulga.
miowaniach, pod warunkiem regularnego opła
Nie było jeszcze namiastki o takiej cania dalszych wkładek.
Książeczki serii V-tej grupy A na. które pa
wszechświatowej doniosłości jak nafta
dły premie w poprzednich premiowaniach, do
syntetyczna. Temu produktowi zastęp tychczas nie podjęte:
czemu wypadnie najpewniej odegrać
Zł 250 — na nr 484741.
Zl 100 — na nr.nr.: 404240 438795 471262
rolę taką samą w przyszłości, jaka jesz
cze po dziś gra stara, wszechpotężna 503886.
1
Zł 50 — na nr.nr.: 409920 419276 456044
anfta.
493325 496867 50611.
Po raz drugi padły premie:
Zł 100 — na nr-nr.: 417833 482621Zł 50 — na nr.nr.: 410846 430955 453797
472909.

2 0 lat z a b r a k n i e jej wszędzie. — P r o d u k c j a
syntetycznego oleju ziemnego

Niemieckie Leuna - Werke. produ
(F) Nie powiemy niczego nowego,
Jeśli stwierdzimy, że nafta lub. jeśli kto kujące w roku 1934 — 230.000 tonn syn
woii — olej ziemny — Jest dziś podsta tetycznego oleju ziemnego, podniosiy tę
wą gospodarki współczesnej. Nie będzie produkcję w roku 1936 na 350.000, a w
również nowością, gdy powtórzymy za roku 1937 podwyższyły ją — jak głoszą
fachowcami, że nafta, jako naturalny statystyki niesprawdzone — do 850.000
produkt kopalniany, wyczerpie się tonn.
wkrótce całkowicie.
Ze strony technicznej sprawa jest
Zapasy jej wystarczyć mają na dwa rozwiązana już od lat. Gorzej sie jednak
dzleścla lat zaledwie. Skorupa naszego przedstawia strona gospodarcza, kalku
globu jest pod względem źródeł ropy lacyjna tego zagadnienia. Bowiem syn
zbadana już dokładnie^ Większych od tetyczny gaż ziemny jest trzykrotnie
kryć złoży ropy spodziewać sie trudno. droższy od naturalnego i wymaga wkła
Licząc się z tym co mamy 1 z odkrycia du kapitałowego okrągło DO 1 0 0 marek
mi nowymi, ale w terenach luż znanych na tonnę produkcji rocznej.
— szacować można światowy zapas
Niemcy przed tymi kosztami się nie
nafty w łonie ziemi właśnie na lat dwa
cofają,
bowiem nie mają innego wyjścia
dzieścia.
jak tylko produkować olei u siebie, sko
Skoro tedy era płynnej energii ma ro go w swej ziemi nie posiadają. Z dru
się skończyć — trzeba stworzyć ener giej strony są dane, że koszty te uda się
gię nową, któraby tę brakująca zastąpi zczasem zmniejszyć.
ła. Czego odmawia natura — to w y t w o
System prof. Bergiusa został ostat
rzyć musi wiedza.
Istotnie, wiedza ruszyła odrazu na nio uzupełniony metoda Pott-Broche.
podbój nafty. W tych warunkach, prze- Ten nowy wariant produkcji pozwala
dewszystkim w Niemczech stworzyli przypuszczać, że koszty wytwarzania
będą tańsze.
chemicy naftę syntetyczna.
Aby zilustrować stale wzrastające
zapotrzebowanie nafty przytoczmy kil
ka cyfr:
W roku 1913 — konsumcla świato
wa ropy wynosiła 78 milionów tonn.
Wi roku 1929 — konsumeja ta wzro
sła do 295 milionów, by wreszcie, w ro
ku 1935 wynieść 323 miliony. Roczny
Reumatyzm bardzo często powoduje zniekształcenie stawów,
wzrost od roku 1935 wynosi dokładnie
połączone z tak uporczywymi bólami, iż wywołują one u chore
10 procent.
go stany depresyjne.
Zatem sytuacja jest istotnie DoważUlgę w cierpieniach reumatycznych przynosi KLEROL. Uży
wany )e;t w postaci maści, wcieranej w schorzałe• miejsca, lub
na.

Groźne sygnały
reumatyzmu i artretyzmu!

WSPANAŁY DAR N A LOTNICTWO.

Zanotować należy hojny dar na zwiększenie
•iły obronnej Rzeczypospolitej, pochodzący ze
sfer przemysłu cukrowniczego, Prezes inż. Mau
rycy Przeworski w imieniu własnym i Bwej ro
dziny zadeklarował w tych dniach na ręce Gen.
Dyw. Inż. L. Berbeckiego Prezesa L.O.P.P, wpła
tę, kwoty zł. 100.900 na ufundowanie eskadry
samolotów typu R.W.D. 17 wraz z ekwipunkiem
spadochronów. Podkreślić należy z uznaniem, że
fest to do tej pory największy indywidualny dar,
złożony na zwiększenie kadr lotniczych.

płynu stosowanego do kąpieli. Dostarczany tą drogą do ustroją
salicylan metylowy, podstawowy środek antyreumatyćzny, wiysa się całkowicie w pory skóry. KLEROL nie zawiera żadnego
tłuszczu, dzięki czemu nie brudzi i nie niszczy bielizny.
Uśmierzając bóle doraźnie KLEROL nie tylko przynosi wielką
ulgę, ale przywraca humor I ochotę do życia.

I 111
Do nabycia w aptekach 1 składach aptecznych.

Skazanie za nawoływanie
do b o j k o t u

wyborów

Warszawa, 2 8 października
. Sąd grodzki w Przasnyszu skazał
na dwa miesiące aresztu Kazimierza
Czarnowskiego, prezesa zarządu powja
towego Stronnictwa,Narodowego za na
woływanie do bojkotu wyborów do Izb
Ustawodawczych.
Akt oskarżenia zarzucał Czarnow
skiemu, iż jako prezes zarządu powia
towego Stronnictwa Narodowego n i po
wiat przasnyski rozesłał do radnych
miejskich i gminnych listy,
do bojkotu wyborów delegatów na.zgro
madzenia okręgowe.

nawo
u
łą
jce

środka, w tym wypadku Tomaszowa, z tywy prezydenta miasta Antoniego Rąreprezentantami prasy nad szeregiem czaszka i grona obywateli —, odbyło s ę
aktualnych zagadnień regionu. Toma zebranie stu przedstawicieli społeczeń
szów po raz pierwszy bodaj w Polsce stwa Tomaszowskiego — na którym po
zdobył
się na takie bezpośrednie zetknie stanowiono stworzyć taką organizację
Wrażenia z wycieczki dziennikarzy łódzkich
cie przedstawicieli społeczeństwa mia lokalną, któraby dążyła do ożywieua
V.
| przepis ten wchodzi w życie. Miasto sta z prasą, by wspólnie radzić nad tym, życia intelektualnego i artystycznego w
Zetknięcie się dziennikarzy w Spale | otrzyma z tej racji około 2 5 0 tys. zł. co obchodzi najżywlej ten Interesujący mieście.
W ciągu trzech sezonów działalności
ośrodek naszego województwa. Na kon/ rezerwatem przyrody - przy zmro- ! Umożliwi to szerszą gospodarkę,
Towarzystwa
odbyły się liczne impre
ierencję
przybył
z
Łodzi
naczelnik
Dr.
ku przy jesiennym poszumie głębokie- > Trzecią kwestią, w które] znów me
i
J
jw~.~ „ — .
podobna nie przyznać racji Tomaszo Stanisław Wrona w towarzystwie kpt zy i koncerty. W listopadzie b. r. zo
go lasu, dla nas, mieszczuchów, miało wowi Maz. jest fakt, że to uprzemysło K. Kowalskiego.
stanie oddana do użytku publicznego or
swój nieodparty urok. W rezerwacie wione, tętnące życiem i pulsujące go
Zagaił konferencję w
obecnośsci ganizowana przez Towarzystwo Bib
żyje obecnie do 60 sztuk bizonów i żu rączkowe miasto nie jest siedzibą po około 60 osób prezydent Rączaszek, o- teka Naukowa oraz czytelnia czasopism
brów. W ubiegłym tygodniu spotkało wiatu, że mieszkańcy jego zmuszeni są mawiając kolejno wszystkie potrzeby naukowych i artystycznych.
to stadko nieszczęście: zdechło małe żu- udawać się do Brzezin, odległych o 45 miasta i zamiary władz miejskich na
W celu udostępnienia imprez arty
brzątko, chorowało na pryszczycę, a kilometrów. Ale i to musi corychlej ulec przyszłość. Wiceprezydent Gajewski o- stycznych szerokim warstwom społe
matka nie pozwoliła się zbliżyć doń le zmianie.
mówił zagadnienie opieki społecznej i czeństwa oraz w celu skoordynowania
karzowi, zdechło z głodu, nie mogąc
Zadania Zarządu Miejskiego w za pomocy zimowej. Interesująco przedsta wszelkich poczynań lokalnych z tej dzie
ssać, a butelki samica nie dopuściła.
kresie świadczeń opiekuńczych, leczni wia się działalność Komitetu Pomocy dziny, została powołana z inicjatywy
, Ale dlaczego pokazano nam Spałę i ctwa bezrobotnych, opieki nad psy Dzieciom i Młodzieży. Działalność tego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Litera
zwierzyniec, dolinę Pilicy, Teofilów? chicznie chorymi itp. — są tak znacz Komitetu objęła: 1) dożywianie dzieci, 2) tury i Sztuki Międzyslowarzyszeniowa
Aby wykazać, że Tomaszów, ten bie ne, że przekraczają finansowe możli - kolonie i półkolonie letnie, 3) pomoc o- Komisja Artystyczna (MKA.).
dny Tomaszów — leży w przeuroczej wości gminy. W zakresie udzielenia bez dzieżową, 4) zakup podręczników szkol
W okresie od daty powołania do
okolicy, w dolinie Pilicy, w odległości robotnym efektywnej pomocy pienięż nych, 5) akcję sanitarno - higieniczną, kwietnia 1938 r. MKA zorganizowała
parunąstu kilometrów od Spały, która nej, czy też w naturze w okresie zimo 6) ogród jordanowski, 7) organizowanie imprezy, szereg koncertów i wieczorów
w szacie jesiennej wygląda jak zacza wego nasilenia bezrobocia wyręczana gwiazdki i święconego dla dziatwy artystycznych, z których skorzystało
rowany ogród z bajki.
jest gmina przez pomoc społeczną, (Ko szkół powszechnych. Akcja dożywiania w roku bieżącym 4.800 osób, w tym
Może z tych lasów przepięknych mitet Pomocy Zimowej, świetnie wy dzieci w roku szkolnym 1936/37 obej 2.525 osób bezrobotnych z bezpłatnych
Spały, z tych uroczysk nad Pilicą czer wiązujący się pod kierownictwem wice mowała 1.800 dzieci.
biletów wstępu.
pią tyle mocy włodarza Tomaszowa, prezydenta dra Gajewskiego).
Dyr. Pawłowski mówił o bolączkach
Pod względem rozbudowy ogródków
by walczyć z tyłoma przeciwnościami,
szkolnictwa
tomaszowskiego, dr. MitWielką troską Zarządu Miejskiego działkowych Tomaszów jest pierw
jakie stwarzają tu przedziwne okolicz
, telstaedt o zagadnieniach zdrowotnych
jest szkolnictwo, zwłaszcza powszech szym miastem w województwie.
ności, w jakich miasto się rozwija.
ne. Istnieje 10 szkół powszechnych, mie
Pani prezydentowa Rączaszkowa ; i o ośrodkach zdrowia, inż. Braun o
Tomaszów jest jeszcze tym dziwniej
szczących 6.800 dzieci. Przyrost dzieci składała sprawozdanie z . działalności i budowie dróg. P. Kiermas wysunął trzy
szy, że stanowi osiedle miejskie, leżące
w wieku szkolnym jest b. duży. Są tak tak wyjątkowej i znów jedynej na tere aktualne postulaty Tomaszowa: Inspek
na terenie... 3 województw: — łódzkie
że szkoły średnie, ale prywatne i miej nie naszej prowincji instytucji, jaką jest cja pracy w Tomaszowie, sąd pracy na
go, warszawskiego 1 kieleckiego. Rezul
skie. Brak absolutny gimnazjów pań Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Lite miejscu i rozwiązanie kwestii bezrobo
tat tego dziwactwa jest dla Tomaszo
cia. W dyskusji zabierali glos: naczel
stwowych. Starania o szkołę państwo ratury i Sztuki.
wa bardziej niż przykry, bo tu chodzi
wą w Tomaszowie trwają.
Któżby pomyślał, że w nawale tylu nik dr. Wrona, p. Kokular, prez. Rąmiastu o finanse, o dochody, które z
kłopotów
1 trosk o rzeczy najbardziej czasrsk, wiceprez. Gajewski j inni.
Punktf m kulminacyjnym wycieczki
racji
przemysłu słusznie mu się należą.
racji p r z e m y " » i u s # . m v •>•«
..»«.>«».-,-1
- .
V czasie obiadu, wydanego przez
przyziemne, bo o byt codzienny szero
Ten nienormalny stan rezczy zostania jest konferencja prasowa*w Zarządzie kich mas — znajdą się w Tomaszowie ! miasto na cześć prasy łódzkiej przemausunięty.
Ostatni
bowiem
Seim
spra- j MleJskhrd,
naktórą
prezydent wszyst
Rącza- ludzie, którzy dość mają energii i dobrej j wiali starosta brzeziński mgr. Tadeusz
szek zaprosił
przedstawicieli
UCH"
i v T.,Ł •
—
—
—
_
wę tę wyregulował, uchwaleniem no kich poważniejszych organlzacyj spo wol', aby pomyśleć także o kulturze ! Reindl, prezydent Rączaszek, red. Raweli do ustawy o podatku dochodowym. łecznych w Tomaszowie. Je=t to jedy- tych mas. A jednak tacy ludzie w Toma | chalewsk , członkowie Zarządu Miej
skiego i t d.
szowie się znaleźli.
fOOaieK ten
1*511 będzie
ŁIV"»'"W > T | n o v a n . ł
p
«» ,
,
Podatek
wpłacany v^>
po połoI
JAN W O j T Y Ń S K i
wie Warszawie 1 Tomaszowie Mazow. na i pierwsza dotąd tego rodzaju reg.oW dniu 20 listopada 1935 r. z inicja
HJj ten J»osob od 1 stycznia 1 9 3 9 roku nalna narada przedstawicieli danego oJ
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Kurier Handlowo-Przemysłowy
£~
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Sytuacja gespe- Ożywienie w branży konfekcyjne]
u

Obroty październikowe o 25 proc. wyższe niż w r, ub.
Poważne tranzakcje ze Śląskiem Zaolzańskim

V a r d d czynników, które w a t ą wiele. w pocsynaniach
Francji na terenie międzynarodo
w y m — a k t ó r e nie są wystarcziijąco doceniaSezon zimowy w przemyśle i han
ne _ Jest ie| ;połoienie gospodarcze.
Ijdlu konfekcyjnym rozwija sie w roku
Polityczny kryzys wrześniowy zastał Ją w
' bież. w sposób pomyślny. Po krótko
łazle p o c z ą t k » v i odzyskiwania równowagi gos
trwałym okresie zastoju, wywołanego
pod arcze), początkowej—ale Jeszcze bardzo da 'napiętą sytuacją polityczną
z począt
lekiej od doskonałości. Zresztą tuż pitzed samym kiem października, reszta miesiąca ukryzysem — o d sierpnia począwszy cyiry pro plynęła pod znakiem wyjątkowo silne
dukcji wszystkiej miarodajnych gałęzi poczęły go ożywienia.
zndw .wykazywać niepokojący spadej;,
e

W sumie obroty październikowe w

Jaśniejszym piunktem horyzontu, francuskie
'handlu konfekcją osiągnęły poziom nicgo jest poprawa bilansu handlowego/ w ostatnich
notowany już od kilku lat. Zdaniem kumiesiącach' Niedobór bilansu tego/ (z wyłącze
piectwa —- rozmiary tranzakcyj w paź
niem handlu macierzy z koloniami) w e wrześniu dzierniku będą o jakieś 25 proc. wyższe
1937 roku wjttPełł R^nad miliard irłanków, a w « od obrotów z października roku ub
wrześniu tego rokai około 600 mil. fr. Rozumie
W wyniku znanego popytu zapasy
alę, że malenie niedoboru bilansu
handlowego^
konfekcji, jakie producenci przygoto- 1
ułatwia obronę kursu f r a n k a .
Ceny
p ° kr4lki<\J pauzie — - z n o w u z w y i ka)ą. Przy fyn — co jest doniosłe, dlą kosztów
utrzymania — wzrastają', silniej ceny dctallc/jnc
aniżeli hurtowa.
Wskaźnik cen detalicznych
przez rok — od prześnią' zeszłego do września
tego roku — podniósł się z 642 na 708 (Francja
oblicza swój wskazuik ciągle wedfug stanu z ro
k u wojny światowej^; podwyżka więc uchwyco
na statystycznie wyiSosl okrągło dziesięć proc.
Dzięki znanym
posunięciom .skarb znalazł
sposób na wyrównanie' „matematyczne" swego
zadłużenia w instytucji emisyjnej, 'Wynikłego w
związku z mobilizacją n a „wojnę",
której nie
było". Zaopatrzył się też w k r e d y t y , krótkoter
minowe, pozwalające na przebrnięcie z biedą
na pewien czas.
Podstawowe zagadnienie Jest Jednak, czy,
w polityce finansowej Francja zdoła przejść o d
systemu ,,z rąk do ust" do warunków balrdziej
ustabilizowanych. Łączy się to w sposób zrozu
miały z ogólnymi problemami gospodarczymi 1
socjalnymi Francji.
Sprawa w gruncie rzeczy — o ile się'Ją uJmie zgrubsza, szematycznie — jest bardzo p r o .
sta. Ciężar gatunkowy Francji w polityce mię
dzynarodowej zależy o d napięcia je) produkcji
i zbrojeń, Jedna i drugie zależą od miary namoograniczania się, Jakie sobie Francuz zechce na
rzucić. Okres wysiłku zbrojeniowego nie dla się
W szczególności pogodzić z równoczesną rozbu
dową ustawodawstwa o placach I pracach. Po
między aspiracjami mocarstwowymi Francji a
miarą Jej wysiłku gospodarczego rozpiętość oka
zała się nadmierną. Jest to niewątpliwie Jedna
z przyczyn upadku Jej roli w polityce międzyna
rodowej. Rozstrzygające dla przyszłości będzie
w Jaki sposób Francuz zechce ową rozpiętość
zmniejszyć.
u.

Jednolity regulamin giełd
t o w a r o w y c h w Polsce
Odbyło się posiedzenie komisji regu
laminowej Związku Giełd Zbożowo-To
warowych, na której przedyskutowano
poprawki nadesłane przez poszczególne
giełdy do projektu ogólno-polsklch wa
runków handlowych na giełdach towa
rowych.
Należy zaznaczyć, że dotychczasowe
różnice między warunkami obowiązują
cymi na poszczególnych giełdach, utrud
niały obrót towarowy pociągając za so
bą niejednokrotnie szereg komplikacyj
prawnych. Uzgodnienie więc tych r o z 
bieżności stanowi duży sukces w pracy
kodyfikacyjnej Związku Giełd na odcin
ku handlu ziemiopłodami i przetworami.
W tych dniach Rada Związku Giełd
Zbożowo-Towarowych w Warszawie
obradowała sad projektem komisji usta
lając ostateczny tekst ogólno-polsklch
warunków handlowych) które wejdą w
życie na wszystkich giełdach towarowozbożowych w kraju z dniem 1 stycznia
193t r. (wc)

D n ' a 6-io listopada
wszyscy do urn
wyborczych

wali na sezon zostały w październiku
wyprzedane. Skłoniło to producentów
do dalszego zwiększenia wytwórczości,
to też zarówno przemysł konfekcyjny
jak i chałupnictwo łódzkie i okoliczne,
pracuje obecnie bardzo intensywnie.
O ile chodzi o odbiorców — to w
bież sezonie bardzo dużo kupowało po
raz pierwszy po kilkuletniej przerwie
Poznańskie i Pomorze. Dalej sporo kon
fekcji kupili w październiku również w
Łodzi odbiorcy z Górnego Śląska.
Produkcja konfekcyjna nawiązała już
również kontakt handlowy ze Śląskiem
Zaolzańskim i wysłała tam w paździer
niku znaczne partie towaru. Okazało

Przemysł łódzki w obronie swych
B i r z e c f s J a w i c a e l i w
O d a A s k u
W dniu 27 bm odbyło sie w lokalu na tych prpedstawicieli (grzywny, aresz
Zrzeszenia Przetwórców Przemysłu ty, konfiskaty itd.), ci ostatni zwrócili
Włókienniczego posiedzenie przedsta się do tutejszych sfer włókienniczych
wicieli poszczególnych firm oraz zrze z prośbą o złagodzenie rygorów, od
szeń przemysłowych w sprawie sytua nośnie udzielania kredytów.
cji, w jakiej się znajdują przedstawicie
Po długotrwałej dyskusji, postano
le łódzkich firm włókienniczych w wiono żadnych zmian w poprzednich
Gdańsku.
uchwałach nie przeprowadzać i w dal
Jak wiadomo, w swoim czasie, w szym ciągu towarów na kredyt nie wy
związku z wywieszeniem przez finny syłać, dopóki wspomniane wywieszki
gdańskie wywieszek z napisami „Żydzi nie zostaną przez firmy gdańskie usu
niepożądani" oraz na skutek interwen nięte
cji przedstawicieli łódzkich firm w
Wobec tego, że uchwała ta wpłynąć
Gdańsku, wszczęta została wśród tu
i
1 1
_
«
t
i i
I
tejszego przemysłu i handlu akcja, któ może na dalsze pogorszenie slęlosu
ra doprowadziła do tego, że przerwane przedstawicieli tutejszych, firm włókienzostały transakcje kredytowe z tymi niczych w Gdańsku, postanowiono wy
odbiorcami w Gdańsku, którzy wyżej łonić specjalny komitet, którego zada
wymienione napisy wywiesili
niem będzie czuwanie nad sytuacją
przedstawicieli
łódzkich na
Obecnie, wskutek presji wywiera'iej'engo
Miasta Gdańska.
(h)terenie Wol

się bowiem, że Śląsk Zaoizański stano
wi bardzo poważny rynek zbytu dla kon
fekcji łódzkiej, przy czym perspekty
wy zbytu dla odzieży na tym terenie
są narazie przynajmniej znacznie lep
sze, niż dla innych artykułów włókien
niczych. Sprzedaż konfekcji na Śląsk
Zaoizański nosiła w większość wypad
ków charakter transakcji gotówkowych.
Obok bezpośrednich transakcyj konfekcjonerów łódzkich z kupiectwem na
Śląsku Zaolzańskim, duże partie odzieży
kupiły również dla Śląska Zaolzańskiego większe firmy górnośląskie, które
otworzyły swe oddziały w większych
miastach tej części kraju. Zdaniem kenfekcjonerów transakcje ze Śląskiem Za
olzańskim zapowiadają sie również i na
przyszłość bardzo poważnie.
O ile chodzi o poszczególne rodzaje
i gatunki konfekcji — to największym
popytem cieszyły się w październiku
palta męskie i damskie, natomiast zbyt,
ubrań był słabszy. Największe powo
dzenie miały palta męskie w jasnych ko
lorach — szarym, beige, damskie zaś w
kolorach bleu, bronz. Transakcje zawie
rane były ostrożnie, przy czym wobec
dużego popytu na odzież zlecenia klijenteli nie były wykonywane w całości.
Przy transakcjach kredytowych pokry
cie nie przekraczało 120 do i 35 dni, so
lidni prowincjonalni odbiorcy dostawali
towar częściowo na rachunek otwarty.
Wypłacalność w branży konfel%cyjTT J P I U W M I N U O W
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Niejednolita tendencja

\v

niwo

e r n i k u byłanadobra,
O ile ikoniunktura
rynku wewnę
trznym w dziale konfekcyjnym układa'
się obecnie w sposób pomyślny, o tyle
sytuacja na odejnku eksportowym przed
stawia się nadal niezadawalniająco. Na
pływ zamówień dla eksporterów kon
fekcji nie zwiększył się w październiku
i znajduje się nadal na niskim poziomie.
(w)

n

e

jw

p a z d z

n a r y n k u
0 e W o w » j m
Na rynku walorów notowano w dniut wej (ciągnienie 2 listopada) do 43 w pła
wczorajszym tendencję niejednolitą. Z| ceniu 44 w żądaniu. 4 proc. pożyczka
papierów procentowych 4 proc. pożycz konsolidacyjna uległa zniżce o 25 punk
dla swoich k l i e n t ó w
ka dolarowa oraz 3 proc. pożyczka In tów, spadając do 68.25 w płaceniu,
Jak już donosiliśmy, PKO podjęła w
westycyjna II emisji wykazały, w zwią 69.25 w żądaniu. Na łódzkim rynku pry
zku ze zbliżającym się ciągnieniem, ten watnym 5 proc. pożyczkę konwersyjuą tych dniach inicjatywę stworzenia dla
dencje mocniejszą. Natomiast dla pozo obracano po kursie 68.88—69.88. 4 I pól swej klienteli specjalnej „poradni", któ
stałych papierów procentowych tenden proc. pożyczka wewnętrzna zniżkowała rej zadaniem będzie spieszyć z życzliwą
cja była cokolwiek słabsza. Obroty pa o 25 punktów, spadając do 65.50 w pła i przyjacielską radą w różnych trudnych
pierami wartościowymi były niewiel ceniu, 66.50 w żądaniu. O 25 punktów do rozwiązania problemach życia co
kie. Zdaniem sfer giełdowych tłumaczy zniżkowały również 4 1 pół proc. listy dziennego. Jak się dowiadujemy, PKO
udzielać będzie porad we wszelkich spra
się to zbliżającym się ultimatum.
ziemskie do 63.75—64.25.
Z papierów procentowych państwo
Z papierów proc. prywatnych 5 proc. wach związanych z gospodarką pienięż
wych 3 proc. pożyczka Inwestycyjna j łódzkie listy zastawne serii XK. uległy ną, lokatą kapitałów, układaniem budże
I emisji uległa zniżce o 25 punktów do, zniżce o 25 punktów, spadając do 65 w , tów
; " " domowych,
— » " — ™planowaniem
7 » * r
,wydat83.75 w płaceniu, 84.75 w żądaniu, 3 płaceniu, 65.50 w żądaniu. Z papierów ków, wyjaśnianiem przepisów flnansoproc. pożyczka Inwestycyjna I I emisji dywidendowych akcje Banku Polskiego! wych, jak również w sprawach zawodo
zwyżkowała o 25 punktów, dochodząc', zwyżkowały o 50 punktów, dochodząc, wych 11. p. - i to udzielać będzie wszel
do 85.13 w płaceniu, 86.13 w żądaniu, do 125.50 w płaceniu, 126.50 w żądaniu kich tych porad zupełnie bezinteresow
25 punktową zwyżkę zanotowano rów- Dla pozostałych papierów tendencja nie i bezpłatnie.
nież dla 4 proc. prem. pożyczki dolaro-'była słabsza, (y)

P.K.O. tworzy poradnią
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Znaczny wzrost produkcji żelaza

Umowa handlowa
polsko-japońska

Zawarta ostatnio nowa umowa han
i s i a l i w
P o l s c e
dlowa polsko . japońska ujmuje obroty
Światowa wytwórczość surówki że 1.204 tys. ton. Wskutek tego Polska zaj
między obu krajami w ramy tranzakcyj
laza w roku 1937 osiągnęła 103.511 tys mie w produkcji światowej 10-te miej wiązanych. Umowa podaje miedzy in
ton wobec 91.571 tys. ton w r. 1936 i sce (dotychczas miała 14-te) po Indiach nymi listę towarów dopuszczalnych do
78.909 tys. ton przed wojną, t. j . w r, Brytyjskich, a przed Czechosłowacją, obrotów, grupy towarów, w ramach któ
1913. Widzimy z powyższego, że pro Kanadą, Włochami itd.
rych można dokonywać wiązania oraz
dukcja żelaza w roku ubiegłym podnio
Światowa produkcja stall wynosiła relacje wywozu do przywozu w ramach
sła się znacznie w. stosunku do r. 1936, w r. 1937 135.335 tys. ton wobec 124.395 poszczególnych tranzakcyj.
przekraczając poważnie cyfry produk tys. ton w r. 1936 i 76.568 tys. ton w r.
W związku z tym została wydana
cji przedwojennej. Wzrost wytwórczo 1913.
Oznacza to również poważny przez ministerstwo przemysłu i handlu
ści wykazują wszystkie państwa z wy wzrost.
specjalna instrukcja w sprawie obrotów
jątkiem Hiszpanii, w której produkcja ze
Polska, której dotychczas przypada z Japonią. (Is)
względu na wojnę domową uległa
zmniejszeniu. Bardzo silnie wzrosła w ło 11-miejsce w produkcji światowej,
szczególności
produkcja w Stanach wysunie się obecnie po powrocie Śląska
Wydawnictwo ) ) R E
U B L
K A
Zjednoczonych, w Polsce, w Czecho Zaolzańskiego do Macierzy na 10-te
miejsce.
Produkcja
hut
polskich,
która
słowacji, w Luksemburgu 1 w Anglii.
SR. Z ocr. pdp.
Dzięki przyłączeniu Śląska Zaolzań- w 1937 r. wynosiła 1.452 tys. ton stall, A d m i n i s t r a c j a w W a r s z a w i e
skiego do Polski wytwórczość surówki wzrośnie po otrzymaniu zakładów w
w Polsce, która w 1937 roku wynosiła Trzyńcu | Bogiuninie do 2.207 tys. ton.
724 tys. ton, podniesie się obecnie do
(pp).

p

| «

ul. Wierzbowa 11. tel. 310-18
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« ? ! ! ! i I Konferencja w Rozgłośni Łódzkiej

Warszawa, 28
Na deUisJBzym zebraniu giełdy
(fieldy walutowo
dewizowtj w Warszawie tendencja dln dewiz
była nltlMkiBlita, pray obrotach nialyoh, Koto-,'
waiwi Amsterdam 289.40, Bruksela 90.10, Lonm A Ł ,
7
5.31,50, Nowy Jork-kabel
S3

N o v

z przedstawicielami towarzystw śpiewaczych
z całego województwa

J t , r k

Niedawno z inicjatywy Rozgłośni Łódzkie) tpoły muzyczne mogą znaleźć szerokie pole do
odbyło się zebranie prelegentów radiowych w popisu.
Sztokholm 130.70, Źlirych 120.85, Bank Polski sprawie omówienia najaktualniejszych zagadnień
Kiedyś istniał pogląd o nleradiofonicznoścf
PtMil aa dolary amerykańskie 3,38,50, kanady! programu łódzkiego 1 Ogólnopolskiego, oraz na produkcji chóralnych. Dziś pogląd ten wobec
jkla 8.24, llorany holenderski*. 288.40, franki: leżenia ściślejszego kontaktu a ludźmi piszą postępów technicznych z jednej strony, a umie
francuskie 14,13, uwajoarsklo 120.35, funty an cymi dla mikrofonu. W dniu wczorajszym od jętnego przystosowania się chórów do wymagań
Sielskie 25.27, palestyńskie 24,50, guldeny gdań byta się w Rozgłośni Łódzkiej druga z kolei kon mikrofonu — stał się nieaktualny. I to właśnie
akio 99.75, belgi belgijskie 89,85, korony czeskie ferencja z wykonawcami programów, lecz tym zagadnienie było między innymi tematem kon
odcinki do 100 koron 10.40, norweskie 126.85, razem z przedstawicielami związków i towa< ferencji, bowiem zagadnienie techniczne pracy
duńskie 112.63, uwedzkie 130.05, marki fiń- rzystw śpiewaczych z terenu całego wojewódz radiowej odgrywało i zawsze odgrywać będzie
sklei l i . LIRY WIOTKIE
odcinki DO 100 lirów 1 8 . 6 0 , | , ŁÓDZKIEGO, w KONFERTTTCH wzięło udział 36 ogromną rolę. Resortowi kierownicy Wydziału
PRZEZIĘBIENIE'?
m
»^*y?ilUŁ^'t-łŁ*JffiSf»,SSw« m
a lołób, W tym ZARÓWNO CZŁONKÓW ZARZĄDU, JAK 1 Programowego Rozgłośni Łódzkiej sprecyzowali
DESZCZOWE pogody i sło
PAPIERY PROCENTOWE. DLA P » p i e r ó w l
^
^ POSZCZEGÓLNYCH CHÓRÓW.
cechy idealnego chóru radiowego, zwracając
TA uprzyjajc; g r y p i e I prze
PROCENTOWYCH tendencja była Utrzymana", przy
Zebranie zagaił dyrektor Rozgłośni Łódzkiej uwagę na keniecznoość obrania konsekwentnej
WI%KLAYCH obrotach 4 I pól proc. poi. wewnętrz
ziębieniu. Ś R O D K I E M sto
p. Stanisław Nowakowski który na wstępie za linii repertuaru, wskazując również na koniecz
NĄ. Notowano! 3 proc. inwestycyjna I-sza em*
s o w a n y m PRZY g r y p i e ,
znaczy], £e konferencja ta Jest pierwszym kro- ność odpowiedniego opracowania utworów, pod
83.75, II-GO emisja — 84.88, seria 94.30, 4 proc kiem do osiągnięcia wzajemnego porozumienia kątem widzenia potrzeb mikrofonu, który wy
p r z e z i ę b i e n i u , GORĄCZCE,
DOLKROWA 43, i i pół proc, wewnętrzna 65.50
między Rozgłośnią, a stowarzyszeniami śpie maga złagodzenia kontrastów dynamicznych 1
dreszczach, ł a m a n i u w
4 proc. konsolidacyjna 58.23, drobne odcinki 68 waczymi.
wyraźnej artykulacji tekstu.
5 PROC, KONWERSYJNA 68.86, 5 proc. m. Warszawy
kościach
S a l a b l e t k i TOGAL,
Rozwijający się wciąż program Rozgłośni
Zebranie to niewątpliwie usprawni współ
Z 1933 R. 72.5O—72.25—72.50, 5 proc, m. W B T - Łódzkiej, zwłaszcza na odcinku muzycznym,
które przynoszą; ulgę.
EŻAWY t 19SS R.fO—49.7B, 3 proc. m. Warsanwy stwarza wspaniałą perspektywę przed zespoU- pracę Rozgłośni z zespołami chóralnymi I w du
T a b l e i k i TOGAL p o w o d u j ą
SLLTE 78.50, 3 PWE. kolejowa 68.50, 4 I pół proc _mj chóralnymi, zwłaszcza w aktualnym progra- żym stopniu podniesie poziom tej kategorii
s p a d e k GORĄCZKI I N I E w y ZIEMSKI* 64.25—63,75, 5 I pół proc. oblig. m •mie jesienno-zimowym, dzięki wprowadzania od- audycy)
w o ł u j ą ubocznego UJEM
WARSZAWY V I EM. - 79.
Qcinków porannych i audycyf robotniczych, zeNEGO działania. DO N A 
AKCJE. NA rynku akcyjnym tendencja bylal
•
słabsza, przy obrotach małych, Notowano: Bank
B Y C I A -w K A Ż D E J A P I E C E .
POLLKL 125.30, Cukier 36, Węgiel 33—34.75, ModfstJÓW 20.50, Ostrowiec 63.75—63.30, Staracho
WICE 43.75, Żyrardów 58.37.
W OBROTACH prywatnych dokonano następu
wolno etsmitować?
JĄCYCH TRAOZAKOYJI 3 prpc. państwowa renta
JRFAMSKA ODCINKI po ł.OOO złotych — 55.25—52,
Program dzisiejszych wyścigów przewiduje
W
łączności
z aktualna nadal spra dziesięć
ODCINKI PO 500 słotyoh 58.73, Rudzki 11.80,
gtmitw, 1 których najbardzlef intere
wą eksmisji z lokali handlowych Izba sująco zapowiada SIĘ gonitwa PIATA „Mości
8 proc'potyczka szkolna
78.
Przemysłowo-Handlowa w Łodzi przy księcia" o nagrody 5000 zl I gonitwą siódma—
Z GIEŁDY ŁÓDZKIEJ.
NA Wbzora|seym zebraniu giełdowym w Łó pominą, że w myśl art. 2 lit. m ustawy handicap Pickwicka również o nagrody 5000 zł.
Szczegółowy program dzisiejszych gonitw
DKI noldwanoi dolarówka 42.75—42.65, poi. ln-| o ochronie lokatorów, przepisom owej
WMilyeyJha T-sza em. 84.00—83.73, poi. inwesty ustawy nie podlegają lokale przedsde- przedstawia się następująco:
D r i a ł rsfieialni' Ł.O.7.P.W.
CYJNA II-GA emisja 8S.O0—84.83, poi. konsolida
Gonitwa pierwsza. Nagroda 1600 zł. Płoty.
CYJNA 68.30—88.25, POI. Wewnętrzna 66.00—65.75, blorstw handlowych z wyjątkiem lokal!
Dystans 2400 mtr
POI. KONWERSYJNA 68.7S—68.50, Bank Polski _ zajętych przez przedsiębiorstwa, zali
Bedulnka J. Clchowskiego, Centaur II st.
138.00—1M.0O. Tendencja utrzymana.
czone na rok 1935 do przedsiębiorstw„Nałęcz" Doża st. „Leliwa", Indus J. Boryz dnia 28 października 1938 r.
okiego, Margas st. „Zygmunt" Ondee st. „Le
handlowych IV-ej kategorii.
Z GIEŁDY ZBOŻOWEJ W ŁODZI.
liwa", Ortolan T. Falewlcza, Pyczna J. O. NauZFTO 14.60—-14t.$5i rzepak ozimy 42.00—44.00
1 Poniżej podaje się do wiadomości klubów
Wobec powyższego stosunek najmu rtiża, Tęcżyri M. Jackowskiego.
SIEMIĘ IMANE 48.00 -49,00. Reszta notoWań bez
dalszy ciąg rozgrywek o mistrzostwo ŁZOPN
odnośnie lokali, zajmowanych przez Gonitwa druga. Nagroda 2000 zł. Dyst. 1800 m. (Runda jeSienna):
ZMIANY. TENDENCJA spokojna. — Ogólny obrót
Cyrkori J. Schllngmarina, Aigokaros K. Hal
przedsiębiorstwa Handlowe lll-ej kało1566 ton,
KLASA A
gerii opiera się na dhiówie strotl względ ko, La Velna A. hf. Rostworowskiego, Lir II
Niedziela, dnia 6 listopada 193S r.
A. Danllczukai Miss Palu st. „Iwno", Plraunie w kwestjach nieunormowanych limo dello
Boisko WKS gOdz. 11: WKS - Sokół Pab.
J. Boryckiego Ward A. Orpiszewskiej;
Boisko SKS godz. 11: SKS - P T C .
wą
na
odnośnych
przepisach
Kodeksu
Warszawa,
Gonitwa trzecia. Nagroda 1800 zł. Dyst. 1100 m.
Boisko KP Zjednoczone, godz. 11: KP ZjedZobowiązań. W konsekwencji stwierdzić Oalete W. PlatowskleJ, Oella W. hr. Pinlń. noczone — ŁTSG
Wczo- Przed Przed
wypada,
Iż
w
braku
Specjalnych
źaStrze
sklego I E. Kownackiego, Glagolica A. TttńDziś
Nazwa papieru
Boisko Sokoła Pab- godż. I I : Burza — Wima
ta)
mles, roklen żeń umownych żądanie podwyżki czyn skiego, Intryga II H, Broszkiewicza. Kastyla |
,
Stadion w Zgierzu, godz. 11.30: Sokół Zfszu przez właścicieli, nieruchomości jest A. R. Dlszbwsklego, Kostrzewa A. R. Olszow - U.T Ib.
KIEGO,' Llgawka l L. baf, Kronenberga, Ma
68.50
80—
83.75 84—
dopuszczalne i spowodować rribże W ra S
3b/ IHW. 1. em.
KLASA B
Selassie A. Budnego, Maryna H. Ruciń- i
Niedziela, dnia 6 listopada 1938 r.
zie1 odmowy- wyrok zasądzający eks dame
skiego.
Partyzant
F
Szaniawskiego.
Pleine
de
55.25
Boisko UT, godz. 111 Bar Kochba — Makabl
65.50 65.88 6 3 —
misję.
4l/,o/» Wewn.
charme M. Gawlowicża, Urat J. Scntingmahna, ,
Na dwie godz przed wszystkimi zawodami
Warszawlahka M. Mieczkowskiego.
61.75
Równocześnie jednak Izba nadmienia Gonitwa czwarta. Nagroda 2000 zł. Dyst. 1800 m pierwszych drużyn odbywają sie zawody o mi
68.88 68.75 6 7 —
*,o/ Konwers.
strzostwo rezerw.
że celem złagodzenia skutków, mogą
UetieWa J. Frohmana, Hpkei Z. Dobięckiego |
2. Wyznacza sie dalszy eiag rozgrywek o
38,25
3
8
—
42.73
43—
cych
wyniknąć
z
wyłączenia
lokali
Dolarówka
Kld st. i.Jordan", Kyptls M. Bersona, Lojien- mistrzostwo klasy B grupy pabianickiej:
przedsiębiorstw handlowych z pod o- grln A. Mieczkowskiego. Nowina A. Mieczkow I Niedziela dnia 6 listopada 1938 i.
54—
62—
63.75 6 4 —
L. Ziem.
\
Boisko KE Pabianice, godz. 14.30: KftiSchechrony lokatorów na podstawie przepi skiego, Okfźa 'L, BukoWleckltgo.
Gonitwa pi«ta. ^Moścl księcia" Nagroda 8000 zł ender — Sokół Zd. Wola.
sów
art.
2
pkt.
m
ustawy
o
ochronie
,
Dystans 1100 M
Boisko W Rudzie, godż. 12,30. RTSd II 6o/ L.Warsz. 1933 72.50 73.50 69.25 61.25
lokatorów (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 297
Big Ben A. TufiSklegbj Le Plrate st. .Wie Huragan II. O godz. 14,30 RTSO — Huragan.
z 1936 r.) dekret Prezydenta R. P. z dn. rzbno", Mamisia M. Bersona. Perkun M. ks
Boisko w Zd Woli. godz. 14,30: Tur Zd.
65.75 55.75
8o/„L.Ł6tt* 1933
Wola — Strzelec Sieradz
29. IX. 1936 r. (Dz. U; R. P. Nr. 74, poz. Lubomlrsklej, Sahara K. i S. Enderów.
Niedziela, dńla 13 listopada 193S r.
525 z 1936 r.) ustali specjalne przepisy Gonitwa szósta. Nagroda 1500 zł. Sprzedaźnn.
125.50 125— 121.50 105—
Bank Polski
Boisko KE Pab. godz. 14,30 Kfnśchender —
Dystans 2100 mtr.
o możliwości ewent. odroczenia eksmi
RTSO. Godż. 12.30:, Kruscherider II —. RTSO I I
50.40
87.50 8 2 —
sji z lokali handlowych I przemysło , Canzotia L; Bukowieckiego, Dora Ś. I F.
Lilpop
Boisko w Zd. Woli, godz. 14,80: Sókól Zd.
Karlihgcrów, Florencja III W. Lewandowskiej,
wych.
Hagar A. Budnego, Klucznik L. J- bar. Kro-Wola - Tur Zd. Wola. .
33.30.
57—
6
0
—
Żyrardów
.
Na zasadzie owego dekretu w spra nenberga, Lagilni st. ..Iwnb". Mariasz B. Su- Boisko w Ruflzlt, gódż. 14.30 Huragan -=»
wach
o eksmisje z lokalu handlowego lelewicżai Mlxt st. ..Jordan ' NtbrflSka T. Kot- Strzelec.
3 Wyźtiacża sio zawody b łyłtłf mistfzn
NOTOWANIA BAWEŁNY
Olimp st. Nałęcz.
Sąd na wniosek najemcy — uwzględ lftrżeWskieJi
z dnia 27-go października 1938 r.
Gonitwa siódma. Handicap Pickwicka. Nagroda klasy B ŁZOPN na rok 1937-36:
Niedziela, dnia 20 listopada br boisko KP
NOWY JORKi Loco 8.80, listopad 3.52 gru niając stosunki gospodarcze najemcy i
5000 zł. Dystans 1C00 mtr.
dzień 8;Wi styczeń 8,39, luty 8.38, marzec' 8.37 wynajmującego, w szczególności poło
Caprl H. BroszJklewicza, Derwisz III M- Bro Zjednoczone, g. l i i KP ŻJednbcz. — Wima II.
4. Wyznacza się zawody b tytuł mistrza
kwiecień 8.29, maj 8.21, czerwiec 8.14, lipiec żenie najemcy, w jakim znalazłby Się w nlkOWSkle), Eh Avant L. Schwelżera, Kerry M.
8.07, sierpień 7.99, wrzesień 7.91. październik] razie wykonahia eksmisji, czas trwania Bersona, Lulu St „Jordan". Nelly St. SżWatc- klnsy C na rok 1937-38.
Niedziela dni 20 listopada BF. boisko Sokoła
7;§3_7.84.
Sżlajhai dvlBtłe Cherie St. Szwarcsztajna, Ren
NOWY ORLEANi Loco 8.71, grudzień 8.61 najmu, wysokość płaconego dotychczas tą st.^ „Podhalanka", Rozmach st. „LochOw" Łódź, godz. 14,30: Sokół Łódi — KP Zjed
39 r._7.97), styczeń 8.50—8.52, marzec 8.49, maj czynszu — może odroczyć termin wy tbłtt K- I T. Glinfekith, Treli Z, HoflmanoweJ. noczone 2.
5. Wyznacza się dalszy clag Jbzgrywek {j
1.31,. lipiec ,8,16—8.17, październik 7.94.
dania przedmiotu najmu ha okres nie
ósma. Nagroda 2400 il Dystans 1100 m
mistrzostwo klasy C grupy ŹdunjTco/wolskiel
LWERPOOL! Loćb 5.20, październik 4.85 dłuższy niż do dnia 31 marca 1939 r. GonllWa
Atos H. Broszkiewicza, Demon V K. Ga
Sobota dnia 5 listopada, boisko w Zd- Woli,
liatppad 4,84, jjrUdzleń 4.84, styczeń 4.83, luty
4.82, marzec 4.82, kwiecień 4.81,
j 4.80, czer-i Ponadto na wniosek najemcy, który w jewskiego, Edelihg st i.Podkowa". Homar S. ebdz. i4,30: Sokfll I I — MAKABL;
Lothe.
Le
Plrate.
St.
„Wierzbno''
Palanka
A
flec 4.78, ljpiec 4.77, sierpień 4.73, wrzesień określę od dttia 15 iistbpada 1932 ii do
Niedziela, dnia 6 Olstbpada bf, boisko w
4.70, pażdz. 4.67, listopad 4.68, grudzień 169,
| dnia 15 listopada 1935 r. dokonał w lo MleczkoWsklego, Pazur L. Bukowieckiego, Pier Karsznicach, g. 14,30: Ogflllko — ZEIOWSKI KS.
rette
J.
Bukowskiem
Słoneczny
.
1
Cichow,jGłk«"j L6Ć6 8,37, październik 7.71, listopad!
6. Przenosi się zawody o mistrzostwo kl B
kalu Inwestycji, zwiększających wartość sklego, T6aSl Fr. Węiyka, Wolta B. Wertansa
7.71, styczeń 7.88, marzec 7.84, maj 7.80.
Sokół Łódź — Bar Kochba w .Jniu 30 bm —
lokalu, który dotychczas jeszcze hie I K. SÓłieiiaEgipska; Loco S.37.
Boisko Sokoła Łódź, ż godż. 14,30 na godz U ,
Uppen Loco 6.56, październik 6.39, listopad zamortyzował się, sąd obowiązany jest Gonltwa dziewiąta- Nagr. 1600 zł. Dyst. 1600 m< przedmecz rezerw o godz. 9-ej.
6:39, llyezkń 6.39, rfiorzec 6.40, maj 6:39, lipiec odroczyć termin wydania przedmiotu
Agier J. Schlingmanna, Brezaide st „Lu
najmu na okres potrzebny do amortyza bicz Demagogia st .iRodkowa". Dorota W.
6.39.
BREMA: Loco 10.44, grudzień 9.48, styczeń cji tych inwestycji, nie dłużej jednak, lir. Plninsklcgo I E. Kownackiego, Ikarja K.
Wodzińskiego, Jenny L. Moryckiego, Jorisaka
9.50, rdifzec 9:61, maj 9.66, lipiec 9.70, baździcrJ niż do dnia 31 marca 1939 r.
(wc) 2.
TURNIEJ INDYWIDUALNY L O. Z. %t
Dobięckiego, Moutarde W. i E. Radcek, Omen
rilk 9.75.
W
lokalu Jutrzni (Wólczańska 23) otwarty
W.
Pilipowlcząj
wfcga
A.
Orpiszewskiej.
ALEKSANDRIA
Sakell.: Listopad 14.64, M 6 M M e « « 0 O « 9 » 9 « <
Gonitwa dzlesląt- Nagr. 2400 zł. Dyst. 2200 M . został przed kilku dniami doroczny turnici o
Styczeń 14.75, marzec 14.76.
Dell L. Bukowieckiego, Lulu ,st, (.Jordan" mistrzostwo klasy C Łńdzk. Okr. Zw. Szach.
„Gizn": Listopad 14.33, styczeń 14.36, ma
Do rozgrywek zgłosiło się narazle 29 gra
Nbblle St. Lothei Old Glfl J. Bukowskiego
riec 14.36, maj 14.34.
Pociecha st. i.Łochów", Prater St. i.Wlerzbtto' czy, których podzielono Ha 3 grupy — po 10
wzgl. 9 graczy w każde]- Obsada poszćzcgól, Aahmounii Grudzień 11.26, luty 11.20, kwlc
Wamba F- .Wężyka.
\ nych grup przedstawia się następująco.
efeń li;17i bżerWlec 11.14, paidz. 10.75.
I — Filipczak, Karwat. Mandel, Gondzio
(Wima), mgr Wołkowlcz. Blderman, Najberg,
SOBIE
[PKYPRZEZSIĘBIENIU
Zelichower (Jutrznia), Witkowski (KMS). .
Szans* wygrania mala dzlii
GRYPIE 'KATARZE
II. — Freundllch, Miszczak. Waksborgi Win
I. Pyszna, Margas.
, KfcOJ>0TdW,
kler (Wina), MajeroWICż, KrakoWSttl (Jtllrzillą)
1.1 MlsS Palu, Pirandella
III. Stajnia Olszewskiego, Madame Selassie Bleszaga, Muller (KMS), ROtrisidskl, Sżenłeld
WYRAINIE \
ffur);
SPRZEDAWCY GAZET - UWAGA!
IV. Kyofls, lliiltf), lollengrlii.
III — Blelobradek; Jagiełło. Waksberg U
ą c JEDYNIE
V. .Pefriiiu. Sahar.-!
W dniu 31 października.b. r. „ K ..,l.- 6-ej
YOlN,
,Wlhia), GaworS (KMS), Jedyncckl. JcrzykowV|, i••l.irei.elu III, Kli.e/n.K.
wieczór odpędzie się w lokalu przy. tilicy Sien
skl, Szymczak, Włodarski (Tur); Ż«bner (jutrz
kiewicza Nr. 3/5 nadzwyczajne walne żebranie
YII.
Iris, Renta, Treli.
nia). Najlicznlc) juk Widzimy reprezentowana
wszystkich sprzedawców (jazeł
terenu rń, Ło
VIII. ,Le Plrate. Pazuh Atos.
GUK.?
Jest Win.:. — przez 11 ziiWOdhlRów dale| Idą
dzi z naslępującym porządkiem dziennym: 71 Za
IX- Jorisaka, Algier, BrezaldaJutrznia 8. Tur 8 I Kolo MT Spółdz. 4.
gajenie, 2) Sprawozdanie ź działalności Kbnille"
X. Prałef. Nblille, Waiiiba.
PATENT AME
tu F.O.N., 3J Wolne Wnioski

1
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c t l t ó

1

Z jakich lokali handlowych

I

1

Program gonitw na dziś

Komunikat WG i D lir. 91

I

Kursy porównawcze walorów

0

;

n

1

0

1

m a

1

Kronifta szaehowa

1

Nasi faworyci
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C a f e

„ W I N S O R "

zawiadamia, ze JUTRO OTWARCIE SEZONU

AL. KOŚCIUSZKI 1
tel. 137-13
dyrekcją: CH. KARO 1 M. FISZELSON

pod dyr. J. SZP1LMANA. Początek codziennie
o godz. 8-ej, w niedzielę o 6 pp.

1Vf a ł A « * i a ) v
1 l a i C I i < X X J

DAMSKIE: na PŁASZCZE. KOSTIUMY I SUKNIE
MĘSKIE: na UBRANIA I PALTA noleca:

R i a l f i k ł o
l i l C i a n i t

dla zabezpieczenia
strychów i poddaszy
do nabycia we firmie:

Robert

damskie 1 męskie, karakułowe, lapkcwe
L i s y
srebrne, niebieskie, polanie poleca
L ' H I V E R P i o t r k o w s k a 1 3 . tel. 154-37
Najnowsze modele zagraniczne.
Życzącym ilustrowane prospekty bezpłatnie
Najdogodniejsze warunki spłaty.

T R A

DR. MED.

CENY ZNACZNIE ZNIŻONJ*.

Centralna lecząca zębów
I CHIRUROJI JAMY USTNEJ w LODZI.
PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY

PIOTRKOWSKA 164,

KUhn,

LÓDŻ, PIOTRKOWSKA 169.
tel. 210-59,
największych wybór gaśnic
przeciwpożarowych
wył. zast.:
„MINIMAX" i „PERKEO".

„WŁÓKNO KRAJOWE" w ł . FRYDMAN i WINOGRAD, Piotrk. 16, fr. I. p.

ul.

\

PRZEPISOWY sprzęt 0. P. L. GAZ.

tel. 127-83

Ord. od 9 r. do 8 w., w niedziele 1 święta od 10—1.
RENTGEN.
S t o m a t o l o g p r z y j m u j e o d 0—11.
LEK.-DENT. ZADZIEWICZ.

Dr. Róża ner Z . Ś w i d e r

Specjalista chor. wenerycznych, skóp
nych I seksualnych
POWRÓCIŁ

Specjalista

chor. P Ł U C i SERCA

Narutowicza 9, i U P r z e j a z d 21
e

2

przyjm. od 6—7.30 wlecz.

Przyimuie od 0—1 I od 5—9 w.
LEK.-DENT.

Helena Halpern D' Reicher

OBWIESZCZENIE O LICYTACJL
W myśl § 83 rozporządzenia Pady Ministrów z dn. 25.6.1932 r. o po
stępowaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz.580)
2 Urząd Skarbowy w Łodzi podaje do ogólnej wiadomości, że dn. 3 listopa
da 1938 r. od godz. 10—16 w lokalu Składnicy Skarbowej Kilińskiego 88,
i w lokalu zobowiązanego przy ul. 11 Listopada 180/82, celem uregulowa
nia zaległych należności 2 Urzędu Skrbowcgo w Łodzi firmy .,B-cla L. I M .
Augustln", odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych rucho
mości:
116 sztuk towaru podszewkowego półjedwabnego, cena szacun. zł. 4640,
towar półjedwabny 2000 mtr. cena szacunkowa zl. 2000.—
Z uwagi na to, l e licytacja, wyznaczona w pierwszym terminie nie dO'
szła do skutku, wymienione wyżej przedmioty, w myśl § 92 powołanego
na wstępie rozporządzenia mogą być' sprzedane za cenę niższą od oszaco
wania.
Zajęte przedmioty można oglądać dn. 3 listopada 1938 r. od godz. 10 do
godz. 16-ej.
KIEROWNIK URZĘDU SKARBOWEGO (—) podpis nieczytelny.

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych
i seksualnych
Leczenia promieniami Roentgena
Południowa 28.
Teł. 201-93

p r z e p r o w a d z i ł a się

na ul. Piotrkowską 83
tel. 279-29.
Przyimuie 10—2 i 4—7.
DR. MED.

przyimuie od8—11 rano ło45—8
Wlecz, w niedziele ) święta od 9 —
,

ALK0PCI0WSKI
Telefon 232-55.

Podaje się do łask- wiadomości P. T . Klijentell i Konsumentów, iż nadeszły Już
z świeżego ryskiego połowu znano ze swe] dobroci:

WZNOWIŁ ORDYNACJĘ
W CHOR. WEWN.
(Spec!, żół., wątroba, przemiana in.it,)

SZPROTY „IMPERIAL" firmy „BAŁTYK"

T r a u g u t t a 9#

Jednocześnie polecamy nasze wyśmienite szproty „Ideał"; skumbrja, byczki, Anchols | ogórki konserwowane.
Uwaga! Wobec ukazania się na rynku szprot o podobnym brzmieniu: „ryskie
szproty' ostrzegamy— Iż prawdziwe ryskie są tylko marki „Imperial" z wytło
czonym drukiem na blaszance: T-wo Parowej iabr.. konserw „Bałtyk", Wilno.
SKŁAD FABRYCZNY W ŁODZI

teł. 223-06.

1

LEK.DENT.

F. BoruAsha

Z A W A D Z K A 18,

Tel. 149-74.

Al. Kościuszki 21
P o w r ó c i ł a
LEK A RZ-DENIYSTA

F. K0PCI0WSKA
POWRÓCIŁA.

Piotrkowska 8
Telefon 232-55.
LEKARZ-DENTYSTA

Z. Gordin
POWRÓCIŁA

ul.ll-go Listopada 18
telef. 264-71.
DR

Przyjmuje od 5 do 8 po poŁ

P i o t r k o w s k a 51

f
1

Kupno
i sprzedaż

Gdańska 11
tel. 226-85
P O W R Ó C I Ł
DR. MED.

JAN POLAK
CHOROBY WEWNĘTRZNE
l ALERGICZNE

ul. Nawrot 7
Tel. 164-21
godz. przyjęć od 5—8.

l
f

1

Rozmaite

i .

DROBNE ogłoszenia w „Republice*
są najlepszym I najtańszym środkiem
zetknięcia zainteresowanych stron.
Kto chce: 1) znaleźć lokatora lub sib
lokatora. 2) znaleźć mieszkanie lub
pojedynczy pokój, 3) sprzedać nieru
chomość lub rzecz, 4) kupić cośkol
wiek okazyjnie, 5) dostać posadę, 6)
wyszukać pracownika — niecha) po<
da drobne ogłoszenie do ..Republiki"

Lokale

Matrymonialne

*\

.ii

S Z Y J Ę

WYKWINTNIE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 i 3 po
FUTRA, palta lapkowe, karakułowe, koje z kuchnią z centralnym ogrze
fokowe oraz męskie na najdogodniej waniem w nowym domu, Narutowi
szych warunkach pyleca: H. Luft, ul. cza 79 c, tel. 213-92.
GABINET KOSMETYKI
po cenach bardzo niskich.
30
lecznicze] 1 toaletowe]
11 Listopada 7. tel. 259-27. Urzędni
Przyjmuję również wszelkie
kom rabat.
reperacje
W NOWYM domu 3—4- pokojowe
ul. 6-go Sierpnia 7 6
WITAMINOWY sok z żurawin do pi komfortowe mieszkanie z centralnyn
m, 1 6 , III p.
dyplom Uniwersytecki
cia sprzedała Jadłodajnia „Ognisko ogrzewaniem i wszelkimi wygodami
MONIUSZKI 1, telei. 127-99.
od zaraz do wynajęcia. Wiadomość:
Domowe", Przejazd 20, tel. 262-52.
POWRÓCIŁA 2 PARYŻA.
2, XI Prez. Narutowicza 91, telefon 179-fco"
Usuwanie wszelkich delektów cery,
do godz. 9 rano 1 3—4 pp.
30
Usuwanie bezpowrotnie I bez śladów KNIPPENBERGA tapczany, kozetki,
szpecących włosów.
wkłady do łóżek, Piotrkowska 116. POKÓJ umeblowany, centralne ogrzc*
Przyjmuje 10—2 i 4—8 wiecz.
wanie, wygody, oddam,
Motiiusrki przyjmuje cyklinowanle, drutowanie
2/11, front 1 piętro, telefon 216-44. 30
roterowanle oraz sprzątanie biur,
DR. MED.
pokoi. Czyszczenie szyb.
Nauka
i
DO WYNAJĘCIA od zaraz: Andrzeja
7 — 5 pokoi z wygodami łront II lub PIOTRKOWSKA 44. telefon 167-45.
I wychowanie
III piętro, Piotrkowska 111 — lokal
Ceny konkurencvlne.
handlowy, I piętro w podwórzu 15x24
CHOR. SKÓRNE, WENERYCZNE
IO0OOOOOOOOOOGOOOOOOOOOO
metry. Wiadomość: tel. 102-56.
30
1 MOCZOPŁCIOWE
JĘZYKÓW ANGIELSKIEGO, FRAN
Znam etpedite w słowie i piś
POWRÓCIŁ
CUSKIEGO — gruntownie udzielam. POKÓJ umeblowany z używalnością
mie francuski, niemiecki, rosyj
Gramatyka, literatura, konwersacja,
ski, polski, oraz stpnografie, pi
170-50 handlowa korespondencja. Tel. 262-70 łazienki, telefonu 1 niekrępującym w j
sanie na maszynie, tlomaczenia
ściem
na
I
piętrze
odnajmę
panu,
ul
przyjm. od 6—8 w.
w godzinach 2—3.
Piotrkowska 107/12, tel. 123-00. Wiad
w Administracji domu.
75 GR. LEKCJA francuskiego. Dyplo
mowana paryżanka udziela lekcji Iran ŁADME umeblowany pokól z wszelki
cuskiego. Lektura. Konwersacja. Gra mi wygodami, niekrępującym wej
dostarcza wodę sodowa w balonach matyka. Tlomaczenie. Koiesponden. ściem, dla pana do wynajęcia, Śród
Szybka obsługa
30
cja. Pomoc szkolna, Południowa '20. miejska 52/14.
m. 20. I-sza lewa of Darter
miejscowej lub na wyiazd. Refe
STARSZE małżeństwo poszukuje po
TEL
1 9 0 - 4 8
rencje. Oferty sub: „Inteligent
ANGIELSKIEGO udziela rutynowany koju przy rodzinie z używalnością
na" do Adm. Republiki.
kuchni.
Oferty
sub.
„J.
Z."
dn
Admni,
Zawadzka 21. m. 8a, front
R. FRIEDWALD nauczyciel
Republiki.
zastać od 4—8 po pol.
(DEC iOc-joosooooooGOoaoooooo^
PIŁSUDSKIEGO 69.
TELEF. 121-23.

;

BIELIZNĘ MĘSKą

Z. SZWAL BE

„Czystość"

1
\

poszukuję
posady
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PRENUMERATA
„REPUBLIKI"

i

J

DYSKRETNE trafne kojarzenie mał
żeństw w sferach inteligencji uskute
DO WYNAJĘCIA od zaraz 3 poUje cznia szybko „Informator", Piotrkow
.
30
kuchnią z wszelkimi wygodami, ska 121, tel. 257-04.
PLAC duży, studnia, las w Kochanów zGdańska
35. Wiadomość na miejscu
ce, okazyjnie sprzedam.
Oferty „ M .
•
3(1
2" — Republika.

J. SCH0RR S.NEUMARK c.
CHOROBY WEWNĘTRZNE
(spec. serca).

ZAŁATWIAM korespondencie polsk*
l niemiecką .Wyuczam i prowadzę bu
chKlterię. Także na godziny. Tel. Nr.
140-32.

RUTYNOWANA
NAUCZYCIELKA
MUZYKI
(moskiewskie
konserwatorium)
UDZIELA
POSZUKIWANY administrator fabry
lekcy] gry ki kapitałem 2000 zł. możliwie więcej.
Of. Republika sub. „2000".
FORTEPIANOWEJ OBIADY prywatne, pierwszorzędne,
oraz francuskiego na żądanie dietetyczne. Piotrkowska
po dłuższym
55/8, front, telefon 112-14.
pobycie
w Paryżu. ZAGUBIONO teczkę z-notesami i ra
O. HURWICZchunkami, uczciwego znalazcę wyna
SZTYLLEROWA grodzę, Nawrót 41, m. 14, tel. 138-76.
Aleje
l-go Ma]a 9
m. 6.

teł. 182-22

LEKARZ • DENTYSTA

PRACOWNIK umysłowy, były uczest
nik wojny
polsko - bolszewickiej,
znajdujący się bez środków do życia,
poszukuje jakiejkolwiek bądź pracy.
Przyjmie każdą zaofiarowaną mu pra
cę bądź umysłową bądź też fizyczną.
Ew. łaskawe zgłoszenia sub. „Bardzo
zdolny".
30

do żydowskiej instytucji narodowej
POSZUKIWANY (A).
' Oferty sub.: „E. A." do Akwizycji
Ogłoszeń Fuchsa, Piotrkowska 87.

DR.

Roman Bornstein

PIELĘGNIARKA do noworodka po
szukiwana Informacje na miejscu rfl*
dzy 10—2 pp. Red. Kronenberg, ulica
Kilińskiego 86/31, I I I piętro, ostatnie
wejście.
RUTYNOWANY maister specjalności
artykuły wełniane od 1 listopada ma
wolne godziny ewent. cały dzień. —
Ofcty sub. „Dessinator".
KRAWCOWA rutynowana szyje po
domach. Robota pierwszorzędna. Ta
nio. Łaskawe zgłoszenia, Kilińskiego
86. m. 20.
AKWIZYTORZY energiczni 1 zdolni
do pierwszorzędnego artykułu poszu
kiwani. Oferty pod „ H . I." do Repu
bliki.
30
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AKWIZYTOR (ka)

Piotrkowska 8

T

ł

ENERGICZNY (a)

P O W R Ó C I Ł

Posady

w Łodzi zł. 4.—. za odnoszenie do domn
40 gr. miesięcznie; z przesyłką pocztową
w Polsce zł. 5.—, „Republika" 5 ,Xxpress" w Łodzi z odnoszeniem do domu
zł- 7.— miesięcznie.
Konto rozrachunkowe Łódź 1. konto Nr. 4.
Za wv<Uwc«: Wydawn

OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm. X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli się na
4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli się na 10 szppl po 28 mm.
CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 gr. za wiersz mm. W tekście — 50 gr. za wierszram.Na
stronie I — zl. 2 za wiersz mm. Nekrologi — 40. gr. za wiersz mm. Zaręczynowe I zaślubinowe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zl. 25.— Drobne za słowo 15 gr. najmnle!
zł. 1.50; poszukiwanie pracy za. słowo 10 gr, najmniel zł. 1.20. Opisowe w tekście redakcyj
nym zł. 2 za milimetr. Ogłoszenia zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne I tabe
laryczne 25 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszę* Administracja nie odpowiada. —
„Republika" St, i w t * d » Stała- Dymek. « . Redaktor odo.

Stełaa

Dynu*.

600-629.

Słuszne reklamacje będa uwzględniane.
o ile wniesione będą najpóźniej w cląru
tygodnia od ukazania się pierwszego
ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu
sie d r u r t g o z rzędu ogłoszenia tel sa
mej treści co pierwsze. — Omyłki, które
zasadniczo nie zmieniała treści ogłosze
nia nie upoważniają do żądania zwrotu
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.

Druk „Republiki" w Lodzi Piórkowska

aq | 64.

