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okręgach

fali
sPolecz-r'
obskurantyzmu w Łodzi
ąie ulc~ł dla nas już od(lawBUND SJONIŚCI BL. ŻYD. NIEMCY CH. D.
PPS.
N.D.
na na.imnicjszej wątplh\ ości.
OKRĘG I ..•••.•.••••.•• 4
4
1
Daliśmy Zl'csztą temu wyraz
2
1
OKRĘG II ••••••••••••• 2
\ -e ·wezol'a.iszym numerze .,Gło
3
OKRĘG III •••••••••••• 3
su Porannego",
przpwidując
OKRĘG IV ••••••••••••• 2
2
1
1
wielki Si}ad~k głosów endec3
O~ĘG V •••••••••••••• l)
kich oraz frzyIu'otny wzrost
2
OKRĘG VI ••••••••••••• 2
4
mandatów soc.falistycznych.
OKRĘG VII •••••••••••• 4
-Irdnak rezultaty wyborów o
3
OKRĘG VIII •••••••••••• 4
1
3
1
kazały się .leszcze bardziej prze
OKRĘG IX ••••••••••••• 3
2
2
2
kony wująde. Dość powiedzlei!,
l
OKRĘG X ••••••••••••• 4
że end~c.fa straciła 25 proc. glo
25
RAZEM •••• 33
6
3
3
1
1
,
sów, a P. P. S. podniosła lIo§e
•
swych głosów z 27 do 95 tysię
cy, przy czym n!~ wolno zapominać,
że podczas
ubie/;flycb
wyborów ' P. P. S. szła razem z
•• Rundenl·'. a wczOl'a.f "Bund"
wy8tąpił znpt'łnie
'amodzieluie
i zd!)b~'ł ll7'3Wie 24 łys. głos6w.
Rflzpośrcdnim
rezultatem
Na listę obo,1;u narodowego padłu
W okręgu V (Ohojny) na. ogóAby I~piej uwypuklić wczorajwczol'a.isz~'{'h wyborów Jest wi~
razem {pm 8 mandatów obóz naJ'odow~
k s:rH.'h~ s9t',ialistyczna w llowe.i t7.ą klę3kę, poniesioną przez (jude · we wszystkich okręgach
IIzp:kał 6 lll'1n'iatów (15,521 gł.), sa
ralizie (PPS. - 33 mandaty i cję, warto j~3t przypomnieć, jakie 98,562 glosy.
Klub nar:>dowy w radzie mIeJ ual'ja 1 mandat (4,077) i PPS 1 maD
•,BUI' d" - 8 mandatów). Zwy- t.yły wyniki wyborów poplzeauicb•
Ogólny wynik poprzednich wybo. t-kiej nie utrzymał się jednak w 8kła dat (2.821).
ei~stwo to było w pełnt zasluW okręgu VI (Karolew - Rokiżon!'. bowiem zestawienie ilości r{.w był następujący.
Na Oció1o:} dzie 39 członków. Trzej obrani z li7.dobytyc~ głosów pokazuJe nie liczbę 72 radnych, obóz narodowy sty nar.,rlowej chad~cy ucze~tni.~~.!,- cie) na ogółem 4 mandaty obóz nadwuznaczni!', że ludność Łodzi (łącznie z Chadecją) zdobył 39 man- li wprawdzie w obiorze endeckiego rc.dol"ty uzyskał 3 mandat,y (6,35H
ma ,już definitywnie dość bez- datów, Żydzi 14 mandakw, sanacja nl1'ządu miasta, następnie jednak po gol.) i sanacja 1 mandat (1 994 gł.).
W oki'ęgLl VII (Polesie Konstan
płłHln. -ch awallhlr i błazeństw W mandatów, PPS 8
mandatówl rzucili obóz narodowy. Tym ~poso·
bem", klubie narodowym pozo~tali t~'now::;kie) na oglłem e mandatów I
,·eakc.łi prawicowej, a laknie o- Niemcy 1 mandat.
foami tylko członkowie Str. Narodo- olJóz narodowy uzyskał 4 mandaty
twarcia okien ł zlikwidowania
wt'go, w lic~bie 36, co stanowił c (!I,R9!) gł), sanacja 2 mandaty
zatecbłcgo zaścianka
z miniorówno połowę f'ldy. Mimo to, ~lub (4146 gł.), PPS 1 mandat (3,508 gl)
nych stuleci~ w .faki- chciała "-SI
mienić nasze miasto była wię- niane za pomocą wojsk kołoro· ItaTOrl"wy mógł i nadal przeprowa i zjeclnoczony blok żydowski 1
iiSZOŚĆ radziecka. Zresztą nie wych i przy wydatne.l pomocy lbać w radzie swoją folitylrę, gdyż mandat (2,299 głj.
darmo ł... 6dź ma opinię czułego kapitałów obcych, są wlaśclwic rolityka ta była niemal stale po
W okręg'l VIII (zachodnie Baluty'c
barometru, IdóI'Y zawsze prze- zbiorowym alakiem zaczynają ('ierana prz;e~ zasiadającego w ra wszystkie 6 mandatów uzyskał obó'l
Iłowiuda i daJe wyraz nastro- cego gasnąć faszyzmu na jedną d:de Di(>mca - hitlerowca.
.
narollowy (13,746 gł.).
Jum. .iakic DlwtU,ią cale spole- ze słabych i wyczerpanych po- Wyniki poprzednich wyborów w W okręgu IX (Stare Miasto) na
czellslwo 'IV Polsce. Stolica ł zycji demokracji curope.t'ikiej, uastęl'ują~y sposób rozłożom~ były ('1.-':ółell\ 10 mandatów obóz narod9"
sfery miaroda.ine interesowały Ostateczny }'eZl1ltat zmagań w wedŁug okręgów.
wy uzyskał 2 mandaty (4.218 gł.\
się wynikiem wyborów lódz- Hiszpanii
wydaje się
mimo
W okręgu I, obejmującym wschod l.jcdlv'ezony blok żydowski 4 maQ
kich w stopniu maksymalnym. wszystlw nie uIe~ać wątpliwo ltie Baluty, a także Radogoszcz itd. !laty ~';,080), PPS 4 manrlaty (5,184),
Widocznie również traktowllIlo ści,
acz nie jest wykluczone na ogl.lną ~iczbę 7 mandató\v, obó'! T' ,)aJej Sjon 1 mandat. (1863) i Sjote wybory, jako pl'obierz nn- przejściowe zwYCi l.:5twO I'eak- uarodowy otrzymał 6 mandatów lti~ci 1 mandat (3,394). stroJów, miarodaJnych przede cli. W Polsce również mnożą
W okręgu X (śródmieście) na ,
wszystkie m dlatego, że poch.,- się ob.lawy dl'mokratyzacji naj- (16,672 głosy) i sanacja 1 mandat
{2.581
głos).
"g'I'.lmr
12 mandatów obóz narodo- I
dzą z miasta niezwykle trzeźwe szerszych warstw, przedewszyst
W okręgu II (Helenów. okolice wy U7.yskał 3 mandaty (6,661 gł.).
~o ł aż nadwrażliwego na prą- kiem chłopstwa. robotników I
dy, nurhl.iące nietylko kraj, ale inteli~enc.ii, a ńah'ętna dokucz pal'ktw Staszba i 3 Maja na ogólną ziednl)~zony blok żydowski 4 man I
boda.f całą Europę.
Iiwość wstecznictwa najlepie.i liczbe 5 mandatów obóz narodow\ daty (8,496), sjoniści 2 ma,odaty
W Europie na każd~'m kro- świadczy, że mu się ~runt z pod uZY81~ał 1 mandat (2,255 gł.), san~· (!iri79), sanacja 1 ~andat (32611.
ku spotykamy się z ob.iawmnł, nóg usuwa. W tym wzgl(!dzie cja 2 llIandaty (3,062 gł.), sjoniści PPS 1 mandat, który prz,vpadł soktóre wskazu!,ą, Żł! świat Ill'ze- rezultat " ':,rUOI'ÓW Łodzi .test l mandat (1,887 gł.) i zjednoczony cjali!kh - niemcowi (3056) i niem·
l.lok żyd·)wski 1 mandat (2,497 gł.) (,y 1 mandat (3,110).
kroczył .fui szczytowy punkt bal'dzo symptomatyczny.
W okręg'J III (Widzew) na og6·
01,,)cnfe nastąpiły pewlle przosusukcesów faszyzmu. Dnwody
Wreszcie warto pOdkreślić
h'm
6
mandatów
obóz
narodowy
u.
f1i<!ria
w ukształtowaniu okręg(w.
mnożą się z dnia na dzień. Po iako obiaw cbal'aktN'ystyczuy
Francji ł Belgii przyszła osła· zupełne starcie w walce wyboI' 'l.ysk:lł 4 m"l.ndaty (12,088 gł.), sa OJ<ręg I (Balllty - wsrhód) zostal
tnlo kole.f na radykaIizac.tę ta- t~ze.1 drobnych uf!rupowań, nif' nncJa 1 mandat (4,256) i PPS 1 tt>ryV,rialnie powiększony kosztem
<l1ielnleY żydowskiej (wybierać- bę- I
kiego na o~ół umiarkowunego posiada.iąc~'ch wYI'sżne/to obU- mannat (2.78il).
W okręg.! IV (dzielnica Scbeible- ,hi e !l radnych zamiast 7), okręt
kraJu, .lak Szwecja. Zmiel'uh cza. Snoleczeńsłwo pod:T.ieIilo
zachód) również
entuz.iazmu dla hitleryzmu w l się na (lwa obo;.ly i nie zmlłazło blerow.,ka) na ogółem 6 mandatów VlII C[~ałtlty Niemczech Jest na usłach wszy się w nim mie.1SC& dla chwiej- (.I,{.z narodowy 1.1zyskał 4 manda"j 'I.');::hlł powiększony (z 6 na 8). okręg
8łkicb,
którzy z tego kra.iu nych ł niezdecydowanych. Jest ty (10.4.16 gł.) , sanacja 1 mandat IX (~tare )Iiasto) został uszo1.uplopr~bywają. Bestialskie ataki to I'ównież znak czasu, z któ- m~()S gł) i PPS 1 ma ndat (3,326 I ny (z 10 na. 7) i okrę?: X (śródmieś
l elf!) zosta.ł uszczuplony (z 12 na 11).
fuzyzmu 'IV His~panlt. wyezy- rym wszysey muszą się Uczyć. glos·ów).
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Dlaczego nie
Znany pisarz wt~łerskl Alebander Maral odbył !liedawno
podróż do Paryia l Londynu,
z której wrażeni=- wydał drukłem p. t. "Zachodni patrol"; po·
niżej
zamieszczamy cleltawy
opis nowoczesnego Paryża:
W hotelu, w kt6rym się ?'afrzymujemy, przyjmują nas :z

mógłby

mies%lfać

w lem

•

ar

Z

mieście

d,) tło- przecieram czoło chusleczkll. konserw. Nowe wozy s~ tak U sobie w myśli ' - albo r4leRJ,
patrzę na nie i nie
mogę u- mo niepraktyczne jak stare, a to jest takie postęp .....
wier7.Yć swym oczom. Pierwszy '5zoferzy są tak samo ordynar.
Pragnę możliwie najgłębszej
tła ChamDs EI,sees
;o: tych przybytk6w rozkos7.y 10 ni. Jednakże
niewidzialny Or- i najgłuchszej ciszy. Pragnę u·
Jadę wzdłuż P61 Elizejskich stał założony przez niem~ów. reusz poskramia swoją muzyką słyszeć tę inną muzykę, a nie
Kiedyś była tQ najbardzieJ wy- Sowi~ie. ~a9P.atrzeni w gotl)".!~! dziki~ z,,:ier~ęta w, postaci. pa- tango w hksówce. Lęk przerafinowana ulica świata, zro.,' 070~JmIh. O~l wszem, wobrc: 7. sażerow l . kIerowcow. Ra~ho w ilrzcni jest niczem w porówna
d'Zon~ z zuchwałego snu. Stare zaml~rz~łą Ją .wydac .w. ,:V,lle- tych taksowk~ch sroży Sl~ w lliu z obawą dźwięków, jaką ()
hotele powi! ały teraz. Na ich LumI.er(' - BylI hał~śln~I J agl'e spos6~ eI}de~lC~n~: z głębI d(~: becuie odczuwam. W ogólnej
wielkoświatową
uprzejmością. miejscu wyrosły ciężkie "boul- sY~~1 w ~achowamu Się , ;)faw- hYW:lJą SIę dZ":lękl me1an c hoh) lmkofonji słyszę nagle surowy
Wybieramy tani pokó,i na naj dingi", qreckie świątynie odzie dTlWl nazI.
.• n.ego t~nga , mlaucząc~go. prze- rytm poematu Rilkego. Rilke
wyższem oiętrze. ale : ten skro sięciu piętrach ze szkła, ~tali i
.. C~ to z~ teatry! - m6w"1 ciągle I słodko. zupeł~le lakr;dy r6wnież mies?:kał tu, w tym mie
mny pokoik jest jeszcze o wiele betonu. Są klasyczne, jak an. z. pohtowamem - 1 C? to za hy pod skórzanem sledzPnJ,.m ście, ale Pc.ry~ był wtedy spo-droższy od galowych aparta tyczny pomnik i nowoczesne lunat Wy t~ nazywacIe ~f')brzf:' ukryło zakoc~anego atgt;tlyń- koiniejszy, bardziej ludzki. Gdy
mentów, przeznaczonych dJ~ jak wielki magazyn w Detroit utrzymanY~ll bu~ynk!lml: wy c7vka. WszędZIe. muzyka. I mo- poznałem to miasto trzynaście
~wia1d amerykallskich, hawią · Przeważnie sprzedaje się tam t? nazyw~cle kaWlarmamI? My tor~, ~zy~kość l.manem!! za lat temu, był to jeszcze Paryi
cych przejazdem w stoliey nnQ najrozmaitszą t9ndetę. Przed Clę weź~le~y do pracr, 7·aral ",acl~OIęclem guzIka. W grun- romantyczny, Paryż z rysunku
dunajskiej. Wszystko tutaj ko- wystawami sklepów, ol!gi~ taje '1.obaCZ~~le, Jak lo powInno wy Cle. rze~zy ten zmotoryzowany Toulouse - LauŁrec'a lub l po,.
..
św~at Jest sentymentalny. ~ wieśd France'a. Dzisiaj imię
sztuje, nawet uśmiech wkdzia- mniczo zawieszonymi firanką glądać!.
rza; trzeba nawet oddychać '1 nie widać już udekorowanych
Paryz grzecz~Ie mIlczał
~- ŚWIetle n~onó.w •. w pOl\'odz! Anatol? France'a wypowiada
umiarkowaniem, bo prze~ywR- portierów w granatowej liberii legle zgadzał SIę na przYjęcIe tang ludZIe bIegaJą za 'jwylm się już tylko no cichu.
T?Y. w świecie, w kt~ry'?l ~aj- uzbro.ionych· w czerwoil Y para- nauki. W ciągu dwneb JAt wi~- interesami i nie ukrywają naTo wszystko razem, Rilke,
Jze.Jsz e n'ls.ze w~stchOl;Ole Jest. sol; chodniki uledy demokraty kszość tych pyszałk6w załama- wet niepokoju, kt6ry ich drę- France, zmęczenie po prlyjeź.
skr1.1plt1atOle w:u:o~e) J'lkb~ na zacji i tłum zawładnął stopni 0- la się i pndła na arenie parv- czy. Warczenie motor6w nie dzie~ ciągła potrzeba tan ;{. ja'Vanze aptek!lr.s~Iel: ~UPUlę w wo tą luksusową dzielnicą. To ..kiei· Ale ich dzied pr7.ełrwa- pueszkadza bynajmuiej pogrą- ką ten naród zdaje si~ n:kzuha!lu dZlenmkl 1. blerOle ał<c.e p - czem były niegdyś \Vielkie Bul ły....
.
żaniu się w ekstazie upo]nych wać w ruchu czy spoczyni<u . o
t!'Ję fakt, że m~,lą ?so~ą 1a.lęła ~ary, jeśli idzie o stloczenie się
~I.eka~e są
te ka~larnie~ melodyj.
każdej porze dnia i nocy. wzm
SIP. (,lłłlł .. 7.lłłJl!;1lł Wlf>l1npd'0 ho-. wulgarność wystaw sklepo- Omem l nocą muzyka J n('ony.
Kob-leN
szenie z powrotu i lekkie upo·
r"ała mI mną, z prze bardzO
RI' w szklanych akwari.ach pływa.,
l.ienie "martini'm" o sroaka śli.
w!elu bt. A może h.'lko. tak się ~.ch.
- tern.
Pola . I· J'ą dz·I ....".'ne r6z'noko1orowe'ry hv
1
W 1są teraz
k
Co za dziwny świat.
Boli wek . to wszystko ~azem
wyda k. kto wie. Jak człowiek !.ls,ne.
le cy rawty sprze· ł b'
' W d- •
b'
. .'.
.
..'
t '"
k'
t
sta g ę mowe.
sze ZIC srf' rne mnie głowa. Siedząc na terasi,,: sprawia, że mam zawrót głoprze.ledzJe prnWJC cuh.' śWJat l łJą to aOle ~u n,le po rzy
t)l{uc'la l' w bladvc'h tonach u- słuchamy muzyki ; obselwuje- wy i uczucie, że nie mógibym
l,ai.dpmu napotkanemu popa- cz t erys t a f ran k ow, tłumaczqc, f'
r . ' . S' d
. t "
t
lę z te "O zresztą ze wstydem l z:vmane "rapene.
Hl am nn my przedwieczorny
bunt tłlt- już tu mieszkać. To jelit Paryż,
lrz v ." "aIZ. o. SI~ prze,ona,
.1'1..
. '
tarnsie ]'ednego z tych "akwa· mów i mas"yn Wrzask' rze to
d
1 J)
. b v
że mema na ŚWIecie dwuch jed prasIe. WIdzę naprzykład Jl'1 ., " '. d
,'"
.. .
l P
prawa - a e aryz () c. '
1:.. c
I 'd '
d J " , wabna suknię damską za 150 rlow
l o noszę "razeme, ze kupniów i sprzedawców .:azet. sztywny, zmechanizo\\ an~- i llTIO
llal\.O\\YCll .
u Zl, a po o )len'..
.
~!·'tysttlJ·e w wielkim monum.,n wykrzyku)'acych
słowo
tor owa y
... k . k
<;
,two luc!71de to złudzenie Co- ank6w l pOWIadam sobIe z pe t «t
' . f't'
C'l B d
'. . .
yz
n."~ Ja - plę -Ile -ą
.
. ~
'
;
d
t f k,...·
I
a nym
I mle
CCI
•
t' "guerre" z długiem rrr, i kobie te kobiety,
dziwne istoty. Je·
w swvch lekprawiia zIudzeme czasamI te~ ~].ą ]'e:~:k sa !~ ~o;~~a~~~:n~a- Millc'a. Nawprosl nas, za (l- ty przedzjwne produkty msty- <lwo uchwytne
Wystarczy.
. już
.
."ostatnie dni l
' oS~le
• . tl.0ne 15" 0 • b Ud yn kl1 t Ut6 W plę
. k nrn>Cl,
_r."
h t ęczowyc h
' h rUI.e. . ' ~ .to
chyba
msmI
DlepraW(l opa- k'IC.
stroJae.
. .
HllewlZyna postawiła przed
." A . d kż
. l nowego dZJenOlka, dmem l no- Jobnie kolorowe, o powolnych niących się wszystkimi ha rwaiom'."m
pełno>
?mhPke~mo
. t ea tle
się każde"o
. k morski e ryb y w a· mI,. m
. t o c hł opczyce. Ol. to praw
· "'1 ' hutelKI>.
'"niezno.
ł
·J·
d ." - IC
racnha nae't~"
eJt.eWUl«'I:,~"
, . . .pode)'rzewa
...
. " . fran ruc hac h ,la
.' tn a p.rz y d rZWlaC 1, g Y .Ją za· Y' bilet je!:zcze dziś koszluiE' CUla, w}.erneg? repub.hc~ t de- kwarium, ze spojrzeniem hłyS7 dziwe kobiety, coś pośreclniego
~arlnął.
'. ..
rle, ile wynosi miesięczny Zol- mok~aclI, że .1~st szpleglem.na ezącem ł szklistern (osiąguiętem między Ewą a reklamą kinową!
Pani tu sam~ pracuJe?
)bek robotnika rolnego w Fu . żołdZl~ zagramcy. Sze~eRamJ- za pomoca specjalnych kro- Gdybym był producentem fil·
._ Po.map,pm o.Jcu - odrze- ,pie ~rodkowej.
po ""lem - suną tysIące aut pel); kręcą się w tłumie, ~zuka mów, zaangażowałbym je wszyHa cicho. __ Ojciec powinien
wszystkie o kształtach aerody- .iąe pokarmu dla siebie wśród stkie, bez wyjątku;
łd~byni
"l\raoz WIOcT(:.
W kawiarni
nnmicznych,
prZYPOminające/ tych ochłapów miłości, jakiE' był Bogiem, wahałbym lł~ dla
'-" )\ matlia'
'anki. Zdaje się, że stare ta- mieści w sobie wielkie akwa- go, nimbym wpuścił jedną, ez!
POSilHntninla iakbv i barze- Na Polach Elizejskicn pn· ks6wki zostały wyrzucone na rium ~wiata - Pola Elizejskie. dwie do raju.
t,1!)·
twierały się nowe kawiarnie: 4miecie, jak stare pudełka od
"Oto postęp powisdlłm
Aleksander MaraL
c.. Ma t1;. i
wcale ni e pami ę- iiiiiiiiiiiiBi_Bi_____iiiiiiiiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·
łam. Urnarłn, Jak byłam aziec
meehanicznym gestem
bu...

.t

-<,.0;

lri;n:~tała z1)~.teczną cllwilę n~~WrCiell\VO IGcialiltóww
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sp()~ląda.iąc na niezna:'.11 lmęła

Zdobyli 11 mandatów na 24

za drzwiami.
•
nrzytrzymano w l\fławie 7. po~, Szk'odn, że się tu marnuje)WARSZAWA, 27.wrześma. lecenia
prOKUlatora bojówke
, " powidzialem.-W tej knaj- AT.) ~ ~lkMlUWYwtbOródw Stronnictwa Narodowego, skłapic hvwa: nieszczecrólne towarzv[) rady mieJ.skleJ w j a fo. o • dającą się z 25 os6b, przybyh.
. Ytych w dnłU 27 b. m. na ogóldwo.
7.właszcza w dm targowe. '! ść
d tó 24,na erzeh
łych częściowo z powiatu prza.,'.
.••
. .ą l o man a w
N,e711 a .J omy wypIł l WZIął dO ijańską listę gospodarczą przy- sllyskiego i gminy Szczepkowo
mławskiego.
Bojówka
ada 7 mandatów, na listę naro- pow.
ust nlll"tel ek cytryny.
,- !'I1ie zacząłem jeszcze. opo'ową - 3, na robotniczy blok miała być użyta do napadu na
wiaciać '- rzekł z uśmiechem--[)cjalistyczny - 11, na komitet lokal wyborczy- w piątym o.
kręgu, gezie u"ieważniono 1ist~
:l czuję, . l~e jestem bliski zwie-rybOl'CZY żydów ortodoksów narodową 'zamierzała znirzrń, kt6re mogą pana wcale mandaty.
nie o.ncłi~azić. Ja wiem,. to robi Ze względów prewencyjnych szczyć urnę wyborc'lll.
wódka. l.lkohol wydobywa ze
mnie, IdÓrego pan widzi przedB
sn)}ą, Jak~ś inną istotę, aawnolIlO
n:eisfniejącą ~ życiu.
Jest to
rodza,i wywoływania auch6w,
Nowy bicz na 2ułomobilisłów
proszę paI}a, tspiryt~~m PJzB' po Jedną z llajczęstszych prlY-' sator w aparacie rejestracyjnym
mo~y s~)\ry usu.
o, o rze:zyn wypadków automonilo- a w ułamek sekundy p6źniej trąc~y SIę.... ' . . . . _
lyeh jest, Jak wykazują sla ty- przecinając następny promień :. NIe nal~zp; tl? nlll?śmk~w CU1yki, zhyt s~~hka jazda. W.llka zatrzymuje proces ładowama.
d7ych z~I~rzen, oWIanych .opa- łamiącymi przepisy automohi- 'Wysokość naładowania k~d~n
rem ~lkohol~, ale ten dZ1wnYi.stami iest jednym z oięik:ch satorów w tym czasie zamleDl~'
człnw!ek. umIał . T!rzykuw~ć u'adań policji. która częstokroć na jest bezpośrednio w aparacIe
wagę· Miał Rłęhokl głos, tHepO'est bezsilna i nie może kierow- na ilość kilometrów na minutę
zbawiony aławionego drżenia' om udowodtdć, że rzeczywjści~ z dokładnością do 2 mil ang. na
brzmiący prawdą i szczerości.ąechali /L.,t szybko. Kres temu szybkość 60 mil na godzinę. W
Zrozumiałem, że dręczy go ,ied\tanowi r~~('2Y położyć ma no- ten sposób policjant, czuwający
na 7. tych spraw życiowych, ktł:vy wynalazek, dokonany przez na drodze, zhadać może szy1:lre. zwy.kle okrY,te dłu~ot~wałrunerykailskiego profesora ~tas· kość przejeżdżających 'Y0zó~.
ta.1emmcą, .w~oncu zna.lduJą sO;achusc;':- State College, dr. Har- Profesor de Silwa prOjektUJe
bip. prz~Tpadkowego słucha~z~'y 'ego dŁ' ~ilwa. Wynalazł Oll również wmontowanie do swe·
moze meza~vsze .godnego. Tk~l)rzyrnld do mierzenia doklad- go przyrządu aparatu fotografa w .tem ,iednak rzecz szczególnej szybkości prlejeżdżają~ego ficznego, chwytającego jednoua, bo z okoliczności sądziłeIll:tuta nawet z dość znacznej o .... , cześnie numer rejestracyjny au·źP. nie zdoła uniknąć fałszywE'tegłości. Dwa promienie światła ta biegnącego po przez "pułap·
~o patosu pijackiego. M6wił P<:\'zucone na drogę, którą prze- kę".
prostu. zaglądając mi w ocz~jeżdża auto, oddalone od sieb:e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"dobierał zwyczajnych słów. -o 18 cali, wprowadzają w ru{'h
Kople~
Nie, na~ewno nie był pijany 3komórkę fotoelektryczną. ukrytą
ni troch.ę!.
'..
. ,~v .ty;o. przyrządz!e .. Au~o, prze Piłsudskiego
- Juz ze dwa dZleslatkl JaJezdzając przez lIlllę pIerwszego
K
p K O 1313
promienia naładowuje konden
onto...
i
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Nalmodniejsze obicia

.
Ostatnl~ krzykiem mody w
S!anacb Zjednoczonych są obec
Ole wprowadzo~epnez. znaną
fotograJkę nowoJ?rską, miss ~ar
garet Bo?rke.Whlt~, tapet~ śCIen
ne z .odbltyml .na t;llcb p~wu:ks?,o
n!ml fotogra~laml. .Kazde zdą
Cle amatorskie,. powlększ0!le ktl
kaset razy, moze być odbite na
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d kierowany
"
Samo"bo'
Przel radia
Znany fizyk angielslti profe·
sor Abbor z Chesterfield 0świadczył niedawno, te za kil·
ltą tygodni będzie m6gł zademonstrować
zbudowany według jego pomysłu nowy model
samochodu, w którym siłą pę
dną będzj~ nie benzyna, gaz lub
elektryczność,
lecz: promień
~łoneezny. Mechanizm samocbo
du posiada: szereg odpowiednio
dostosowanych soczewek, kt6re
pozwala ją na doprowadzenie
ciepła słonecznego
do motoru
w ilości dostatecznej dla uruchomienia pojazdu. Chcąc dowieść, że stosunkowo drobna
energia cieplna wystarczy dla
poruszenia motoru, profesor
Abbot zamierza przeprowadzić
lłwe doświadczenia z: jomotorem
słonecznym" dopiero '1'1'
dr~·
gi&j połowil' paid7.i~rnib ,

ścienne

tapecie i służy jako efektowna
ozdoba amerykańskeigo ..bome",
pnyczem dzięki specjalnemu wy
nalazkowi, zdjęcie to nie traci
zupełnie na ostrości. Pani Whi ..
te, która poza fotografią zajmuje się dekoracją wnętrz, proponuje ozdobienie ścian gabinetu
odbitkami zdjęć widok6w egzotycznych, jadalni - scenami I
polowania, sypialni - pejzaieDI
księżycowym, a pokoju. dziecinnego - scenami z tycia zwienąt. Dla amatorów sztuki, kteS.
rzy nie mog, lobie pozwolić na
prawdziwe obrazy, motna skon·
struować tapety % odbItymi na
nich fotografia.nti obraz6w pę.
dzla sławnych mistrz6w, przy~
czem moina też robić z powodzeniem zdjęcia kolorowe. Wy"
nalazek pani White ma dotychczas największe powodzenie w
zastosowaniu do przedsiębiorstw
handlowych i biur, gdzie służy
jednocześnie jako dekoracja i reklama.

MuzeUJiI

KościuszkI

otwarto w Solurze
BERN (szwajcarski), 27 9. (PAT). W dniu dzisiejszym ua..
stąpiło uroczyste otwarcie UJ1Joó
zeum Kościuszki w Solun:e.
Całe miasto udekorowane hyło
fIag~mi polskimi, amerykański
mi i szwajcarskimi. W U!ocz~'
stości wziął udział min . .;uraw
tagran .J6zef Beck
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Dzień

z r ilzrch

samochodowJI z ulic

b
r
rozagitowanego miasta

wczorajszy przeszedł w
dzielnicy staromiejskiej.
wodzi, że zostały one wymalo.
pod znakiem wyborów do Ulice przepełnione. Przed lokala- wane w ostatniej chwili.
rady miejskiej, które wzbudziły mi wjiJJorczymi ogromne ogon
Następny etap
naszej drogi
olbrzymie zainteresowanie nie- I ki, dochodzące nieraz do kilku prowadzi ulicą Limanowskiego.
tylko w naszym mieście, ale i w set osób. Opodal lokali agitato- poprzez Rybny Rynek, Drew.
całej Polsce. Wbrew najrozma- rzy, rekrutujący się przeważnie nowską do Nowomiejskiej,
a
itszym przewidywaniom pesymi-,I z mł<>dzieży, rozdają kartki z nu· następnie Piotrkowską na Wi
stów
merami. I tu rzuca się w QCzy dzew. Zatrzymujemy s;ę
na
dzień ten minął w Łodzi naogół charakterystyczny
szczegół I chwilę w lokalu obwodu przy
spokojnie.
Przedstawiciele wrogich partii ul. Rybnej. Przed lokalem ciąOkoło godziny 8-ej na ulicach są w najlepszej komitywie. Ja- gnie się ogonek, liczący ponad
pojawili się pierwsi kolporterzy, kiś
młodzieniec,
wciskający 300 osób.
Uzbrojony pOhcjanl
którzy wciskali przechodniom przechodniom w ręce kartki:l czuwa nad porządkiem. W 10"numerki".
"czwórką" (Str. Narodowe) {.ijl kalu obwodu praca wre. Odby
Na mieśde wszędzie wzmoc - tuj~ z młodą robotnicą, udeko wa się uciążliwe sprawdzaniE'
nione posterunki policyjne. Pod- rowaną wielką "dwójką" fI', personalii.
czas, kiedy na skrzyżowaniach P. S.). Na następnym rogu ja
Wielu wybOl'CÓW nie figuruje
ulic znajdują się policjanci w kiś przedstawiciel "Bundu" da ua Ustach wskutek własnego
normalnych uniformach, przed je ognia do papierosa młodzień niedbal5twa,
albowiem
nie
lokalami obwodowych komisji cowi, rozdającemu kartki z nu sprawdzali w porę spisów, wyło
~toją policjanci w rynsztunku bo wE'rkami młodoniemców.
Naj ionych do wglądu dla celów re
jowym, w kaskach, z bagnetami ciekawszy jednak obrazek wio klamacyjnych. Teraz jest ,iui
na karabinach. Ponadto po uli· dzieliśmy przy zbiegu Lutomier 7up6ino ...
cach krążą gęsto patrole- piesze skiej i Zgierskiej, gdzie obok
Najmniej wybory odbiły się
i konne; od czasu do czasu prze- kilku młodych endeków stal na fizjonomii śródmieścia. Gro
jeżdżają ciężarówki i autobusy siary żyd w kapode, agitujący mady spacerowiczów na Viotrz policją. Ta wzmocniona ochro- 7a "zjednoczonym blokiem ży kowskiej zdają się stać poza na
na podziałała uspakajająco na dowskim".
wiasem odcinka, na którym to
ludność mi!łsta..
Te obrazki były najlepszym czy się wal~a wyborcza. .
Nawet CI, ktorzy początkowo oc1zwierciarlleniem
nastrojów
Restauracje są wyludmone.
byli nastraszeni nielegalnymi o- miasta.
To zakaz wyszynku a.11,;oholu
dezwami endeckimi.
. 4=
.. odstraszył" nawet stalyC'h ~o,
zapowiadającymi teror w 810sun
Wyjeźdżamy
na Zgierską śd.
ku do żydów
!deru.iąc się w stronę Juliano
Niewidocznie prawie toczy
i ostrzegającymi ich przed głoso· wa. Tu ruch słabszy, bo dziel. się w tym okręgu (Xj walka wv
waniem - w poczuciu najzupeł- n:e:l la jest słabiej zamieszka.
niejszego bezpieczeństwa poszli na. ~bJilo to jQzdnie zarzucone
spełnić swój obywatelski obo- są masami ulotek i kartek. Na
wiązek.
i:ym (lMi'~ ku drogi zauważYliŚ-\
Jako dokument chwili, poda- my na parkanach wielkie napi
jemy treść ulotki endeckiej, kol· I!y w rodzaju: "Zydzi nie głosu
portowanej w całym mieście. - ją", "Rada miejska musi być
Ot. jej brzmienie:
rtarodowa", "Odebrać żydom
rIO
Nadchodzące wybory są plebiscy prawa polityczne". Farba jest
••
ł. '•
lem, w którym Lódź narodowa opo jeszcze zupełnie świeża, co do••
~ A
Łodzi

I

I

I

I

*~R*~~m~~m~
wa
głosu do Rady MieJskie;' iii iak
!'amo do Selnul \ Senatu.
·Ale to nie dość - opowiedzieć BiC;
ta pozbawieniem ich praw wybor·
~zy('b w przyszłości. Lódź narodowa
orlbiera im głos Juz obecnie.
tydzi nie gło$ują Łódź narodowa
nie pozwala im na to. Ani jeden
Żyd niech się nie odważy wyjść '"
niedzielę na ulicę.
Cała !Iaro,jowa Łó.iź, każdy łódz
ki robotni~ każdy łódzki POhlk bę
dą czuwać nad tem, by ani jeden
tyd nie ~miał wychylić nosa poza
.;wój dom. Glosowanie Jesl naszą

SZTOKHOLM, 27 września. (PAT.) - Szwedz~a ~gencja telegraficzna komUnIkUJe:
Premier Hansson stwierdził,
że rokowania pomiędzy 8ocjaU·
staml, a agrariuszami doprowo·
dziły do ustalenia zgodności poglądów,

tak, że obie partie będą mogły
wspólnie przyjąć odpowiedzialność za politykę, zgodną z wynikarni ostatnich wyborów do dru
giej izby.
Na liście gabinetu, którą Hans
san ma przedłożyć królowi, znajduje się
4 agrariuszy, z czego 3 otrzyma
teki, 1 zaś będzie ministrem be.z
teki.
Porozumienie socj!llistów z agrariuszami zosŁało oparte na
uzgodnieniu poglądów na szere~
zagadnień
gospodarczych, na
sprawę rozszerzenia opieki spo·
łecznej oraz na zagadnienie obro
ny narodowej. Obie partie zobo-

,a ulicę.

NARODOW A LÓD!.

*

O godzinie 8-ej rano nasz samochód redakcyjny wyruszył na
miasto. Pierwszy cel jazdy to
Bał'tły, największe skupienie pro
letariatu łódzkiego.
Gorąrzka wyborcza wydlJnęła
swe piętno na wyglądzie całej

n
-_...._----

niEBYWAŁY SUKCES [ A~ I ~"
KIN A "

Tytan ekranu

PRUb

najwi~k8zym

a.rcydziele

*

O godzinie 7-eJ wieczorem
zamknięto wszystkie ohwody
dla głosujących i rozpoczęh się
żmudna praca przy obliczan:u
złożonych kartek.

Kartki z 1934 r.
Przewodniczący głównej komisji wyborczej, p. Vecsile oraz człor.kowie głównej kornisJi przez cały czas głosowania
dokonywali inspekc,j; pO .Hczególnycb obwodów.
O gGdz. 3-ej po południu

zagrariusz
utworzali
w

nie pozwalamy.
My jesteśmy gospo\la\'~a\Uł miasta, a nie oni. Pcha": się do gospodarowania miastem im 'lie poz\yalamy.
tydy nie wychodzić w niedzielę

w

tym okręRu na Andrzeja 24.
Zamenhofa 8 i Nawrot 12. Na
specjalną uwagę zasługuje ob·
wód, a właściwie dwa obwQ·
dy, przy ul. Andrzeja 24. Jeden z nich urzęduje w lokalu
szkoły, w sali rekreacyjnej. Sa
la ta po ostatniem przedstawieniu szkolnem jest jeszcze ude·
korowana, członkowie komIsji
wraz z mężami zaufania siedzą
...W lesie.
Górna dzielnica Łodzi była o
wiele mniej ożywiona , aniżeli
śródmieście.
Dotyczy to rówrlleż Widzewa, gdzie w ogóle
ruch na ulicy .iest bardzo słaby
Ulice Rokicińska, Zagajnikowa
Szpitalna i 'W ysoka były o /l.
1.30 zupełnie wyludnione. Dopiero w godzinach popołudnio·
wych zaznaczyło się na Widzewie i Chojnach większe ożywit·
nie, które 'duszło do pl3nkm kuJ
minacyjnego wieczorem.
\V

Socjarści

się

P. 4. 6. 8. 10

POLO""

okręR te~ prez. Vecsile
został powiado,
wykazać się może wielką frek· miony,
że kilku w)'borcciw ~
wencją. Osiągnęła ona koło po kopertach, które im wr~clvł
łudnia
punkt kulminacyjąy. przewodniczący komisji oh l' oTrzykrotnie zatrzymujemy si~1 (lowej znala ~ lo

borcza, ale mimo to

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
-

polską sprawą wewnętrzną, któr~
załatwimy mięlłzy sobą, sami swoJ.
tydotn do na~zycb spraw mieszać

Ma
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kartki z umerkami 13 i ł.
po otrzymanhl
tego meldunku przewodniczący
głównej
komisji wydelegował
do komisji obwodowych, w któ
rych znaleziono w kor.erta. h te
numery, delegata głównej komisji, celem przeprowlldl.fl1iłł
dochodzenia.
Jak ustalono. ogółe m znaleziono \.... ciągu dnia kilkanaście
kartek z numerem 13. Jal.: sit:
Niezwłocznie

okazało

kartki te pochodzą z roku 1934.
Miejski referat wyborczy, Z~
względów
osuzędnościowych
wykorzystał do wczorajsz, wybor6w koperty, uży\\"an", przy
poprzecłnich wyborach. W niektórych kopertach pozostały

numerki unieważnionej li "t y ko
munistycznej nr. 13.
Prez. Vecsile
wydał
niezwłocznie zarządzeIl1e . aby nip
lInieważniono kart wybort'zych
yrażnych,
znajdując~'ch s!~ w
pertach razem z numer!rami
nr. 13.
Tylko w jednym \'ypadku
znaleziono w kop ercie kartk\~
nr. 4, 6wczesnego obom naro
dowego.

PierwsJe

wraliomości

Powoli zaczynają napływa6
do głównej komisji wybo l "ll'j
wyniki głosowania z pO.,Z,:l P
r,ćinych obwodów. PieI wsn t';ł
fry znane już były o godz , rt.:m.
a ze wszystldch ob" od ów pn
godło l1~el wiecz.
Przewodniczący koUlis( chwodowychosobiście dosŁa!' :ly1i
posiadany n~aleriat pod ochro·
na policjanta do głóv" nej IWIlJi ·
sji,

mieszczącPj

si ~

w ~11l :lCIHl

ratusza przy PL ,,' Olłl O '( i lL
Przed gmachem rn n ~1 l l':1lu
rząd
SZB'C!ł:łi
I paBuje wielkie oży'- ienip '.Yie
wiązały się do
IWESTMAN,
lt' osób, nie brocząc na pM!l~
niezawierania blok~w. wyborminister obrony narodowej - "o~ę: p.rag:1Gł~b.~· l lllnj urm ;p
czych z innymi parhalUl. gdyb~ NILSSONS,
dZlec .sIę .lakI Jpst l' ' zultat ,,\
podczas ich współpracy nastąpiminister finansów WIGf'ORS, borów .
Iy nowe wybory do parlamentu.
spraw społecznych - lIOELW sali konferen ~ yj ll l' 1'1\ '7''LER,
dium zarządu miejskiego /l' SZTOKHOLM, 27 września religii i oświaty - ENGBERG, hl'ali s ię dzie!lllikam'
\L \. dtv
(PAT.) - Hansson utworzył dzirolnictwa, b. premier PEHRS- nimi znajduje sil~
siaj nowy rząd, oparty na koali · SON,
:2 korespondentów pi~1l1 Z~l '
cji socjał - demokratów z agrakomunikacji FORSLUND,
ntiejscowydł ot'az Idl!m ." :I;;; U
riuszami. Skład nowego rządu
handlu - SKOELD,
za~ranitznycb.
jest następujący:
minister bez teki QUEJ. 'SEL.
We wszystkich ~C:lbilł' lud)
Prezes rady ministrów HANSCzterech członków nowego wydziału prezydialm'go trwa
SON,
rządu należy do stronnictwa a· obliczanie głosów
[1l'Z\' p .1 1ll0minister spraw zagranicznych gra riuszy. Są to ministrowie
ry specjalnego maszyn : <;pr 0wa
SANDLER,
spl'llwiedłiwości, obrony narodo- cłwnych z !!łównego Hfzęrla ~tft
minister sprawiedliwości
wc,i, rolnictwa i bez teki.
łystycznego z War:szawy.

Arab zamordowanu orzez arabOw
. . .4

Przewodniczący rady muzułmańskiej padł z ręki terorystów
Król Edward VIII konferuje z ministrami o sytuacji w Palestynie
JEROZOLIMA, 27 9. W Jaffie teroryści ariłbscy
zamordowalł
dziś przewodni,
czącego rady muzułmańskiej w
tym mieście, dyrektora banku
arabskiego, HaUsa Pasz~, je
dnego
z
najwybitpiej';zyrh
przemysłowc6w arabskich.
Mord ma charakter politycz·
ny i powstał na tle tarć w obo
zie arabskim. Halis PaSZll był
bliskim współpI'acownikiem
ezelne~o muftiego Jerozolimy.
W Jerozolimie zostali dziś
"anieni dwaj robotnicy żydc.w·
'icy, jeden na stacji kolejowej.
'l drugi w piekarni, do której
rzucono bombę. ~Uodą żydów
kę raniono w pohliil1 k<l!onii
Magdyel.
Donosul tt całym
szeregu

na

terorystami a wit' ważni one do proklamowania
wojenuc/lo
w kaideJ
I1niakami arabskimi, którzy u- stanu
c:hylają się od płacenia kontry· chwili, Itdy uzna to za konieczbucji na rzecz dywersantów a- ne.
JEROZOLIMA, 27.9. (PAT) rabskich.
W F/lllus odbyła się demonstracl·a
na
.
W jednej z wiosek doszło
arabów na znak protestu przeciwko
wet do ofiar w ludziach.
I uwięzieniu burmistrza miasta

darć między

przez władze woj.,kowe jako ~:al.ład,
nika. Gdy woJ~ka angiel<,kie wkra
czały kilka dni tem'l do Nablus,
były ostrzeliwane. Burmistrz Nablu
su odesłał wla,lzom
bryt~·.iskitlJ
swoje ordery angielskie. Naczeln;\'
komitet arabski wystosował protest dl> wysokiego komisarza, żąda
jąc uwolnienia burmistrza.
Władze nakazały w róbl~' ch oko
:\linister kolonii poinformo. licach kraju zburzyc szereg domów.
wał króla, ze dowództwo woj· Jako karę za udział mieszl -ańców ..
~kowe w Palestynie jest upo- akrji teroryst)'ezneJ. ·

LONDYN, 27 września.
"Sunday Express" donosi, 7.P,
król Ec!.ward odbył konferencJę z kilkoma ministrami,
z
którymi omówił Dli~dzy in. sy~dację w Palestynie i :Jaaprobo
wał
posunięcia rządu,
celem
przywrócenia porządku w Pa·
lestynie.

,

•
Rząd

Toledo zdobyte

Plola ipiBSZJ

Kordoba W rlkach
powstańców

BURGOS, 27 września (P-\T.)
Kordoba, która była od miesiąca
oblegana przez wojska rządowe,
dziś rano została uwolniona po
porażce dwuch tysięcy milicjantów pod Espejo. Wojska rządo·
we są roz.bite przez kolumny nuruaga. Na placu boju pozostało
80 milicjantów. Oddziały rządo·
we odepchnięto o 40 kim. ua po\udnle od Kordoby.

Bombardowanie
BUbao
TENERYF A, 27 kwietnia.
Bombardowanie Bil{pAT.) bao trwa w dalszym ciągu. Zo·
stnł zburzony gmach, w którym
mieści się urząd gubernatorski,
sta~ja kolei półn~nej i wiele in·
nych zabudowań rządowych.
Lndnoge domaga się poddanIa
mIasta. Wieczorem nad miastem
przelatywały samoloty powstań
cze, rzucające odezwy, nawołują·
ce do jego poddania i grożące w
przeeiwnym razie dalszym bQm·
bardowaniem.

I

olenzy
stolic»

obronił

do

źródła, że dwukrotne bombardo·
wanie miasta spowodowało wi~l
kie spustoszenie. Przeszło 100 o·
sób zostało zabitych. Wzburzona

władze uchylają się od wszelkich
oświadczeń na ten temat.
Flota rządowa, która znajdo.
wała się w pobliżu Malagi, podą·
DE LUZ, 27 wrześ- ludność domagała się śmierci za ża obecnie do Bilbao. Składa się
Korespondent Ha· kładników. Co do losu ich panu· ona z trzech krążowników i 2-ch

na pomoc

LA CORONA, 27 września. (PAT.) - Sztab 8 dywizji komu·
ST. JEAN
nikuje, iż miasto Toledo zostało
zdobyte, a oblegani w Alkazarze nia (PAT.) vasa dowiaduje się
są uwolnieni.
Nieprzyjaciel pozostawił na po
lu bitwy 300 zabłłych l obfity
materiał wojenny.

-

z pewnego je nadal niepewność,

ponieważ

kon trtorpedowców.

,

DelalUaCja Iranha SllajCarShiegO
Czy Włochy i Holandia pójdą za przykładem Francji?

GENEWA, 27 września (PAT.)
Departament finansowy rady fe·
deralnej w Bernie ogłosił dzisiaj
komunikat omawiający okolicz
ności, w jakich postanowiono de
waluację franka szwajcarskiego.
Komunikat głosi, że rada federalna obawiała się skutków, jakie pociągnęła by za sobą póź.
niejsza dewaluacja, do której
kraJ zostałby zmuszony przez
zmiany wynikłe z międzynarodo
wej sytuacji monetarnej na sku ,
t~k zawartego ostatnio trójpor9zumienia, szczególnie dla prze·
mysłu hotelowego w Szwajcarii.
który stale wymagał poważnych
subsydiów oraz dla eksporterów
szwajcarskich. Gdyby nie po·
wzięto obecnie natychmiast od·
powiednich zarządzeń waluto.
wych. to w wypadku "przymu·
sowej dewaluacji" nastąpiłby po
watny odpływ złota, co oczywi·
§eie odbiłoby się ujemnie na ży·
eiu gospodarczym.
iW! zakończeniu k'omunikat
podkreśla, że rada federalna de
cyduje sit: na dewaluację. biorllr.
pod uwagę tendencje u.iawnione
ostatnio w Anglii, S1. Zjednocz.
i Francji, a zmierzające do mię
dzynarodowej stabilizacji walu·
towej. To też rada federalna u·
znała, że przyłączenie się do po·
stanowienia Francji ułatwi rea ·
lizację międzynarodowego ure·
gulowania kwestyj monetarnych.

BAYONNE, 2'7 9. (PAT)'. Na
kufra rybackiego
"Galerna" przybyło do Bayon·
De 18 uchodźców z Bilbao. O·
świadczyli oni, te na skutek o·
statniego bombardowania mia
sta 150 domów uległo zniszczeniu.
Wladze rozstrzelały w Bił
bao 90 zakładników i 7'awiadoRZYM, 27 września (PAT.)' 'miły sztab powstańczy, że roz·
strzelają
wuystkleh pozosta. W związku z dewaluacją franka
łych zakładników, jefcll bom· francus.kiego i szwajcarskiego,
odbywają się ożywione rozmo·
bardowanie się powl6rzy.
... U 4
a"M $ eua;'"
. . . . . . , _,,$04;2
pokładzie

ludność

madrycki wz,wa

•

wy między Rzymem, Paryżem i
Londynem. Włoska rada mini·
strów zbierze się 10 październi.
ka.-

tychczasowej polityki monetar·
nej. W celu ~hrony zapasu zło·
ta w holenderskiej instytucji emisyjnej, zakazano z dn. 27 b.
m. wywozu kruszcu zagranicę·
HAGA, 27 wrzeŚnia. (PAT.) - Eksport złota uzależniony jest
W niedzielę rano ukazał się w od pozwolenia Banku Nider.
prasie oficjalny komunikat, l landzkiego. Giełdy holenderskie
którego wynika, że Holandia nie będą nieczynne w poniedziałek i
będzie mogła utrzymać zasad do wtorek.

Zlota Ul Dr,watnrm DOSiadaniu

Katalończycy
chcą

nie

walczyC

TENERYTA, 27 9. (PATX.Porty Vi~o , Villa Garcia i Arasa zostały zamknięte minami
na rozkaz rządu w Burgos.
Milicjanci katalońscy, którzy
niedawno przybyli do Madrytu i zosłali wysłani na front
Sierra Guadarrama, odmówili
posłuszeństwa i po\vrócih dl'
stolicy.

Losy pancerki
BURGOS, 27 9. (PAT). Specjalny wysłannik Havasa dono
si, że na linii kolejowej Salamandra - Madryt władze po·
wstańcze
zdobyły pociąg pancerny, wysłany z Madrytu na
pomoc wojskom rządowym.

Rpel

rządu

MADRYT, 27 9.

(PATY.

Rząd madrycki wydał odezwę
l tlO lud'lości, ,,, której nawołuJe
obłożone
do orl(anizac.łi ob"ony stoU(~y.
PARY2, 27 9. (Tel. wł.). - nad 50 gramów, obowiązane są wobec tego, że powstailcy czy
Jedną z n"jważniejszych ustaw, zgłosić je w urzędach podatko nią w chwili obecnej
na.bY·i~
która zostaje wydana w związ- wych, puy czym administra- kszy wysiłek \V celu opanowaku z dewaluacją franka, jest cja skarbowa wymierzy tym o nia Madrytu, będącego .)środ·
prawo o ohrocie złota. Oprócz sobom podatek, w wysokości kiem walki. Odezwa nawołu.ie
normalnych ograniczeń, wpro- l'ówneJ ngdwyżl'e wartośc~ zło· el0 koorrlvnacji . ił " · alc7.ącycb
wadzon"~h w innych krajach ta w stosunku do franka obie- i dCl posłuszei~<;tw3
w s;tO"Ull-'
rząd franc-uski
nakazuje reje· gowego. Nie zgłoszenie złota ku do pr7cłożon~-ch .
straeję złota, znajdującego sil! lub tet deklaracja nie odpowia.
w posiadaniu niełylko instytu- da.iąca isłollllie posiadanej Hocji, ale I os6b prywatnych.
śe~ będą karane grzywną w wy
Wszystkie osoby prywatne sokości równej wartości złota
posiadają'.:f' złoto w ilo§ei po· nie zdeklarowanego.
~L\DRYT, 27 9.
(PAT). W kolach mi?roda.inych dowła
<lu ją si~, ie
rząd postanowił
wnieść niezwłocznie
do pH!:1

deklarowane i

podatkiem

Autonomiczny

baskiiski

rząd

A marka nie sDadnie l

Pyszałek

hitlerowski o walucie bez pokrycIa

BERLIN, 27 9. (PAT). Sekie·
łan stanu
w ministerstwie
!Skarbu Reinhardt wygłosił dziś
na zebraniu przywódców S. A.
w KoenigswusŁerhausen odczyt
na temat polityki skarbowe.i
Trzeciej Rzeszy. Mówca zajał
stanowisko "'obee zaf7ąozeń
dewaluacyJnych francu~k1('h i
ich konsekwencji, oświadcza·

jąc:
słała,

"Waluta niemiecka jest
nie będzie ona zdewaluo·
wana
w żadnych oko!.czno·
ściach. Nikt spośród czynników
odpowiedzialnych
w
"Hemczech nie myśli o eksperymen.
Łach walutowych. nie stan!e si~
tuta.j nie, eo mogłoby wsłrzą·
snąć dziełem Adolfa Hitlera.

mentu ustawę o autonomii pro wincji baskijskiej . Przed"lawl
dcl stronnidwa l,ałolick l er-o
nacJonalista baskijski, A::nirre.
który miał wejść do gahindu
Largo Caballero. .ialco m:nbti.'l
tez teki,
b~d:lip
za,>t:wiony
IJrzez Irujo. Aguirrc .iul przewidywany na stanowisko weff1
nrzyszłelto autonomiczneg., nil
uu baski iskiego.

g

151)

Trzech Iszkie erów
PtYtlJidć

Ut

ilu8tracJach fDt!. AleksandrD. Dumasa

, ... Wielebna przeo"yszo, - Bethun(', gdzie zatrzymali ~it·
stałym lądzie, ale w lLiliers stra
eiłem jej ślad. Pojechałem dalej powiedział Atos, biorąc d'Arła· przed 7.3.jazdem.
- Ale czyż nie mamy rU:'>lyt
na chybił trafił i pytałem WSfę gnana po:'! ramię, - pozo tadzie, czy Jej gdzie nie widzia· wiamy zwłoki tej biednej kobie w PO~Oll za tą pieKielną lwhi"
no. Następnie zauw&tyłem. jak ty pani opiece. :Była ona anio· tą? - zapytaj d'Artagnan.
moi panowi,., oueJnkoę·
obok mnie.
'awołałem
was, ale nie otrz~'małem odpo.
wiedzie Teraz widzę, ni-lltety
że mimo cnłe~o pośpiechu przy
byłem za p6tno.
- Tqk. niesł .. tvl . . odnowie
dział Atos, ws~azując na zwło
ki.
W tej cllwili d'Artagnan pod
niósł wzrok. Wsłał i Atos pod·
szedł doń i objął go serdecznie. Silnym j przekonywającym
~łosem powiedział do pOl.{l'ążo
nego w głęb'lkim bólu:
- Dro!::i pr~yjacielt! 'opanuj
się.
Kobjety opłakują zmar·
wy,

liście

łem na ziemi. Teraz .iest nim
-- późnie.i -- odpowkdl.iał
Jak wienymy, w niebie. Niech Ato . spokojnic .- ·'Przed(em mu·
.ją pani traktuje łaskawie, niby szę poczyniĆ'
jrslczc pewne
iedna ze swych !'ió'Str. My 'wr6 pn;ygotow:lnia . P O l''''ó l mi 1-fC'
cimy, aby się pomodlić lt jeo, I bić, co trzeba.
RrobU.
- Tak, nIe w h'n spo~t.b ".
W towarzystwie słuiących I na nam u.idzie!
którzy prowadzili konie, przy ja
Ja rGC't~ za nil1: - IJlJp[)'
ciele nasi udali się powoli do wiedziat Ato!.

łych , mężczyźni si~ mszczą!
~ Tak! zawołał d'Arta.

gn(!'~ .

-

flę

tobą·

za

'_

ll~ę Ją pomśdć i
dnI '1 kol \'i~l,

pój
ka·

t~sz

302. PRZEn 7A.lAZDEM W
BETRUNE.
Atos skorzystał z przypr-Jwu
",ił, jakiego doznał d'Artagnan
na myśl o zemście i dal znak
Portosowi ' Arami!lowi, aby
sprowadzili przeoryszę . Obal
301. ZEMSTA.
! powiedział lord Winler. - W przyjaciele spotkali ią. na kory ·
Opuściłem Porthsruouth I Boulogne byłem w trzy godzi. tarzu. Była niesłychanitl OQrtl·
. plt6 .odzin p6źniej od niej. -lny póiniei, niż .. tanęła ona n~ szona i ofzerliZona.
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- ianic 181·-zy ul. Pie osoby
ost:rzelone •
e da; w·eczorem wybuchła Dełarda prz'JI ulic" ZJ1dowskiel
starcie

a

Urzędowo komunikują

nam:

Dla wyeliminowania z ulic f_o
dzi w dniu wJborów bojówek i
uniknięcia sŁosowania jakiegokolwiek teroru, władze bezpie·
czeństwa przeprowadziły w ubie
głych dniach
I'ozbrojenie bojówek organizacji
polilycznych.
Ostatnie rewizje przeprowa-

dzone w nocy, z soboty na nie ·
dzielę dały w rezultacie zabranych:
5 rewolwerów, 1 siekierę, 42 "pa
ragrafy", 3 sztylety, 2 noże, l
szablę, 1 baguet oraz 30 kamieui.
Ponadto władze bezpieczeń
stwa przytrzymały znanych ze
swej awanturniczej dziąłalności
80 osób, pochodzących z Łodzi,
przy których znaleziono
broń
analogiczną jak w lokalach, oraz
około 50 osób przybyłych z odległych nieraz powiatów,
zaopatrzonych w tę samą broń.

*

DYtURY APTEK. - Nocy dzl··
siejszej dyżurują następujące apte
ki: Niewiarowskiej (Zgierska 8i);
J. Harłmana (Brzeziń5ka 24); Hisz·
pańskiego (Plac Wolności 2); Perel
ma na ł S-ki (Cegielniana 32);Cyme.
ra J. (Wólczańska 37); W. Oanit
leckiego (Piotrkowska 127); WóJ.
cickłej (Napiórkowsldego 27).
REJESTRACJA ROCZNIKA 1918.
- Dziś winni się stawić do reje.
stracji męfczyfni, urodzeni w rokt.
1918, zamieszkali webrębie 5-gl1
komidarjatu policji, których nazwi
l'ka zaczynają się na litery począt
kowe aUabctu U, W, Z, t wł. Ponadto w dniu dzisiejszYm winni siq
Hawić do rejestracji mę~czyżni rael'
nika. 1918, zamieszkali w obrf(bie
14 -komisariatu policji, ktlrycb
r.azwi.~k8 taczynają eię na litery
K, L, L, M, N, włąmmie.

NR. 32 PETARDĘ O STOSUNKOWO NIEWIELKIEJ SILE
WYBUCHOWEJ.
Wybuch petardy spowodował
nieznaezne straty materialne w
postaci
KILKU WYBITYCH SZYB,
bez żadnych ofiar w lndziaeb.
W niedzielę, o godz. 6-ej rano
patrol policyjny znalazł
NA UJJ. WOLBORSKIEJ PACZ·

ehemicznym.
Doehodzenle w obydwu wy.
padkach w toku.
Tego samego dnia o godz. 1;
na łące, należącej do cegielni U.
Krauzego, przy ul. Pabianickie,j,
między dwiema grnpami nieznn·
nych bliżej osobników
DOSZŁO DO STARCIA, POŁ_\CZONEGO Z WYMIANĄ STRZA
ŁÓW.

KĘ,
W konsekwencji odnieśli
zawiniętą luźnie w papier o po. LEKKIE RANY POSTRZAŁOdejrzanym wyglądzie. Po rozwiWE
nięciu okazało się, że zawiera o- Szyszko
Stefan,
zamieszkal:y
na w słanie luźnym
przy ul. Pabianickiej 35 - ranę

I

*

PoIsIm Agea~ja Telegraficzna
donosi o st:ll'ciu, .ialde miało
mieJsce na peryferiach ł.odzl
między bojówkami Stronnictwa
' Narodowego i P. P. S. Stnl'cie
to zostało uiezwlocznie zIikwldowane prze7 ol'~alla policl'
llmistwowej.

MATERIAŁ WYBUCHOWY
w szyję, Dobrowolski Zygmunt,
Polska Agencja Telegraficzna
o nieznanym na·razie składzjll zamieszkały przy ul. Krasickif.urzędowo komunikuje:
Noc poprzedzająca dzień wyborów do rady miejskiej w Łodzi
oraz sam dzień wyborów minęły
spokojnie. Posunięcia władz adW dniu 26 b. m. zmarła po krótkich, ciężkich cierpieniach w Warmini,słracyjnych' celem zapewszawie i tam została pocho~ana moja najukochańsza żona, córka, siostra.
nlenla bezpieczeństwa głos~ją·
bratowa i ciotka
cych okazały się celowe, gdyz w
ciągu 36 godzin w sobotę i nie·
dzielę zanolowano na tereniej
miasta
DU.tO MNIEJ WYPADKÓW,
NIŻ NORMALNIE
przeżywszy lat 26
notuje się łch w każdą sobotę i
niedzielę.
o czem zawiadamiają pogrążeni v: głąbokim żalu
Z powaŹDJe.fszycb zaj§ć nalety
wymienM następujące:
W sobotę 26 września 1936 ro·
UpraSI8 się o niaakładanie kondolencji.
ku o godzinie 21-ej nieznanl narazie sprawcy
RZUCILI W PODWÓRZU DOMU PRZY UL. ŻYDOWSKIEJ

I

B. P.

Anna l FriedmanóUJ RubinsteinOWI

!'I.i i Rodzina

Dzisleisze audycje

bgda

go nr. 7 - ranę w ndo.
Policja zlikwidowała zajście,
zatrzymując kilka osób podejrz,
nych o spowodowanie bójki.
Pozałem miało miejsee
KILKA DROBNYCH ZAJŚ(:
pomiędzy pojedyńczymi osobami, .jednak b(~z uszkodzeń cie·
lesnycb.

i~lkom -~i kił

Somisja

"OPIEKA NAD MATK,\ • ROBOTNI-

na zgliszczach fabryki Dobrzyńskiego
CĄ"·
Praca zaro\)kowa kobiet pociąga za
i Pacanowskiego
soblł problem opieki nad dziećmi. Nie14-lełni chłopiec usiłował dokonać gwałtu
ste.ty w obecn.ycb warunkach wi.ele pra
W związku Z pożarem w szarpar palił sic kurz fabryczn;y. Ogień \ta·
cUJących kobiet musi pozostaWIĆ swa·
• .
WczoraJ o godz. 8.30 wieczorem chłopiec ł dziewczynka zamieszkują ~e d.zi~ci bez ~pieki i ~ozoru. M.imo po- ni i wykończalni l. Dobrzyńskiego trafiwszy na łatwopaln;y materjał
dozorca domu przy uJ. twirkl 6 do w Jednym domu na krańcach mia- Jawl~Jących Się w rózn~ch krajach te~ I M. Pacanowskiego przy ul. twirkl błyskawicznie roz5zarzał się.
konał niesamowitego odkrycia.
sta. Udali się oni po południu bez dencJl do powrotu kobiety do domu I
W dniu d:li .. il!.j3zym na młeJset
Gdy wszedł on do ubikacji pod- wiedzy rodziców do śródmieścia. s~cłnienia. j~j nat.uralny~h .obowiąz- 11·13, zjechała na miejsce w dmu
kow
matki.
me
mozn!l
zmlemć
rze~zy.
wczorajszym
komisja
śledcza.
•
.
, l"
.1 ' '1
tow"
wórzowej zastal tam w niedwu- Jak stwierdzono chłopiec wci,mnąl wistości gospodarczej. która domlllu·
.
7Jad'l- Jeszcze przcl SL,IW ,Cle e
..
znacznej iytuacji młodą parę, ubo· (12iewczynę do ubikacji podwórzo· je nad życiem całego społeczeństwa. W skład komisji wchodZIł przed tzystw ailekuracY.jllych, celem 010'
go odzianą. On liczył zalt'dwie 14 wej i tam usiłował dokonać na niej Praca kobiety, konieczna dla podtrzy· staw:ciel straży p. nact. Komorow·
I'
k ' .
t
kładnego usta ema wyso oset 5tra
mania bytu rodziny nie daje Jej jedno·
ona zaś wszystkiego... 9 lat.
gwałtu.
czcśnie takich zarobków, które umożli- ski, przedstawiciele wydztalu śled
Na widok dozorcy dzIeci usiłowa·
C..hłopca zatrzymano w komlsaria.
wiłyby zorganizowanie właściwej o- ('zego, inspekcji bu(tow!aoeJ, elek _biiSiAI9iiUUe6di=aUl&iSSi4hLW_
ły zbiec. Dozorca Jednak Je przy' cie, zaś dziewczynkę skierowano do piekl domowej nad dzieckiem. Dlatego
sprawą tą zajmuje się państwo, wpro- frowni ł towarzystw asekuracyj
trzymał ł odprowadził do X koml· etomu. Dochodzenie w toku. (li).
wad zając odpowiednie ustawy i prze- uych.
sarlatu poUcJL Tu okazało się, że
pisy; o(1leka nad dziukiem pracującej
matki. to nie filantropia - to prawo
t'race kł)ulisJl trwały pn:e7. klika
robotnicy, zagwarantowane jej przez godzin. W rezultacie ustalono po.
państwo w interesie całego społeczeństwa. ..Opieka Bad matką robotnicą" nad wątpliwość, źe pożar pow~ta'
będzie tematem pogadanki, lttórą wy. wskutek krótkiego spięcia.
BRUK'jELA (484)
DZISIEJSZY PROGRAM
poprzeczna oficyna, 1 pittl'o.
20.00 "Manewry jesienne" - opeTetka głosi Janina Miedzińska o godz. 16.45.
RADIOWY
Krótkie
spięcie
nastąpiło
w
Cl,aTel. 155-5.''.
KaImana.
BOLESLAW WOYTOWICZ
6,38 Gimnastyka i muzyka z płyt. 22.10 Kwartety smyczkowe Beetbovena
~ie napr.awiania prze2: montera in' godi. od 2 - 7 po pot. Rano tyl"
W koncercie orkiestry symfonicznej
11.00 Wiedeńska orkiestra .,Bobe·
i Rodaly'ego.
'11 wer:dl\iejssem 7:lIm6wieniem.
pod dyr. G Fitelberga o godz. 21.05 wy stalacjl elektrycznej. Od iskry za·
me" (płyty).
PRAGA (-470)
stąpi, jako solista, wznany kOImpoAzytor l .,.• • •_ • •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SIlLIIS.a••!lJA.illiIlZ.n._.L8!
11.80 Audycja dla IIk61 "Harcer- 19.00 .,Libussa" -- opera Smetany.
pianista Bolesław oytow ez. rtysta!!
PARYZ (1648)
.two na morzu".
12.03 Pogadanka pl. "Chóry robot- 22.45 Uwertura Adama.
Symfonia wykona koncert fortepianowy G·dur.
bicze".
Glucka, Suita Lacome'a, "Arlesien- Mozarta. Program części symfonicznej
wieczoru zapowiada się również nie12,23 Muzyka fortepianowa (płyty).
ue" Bizeta I Karnawał Gulrauda.
zwykle interesująco. Wykonane bo·
15.4ii .. Chwilka pytań".
BERLIN (356)
10.00 Koncert popularny.
22.30 Kwartet C·dur Humperdincka, wiem zostaną po raz pierwszy w radio
16,45 "Opieka nad matkIł robotniSuiła liryczna na fortepian Kempffa, dwa utwory na orkiestrę. mianowicie
Symronia wiosenna A-dur Jana Stamjcą" - pogadanka.
Pieśni Kwintet Dworzaka.
tza, jednego z głównych twórców sty1~.~0 Koncer.t w ~!t- orkiestry sal~ KOENiGSWUSTERHAUSEN (1571) lu
klasycznego, ora"! utwór Ravela nowej oraz Brochwlczowny I OlkusZOl· t 20.10 Kwartet smyczkowy D-moll Situ.
..Valses nobles et sentimentales". Kon~
b t
cert zakończy niemniej ciekawy utwór
18.00 Audycja, poświęcona prof. Al.
er a.
najznakomitsza artystka komedjona orkiestrę p. L "Noce egipskie" Pro
Briicknerowi.
LIl'SK (382)
i8,25 Rozmowa z radiosłuchaczami. 1850 MUl:yka kameralna Haydna (Trio kofiewa.
wa w PoJsce mogła stworzyć tak
18.40 !lIuzyka (płyty).
fortfpianowe, Sonata fortepianowa
kapitalną kreacją, jaką jest
19.10 Pieśni włoskie w wyk. Luczy6.
Kwartet smyczJmwy).
22.30 Uwertura Harthy'ego, nurle~ka
skiego _ tenor.
Hl.SO "Las i pojska pieśń łowiecStraussa.
"Variacje symfoniczne
/ta" - audycja muzyczna.
Schumana i Symfonia C-dur Beetho·
absolwentka Sr-kołv Pielęgniar.
20.30 "Birohidżan" - sowiecka Pa.
vena.
SZTUTGART (523)
iestvnn - felieton.
stwa w Warszawie, wykonywa
20.;:;5 Reportaż :r. uroczystości poświę 00_00 Uwertura "Egmont" i \Variacje wszelkie zabiegi oraz przyjmuje
eenia domu ociemniałego żołnierza w fortepianowe F-dur Beethovena. Pie
dyżury.
śni Szubcrta, Sonnta skrzypcowa ReMuszynie.
g.!ra i Symfonia D·dur Brahmsa.
21.00 Koncert wieczorny.
PI. Dąbrowskiego 3. Tel. 169-91.
BUKARESZT (365)
22.20 "Mozaika muzyczna".
20.30 Kwartet smyczkowy op. 18. Nr
2, Beethovena.
AUDYC.JE ZAtlRANICZNE
MEDIOLAN (368)
LONDYN (342)
'?O.35 "Zmierzch Bogów" - opera \Va 20.41J .,Tango o północy " - tJperetka
Konyatiego.
ęnera (fragmenty) .
Ck

I

I

..

.

aoaN~"''''

l-orno

Teatr. muzJ1ka ; .radio

Piotrkowska 121

JIBHA JIDlHa

SMOS SKA

••••••••••••••••••••••••
J~!I!Abramawicz

J
~RIAiTO" !

Grand-Kino

RZYM (42\1)
WIEDES (607)
H.OO Kwarlet smyczkowy D·dur Szu- 20.40 Utwory wiolonczelowe Boccheri·
nlęgo (Sonata Nr. 6, 'Koncert Es-dur,
berta ł K,,'illlet fortepiano,,"y ." ·dur
li'oc
lArgo i Rondo).
Dworzaka.

Wiei i sUkIe.!
o 4-.

Ceny na w8zvstlde
$eau'so or!

1.09

GtO

PO

rowy

hlii

Łódź,

Ż G

L

dnia 28

września

SIĘ Z LIGĄ

Poraiki gOSDodarz,.· Ruch odzJskuje forme. • Garbarnia Dnie sie coraz
W czoraj~za niedziela ligowa r Sędzi ował p. Retlig. Widz6w
przY!li?sła szereg sensHcYlily.'h I ? tysiąc~.
'"vmkow.
l W H8Jduknch:
Na czele tabeli kroczy Ruch I RUCH - ŚLĄSK 5:2 (4:1).
mając 1 punkt przewagi uad I
Już dawno Ruch nie grał tak
Garbarnią,
która zwycIężyła i dobrze, jak w dniu wczoraj
Dąb w Katowicach. ,
szym. 'Wyróżniała się zwłasz·
Na trzecie miejsce zaawanso· l cza linia ataku, gdzie Willmow
\lIala Warszawianka po seMa ,ski i Wodarz wprowadzili dn·
cyJnem zwycięstwie nad Wisłą . żo życia i inicjowali ataJo. za
w Krakowie.
latakien..
Dól tabeli bez zmian. Legia,
Bramki dla Ruchu strzelili:
po wczorajszej porażce z Pogo Wilimowski 2,
Peterek, Wo·
nią, żegna się definitywnie 17 darz i Górka po l. Dla Śląska
ligą
bramki zdobył God (2).
Drugiego kandydata wyłoni 'l
Sędziował p. Rutkowski Wizespoły śląskie: Śląsk i Dąb. dzów 4 tysiące.
Ł. K. S. jest nadal na f)·(>m
W Krakowie:
miejscu, mając równą ilość

I

I

I

Wartą.

punktów
z
Szczegółowa
tabela ligowa:I
przedstawia się następująco:
l. Ruch
14 20 37:~6
14 19 27:16
2. Garbarnia

I

!:5. ~~;~~zawi311. i!14
Pogoń

L K

l WARSZAWIANKA

_ WISŁA
.
.3:0 (1:0).
.
NIespodziewane
zwycięstwo
Warszawianki nad Wisłą, któ
ra przed tygodniem pokonała
w Łodzi L. K. S. Mecz był nie
ciekawy i La niewysokim po·
ziomie, jednak Warszawianka
była zespo~em lepszym. Bram
ki dla Warszawianki zdnbyIi.
Pirych, Smoczek i Świf!cki.
SędziowaJ p. Seeman.
W Warszawie:
VOGOŃ LEGIA 4:2 (2:2}.
Mecz miał przebie~ nievac
",iwany. Legia w pierwszej po
łowie pro\o\adziła nawet 2:0
ldobywa~ąc bramki przez Wy·

Cra('l)via była lepsza łechlllcz
nie i miała więcej z gry, jednak atak grał mało skutecz·
nip. W 8 minucie prowadzenie
dla Cracovii zdobył Korbas,
~3~ w 3.1) min. wyrównał Pią'
tek.
I)ędzia p. Sawicki.
Wid1.ó'l'l'
3.500.
wejście
W Czt:słochowie:
BRYGADA _ ŚMIGŁY 2:0 (l :01
Brygada na zwycięstw
zaWyniki meczów o wejście (b służyła, gdyż grała b. ambltnt(
I!gi hyły następujące:
i wykazała duży ciąg na bram·
W Krakowie:
ke przeciwnika. Obie braL'1ki
CRACOVIA - A. K. S. (Cho- dla Bry~ady zdobył Heine.
rzów) 1:1 (0:0).
Sędziował
p. Tomasz'~wski
Mf'cZ b. żywy
ciekawy Widzów 2 tysiące.

Necze

O

do ligi

r

T A O•
•

traca dalszJl punkt na

własnym

15 28.23
ŁKS. stracił dalszy punkt fla poprzednich spotkań, usiłowa· jeszcze formy,
a Pegza zbyt
6. Ł. K.
14 13 29:27
7. Warta
14 13 32:37 własnym boisku. Wynik bez· no grać lewą stroną, pomijając trzymał się własnej bramki. W
uwaŻ9ć Millera, choć on był znów bez- obronie Gałecki lepszy od F1ie·
14 11 21:27 bramkowy z Wartą
8. Śląsk
H. Dąb
14 10 22:36 musi jednak za szczęśliwy. Bar względnie najlepszym "rnezem gla, który zbyt wiele kiksuje
dobry , nie
10. Legia
14
6 18:33 dzo nie wiele brakowało, $l łódzkiego kwintetu. Sowi,Ik na Andrzejewski Warta wyjechałaby z Łodzi oz I nie swojej pozycji czuł się źle. miał okazji pokazać swej kla
rąecze
cennym zwycięstwem.
Grnla a nie znajdując zrozumienia u sy.
b~z warunkowo lepiej, choć hv Króla l \Lewandowskiego, pró.
Warta miała kilka doskona·
W dniu wczorajszym odbyły najmniej nie mogła zachwycić oował strzelać zdaleka. Z re- łych pociągnięć, które wskazy:
się w kraju następujące meczE:'
Łodzianie, mając zdekompll'- guły pozostawał w tyle, grają.~ wały na jej bezwzględną wyż
ligowe:
towaną pomoc i sztucznie po· bez powodzenia
na POZYCJI szoś~ techniczną. Akcje ,,). ieło·
W Katowicach:
łatany atak, z bardzo słabym czwartego pomocnika.
nych" były plynniejsze, !;ytua'
GARBARNIA - DĄB 2:0 f0:0). Sędziwym na lewym skrzydle,
Beznadziejnie wypadł zastęp· cje podbramkowe wypral'owaW pierwszej połowie Dąb nie byli wczoraj groźnym przc ca Wolskiego,
gracz drugiej ne, nie nosiły cech przypadko.
przewabI, lecz atak przewagi c.iwnikiem. Akcje w polu zała· drużyny, S~dziwy, który speszol wości, jak to było w Ł. JC S.
tej nie potrafił wyzyskać, strze mywały się bądź na Lewandow ny ligowym występem, prze7Najlepiej wypadł Skomcczn-y
łając nieceJnie lub gubiąc ,ię "kim bądź na Sędziwym, pod cały bodaj mecz nie oddał przy w bramce, choć nie miał tru·
pod bramką.
bramką z reguły panował takI zwoicie piłki.
dl)ych
strzałów.
W ataku
Po przerwie Garbarnia prze· chaos, te nie mogło być mo., Pomoc równid zawiodła. O· Scherfke, Gendera i Szwarc po'
chodzi do ataków i l.dobywa wy o skutecznym strzale.
siecki grał ofiarnie,. ale ni.eskU kazali się z dobrej stronv, ale
orzez Skórę dwie bramki. Gra·
Mimo złych doświadcz en, 1. tecznie,
Wełnic nie odzyskaJ byli zbyt absorbowani pracą
~e D~u tempa
~e wy~~maJi
na· i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rzuconego
i w ostatnich
_;;OM ,
dl # -

I

Ugowe Ul kraju

l

I

~o minutach z ledwością poru·
szali się po boisku.

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

itman
pobił 'ocz!ńs iego I
Je;drzeiowska zdobgla pierwsze miejst:e

EUROPA
P.

Freddie

4. 6. 8. 1G

.

BarIholom BW

w

siodło

i •

Rewelacyjny

Kończak

Międzynarodowy turniej tenisowy o mistrzostwo Łodzi przy·
niósł ostatniego
dnia niespo.
dzlankę dużego kalibru. Witman
l pobił TIoczyńskiego i z,dobył tykina "RIALTO··!
Ii tul mistrza Łodzi
oraz puchar
Potlltny dramat erotyczny
przechodni.
po bardzo
I grze przeciwko Oetmarowi, hły
W roI. gł. Luba Uł\rlch,
I snął jeszcze fajerwerkami doskoOlga CzechOWI! i Adolf
Wohlbriiclr
nałej formy w mixcie, załamał
się natomiast w walce z Witma·
. ......
,.' <:;. ';..:. ,
•
..
nem, oddając trzy sety. Witman
wygraJ zasłużenie, był bardziej
regularny i opanowany l\erwo·
IwO.Gra pojedyńcza pań zakończy
ła
się spodziewanym sukcesem
Przyjmowanie paszportów
Jędrzejowskiej,
po trzysetowej
do wyrabiania wiz.
walce z niemką Koppel. }{oppcl
Zniżki do Zaleszcz,k nawiązała z naszą mistrzynią
walkę w pierwszym secie, wyWilna i ZakopanBgo
grała nawet drugiego, w trzecim
Generalne Pr zedstawicielsfwo
już jednak nie miała nic do po·
Inłourisła
wiedzenia. Wspaniałe drajwy
panny Jadzi wyrzucały ją raz po
Wycieczki do Rosji I. razie z kortu. Gdyby polka za·
·
.
.
i grała regularniej, niewątpliwk
IDu1 e:
ZapIsy
prZY1
.
.
. ..1
I I I wygra ł a b y w b ar d"
zieJ Jeszcze
IPrZekOnYWUjącym stosunku.
,~
.
Gry podwójnej panów nie uPiotrkowska 18 tel. ~49·40 kończono. Finaliści: Tłocl)'ński,
i Witrpan i Spychała, Małcużyński

zdołali rozegrać

"MAl Y KR6L

II

WielMi sukces

REGINA

I TIoczyński

.',

.:~,'

I

O R8 IS

ładnej

-

miIt:ie

mistrzem

tylko jednego se
ta, poczem, wskutek zapadnięcia mroku i braku czasu, zgodzo·
no się na losowanie, które wypa·
dlo po~yś~nie dla Spychały i
Małcużynsklego.
W milecie pierwsze miejsce za
jęła bezapelacyjnei para Jędrzejows'ka, Tłoczyiiski bijąc w fina·
le Koppel, Oelmar w dwuch se·

tac~.

w,żei

I'jjLwskiego i Martynę (z woJ
Ilego). Po tych bramk:lch Le·
~a załamała się jednak i do
'tońca przeważa Pogoń,
Jztóra
'ldobywa cztery bramki puez
Matjasa I i II i \Luchtera (2).
l;ęd7.iował p. Sznajder.

• •

!~ i~~i; ł.odzianie

1936 r.

juniorów

wał tylko wobec dobrze wypracowanych piłek. Tłoczyński grał
bardzo dobrze, często chodził d,)
siatki i wspaniale serwował.
Witman _
Tłoczyński 7:5,
6:2 6:4. Witman cały czas prowadził i wygrał dzięki większe
mu opanO\vaniu nerwowemu o ·
raz regularniejszej grze z głębi
kortu.

. .
.
Jędrzejowska _ Koppel 6:4.,
. Fmał J~morów p~zynIósł gład- 4:6,6:0. W pierwszym secie niem
kle zwyclę.stwo Konczaka nad I ka trzyma się dobrze, a Jędrze
Loewenstemem J. w dwuch se· jowska pakuje wiele piłek na
Łach do zera.
aut lub w siatkę. W drugim Kop.
Wyniki wczorajszego dnia pel gra doskonale, podczas gdy
przedstawiają się następująco:
wytrąconej z uderzenia JędrzeWitman - Kończak 6:3, 6:3. jowskiej nic nie wychodzi. Witman nie miał łatwego zada· W trzecim secie nasza mistrzyni
nia w spotkaniu ze śląskim ju· panuje niepodzielnie na korcie i
niorem. Kończak grał bardzo re · nie daje niemce przyjść do gło·
gularnie i mądrze. W pierw- su. szym secie nie wychodziły mu
Tłoczyński _ WHman - Cram.
skracane piłki, w drugim nato· Bolechowski 6:0, 6:3.
miast męczył swego rutynowa·
Spychała - Małcużyński nego przeciwnika, zmuszając go
Kończak
- Tarasiewicz 6:1, 6:3.
do walki.
Jędrzejowska - Tłoczyński _.
Tłoczyński - Detmar 6:1, 6:1.
Mimo pozornie wysokiego wyni · Neuman - Witman 6:3, 6:4.
Jędrzejowska - Tłoczyński ku, zwycięstwo Tłoczyńskiego
nie przyszło mu łatwo. W każ· Koppel - Dełmar 6:1, 6:4.
Kończak-Loewenstein J. 6:0.
dym sede trwała walka, niemiec
stawiał twardy opór i kapitulo·· 6:0.

bo;sf(u

llefensywną, aby skutecznie atakować. \V pomocy środkowy
lepszy od ~krajnych . T,,,órz w

obronie, w zderzeniu z Millerem, doznał kontuzji nogi i w
drugiej po)owie statystował !~'J
ko na lewym skrzydle.
•
Gra, choć na niskim fJOzjfl.
łOie, była ciekawa,
a tempo
przez cały czas dobre. Obi';:) dru
żyny grały ostro,
ataKoWalJo
bramkarzy, a ,,, drugiej polno
wie p. Kuchar często pl7er .'"
wał grę, odgwitdując faule' .
,V zasadzie 'Yarta minh wic
cej z gry, choć optycznk "'y;
dawało się, że

ŁKS.

przeważa.

Lodzianie bvli o cień slvbsł.
ale zupełnie -nie skoordynowa·
ni. Grano górą. choć żadnej 7l
drużyn system ten nie odpowhl
dał.
Stąd, zamiast pl'zeIlJyśl " ·
nY"h akcji, be"dadna kopanin!) .
Pierwsze minuŁv należa do
ŁKS., ale szybko 'Varla O~lann.
wuj e boisko
i atakując lewą
flanką, stwarza gorące momen·
t~· podbramkowe. Szwarc mi ia
łatwo Osieckiego,
dobrze cen '
truje i obroI1cy łódzcy mają
dużo kłopotu
z utrz~"maniem
Gen dery i Scherfkego
Łodzianie próbują gr)' Królem i Sędziwym, ale ten osta·
tni psu.ie każde pociągnięc·ic. O
wiele lephj spisuje się Miller,
który doskonaJ~ hiega i jest jedynym w kwintecie łódtkim,
który pow'lŻnie zagraża bramce
przeciwnii\.a.
W drugie.i połowi~ gra zao·
'lłt'za się i stopniowo pl'z('chodzi w bezładną kopaninę. Warta gra kilka minut w dz:esiąt
\(ę, potem kontuzjowany Twórz
idzie na. skrzydło. Ma nawet o·
Iiazję zdobycia bramki, lecz w
niebezpiecznym momencie ratuje Gałecki, wykopując piłkę
l linji bramkowej.
Warta kilka razy ma wspaniałe okazje do zdobycia punk
tu, gra .iednak pechowo i me('z
kończy si~ bezbramkowo
Drużyny' wystąpiły w
kła·
dzie:
Ł. K. S.: Andrzejewski; Gałec
ki, Fliegel, Pegza, Welnk, Osiecki, Miller, Sowiak, \Lf~wan
owski, Król, Sędziwy.
Warta: Skonieczny, Ofkrzyń
ski, Twórz, Dembiński" Danielak, Śmiglak, Słomit'1ski, Szerf·
ke,
Gendera,
Kryski~wicz
Szwarc.
Sędziował p. Kuchar ZP. Lwowa, widzów 1500 osób.
\V ramach meczu odbyła s~
uroczystość -tOO-go meczu Ga·
łeckiego. Jubilat otrzvmał upominki i kwiaty_

\
!8.IX- ..Gł:"OS PORANNY- .... • t93...,._-_ _ _ _ _ _ _•_ _ _-

łłiemcy-Czechy

Z:l (0:1)

rtrrumfie nadezw,
Burza. prowadzi

W meczach miC!dzypańslwo
wych w dniu wczorajszym w
Pradze Niemcy pokonały CzecbosłowclCję 2:1 (0:1), w Krefel drugi garaitur Niemiec poWCZQrajs:a niedziela mlstrzo"tw
konał Luks~mburg 7:3 (3:1) i łódzkiej kl. A przytliosła znów sze·
w Budapeszcie W ~gry pokona- ceg niespodzianek.
ły Austrię 5:3 (3:2).
Na cz~le tabeli kroczy zeszłorocz·

w s,

O

WKS
2. Union - Tom'ing
3. LTSG

Pogoń

w

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

PODrostu "JADZIA" I
Nauczeni doświadczeniem wielu lat
pracy, realizatorzy nowej arcywesołej
komedii muzycznej p. L "Jadzia" cały nacisk położyli na staranne, wyczerpujące opracowanie
scenariusza.
Praca ta zajęła bezmala 5 miesięcy,
tak, że nakr ę canie filmu odbyło się
w naj idealniejszych warunl.ach.
Reżyser Mieczysław Krawicz miał tu
wdzięczne pole do popisu, gdyż scenariusz, rozbudowany niezwykle pomysłowo, dał mu możność wykazania się
wysokim poziomem artystycznych mo-

przebój "GRAND-KINA"

Łodzi, Pałczewski.

gniki W Wilnił

Zakończenie

żliwości.

Wykónawczyni roli tytułowej, Jadzia Smosarska - to niewąlpliwy ma·
gnes dla szerokich rzesz kinomanów,
: mo sar ska w tym filmie miala wyjątkowe pole do popisu: rolę, o której,
jak si" zwierza ~tajemniczonym, ma-I
rzyła oddawna. ~mosarska ma w tym
filmie
sobowtóra ale sobowtóra niezwykłego, niecod~iennego. Będzie nim ..
lalka podobna ~o niej do ;/udzenia. T n.a t1~ tego DJeporozumlenla. n'zgry"alą SIę sceny, które wywołUją huragany ~iechu.
DaI~za obsada przedstawia się wręcz
Tew~lacyjnie: Mieczysława Cwi~liń5ka,

lekkoatletycznych mistrzostw Polski

W drugim dniu zawodów lekko- kowana za przekroczenie toru.
atletycznych o mistrzostwo Polski
W rzucie kulą pierwsze miejsc~
w biegu na llJ mtr. przez plotki zajął Gierutto 14,13, przed Prasliim
ł
trwa a zawzięta walka pomięd7,Y 13.39.
"Owensem" a Niemcem. Prowadził
5.000 mtr. zwyciężył bezapelacyj
początkowo Niemiec_
Na 30 mtr. nie Noji w czasie 15:23.6,2) Gw6idi
przed taśmą 11a czoło wysunął się
W skoku wzwyż po dogrywce
. wY ' 1 ZwyClęZ;Y
"
. 'ł G'terut to - 180, prze d
" Owens" ,al e ma j ąc J'
uz prawte
grany bieg, przewr6cił się, oddając I{alinowsklm 180. Hofftnan i
zwycięstwo Niemeowi. 1) Niemieo Pławczyk zajęli dalsze ;niejsca, osią
162 2) Plljsker t6 4.
"'aiąc po 175 O.
" 6"
f>
W legu sztafetowym 4xlOO mtr.
Na 400 mtr. przez płotki plerzwycłęiyła Legia (Warszawa) w cza wszy taśmę przerwał Maszewski
..Je 45,6.
58,9, przed Gąsowskim.
Sztafeta AZS zost1łlt zdyskwalłtl
W finale biegu na 200 mtr. pier·
v

e

Z

,

Warszawą:

w hazenie 3: 3, w szczypiorniaku 8: 3

RIALTO!

I

q....

KopIec

Józela

Za

aś

iClf

l' ze,Warszawy
z emisowali
12:12

z reprezentacją

Międzymiastowy mecz zapaś . (W) pokonał na punkty Kawała
niczy Warszawa .- Łódź zakOli- Czesława.
c~ył się wynikiem nierozs.trzyg
W wadze lekkiej Kawal Wł.
ntęty~ 12:12. Jest. to wymk dla (Ł) zwyciężył rezerwowego LeŁodzl bezwzględnie zaszczytny, nartowicza na punkty.
mimo, że reprezentacja stolicy
"..
osłabiona była brakiem olimpij-I ~V wadze polśredme.1 SzaJew ·
czyka Ślązaka, a poza tym Roki- sk~ 'pvV) pokonaj na punkty Jagota miał nadwagę i oddał punkty dzmsluego.
jeszcze przed meczem.
W wadze średniej Jakubowski
W drużynie warszawskiej o- (Ł) po 1 minucie 10 sekundach
bok Sza,iewskiego na uwagę za- bocznym przerzutem pokonał
slugują Neubauer i walczący w Małeckiego.
zastępstwie Iłczyk.a - Kozersk ;.
W wadze półciężkiej FalkieW wadze koguciej, Łódź wzię wicz (~V) . po 15 min. położył na
fa 3 pId, za nadwagę Rokity. - łopatkl Fiedlera .
W spotkaniu towarzyskim, Ro 1 ·w wadze ciężkiej Aozersk.
kita zwyciężył Pawlickiego na ł (W) zwyciężył na punkty Cymera. Sędziowali na macie pp Ziółpunkty.
Ml wadze piórkowej ~ -eubauer kowski (:w.:) j Thumme (Lódź).

I

~zawa 3~31.8.

'le5tWO l odZI·

°

II

wszy był Zasłona 22;6,0.
W biegu na 1500 mtr. od startu
do mety ~rowadził Kucharski, ktÓw
ry wygrał hezapelacyjnie w bardzo
'Iłabym I~zasie 4:13:,2. Drugie miejsce zajął Zyłewicz 4,14,4, przed
"ulakiem 4,17,1.
. oszczepem Wojtkiewicz
W rzucIe
58,44, 2) Dziadul 52,95,
W trójskoku pierws7.e miejsce po
walce z Luckhausem zajął Hoffman
14,20, 2) Luckhaus 14,14.
Bieg sztafetowy 4x400: 1) War,
sza wianka 3:31,7, 2) AZS - War-

• • •

•
,
,
Wczoraj odbył SIę w Lodzi Cieka·
Gra od początku żywa. Lodzlan
wy dwumecz międzymiastowy w ki lepsze w polu, jednak mało zde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ grach sportowych pomiędzy repre- cydow ..ae pod branlleą.
Prowadze"ie ~dobywa
Warszawa
• i L o d zi i Warsz.awy.
zen t aCJam
Z
. UPARTY GRAC
.
.
Zawody rozO'rywaTle będą corokll ze strzału Wenclówny, \1ie bez win,
Są ludZIe, którzy umieją uporczywIe
k'
• ~
i j .
Zelżanki.
dążyć do upatrzone!Zo celu. ~ Takim u- W o resle WlosennY,m
eSlennym o
" swego celu jest puc h ary przecbod me zarzą dó w ob11
Lód'z przeprowa.t la szereg nICo
partym w dążeniu do
p. J. B., gracz loteryjny w kolekturze miast.
bezpiecznych akcji, litóre kończą
\~oln~ow~. '.\1 odbywającym się ob:c: Po defilatlzie przemówleHiacb pre się przeważnie na doskonalej Ste
llIe CIąglIIemu 4-ej klasy wygrał ~uz
LOZPR' d G b ) "
ł ~ • ki j
cztery raz", przyczem dwa razy po zł. zesa
p. r, .. ra ows ue. go
.an~ e.
J
WO:ZPR
W
L
th
W
' · ta.fI a Ł:f'
1.000.- i dwa razy po zł. 200.- . Ude- v.-prezesa
• o a J wyyro-wnante
o. lt Zd b ywa
•
. t
.. t
'. I
i J•
bOlS
•k
' , Isk't, •,{.tóty pl'łk ę
flająca Jes pewnosc eg,;, g.racza, .DJe mtan e upom n WW, .13
n sLa· l
...sę('
zta p. K OSCle
pr~er~waJąceg? gry, gdyz, Jak ~wler- nęły przed sedz!ą p. KościeIskim re- strzeloną przez GlaZew~t{ą w góro,
jtl, "Ja chcę I muszę wygrać w!ększą
• b'
-t
l
b' ,-l
,urnę" . SzczQśliwi ci. co wierzą. A więc prezentacje azeny w na.. ępu ącyc
., uuek uznał z~ b ramk ę..
bądźmy również wszyscy optymistami składach:
War&zawa me peszy się utratą
i wierzmy w hasło "Wolanow wzbogaWARSZAWA: StefaJlska, Gąsio- bramki t zdobywa prowadzenie do
roW'skJa, Olczaliówna, HoUeró"'tta, przerwy przez WiśnIewską.
.~. . . . .~
BieJak6wna, Wencll}wna ł Wiś·
Po przerwie w draiynle łódzkiej
uiewska.
następują zmi2ny, MieJsce Mateian·
LÓDŻ: Zelianm I, MateZanka ki zaJmuje Nawro~k" a Janickiej
Piłsudskiego
(Nawrocka), FiłipiaMwna, Kacper· - ZełZanka II.
Eka, Janicka (Zelianka II), Głaiew.
Zmiany te wySZły IOltzianl(om na
Konto P. K. O. 1313
ska, Gruszczyńska.
dobre. Atak gra skuteczniej i wy
~iiiiiiiiiiim~iiiiiiiiiiiiifiiiiiii_iiiiiii__iiiiiiiiii rćwnuje z pięknego ~trzału Zetżan

Wkrółcet

pomiędzy miejscowym
a U-T,
zakończyły się ~a,;łużonetn zwycię·
stwem goścł w stosunka 2:0: (1:0),
U ~,fioletowycb" najlepszą czę§.
cią drużyny byL"l pomoc, gdzie

srkrftarka
,
tlark tiJlBlf, Jean Darlo", Plgroa log

~

.Iamna Janc~lta, \ya~dll ~a'\\·lSzan.ka,
Aleksander Zabczynskl, MIchał ZnICZ,
Stanisław Slelański i Józef Orwid komicy z Bożej łaski.
Również pole do popisu mial operator. inż. Zbigniew Gniazdowski.
Ogólne kierownictwo spoczywało w
rękach niezmordowanego, energiczne~~e:~:r.ownika produkcji, Stanisława
Taki 010 zespół artystów zrealizował nowy film polski "Jadzia".

tabeli klas,

nicach zawody o mistrzostwo kl. A nucie gry. PTC ma ){iI!(,3 dogodnych ·
prc
sytuacji podbramlmwych, napastuł·
cy zawodzą jednak poj bramką.
Po przerwie Engler uzyskuje dni
4. Barza
2 2 3:3
gą hramkę dla 10tlzian. Gra przybie
5. LKSIb
ra na ostrości. Sędzia !l. Andrzejak
2 2 6:6
6. Widu\',
2 2 3:5 miejsce Pilca, zajął SzuJe, mając: dągle interweniuje. Mimo wy&iłków
7, Sokół (Pu'
1 1:1 po bokach Chojnackiego i Kowal Ob~Tdwuch drużyn wynik nie uleglll
t
2:5 skiego. Z brantk3rzy lepszy Michał· zmianie
8. Wima
2 1
9, PTO
Po zawodach kilku wyl'l)stlióllf
1 O 0:2 ski, choć i Kot nie zawinił puszczo
10. SKS
wbiegło na boisko, chcąc obić sę2 O 4:16 nych bramek.
U-T. od początku ma więcej z gry dziego. Gospodarze nie dopuścili do
U. . TOURt G - PTe 2:0 (t;O). uzyskując pfowad~eni~ z przypadltQ żadnych wykroczeń.
Rozegrane na boisk·! KE w Pabla wego strzału Klimczaka w 12 mi
ŁTSG - SKS 11:0 (5:0).
"Białoczarni" wystąpili Już pra
wie w pełny składzie. Zabrakło zd)'
skwalifikowanego Lassa, skonluz)o'
wanego Bergmana, oraz wiecznego
maruder,a Królewieckiego. W druży
nie Ł TSG na prawym sltrzydte graf
Następny
7-nćw były reprezentacyjny pilkan

t.

ny ouitsider tabeli WKS, który
znów odni6~ł zwycięstwo, ~ijąc Bu
w PabJanicaeh. UT znajduje Sill
mistrzem tenisowym rzę
na drugim mlejscu z gorszym sto·
Polski
sunkiem bramek. L TSO rO'lgromil
dnłu wczorajszym odbył się SKS. Beniaminek kl. A, sok1ł (Pab.)
w Kato'fticach finałowy mecz o dru uemisował z Wimą w Lodzl, a Wi
iynowe unstrzoslwo Pol sld w teni- dzew pokonał reze(wę ligowcćw.
Tabela kI. A przedstawia się na'
sie Dlięd~ katowicką Pogonią a
LwoWskim Klubem Lawo Teniso- stępująco:
wym. Zwycię{" la ostatecznie Pogon
6:t. W naJcłekawszej walce Tarłow
ski pokonał Hebdę 7:5, 7:5.

Kafowicka

Gier pkt. st. br
2 4 7:1
2 4 6:1
2 2 11:3

VI

_ _~'1_

U I.

!\fimo przewagi Lo!tzi, War~za
,ó
.. i
wa UzysKUJe t;n w "rowauzen e
przez WiSniewską.
Na5tępuJc! kilkumtnutłlwy okres
przewagi warszawianek, lecz Fili.
plakówna gra doskonale i rozbiJa
wszelkie akcje.
Pod koniec przew:tż'ł Lódź, która
wyrównujll I,rzez ZeUankę.
Mimo wysiłków obydwltcb dru·
żvn zawody zal<ończy' ły się wynł.
.,
<
kiem remisowym 3-3
.
••
, Na wYI'óżnienie Za.,łlł~tlj'1: Sterań
ska, Ho1ferówlla I We,lclówna,
War.;zawy oraz FlHpiakówna. Gro&zczyńska ł Zelżanka II z Łodzi.
Sędziował p. J{ ~ściel"ki b. slabo

*

W zawodach szcz,V1łlorniaka osła
tiona r~p...ezet1tacja Lodzl bez Gru-

berta t Z.ielińskiego•.)dnło,da nit'
(\czekiwane lecz w ;lełrt! zasłużone
zwycięstwo " stoscmku 8:3 (2:3).

Przed sędzią p. proł. Glazerem
w następujących

stanęły drużyny
!:'kładach:

"Strzelcy" prz~chodzą wyraźny
lifyzys. We wczorajszych zawodacb
znów grali w rezerwowym skladzie
bez Kudelskich, Owczarka i Ślązaka
L TSG bez wysiłku rozniósł SKS
Bogatym łupem bl'lamlmwym pod~if
liIi się: Esliner 3, Bineckl 3, Pałcz~\'
ski, Kosmalsld i Pij po 1 oraz Voig\
-2.
Na w~'różnienie zasługuje para
obrońców, Mikołajczyk i Triebe/
Sędzi:>wał p. Przygoń ski.
WIDZEW - ŁKSlb 2:t (0:1).
W zawodach z rezerwą ligowców
Widlew, wykazujący spadek for.
111"" Z triIdem u'T.Vskał z\Vvcięstwo
-ol
"ol
\ Do przerwy "czerwoni" grają aro
bitnie i u'l:yskują prowadzenie ~
strz.ału Jaroszczaka •
mid' J
Po przerwie n zew ma wJęce
z gry, lecz napastnicy zawodq
-y

Kilka minut przed końcem Komee
ki zdobywa wyrównującą bramkę
Zdawało się, że wynik zostani.
/ bez zmiany, gdy całkiem nieoczkl
wanie Nowiszewski zdohywa zwy
cięską bramkę·

.

SędZIował

.
p. Wmlarski.

WARSZAWA: Kaczor, Hasał.
BURZA
- WKSt 0:3l' (0:1).
...
"T
• I'"
I l d
busz, Wroński, Si!.lry, Szenfeltl, Go.
" n Oj' iOWI
zgo owa I n e a t
lat, Kotowski, Jabłoński, Sabowiak, ~ensację, odnosząc w pełni zasłużo
.
d B
P b'a
I{owalskl', Kowale"v"ki.
Ile zwycu~stwo na
urzą w a l
, ~
Lón:t: Kowalińc;;ki. Owczarek. Ko nicach.
walczyk, Suwalski (Delfh1skl), tuBurza ooczątkowo gra w dzlesiąt
rawlow, Miller, Bak (PrzygOIIski). kę· Wojskowi wykorzystują to i jU1
•
i d b'
d
't'ł l'el!'.zarek, Załęski, BujnowJ'cz, Rei w 1 mmu!! e z o Vwalą prowa ze
'l1
~
cbelt II,
nie przez Stolarskiego.
Gra od początku ciekawa. SytuaWKS ma więcej z gry, Happll
~je podb a k ' ••
~
r m owe zmtemaJą sI ę cc I bronI' J'ednal'
. .br"wurowo
"
.
ehwilę. Już w pierwszej utinucili I Po przerwie łod~iallie przejmuj..
7:dobywa Warszawa prowadzenie inicjatywę, zdobywając dal!'ze bram
przez Sahowiaka.
Akcje łodzian Id ze strzałów lew(lskl'zydłcweg~
kończą się przeważnie na beznadziej :\Iimo wySilIiÓW Durzy. wynik 1'071'1
Ilie grającym Baku (HKS).
~13je bez zmian.
Łódź gra teraz prawą stroną, co
Sędziował p. Pogodziński. Wy.
wychodzi drużynie na dobre. Wy. różnili się Slolarski 'l WKS oraz
równanie dla Lodzi zdObywa Miel- PiŚlliak z Burzy.
czarek. Tenźe gracz Uzys!iUje pro·
wadzenie z podania Reichelta II.
WlMA - SOKÓŁ (pab.j 1:1 (01).
War~zawa wyrównuje i uzy~uje
Pierwszy \\ystęp beniaminka !d.
prowadzenie przez Soblmwiaka.
1\ zaliończył się remi~elll z. Witnlł
Po 1)l'7.erwie miejsce Suwals1dezo Pabial1l'czanie "'rali ambitnie, znać
'"
!:ają.ł Delifińsld. Baka zamienił Przv jednak ni drużynie przemęr:zenie po
goński. Atak łodzian gra teraz znacz ciężkii!h zawoda~h o wejście do klC1
"te lepiej i raz po raz za~raia bram sy A.
ce Warszawy .• Wyrównanie ~la Lo·
Do przerwy więcej z gry lltają
dzi _zdobył ~elchelt
Wymk P?d-jllabial1iczanie, którzy uzyskują pro'
wyzsza BUJllowicz,
umieszczaJąc wadzenie przez Nowlakows~iego.
dwukrotnie piłkę w bramce Warsza
i
d
• . • •
w
Po przerw e gospo arze lmcJul~
~k' W
k'
i
!'zereg niebezpieczlly('b a.kc.ii, z któ' . ., ~Je aI{rszaw1y ?.ncz ą s ę prze· rych uzyskują w~'równanie ze strza
~ a lle na
owa CZy"u.
h"
b'
SkI
Pk.·..
lu sa1ll0 oJcze go o roIlCy
o oa
od omec orzygn ataJacn prze- K k łki
waga łod7ian. Tyły WarRzawy "wy
u li •
pompowały się" kompletnie i L6cli
Na wyróźrtienl<! zasługują:
lAuzyskaJa tJ.alsze bramki ze sirza- nart z Wimy, oraz Adamkiewłc1
lów Za,p.~kiego z wolnego i BuJno- z Solmła.
wieza (2).
~ędzia:wał do6rze p. pro'- GIn zer. ZJEDNOCZONE - KE 5:1 (1:1).
Na wyróżnienie zMłui(Uia: SobRl)zegr:me w dniu wczorajszym
kowiak, Szen!etrl z Warszawy ora? w Pabjanic:lch zawody towarzyskit
.Kowalczyk. Załęski i Kowalińsk; pomiędzy Zjednoczonymi a KE, za
'l: Łodzi.
l~ończyły się za ..ll1ioncm lwycię
WIdzów około 500 os61t.
stwem gości
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wg. scenarjusza Konrada To mil,
Jan Nowina-Przybylski

.. '!; ~,' .' ' . ' .

Reżys.:

Wkrótce!

.

:

FORTEPlA. ·ÓW l PIANIN
.JkonJwuje po cenie 1Imlarkowlnej

pr&JJmuJe od 0-1 I 5-0 wiec ••

et 128-98

•• PRZEDSTAWICIELSTWO "'. INTOURISTA"
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c hor. c Jrurglczne

tel. 163-12
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HBorze
tel. 174·4~.
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przyjęć

od 4.30 do 6-ej
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p R A C A" :
Z.łl,odowej

'-.•...•.••..•.•..•••.••..•.••..•......".......
Prz~jazdg

4. MO~~łar8two .. kapelusze.
5. Biehzniarstwo • krój.
specjalista chor6b wenerycznych
6. OndulacJa.
.kOrnJch, moczopłclowJch
7. Manicure.
tel. 234-12 SekretarJat czynny w g. od 9- 13
prayjmuje od 8-11 r. 2-4 i 6-8 w
I 15 - 1~
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Otwarcie sezonu! Ostatnie dni!
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Bilety wolnego

At
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Na,iwiększy film dżunglowy pt.

Herman Brix :

Ja
'DJ
wg{,ol.
~ Przygody
.,.. K
l~
(pogromca W eis~mitllera)
:::
Uwaga: Film wJświetlan, Doraz Dlerwsz, w lodzi.
o

• Nowe

indqwidualnf

Karty okr~towe do Palestyny i z powrotem_
Ulgowe bilety do Constanzy.

1~

Zawadzka 6.

.1

do PALEST

3. Gorseciarstwo " krój.

J.a

!

UNION LLOYD, ŁODŹ, PIOTRKOWSKA 42, tel. 107-87

2. Krawiectwo {Jamskie - krój.

Dr. mt'd.

Gdańska 44. tel. 185-88

29.5.-

W,s,łanie lIczek do Z. S. R. R. •

przyjmuje zapisy na Ilast. dzialy:
1. Sztuka stosnwanlł' bafciarstwo.

p O W B Ó CI Ł

D-ra Szterlinga 22

E

Kursy Zawodowe 1. ~łjskle przy
Tow. Szerzenia Prary
w§ród Kobiet Zyd.
WóJczanska 21, tel. 1~7-1S

choroby wewnętrzne

(SpIcI. I ChirurgIa kOIłna) CBgl"slnlana 10,

Akuszer·Ginekolo"
p OW RÓCIŁA

Wiedeń-Semmering-Abbazję-Budapp.sd Zł.

przez

lłowr6cl'

Ł6dl, ul. Piotrkowska 116, I piętro.

•

Autokarowa w,cieczka do Jugosławii

p"yjmuje od :5 do 5 popoł.

Karol Koi~Chwltz S-c,

- _........ -

OB. MED"

1 llaździernika

,.....------~
"arulo.laliJ.
9. II p.. front :• Ind,widualne w,cleczki do Palest,n,
Strolenle. Reperacje l Polerowanie
T

Wn~:d!ł:i~ ~d.!It;:~ :d~'O-1

--

:

POWRcSCIt.A
skórnych, wenerycanych :
Pomorska 7, tel. 127-84
I seksual'!.ych
:

• p.o. chor• •kOrn,ch,

h·

:~.,

1. RU HD~I [l fi ~W l B. IłÓŻaUfr f····························· . ·.............

wene..,cznych i seksualnych
""....-....._ _• -

j

DR. MED.

Dr. med.

Telefon 220-25

ol

,

gra na skrzypcach"

t~Judel

POWROCIŁ

----_._---R1\ U
.B
Dr

-:.

• swoim pierWSlym filmie zrealizowanym • Polsce

A. S. Tenenbaum OllYP C
PIOTRKOWSKA 109,

:::

Ponad.o dodaiki

MACDONALD

Dokł6.

• •

wejścia nieważne.

P
o

'"

~!~L~~dn~i~~~~.~~~O~~~-~-n-,-J-~~C-~-b~~~fe~~~i~~~~~~m~~~~
w 8ob.,

niedziele

i święta o 12

Cen, miejsc od 50 gr.
......................

W roli gł6wn.:

..

J~an

~~

DarloD' i 10ne
Powell
tbfst~r l'Iorris i Sallg filers
_.........................................................

~~~~

Ostatn:e dni!

"
Prenumerata

40 _OlSY,

l: przesyłką

...........

redakcia nie zwraca.

lledaktor odp. Józef NirnsteiD

~a

Film nagrodzony złotymi medalami w Europie i Ameryce p. t.

E "

Ulclor Mtiaglen

II ~olorach naturaln,ch
program: "Dodek na Froncie" z Adolfem Oymszą

NadDrCgram: Cud techniki "Kukaraczs"
Następny

miesięczna ~Głosu Porannego - ze wszystki~mi do'
datkami wynosi w Łodzi zł. 4.60, za odnoszenie ,>ocztową w kraiu zł. 6.-, zagranicą - zł.. 9.-

HękOTJisów

W rolach gł6wn.:

1I 11II
OgtOS !fB
" n ~

za Wler3t mlllJn~[r.l Ni 1-3L .l.111.lNi ls'tr.ln 1 .> .sz;n.t): l-sza strona :& Zl.; Reklamy tekstem
redakcyjnym zł. 1.5); w te!dcie: z zastrzeżeniem miejsca 6) gr., bez zutrzeżenla mlej.c8
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczaine (sit. 10 sZf)alt) 12 gr. Dro~ae 15 gr. za wyr5~, najmnieiue ogłoSlenie .ł. 1.50
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, naimnie;s~:'! zł. 1.2\). O ~to>zeni3 zn~ezyn:).II,~ i zdlulJinolVe 12 .t. Ogło
szenia w dodatkI! niedzielnym .Rewja· (st,. 5 up.) 1 zł. Oglo szenia zamiejscowe opliczane Sit o 5f1J/o drożci.
firm zagr. 10;)0 :. Za o!ltiJ.izen la t.'l6elaryclne lut> fant a;;. dodatk. 5001 tJ. Ogłoszenia dwukolor. o 500/0 drołe}

M!y.dawnictwo ..Prasa". wydawnicza sp. IOllr. odp. EugeJljuu Kronman.

W. drukarni własndj PiQtrkQwska lOt.

}~
II

