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Pow,rrwane drzewa. obalone parkan'i i komin,. przygnieceni ludzi
. . - --d e, cle 4 o o
',
•

,nych wichura i ulewa wyrZądZi-/ ne szliody. 4 osoby został~' z:lbl.
la znaczne szkody w polu.
te, przeszło 50 jest rannych.

KRAKÓW. 16. 8. (PAT)' Gwał- t lająey blbljotekę Jagiellońsk!l,
Na wielu odcinkac11 plant i na
parkanu szeregu ulic drzewa leżą pokotem.
rajszego wieezoru nad Krako- dozorcę, Zygmunta Syca.
,
wem wp'ZI(dzila bardzo wiele
W. cegielni Farbera wicher 0Również donoszą z Tarnowa
spustoszeń.
balll komin, oraz pozrywał dao poważnych szkodach, wyrzą
ehy. Spadające belki poraniły
W wielu punktach miasta wy palacza, Jana Tomalę, którego dzonych przez burzę.
wracające się drzewa poprzeryprzewieziono do szpitala. WiPodob-nie w Wadowicach silwały pr7.ewody elektryczne o wy
cher zwalił rówJtiei komin wa-, na ulewa spowodowała zalanie
sokiem napięciu.
Szczęśliwie
piennika Batki, gdzie spadają- mieszkań, polożonyćh niżej po·
obrywające się druty nikogo nie
ce belki przygniotły 6O-letniego ziOlnu ulicy, przyczem wicher
P?radły.
palaeza, Polusa, łamiąc nieszczę- wywrócił i połamał wiele drzew.
Wichura obaliła parkan, oka- śliw emu żebra.
.W, powiecie wadowickim i in-

łowna burza, kt6ra szalała wezo-I przygniatając gruzami

KRAKÓW, 15.8. (PAT). Wczo
rajsza wichura, która nawiedziła Kraków i okolice, zniszczyła
trybuny Cracovii, uszkodziła try
buny Wisły i Garbarni, wskutek
czego mecz Jigowy Cracovia Warta nie doszedł do skutku.

SZANGHAJ, 15. 8. (PAT). Kacl
miastem Hankau przeszedł lmragan, który wyrządził bardzo
znaczne szkody. Podczas burzy
zatonął m. in. wodnopłatowiec
należący do chińsko - Hmerykall
skiej linji lotniczej. Uszkodzone
BUDAPESZT, 15. 8. (PAT). - zostały również dwa inne amulo
Nad miastem od wczoraj szaleje ty, które zderzyły siG pudczas
burza, która wyrządziła poważ burzy

zgoniJ:::ki:::aSka" 15-lede bilw, pod Warszawą
Dz~~R::!~~eJ ~1e::!~taIQ
I1roczgsig obc"ód '" lładzgDlinie
I

powszechnym '" Wadowicacb ~
WARSZAWA, 15 sierpnia. (pAT) rych pułki brały udział w bitwie
Po nabożetlstwie min. Koklał,
towany generał ~ronł .•. p. Karol Dziś odbyt się w Radzymi!lie uroczy warszawskił!j oraz honorowy prezes kowski złoZył wlelf'lec na bratniej
Trzaska - Durskt Vf wleku lat 86.
sty obchód 1~ej I'OC'Znicy bitwy komitetu -uroczystoścI,. gen. Lucjan Juogile poleglych zOłnlerzy, poczem
teligoW5kt.
•
pod War~zawlł·
wśród glębokiej ciszy złozył do urn~
O godz. H-ej na cmen tarzu pole- grudkę ziemi z moglly poległych w
Na uroczystość tę przyb)1i mintstrowie Zynd!'am-Kośctałkowski i g!ych w Radzyminie ks. kardynał obronie ojczyzny żohlierzy, która
w armji czechosło
Jędrzeje\\'icz, delegacj. ziem, któ· Kako",sl.i celt'brował nabożeństwo.
będzie zawit'ziona na SowiTliec.

Alera sZPiegowska
wackiej
PRAGA, 15.8. (pAT) -

Władze

lJezpl('~eń6twa wykryły wielką

are,
wojsku, Ośrod·
kiem szpiegostwa były Radziejowice z Czechach Zacbodnlcb. Policja
aresztowała nauczyciela
niemu,
dwucb Jego synów i generała Krau,
b. dowódcę ,,-ej armji austTo - wę
gierskieJ w C2a~ie wojny, ostatnio
rmerytowanego. Komunikatu urzę
dowego o tej sprawje dotycbczas nill
rę s~"gowską w

ogłoszono,

Król na miejscu powodzi
Setki domów zawalonych i porwanych ,przez

RZYM. 15 VIII. (PAT). Na
miejsce katastrofy w dolinie
rzeki Orba
przybył WCZOIRJ
król włoski, kt6ry zwiedzał ~b
szary zniszczone wskutek zerwa
nia tamy, informując się o 10-

,iiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
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- Dl8(ueii za b-j
"Ił
I g

sie ofiar oraz o rozmiarach
szkód.
'Vedle doniesien prasy, hilal15
ka-talOtrofy pi'Zed~ta wia
się następująco:

zni~,zclonc "ą

4 mosty, z których jeden koJe.
10 wy, długości 110 mtr. na li·

S miliardy

do~arGw

na ubezpieczenia społeczne

WASZYNGT9N, 15.8.

(PAT)-

Prezydent Roossevelt podpisał projekt ustany, przewiclują::ej kredyty
3 miljClrdów dolarów na ubezpiccze
l'ia . społeczne i renty, ttbezpi e cł.cnia
na wypadek bezrOMćla ł td.
Roosevt"1t oświadczył, iż nowa
ustawa przynaJmniej do pewnn,gQ
&topnia zapewni 30 miljonom ob~'
wateli peWllą (I~hronę ich społecz
\lego stanowiska.

wodę

GÓrnicy.

połacy
dwuch lat, aby je uruchomić
Lin,ic telegraficzne są zerwane ponieśli śmierć w kopalDrogi komunikacyjne i !zosy
ni francuskiej
rozmyte i ulane wodą. Przewo
dv elektryczne uszkodzone. Po
PARY t, 15,8. (PAT) __ Z :\reht!
la i ogrody pokryte są mułem donoszą o obsunięciu się ziem! w ko
i kamienia. Wiele drzew zosta palni żelaza Oltange. Ofiarą kata'
to dosłownie skoszonych,
trawa. Setki domów zawaliło strofy padło 2,ch górników pol ,
się lub zosłało porwanych skich, a młanow:cie Antoni Aniel,'
przez strumienie wody. Na po- i Kazimierz Mikołajczyk, którzy zOo
lach leżą m~ble, czę~ci domó~, jstali zasypanI. Gdy drużynom rat~w
maszyn rolmczych l narzędZIa niczym udało się przedostać na mIeJ
pracy.
sce kata!'trory, obaj górnicy już nil.'

nji Aleksandrja - Ovada Genua zniesi.ony został pr ze1
wodę na odległości pół kilome
tra. Zniszczeniu uległy dwa ki
Dyrektor Banku Angielskiego ofiarą katastrofy lometry Hop. kolejowej. P~zesamochodowej
wody wodocnąg?we długOŚCI 2
BERLIN, 15. 8. (PAT). W po- BazUa Blaekett, który został klm., dostarczające wodę do
bliźu stacJi AlIend na przejeź- ciężko ranny. Przewieziony do Ovada, zostały tak poważnie u
Liczba ofiar .w ludziach nie żyli.
flzie kolejowym pociąg towaro- szpitala, sil' Blackctł zmarł, po- szkodzone, iż - zdaniem fa
będzie została dotychczas mtalona.
wy zdl'uzgotał samochód WYbit-! mimo dokonanej niezwłoeznie r:howców ....... trzeba

I

nego finansisty angielskiego, dy operacji.
rektora banku angielskiego, sir

lnówś
w katastrofie samolotowej pod Katowicami

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii___

lbiitV brunaiogmski~jdż
koile aoiuje
--I

lit;

KATOWICE, 15 VIII. (PAT). kociąg i f"-il!ął !l!l ziemi~.
Ap?\"at został
kompletnie
BERLIN, 16 Vln. (·PAT).
BERlLIiN, 15 VIII. (:PAT). - / <kiś wyrok w procesie dewizo
pobliżu
lotniska w Katowi- zniszczony, p;]ot uś, po pru- "Voelkiseher Beobaehter')' za Policji udało się ująć osobni wym trzech członków zakon~,
cach samolot aeroklubu śląskie wiezieniu do szpi~la, zmarł' nI mieszeza wiadomoU o bójce, k k'łó
. ił k'lk
.
mającego pieczę nad sierociu. k"
dł' dn .
a,
ry wznlec
l a poza·
go, pilotowany przez Zbignie- skutek ooniesionycb obrażeń ,
do••ja lejołe' osa; od
o Ew Je ej. z r 6 w leś nyc h w o k ol'JCy SZtutt cem.
.
wa ILitwińsk:ego, wpadł w kor
~!!jSeOpubWII;_~-~l·. :!.senpewmnIęeJ: ""'rtu. Przed uJ'-iem podpa
Głó,;ny oskarżony, 57 -1etll1
...... ;,
..........~....
,,. ...~..
rrzełozony zakonu Vey, skaza'
res~uraeJl, a ~eIila szt~ow lacz tar~ął SIę na ZyCIe, ude· ny został na 4 lała ciężkiego
canu w nhr~n~aeb cywdn~ch rzając się kilkabotnie nożem więzienia i 50.000 mk. grzyw
żądają bandyci chińscy
Powod~ bójkI była ~bntbwa \V brzu-ch. Zemał on, że pobud ny, 56-letni br. Bruemmer PE.KIN, 15 VIII. (PAT). Wc- kont1łkt z bandytami, kt6nv uwaga Jednego I gokl pod a· k d
.
.
. 6 by na 2 lata ciężkie<fo
'" wif'zienia
. '. . i
dług informa,cji ze źródeł chili- żądają za 7.wolnienie angiei- dre!em sz turmowc6 w. Jeden ą o wmueC3ma pozar w
, ..
20.000 mk. grzywny, wreszclC
skit.b,
dziennikarz angi-:lski ~kiego dziennikarza st,lmy 48 ze szturmowc~, niejaki L~chl ła chęć zems~ na własc~c~e' br. Kok. poddany holenderski
Jones z:'?- (.h .:", się i teko'.l1.n "" tys.
dolarów Cbillskich,
6 russ, został cIE:źko poranlOOY łach lasów, ktony go gnęblh. ~ na 1 rok zwykłego więziep'. wi.nCJi lJahaJ', na południc ~trzclh, 10 rewolwerów oraz nożem i po przewiezieniu do
nia
i grzywne ~ wy s o:;: ()~ C J
od 1\:":0>:1. I?r:·.\lIlc·' :,alne "h · 10,000 nabojów.
~zpjtala zmarł. Zabójcę i w!ipól
BERLIN, 15 "JfI. (pA T). &.000 m,..
'
cnt. ch~ńskie ' asilu.!ą nn' i~zać
"
winDJda . .now.ao.
W ~ie berlińskim zapadł
\:\7 czasie lotu ćWI"zebnego w

48 t,s. dolar6w za dziennikarza

I

!8.vm.-

Siódmy kongres trzeciej mię
dzvnarodówki, o którym już pi·
s aliśmy, ma być zgodnie z pro
gTamem zamknięty w końcu bie
i" a,cegQ miesiąca. Ale zdaje się,
że punkt kulJ.minacyjny kongresu tostał przekll'oczony w dniu
',', ygłoszenia referatuDymi1.Towa
który był podczas obrad i ~ .
kusji postacią dominującą.--.
Dzienniki sowieckie zamieszcza
ją niemal codziennie jego foŁo·
~rafje, przedrukowane dosłow
n ie jego przemówienie zajęło
dziewięć

dziesiątych

parłJl. Dymitrow wyraził to ".
nieco poetycznej formie:
.. Chcemy, aby komuniści motliwie jaknajp·rędzej nauczyli
się pływać na burzliwych falach
walki klasowej, a nie słali na
brzegu jako obserwatorzy i reje~tratOll'lY
napływających fal
w oczekiwaniu dobrej pogod:ycc.
W ten sposób rozmaitt' @ekt je moskiewskiej międzynaro
ciówki mają imusić czynniki

O.łatoio pojawiły się

pogło

ski, te istnieje możliwość zwr<:
III wkładów ulokowanych w L
rosyjskich kasach o.szczędno·
6ci.
Suma bowiem wkładów,
wywiezionych przez Rosję w
czasie wojny z terenu Qbjętego
10 gubernjami b. K~e!6w.
ki i ób5zareDl naleiącym liG
dawnego W. Księstwa lAtew.
§kiego
jest bardzo znaczna j
wy,nosi około 140 - 160 milj"
nów rubli w złocie. Stanowią
to
nszczędności
~erokic.ll
wantw ludności,
mieszkająeJICh na obszarze obecnog('l
j

państwa połt.kiego.

Licqe Wł'aJ I odsetkamI
..kłady ulokowane przez ludnoU w b. Ko. .~ówee i n~
terenie W. Ka. Litewskiego W)
nOlSq
oonajmniej około 300
miljon6w rubli w złocie, ~li
pnwłe półtora mhjarda zło

uf.n.0ł6 niekomunistywoydi ro-

botnik6w 1riImi Mog~ 1Oj0u6~

z okl'eŚlonymi celaDll, t.nr. "Je tyeb

dnolityeh frontów", u.son.,6 tę

•

stw8l'zać

Istotnie traktat ryski lapa
wspólne związki zawodowe, a ra!ltował Polsce
rozliczenifl
w razie potrzeby ucieka~ się, sum, na.leżlnych
w b. rosyj
jak np. w Ameryce, do organi lIkich
ka!ach oszczędnościo
zowania
półkomunłstyeznyeh I wyro obywatelom b. Kongre-

Wgdćll~nie Z
znanego

finanslsły

vm.

PARYt, 14
(pA". ~
ł!Le 1\latłn"
donosi, że młnł8tel' 8pl'aW wewn~trmyeh na·
kazał "",dalie fłDansist~ • •el
skjego Ser,;dusza Rubinsteina,
kt6ry speknlował
na _od~
franka. Rubil\stein przybywaj

czyna się we wspóJnym progra sposób skłonić do sojuszów so·
mie kryzysowym partji lewi- cjaldemokraŁów tam wsz~dzjl'
nowych od dwuch procent. '1 gdzie takiego sojuszu z MoskWą
wi~c od stawki , która w prop0 dotychczas nie zawarto. przyzycjach
komunistycznych
"tem poszczegóine sekcje mają
przed dwuch lat byłaby 'Oo<IuJ działać oddzielnie. Kongres m(l~
nie do pomyślenia. Prawd op u kiewski wyraźnie polecił swemu
dobnill analogiczne prog;ramv komitetowi wykonawczemu, ~
kryzysowA zostaną w najblii· by "z reguły unikał wtrącani.ą
szym czasie zredagowane rów się do weW'Ilęt,rznych slosll'nkó\'
poszC'zeg61
mez prz(';/; parUe komunistycz- organizacyjnych
ne i'lloych krajó·w, aby w tell nych partji komunistycznych'
W innych dziedzinach n1:1
być zastosowana taktyka "łagnd
nego postępowania". Starcia \,.
Brescie i Tulonie potQPlane ~.l
pl zez "Humanite" jako pro\\ f>
kacja. Dziennik ża trzcga !>l"
przeciwko temu, jakohy " ko·
muniśd łaknęli krwi", luh .. t1 ;! .
sówki i stworzona nawet zostal pieniędzy wpłacOnycb. do b. re
żyli do wybijania szyb .....' !liC'·
la specjalna komisja micszanlł eyjskich kas oszczędno~cł.
winnych kawiarniach". Arl y ~c'
polsko • sowiecka.
Po
dzis
Czyni ki miarodajne, stwierintelektualiści i wolne 7<1" vlh'
dzień Jednak sprawa nie posu dzając dobrą wolę ze strony
mają być pozyskani w ten T ')
nęła SIę naprzód.
tymczasowego komitetu, odno
s6b, że robotl1iey ogłoszą sic>
Jak się dowiadujemy z naj- ~zą się jednak .bardzo SCł'lltyc 7
stróżami kultury, również " kul bardziej miaTodajnego źródła nie do mOżliwości ·rea1iza(~.ii J:
tury mieszcz3tlskicj" i wsz,,·,I ·
narazie niema żndnych danych. roiarów tegoż komitetu. Nato
Ide siły połączone bc:dą prze c' i \\"
któreby wskazywały na możE miast uważają za obja'Y doda!
ko niemieckiemu faszyzll1oy'"
wOść zwrotu wkładów ulokową ni, Że tymczasowy komitet zbie
Bowiem waJka z faszyzmem. I
nych w b. rosyjskich kasach rze odpowiednie dane, które
szczególnie z niemieckim na!'''O&zczędoo~cł.
b«:dą bardzo
cennym materja
dowym socjalizmem, który D\"
tern przy wystąpieniu rządu
htotnie zorganizował się w
mitrow określll mianem .,zv,' !Cpolskiego do rządu sowieckiego
\\' arszawie
pod przewodnie
rzęcego szowinizmu", na dług ',·
w tej sprawie. Kiedy to jednal.
twem b. naczelnika wyd~iału
lata kierować będzie ],oncepc 1:1
w ministerstwie skarbu łymesa będzie mogło nastąpić, nic spn trzeciej międzynarodówki.
, ób jest przewidzieć.
sowy komitet, który postawił
Swiat należy podzielić na oł!(~·!.
Vars.
lobie za sadauie
odąskauie
"barbarzytistwa" i "postępu ... ·A w obozie postępu kOJllll11 i': (
mają z czasem zEljąć przodu in
R
ce stanowi ko.
polityczne w1!zystkich krajów
no liczenia si~ z komunistami,
jako z realną siłą politycznn.We Francji, gdzie nowa polity
ka Dymitrowa jest już od dłllŻ
szego czasu Mosowana. doprowadziło to do tego, że ma.iąłek
do wysokości 300 łys. franków
uznawany jest prz~ kOmunistów za uprawnioną własnośćpr~'
wa1ną, a specjlllne opodatkowa
ni.e wielkich dochodów rozpo

Narazie niema

kil ~ ~ dO prń~J
polltykł hlełateej waysfkleh k ...
jów. Tam, gdzie natl'a.f i, Da nie

W'$zędzie

1935

Oszczednośd przedwojenne

DUDlera

" Prawdy" i można uwaiać za
bardzo prawdopodobne, le ..,.
s tanie obrany przewodniezącym
międZJIDalfod6wki komunistyC7...
nej w długim łańJcuchu ~w ·
jew - Bucharin - Mołotow - '
Manuilski.
W:pływy Dimiłrowa, kt6ry II'E
~ztą już od 1928 roku jako a·
s tępca w prezydjum komunio
stycznego komitetu wykonaw.
czego odgrywał poWUNl roI.;.
są niewątpliwie źródłem wy,itttkowo ostrego zwrotu, j~ki odbl'
W8 się w łonie komunizmu nie
Co do zasad, ale co do taktyki.
zwrotu, którego domagał się ju:!
dwa lata temn Dymitrow wysy
łając na kilka dni przed aresz·
towaniem go w Bediflie oieopu
blikowany Cłobdlczaa memorjał Cło Moskwy.
Komuniści mają ~ f t want-

niealn~

"GLOS PORANNY" -

fraD(ji

mowg o

alb odzgskanio

I

Dziś

dzień

ostatni

do Paryi.a samolotem
Sakaz o wYliedJeniu _ granit'
FraneJi został wczoraj doręC700
..., Rubinsteinowi. który na·
łyClhmłuł odIeeial z Paryża sa
motołem l WY)lłdowal w Lood~'
nie wleezorem•

l

~

na lucieczMę do Wiednia rit~§~F~
95 zł.

odjazd 17 sierpnia.

Zapisy tylko

film

~ak

Piotrkowska 64,

I

FIl

i przyległycb letniskach ~~
u p. Lewenberga. ~~

tel. 170-77.
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~
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Wkrótce!

o godz. 9.15 Tylko jeden raz przed wyjazdem
do Warszawy
woła'l '\Jf r~i. J
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Dziś

najwytworniejssą gwjazdę, laureatkę akadem.ii
filmowej - powabną i klasycznie zbudowaną

prezentujemy!

Claudet e Colberł
nadprogram: lnakomite dodatki diwlelowe I

w

.,

potężnym

'dramacie milosnym p. t.

KOBIETA SZUKA PllbOSCI :;;';~~~iiii~;~;~~a:~~~:;

Poozątek codziennie o god •. 4.30 W Robotę i niedziel~ o god&. 12.30. Sala idealnie chłodzona .
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karabin6w masz,nawJch Drz,b,lo do Adis-Abeb,
Wlo"bY
Iwole apely'y

liga narodów nie mogła przeszko
tłomaczą
również aby nie szkodzić intere- pomiędzy siebie. 'Włochy nie podzić
zaatakowaniu
jednego
som innych mocarstw europej- stąpiły jednak w ten sposób.
"
członka ligi narodów przez druskich. W. istocie rzeczy Włochy pragnąc wyciągnąć konsekwengiego,
Jl~ogłyby zażądać rewizji manda- cje z napaści abisyńskich , unika PA!1 YŻ ,. 15. ~. (PAT). : Te.za łów kolonjalnych, które Francja ją..: naruszenia interesów Francj;
2) Obniżenie maczenła trakta~łoska. opI~ra SIę !l.a załozemu, Ii An"lja c"oistycznie podzieliły i Anglji.
tów.
ze pomcwaz
b
e
3) Rozwiązanie wszelkich na- le
wzrasta, ludnosc Włoch stapodziei na pacyfikację Europy.
4) Poważne następstwagospo siadać teren eksp.ansji. · Ekspansja ta zwróciła się w stronę Abidarcze dla samych VV1och.
synji, gdzit; ,Włochy posiadają
5) W. Brytanja nie mogłaby niezaprzeczone prawa na mocy
Ueieezką przed kaprysami naszego klimatu
przejść do porządku dziennego
traktatów. Nie mogąc zadowolić
nad faktem znacznego zadłuże się ustępstwami gospodarczemi,
jest udział w wielkiej wycieczce morskiej
nia Wloeb w przemyśle angiel- domagają się one gwarancji poskim, wobec czego VV10chy nie litycznyeh. W. tym celu skoneeBmogą oczekiwać dalszego r07.szetrowaly 170,000 wojska w obu
rzenia kredytów.
swych
kolonjach w Afryce
6) W wypadku, gdyby Francja wschodniej. Włochy nie zawahana komfortowym statku "KoścmSZKO II
nie opierała się na zasadach ligi ją się zrobić użYtku z . tych sił
od 10 do 30 września ' 1935 r.
łłarady
narodów, W. Brytanja nie mo- zbrojnych, o ile żądania ich nie
głaby również opierać nadal zostaną zaspokojone na drodze
TRASA WYCIECZKh
swej polity~i zagranicmej Ba pokojowej.
Gdynia - A n t we r p J a (Bruksela) PARYŻ, 15. 8. (PAT). Wstęp- podstawach instytucji genewCadlx (Sewilla) - Algier - Pireus
ne rozmowy pomiędzy premje- s~ie.i, byłaby zmuszo?a.wy~ofać
RZYM, 15, 8. (PAT). "Popoło
(Aten,)
- Istanbul - Konsłanca
. ,SIę ze spraw europeJskIch I szu d'Italia", omawiając zatarg wlorem Lavalem a delegatem wlo- kać dla siebie zabezpieczenia sko _ abisyński, pisze, ii Francja
Ceny biletów wraz z paszportami i wizami
skim Aloisim trwały przeszło go- gdzieindziej na drodze dwusłron i Anglja, które oddawna posiazł.
dzinę· Po zakońc7.eniu konferen- nych porozumień.
dają rozległe kolonje w Afryce,
cji Laval oświ!1dczył przedstawiDelegaci brytyjscy uważali za zagarnęły jeszcze po wojnie poINfORMACJE i ZAPISY
cic10m pr!1sy:
wskazane raz jeszcze podkre- siadłości niemieckie. W rezunaro
,ś1ić, iż zdaniem rządu angieI- de cała Afryka należy dziś do
"Odh~?cm wstęp~ą 7.~o.wę Iskiego _ istnieją dwie zasadni- Francji i Anglji, bądź też do
z r1ph'"~:1.c1l1 ,,,'łoskml AlolSlm. i cze możliwości: rokowania w ce- Belgji, Portugalji lub Hiszpanji.
Warszaw.'
PlaG Małachowskiego 4
.Jutro r;mo oc11 ęrlzie się wspólna lu pokojowego załatwienia spo- Gdyby Włochy wybrały w AfryorllS UDowataloM
kOllfcrcllcja
przedstawicieli ru, albo, o ileby to okazało się ce inny kierunek swej ekspansji,
BIURA
PODR6ty
trzech moc '. tw sy"natarjuszy : niemożliwe. przekazanie sprawy zagrażalyby interesom tych mo
l"
e
llidze
narodów,
która
w
dniu
4
carstw.
Jeżeli
jednak
Włochy
Wohec
wielkiej frekwencji
r
k
19'06"
l kł d
1. a u z o n .
•. d o1{onał ab y przegl ą d u sk'
wrzesnla
-terowaIy swą uwagę na Ab"1prosImy o wClleś nI eISIle uI
LONDYN, 15. 8. (PAT). ,W ejakie nadeszły
z Addis - Abeby, rzlld abisyński
wysłał drogą kolejową w kiernn
ku Harrar poważne zapasy broni i amunicji. Pozatem ze stolicy
odesłano transporty karawanowe % amunicją i bronią w kierun
ku prowincji granicznych. W
prowincjach północnych zgromadtono 460,000 żołnierzy w
pogotowiu wojennem.
Do Addis - Abeby przybył
ostatnio transport 2 tysięcy kara
binów maszynowych z Japonji.
dług wiadomości,

I

Włochy

muszą

.ł

_______________________
Jesień

na morzach

.-_W~

Południa

\Vo kól Euro

trz8ch
mocarstw

od

400.-

60ynlA .. AmERYKA LIndE lE6LU&OWE S. A.
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Irę ZOboWlązama.
wodu prowokacji Abisynji, ale
,~
Edenowi koresW"_
l

Towarzyszący

pondent dyplomatyczny "Daily
Telegraph" w następujący sposóh streSj:C7.a rozmowy delegacji
brytyjskiej z Francją. Delegaci
hrytyjscy nrzedstawić mieli LaYalowi porląd Anglji na sytuację
t ..
państ \v
cllrop(>.i"k~1>
jaka wytworzyćby
O arszawy przy y I JUZ prawIe wszyscy zawo nIcy-prze s aWlcle e
~i~ mo gla 73 trzy do 5 lat w ra.,
.
"
.
7,ie wojn" włosko - abisYIlskiej.
W ~RS~A W A, 15, 8. (PA'Ii.
Valtoms, V~tane~klS I LUUls. przyjechal} jeszcze Kałin i Reb- oęCłzie się zełiranie kapiłańów
drutyn i losowanie do turniej I
Ze stron? bryt~'jskie.i kłaść mia-I Na. o!I~pjadę. warszawską prz.y- ~raz z druzyną bt~w.sk~ ~rzy- man.
1.10 specjaln~- nacisk na następu- byh JUZ p~awle ~s~yscy szach~ś: je~hało 6,. przedstawIcIelI UtewJutro, w piątek, o godz. ll-ej drużynowego. O godzinie 18-('1
.1 ącc punkty:
CI z.20 panstw, blOIąCych w.meJ sklego z\nązku .szachowego. ~o: nastąpi uroczyste otwareie olim- rozpoemie się pierwsza rund :!
.'
1) F~II:1h v pJ'z~'klad
"dyby udZIał. I tak, przybyły: druzyna zatem z druzyny francuskIej pjady. Po przyjęciu przedstawi- rozgrywek'.
UroezystM~ otwarcia, jak rów
•
'b
amerykańska w składzie: Mar- oprócz mistrza świata Aljechina cieli drużyn zagranicznych od- - - - .... ~
.
schalI, Horowitz, Dake, Kup- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii nież rozgrywki, dost~ne są dl 'l
chik, dr. Erdely, Toma Popa,
pobliemośel.
Trajan Ichim i Leu; 8zweeka:
".ABSZ.AW.A:, 16.8. (PAT). Stoltz, Stahlberg, Lundin, Daniel
Dziś ~'1iecbał do lWarszaw~
Czy wiecie i'aństwo, kto jest naj- son i Larsson; fińska: Book,
czechosłowaeki mistrz nachow~
1\ ięce.i lIom:J t:7.0tl~101, a t~n samem Solin, Rassmussen, Krogius i SaF1ohr. Przybył on wprost z Mo·
Dobry
pom'ysł
'
prżynosi
'fortunę
,'a,ibJ rd ziej po<,zytnym pisarzem lo; angielska: ,W inter, Atkins,
skwy, gdzie przed czterema dnia
"~p ó łc7.esnJ"m na świecie?
Alexander, Golombek i sir ThoWłaściciele wielkich boteU i re-l teczka do wycieranla ust, wlio6ea mi zawad związek małteńsl, i
, te gan.iulny WcIls. nie Mann, ani mas; argentyńska: Grau, Pleci, lauracj; amerykańskich blech\li się zaś kilka zapałek, kt6rych łebki.. Z mistrzem F10hrem .przyjechała
iH\e n z lallrealćw Nobla, lecz ... Bolbochan i Maderna; czechosło już oddawna nad wynalezieniem jednak nle z fosforu, leez z karmi· jego malionka.
Maudcp. Dekobra.
wacka: Treybal, Opocensky, Rei środka pUfciw farbowaniu na czer· nu. Dama, }lłóra otrze ~'8lgi senretW.:ARSZAWA, li. a. .(pA" . _
l Ilc!zkoś ,; ma oSl)bliwe upodoba- fir i Pelikan; duńska: Andersen, WODO serwftek Jlrzez panie używa- teczką, moze bapOltredmo pot~m wy Powsz~ aiespOdzłan'.. w
B. Nielsen, J. Nielsen, Sorenson jące karminu do 11S~ Karmin z08t. kMmhtowa~ usta ową zapałk". po- prze.ddzień olimpjady aachowcj
i Everoldsen; estońska: Keres, I\ia plamy, kt6re trzeba .suwać eh., .,ługując się przytem lu.stereezktem. było ustalenie kolejnoael ftl)rcAd\':{Jk:l~i hdom,cy w Nip.tnczech Friedman, Laurentius i Rund; micznie, stąd więc troska i kłopoty
Wynalazek przyjął Się l w hote- zenlantów atnel"ykaóaldcli.
nie maJą prawa występowania przed jugosłowiańska:
dr. Vidmar, administracji hotelowej. Z pomoq lach amerykańskieb, _ restaura~aeh
~1r oczekłwaDlca, ~y
lIientierldl'l{ sądam~. jedynie wolno Pirc, Koenig, Kostisch i dr. Tri- pnynedł pewl... pomytłowy.,." ł na okrętaeh maJc1uje teras błda pienruej uachowlalc=J " . bę
im mieć bi"ra porad.
funowicz;
łotewska: Petrow, lazu, który ~ ..pe". 'Por, puf ~ swoJem nakryeiu e~ dzłe grał arcymfstn Jlan'iia1I ,
W z,,:iązl,!( z tell' roz!>Orządzeniem Feigin, Hasenfuss i Apseniek; małątek na swoim pomya.. Jest to kle etu~ - ~rtonłk z aerweteczką lecz najmłodszy członek drutykrą ;,\" a'H~1!dotka , że adwokaci iy-' włoska: Rosselli deI Turco, Soc- karnecik. wykonany bardzo ozdobo do wyCIeranta ast. Hotela~ze %acie- ny
amerykańskiej,
2O-letn i
dZł prowadzą !liu";l porad prawnycb coni, Napolitano i Monticelli o- nie. Na płerwftf'J kartee znajduje rają ręce, bo etat Jest tanae, wyna- mistrz Fine, który w ostatDtch
dIa 3r!wokalów hltlerO-l'iskich.
raz litewska: Machta s, Mikenru!, się wydrukowana ~ prośba lazc~ cieszy się niemnłeJ od nłell, tnrniejach amerykanslddl odpad adresem damy, na drugiej 111- g~yz dolary płyną rzeką do Jego niósł cały szereg
sukees·6w.
W I'~WIH'Jll piśmie czytamy (Igło
Mistrz Marshall grać będzie przy
stereczkG, .dalej zM maleńka serwe- kIeszeni.
5zel'ie:
trzeciej szachownicy.
"Duszr r::l>:y,jsłiie.i. silue,j natury
kozackie,i. ,zlIka 26-letnia nauczyw pociągach
cielka Gardzę urodą, pienlądzem.
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Gdy [lrzed paroma laty

cesarz
Selassie JX>dróz(i.
europejskich towa.
rzyszyło mil stale Ilwuch WYSl>kicb
dygnitarzy we wspaniałych, kapią ·
c;vch złutem mundurach,
- Jakim zasługom - spytal pe
wien dziennikarz paryski - dosto'
nicy ci zawdzięczają zaszczyt asyfttowania Jeg,-' Ce:-:arsldej Mości?
- To s~ moi dwaj najgroźniej
Fi wrogowie - oc!nurł cesarz _ i
abisyński Hailc
wał po stolicach

austrjackich

Nie wolno

Dyrekcja kolei austrjackiełi 0głosiła, że w najbliższej przyszło
ści zostaną zupełnie skasowane
przedziały I klasy na calem terytorjum
państwa austrjackiego
(oczywiście, za wyjątkiem

"ojna z lo(zkalDi

mię-

dzynarodowych pociągów, kursujących w Ausłrji).
Przy okazji, biuro statystyki
kolejowej podaje, że w Austrji
_
•~ .
• .• . III
rłlaler,n zal)r~ łel" ich z sobą. Dzield 99 plOC. podror:ujących:~ez~zl.
temu nic oha \\"ainm sie. że dol,ona- klas~, DowodZI to obl1lzcl1Ia SH~
ją zamachu
'li.UlU, korzystaJąc 7. slandarlu życioweao ludności au
atrjaekiej.
mej nłeobecnoś<'-i w kraJu!

się malować

nagrOda nobla

w Turcji

W TuJreji. i w Rosji zwolen- ki na ezole i skroniach. Dopił. dla nieznanego autora?
niezki sztuki kosmetyezoej ' i Dowanie tego zakazu p(\zosta
Królewska szwedzka akadefryzjerskiej mają nielada kło- wiono milicjantom, których w mja przygotowuje się już do dopoty. W ABkarze więc urZ~-llym celu wyposazono .... w no- konania wyboru z pomiędzy kan
dniczkom ministerstwa sprawie życzki. Zdarzyło się więc, hi dydatów do tegorocznej nagrody
~iliwośei nie womo róźowa6 milicjant zatrzymał niewiastę literackiej' Nobla. Stosownie do
ć
'6 d'
d k'
.
się, malowa warg.
czernI
ązącłl o
ma, zauwazywszy ostatnich wiadomości, faworv brwi i lakierować paznokci. Ą !akazaną fryzmę. Zażądał pod tern ma być poeta Djurhuus, Z~1że nie jest to groźba papiero dania się operacji
ohdęcia pełnie nieznany nietylko czyte~ 
,,:a, fakt, it wruacta.iące ~e !,reakc~jnych" l~zków, ~ ~dy n!kom na ~ontynencie ale r?weJk.w tym ,-~zeplsomled. . urzędnI l~Z ~!erp~!:ntdka ź·'.}~ sprzeCIwIła , i pllleż w krajac~ skakn~ynawsklcFh
l będlł ~wzg . Ole ~wa ma ~lą~'ł-1
ora ,me grzywnę w I oeta ten zamlesz uje wyspę ';1
"e z posady.
wysokości 1) rubli. Antoine nic roe (obok Tsland ji) i w'>7\'s'kie jtW Z_ S. R. R. zd, w Nowo będ7.ie miał latwPl pr~.c'y w go ulwory pisane są jęz~-kiclll
sybirsku. sowiet tamtejszy za Rosji.
l tych okolic, którym lJosll\l:uje
. . - ...., I'IF_ ..... .. ,
is~ około 20.000 osób.
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Ipet:gfi~zne lódzki~ żg(i~ not:Dł!
UlsDólpracawnika "Głosu Porannego·1 DO uśpion,ch ulicach naszego miasta

Powoli wyciąga rękę z kieszeni, j wymiana wymysłów pOl'lowego
poprawia włosy, robi krok nagatnnku,
do której mieszają się obecni.
przód i nagle jego
Chrapliwe głosy wypowiadają
ł'ękll spa(la z tl'1;nskiem na nOlasię za i przeciw. Młodzieniec jest
lowaną twarz
w mniejszości . .\Vie o tern, zna ży
Kobieta krzyczy przeraźliwie. cie, Korzysta z dogodnej chwili
Wtóruje jcj głośny śmiech.
i zasłonięty przez kogoś szykuje
Juz',- St' '<P uspokol'ła, stOI' przvJ - się do ucieczki. Pobiegł ... Za nilU
' prostytutki, granatowe liber je "'fa(,nic przed chwilą uchnrak te czajona, nieruchom a, Ona się pędzi cala zgraja,
"
dorozkarzy
l .charakterystyczne ryzowana twarz tęgiej prostytut jeszcze " odegra". I istotnie za napełniaj'lc ulicę przeraźliwymi
okrzykami,
Łódź robi na ogół wrażenie szerokie'"czarne spodnie "ryce~ ki pochyliła się dziko w stronę ' chwilę przyjeżdża na postój dotupotem nóg, setkami pucmiasta spókojnego, zajętego pra- rzy nocy, 'We wnęce muru .ktos bladego
mlodóeth::a z r~komn rożka. Z kozła zeskakuje "pan i
cą, a raczej staraniami o pracę. z wprawą u,der,za gO;ą dłonIą ~v głęboko zalknięlcmi \Y kie~zenie, windca" pokrzy,",dzonej. Krótka kleństw. Z okien okolicznych
domów wychylają się głowy,
Dopóki światło dzienne uwypu- butelkę wodkl. "okolo drzą Z ukarminowanych szcroJ;:o ust cicha rozmOwa i dorożkarz pod
kla brzydotę naszego miasta, ogniki papierosów.
polała ~i~ struga wym~'słów, chodzi do blndego ,młodziellca. ktoś wzywa policję ...
Ten
okrzyk
poskutkował,
dopóki neon. i elektryczne lampy Towarzystwo nie kl'~pU.jc się, Jdóre ~łycllUć dalE'ko i szeroko Ten już się zorjentował. Oparł
Wszyscy
wpadają na Plac Dą
uliczne starają się nadać Łodzi Rozmowa toczy &ię głośno, moc ~1łodzieniec milczy . Reszta śmie- sic: o mur, aby zabezpieczyć tyły
browskiego i tam nagle wszystwielkomiejski charakter, wyda- ne echo niesie
we
je
i prowol,uje.
i czeka na przeciwnika.
ko
milknie. Z dworca nadchoje się, że
strony, Co ch,vila pada jakieś
Blady chłopiec jcszeze milcz~' ,
Kastępllje krótka
dzą dwaj policjanci. Dorożkarze
.~wŁ~dnoon.o~clL ~~~~~~~~~~~Ę~~*~,ii~~~~~~;~i-~~~-~I~~~ii~~i~~i-ii-~~~~iMi-~~~~~i są już na kozłach, znikli młoŁodzianin wie jednak, że jest
dzieńcy w szerokich spodniach,
inaczej. Niema w naszem mieś
prostytulki wolno i spokojnie
cie nocnego życia w pojęciu paprzechadzają się tu i lam,
ryżanina czy wiedeńczyka, nieTaka historja - jak nas zama ódwiedzanych przez zagra- ni~
ił OŻ Il1ł wat
Pols(~ l~ftO
pewnili
nicznych
turystów spelunek,
~
ile
y
'l
powhu'za si~ co noc,
ZWląZ Hl - z rozpoczyna.J~I · ki,e J nauce -'. 6.zUI,nnlc 1!:',zmi:1 szkol.nych ".' z, akrc~ie różnych
;sŁnieje jednak
•
l. '
kl'
.
czasem dwa razy i więcej.
cym SIę rOtoem sz o nym I za e~ ~~'płOJ?l, mZyllJt';' 1ł roznYi'h galf\zl techmkl , a pragną bouuJ
specyficznie łódzkie życie
wakacji
w pi· i'PCf'.lallloSl'l, Dyplomy tyl'h 11 drogą korespondencji rOlSlC
Gdy dochodzimy do zbiegu
kOllczeniem
nocne.
smach
codziennych
zaezyn~.i;l
l
czelni
dzysklljc
si~
niekieuy
I I'zyć
swe
wiadomości
zaw{)do
ulic
Śródmie,iskiej i 'WólezańKoncentruje się ono wyłącznie
\ye, to jednak uje roztacza ża.
skiej
.
na ulicy, a aktorami są wyłącz się ukazywać ogłoszenia pry jllr. po 5 miesiącach nauki.
watnych 7...'lgranicznych iru.t~· łll
~[jn! ~ !crst\Yo w:llnal1 rciiriij f1nc,i konh'oJi Jlad dzinlalnośd'l już prawie świta. Ale to nie wynie męty spOłeCZ !l e.
.. 1l8U kO
L
kt'
.
.
. ,
strasza
staIvch
mieszkal1ców
Spójrzmy, jak. to życie wyglą CJI
- wyeu,
. ore d f·:glJ. nyc I"
1 , CJ;" Ic('cnill
puJlllrzn~g01 w Pulsee uczeJ11l zagralllczllych
J
korespondency.iną gwaranlu.l;' wyjaśnia 11:1111, że . .lukkohyil l. łH):I km'('f'jpond<'t1('Jjnl.'go,
nIk tej dzielnicy. '\Tła'nie w jed
da.
dl/,
.• •
,
,
•
, I IlCJ' z bram toczy się dysku Ja"
•
Właśnie przed chwilą poga- uz~'sk alJlC
yp OmdW t"z~'mc- nic widzi przeszkód, hy uczci f'('S!Wllden('.1a bO,YJ('m Ole m o u .
" •
,
nic te roz\', ijaly
L1liala\no~t" pO(n('g:~ć kOI h'oH, ,.apl'obaty' na meznan~ ~ematy, PrzepJtf'
,'ły ostatnie lampy wśródmieś. rów.
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.
glo 'y starają Się
ciu i noc rozpoczęła swą odwiecl
,SpecJa nOSClą t~'c 1 m~tytutow w~ród tych obywatE'li pohkkh 1::16 uie udzieliło żmlnd 1:,1"':('5
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t
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ś'
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'k
wzajemnie przekrzyczeć,
ną walkę ze świtem,
Jes '" a me tec 1111 'a, stąd szu· którzy nie mają możności od uNclni.
a gdy to nie pomaga, argumen'
l
Jesteśmy w najnow!lzym i naj mne nazwy: " I nshtut Po]yłec l bywania normalnych Sllldjów
Dyplomy, w~'dawane prze!
hardziej Europę przypominają nique" w Paryżu, Ecole du Ci #)ł'.K . . ."".~~(...e~~<l uczelnie l;:ore'ipondencyjne. ktć tern w dyskusji staje się opróż
niona butelka wódki, która z
cym zakątku Łodzi \'jJ w Paryżu i t. d.
flIIziie"; o".i~n;;
, aml>lttUlili:!";;;
i~~m.
rc w żadnym razie za szi\oły trzaskiem rozbija się na głowie
II r~.
w pobliżu dworca Fabrycznego,
InstytucJe te re1<1umnjąc 5':1:
wyższe uważanI' być nie mogą
l!1-'l1ekaJ-~ "''>!II !1\~'!1.\ lI'i"'mI',~R'
przeciwnika. 'Vywołuje to krótIdziemy wolno' alejami skweru w nismach codzil.'JUlych, P0\"" 0- III.
. . ~.u lW\bIj ~ \t6111 'itJIit nie upl'awnia,fą do posługiwa· ką, lecz krwawą bijatykę, w któ
kolejowego. vVokół nocna cisza,
łują się hąr1ź n,\ ~ .. tronat min:·
!~e
nin się w POlsce tytułem iD.Ż)' rej biorą udział
przerywana od czasu do czasu
Ii~erst~'!l r~ądu 7.agranic~ncgo. Łódzkiej Rodzin, Aa- nicl'a, nie są przez politeeltniki jaJI.O widzowie mieszkańcy sągwizdem lokomotywy. Na ław
mektori.; Z.lS UJ'" et z nIch - ,
dpolskie noslryfiknw~nc
niC'
siednich domów.
kach siedzą ludzie. Skurczeni,
na aproba~,: nasze,r.:o minislerleWej
dają żadnych llprawnie6 7<1
I tu jak na ul. Narutowicza
nieruchomi. Bezdomni, znany ~twa oświal,v .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ł,. .~O wodow ...·ch.
aktorami nocnego życia są prorekwizyt miasta pracy,
stytutki, dorożkarze i grono
\,' no. .~e~Llllyr:h programach'
"przy jaciól",
, p~' osJld;h1('t: szkoły te zachę
C'JHl do 73pis:ywania się w poI tu awantury kończą się co
cze , sw!r<.,h qrzn:r,w
korcsp ')n
noc interwencją policji.
życie
,lentów l<ł v: ys:1ką siosunkowo
I tu mieszkańcy okolic
najniższe w Polsce
t1ułaLą, nb.iecując po krót·
cierpią i skarżą się ...
.
Tak
jest
i w Al. l\ościus7ki '1:1\' pIJ
Związek Szw'llcarkich Towa
\Yozorajsla premjera dowiodła, %'3 warto
bJiźu Zamenhofa, na ul. Piłsud·
rzystw Ubezpieczeniowych opu
przorwać wypoczynek w uzdroVl i!\ku lub
NA TERENACH
hlikował dane, dotyczące ubez·
skiego przy Północnej i
na wsi i obejrzeć niezrównany film
pieczenia na życie w główniej
POPOWODZIOWYCH
1\' wjeht jeszcze punktacb
szych państwach kontynentu e·
miasta.
uropejskiego. Jak wynika zty~b
Czytelnicy
mają rację. To strasz·
danych, na czele wszystkich kra
ne, trzeba z telU walczyć!
jów pod względem ogólnej su
my ubezpieczenia na życie stO!
Niestety mamy zamało w Ło
s.zwajcarja z kwotą 932 frandzi
policji. Ta, która jest, robi
(CETTE VłEILLE CANAILLE)
ków szwajcarskich na głowę lud
wszystko, co w jej mocy, ale naności. Następnie idą: Holandja
prawdę nie jest w sŁanie podołać
w kt6rem rol~ czołową
(800 fraków), Szwecja (600),
aź tak wielkim obowiązkom, roz
kreuje genialny
N rwegja (469), Danja (4041,
porządzając nikłym personelem.
Niemcy (325), Francja (222), Au
strja
(177),
Czechosłowacja
W imieniu naszych czytelni(144), Włochy (103), Hiszpanja
ków apelujemy do miarodaj(35 fr, szwa,j-<-arskich),
l nych czynników, aby zechciały
Ostatnie miejsce zajmuje Po'
się zainteresować
tą sprawą i
ska, z sumą 22 szwa,iearskicb .REPORTA~ RADJOWY
W J'fĄ'tU li, \OUL O GODZ. 18
zapobiec awanturom nocnym.
franków na głowę ludno§r.i.
Redakcja nasza otrzymała 8ft.
reg listów od Czytelników zamieszkałyeh 1ł
różnych dzielnieach
z prośbą o poruszenie charakterystycznej dla Łodzi bolączki, We
wszystkich listach skarżą się czytelnicy na brak spokoju w nocy,
Na pryneypalnych nawet uUcach
gdy pogasną światła, rozlloczyna
się istna orgja awantur., krzyków
i bijatyk, wywoływanych przez
męty społeczne, By sprawdzić lIIłot
ny stan rzeezy, jeden z naszych
współpracowników odbył noeny
spaeer po Łodd i poniżej kreśli
"Iwe wrateula.
(Redakeja)

Zbliżamy

się do Skwerowej.
zdaja słychać odgłosy rozmowy, Zachryp~ięte głosy z daleka już zdradzają kogo napoty
kamy,
Na chodniku przy naroż·
n"m dOIllU

przeklelJstwo, wydaje się, że za
nói i na chodnik poleje się krew.
Ale nie! Do rozlewll ],I"wi dochodz i fylko ]J;1rdzo rzndJ-w. Po\yainiejsze zatargi rozpatruje si~
w knajpie, na <1in-lojrze. Tu tylJ
ko toczy się
cala grupka ludzi.
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' . te w k
'
t
1
tk'
zw"kłc nocne, i:\"(~le .. ,
raclas e c lU~ .,
oJ
_
Już

ją

\yszysŁkic

ch'wilę zabłyśnie

l

&l~

-

iniunierOWie
"Horespondencullli"
maj. praw
w
111IIIOlu
,v

I

I

kO

zapIn

waec do

II

ł:t\SINO

Ubezpieczenie
na

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

I

GRA

KINO

"

p_o

I
I

ZMYSłóW

Marry

.AUR

----------...-----_.---------------------------j

CALA WDŹ MÓWI O NAJPIĘKNIEJSZYM FILMIE SEZONU

ą 10~ 1\" I ,,~ R~ ~ AIfl ~ ~ WR~ I O" RaU roFranCIS nariilliam kpowwell
S,

~N_r_._"~3

____________________________________~r8~.~~n~~~,~,~~G5~·POnAN.~~~·:_-__~~~3~O__._______________________

Po

długich

i

ci~żkich

cierpieniach

zgasł

nasz jedyny i ukochany synek

B. P.

NO

E

ILL

!:
:gnaeego i Sylw)i, uczeń I klasy Gimnazjum Społecznego
., kwiecie wieku, przeżyws,
\\ tlI,
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Urzedowe ogłoszenie list nasląDi za dwa "godnie

ta kolejny numer "Mojego Glo-I
.
.,
...
siku" ukażc się w dniu jułrzejWczoraj podahsmy wymKI
szym.
wyborów kandydatów na po
słów w łódzkich okr(!gowy<:ll
NOCNE DY!URY APTEK. _ kolegJach wyborczych.
Dziś w nocy dyżurują. nash~pll.iąc(j
Obecnie, po skończPlIin pier
apteki:.T. KoprowE'kiego (Nowo wszego aktu wyboll:czego, ktM,'
miejska 15): S. Trawkowskiej (Brzo go dalszym elapem hc:dzic
zińska 56); M. Rozenbluma (~ród· w dn. 8 września I'. h. glnsow:l
miej!!ka 21); M. Ba.rtoszewskiego nie wyborców i wybul' pasłów,
(Piot,rkowsk:t 95); H. SkwarczYli::-lde po tlwuch z każdego okl'ł!gu
go (Ką.tna. 54); L. Czyńskiego (Ro - aktualną się slaje sprawll
Idcińska 53)
zatwierdzenia wyborów, r;rze
prowadzonych prze7. (klćg9tów
DODATKOWA ~{OMlSJA POSO· D'l zgr0madzeniach.
ROWA. - D1;iś w piątek, dniu. 16
'V myśl przepisów ord~'nacJi
b. m. ou godz. 8 rano w lokalu przy wyborczej, w dniu clzisiejszYll:
ul. PiGtrkowskiaj 165, rozpoczyna orzewodlliczqcy okręgowych ko
l.iTzędowarue d0da.tkoWIl,
komisja
...
b
h
.
poborowa, dla. PKU JAdź _ Mia.sto 111IS]1 wy orczYG pp. 'Wlcepre
T Z"'lo"'·ć·
. i
b.·
zes Wec:ile. wiceprezes Ś\\"irleJ
'ika"'19-114 is:t wSlza~cb~t?ro~\ I .rO~tk ski i sr.dzia Lewandowski prZt
n
"",-"t'. y
,J. orty me ~ a śI ą
wali dotycllCza.s do prAeglądu wojf'k()we~l), nie ln<'tją uregulowanego
~tosunku do sfuźby wll>jskowaj, 7.:\
mieszkują. ntt terenie 2, 3, 5, R 9 ;
!1. koml"rj:Ltów .POliCI.iJ}k~tn:ym:l.li
ImIenne WeZwal!lll. z Ou.'? -lego 5tJl.
r,,-twa. grodzkiego.
"

pt·otokuły kol('g,jów głównemu
komisal'zowi wyb01'czemu
w "'arszawie.
.Tednocześnie w dniu dzisiej~zym OkI ęgowi komisarze wy·
: erez)"
pp. inź. 'Yojewót:lzki.
meC'. Biłyk i p. Fl'. Wasikie
".. ic?
zawiadomią llan<lydałów na po
s~uw i ich zasłc:pców o wpisa.
niu ich na listy kand~'c1ackic,
~ dnia 19 h. m. kand:--·dncJ
na posłów powinni złożyć ln}J
przesłać okr<~g.owej komisji wy
borl:zej
oświadczenie o zg(ldzic nn kun
uydowanie
d
k
b
w anym 0·1 ęgu ''''y orczym
Kandydować można tylko w je
dnym okręgu wyborczym.
N'
ł'
.
k d da
! leprzes ame przez
no y

I

I

la do dn. 19 b. m. oświadcze·
Ilia o zgodlie na kandydowa
nie i wskazania w którym fi
nkręgu będzie kandydował -I uznane zostanie za niewyrażc·
nie zgody
na kandydowanie i kaudvd<ll
tald z listy zostanie skreślony.
Po otrzymaniu oświadczeń
od kandydatów, przystąpią o
kręgowe korroisJe wyborcze w
dn. 20 b. m. do ostalecznego
zatwierdzenia li.\lt kandydatów
na posłów i w
dniu 29 b. m. listy te zostaną
pl'zez przew~dniczących okr~
gowych k'omisji wyborczych
I'

I

Gdy wekutek niewyrażenia
w termin;e zgody na kandydo·
wanie
lub innych przeszkód
prawnych, pozostało na liście
mniej niż czterech kaneł . .ll'1tów
na posłów, komisja okr(~gowa
nzupehl~ t<: liczbę do czterech,
wpisując na Itsłę kandydatów

l

zasłwców
na posłów we·
dług kolej>ności. w której UTI'j~

kandydatów
\lzczeni

są

na

liśde zastępców

Przewodniczący

komisji o
[, ręgowej zawiadomi niezwłocz·
nie zastępcę o wpisa niu go na
listę kandydatów
na posłów
gdyby wpisany na list~ zast~p
urzędowo ogłoszone
.
'ł
d
k
ea me wyrazI zgo y na an
7
jednoczesnem
wskazaniem dydowanie, komisja wpiSie 11<1
miejsca. godziny i dnia głOSI) listę kant!. 'datów Q4lstępneg('
.
kl'
wanta.
z o eI zastępcę·

a· s I-

*

W podanycn przez nas tvcltl
aJ wynikach wyborów • ko 1(,
I(jach zaszła drohnJ poa,łkd
którą
pragniernv »prostować
•
Mianowicie w okręgu wyt)or
czym nil'. 16 (śródmieścleł li li
",(zola" 1N
trzeeiem miejscu
kandyduj('
przeclstawidel unji zw. prac'
Zabawny incydent przy zbiegu ulic
dańskiej l Andrzeja Wtrlików umysłowych, Tadeus~
Antoni Hejwowskl, który otrZ.i
dniu wczorajszym z okazji ru. Drugi pochód wyruszył z lo- ezarni Chrobrego".
maI 39 głosów, a nie p. Peju
Przy zbiegu ulic Gdańskiej j równa, która otrzymała 2S gIn
~ WiśnioW6.i Góry j Stróźewa,! 15-lecia "Cudu nad .\Visłą" ende- kalu przy ul. Słowiańskiej 5 ulicja łódzka urząuziła za zezwole· cami Napiórkowskiego, Piotr- Andrzeja wydarzył się zabawny '>y. Ta ostatnia kandyduje na
"Głaas PDRAłUIY" niem władz starościJlskich, po- kowską i Bandurskiego do tego incydent.
5-em
mie,islon
w&llOmniall'~J
Otóż, gdy "ogon" pochodu listy.
codziennie do nabycia chody przez ulice mia. ta. Po- samego kościoła.
:Mimo deszczu w pochodach minął róg, kilku przechodniów
od g·ej rano u JAMNIKA, chód pierwszy ruszył o godz. 9
rano z lokalu kola str. narodo- wzi~ło udział około 1,500 osób. wzniosło okrzyk "Precz z adw.
Aczkolwiek skończył ~ię ju'ł\>j]Ja Kawulla. vis a vis Chłodni.
wego "Radogoszcz" przy ul. Xa czele kroczyły wladze ende- Kowalskim". Uczestnicy pocho·
do SPIS"\'\'
du,
nie
zorjelltowawszy
się do- termin dla wglądu
DZIŚ TYLKO JEDEN RAZ ,.:tYCIE Zgierskiej 144 przez Zgierską. cji z z~"yjniętymi sztandarami,
wyborców, wyborcy mogą ]eSt
kładnie
o
jaki
okrzyk
chodzi,
WOŁA"
Nowomiejską,
PI. \Yolności, trun5parentami i wielkimi "mi epodchwycili go w lot, wołając cze składać reklamacje do oh
Dziś, w piątek o godz. 9,15 wiecz. Gdańską i Bandu/"5kiego do kogłośno
"Precz!" Po chwili ci sa- wodowych ~omisji codzif> _ ,",,~
Iylko jeden raz sowIecka sztuka p. t. ścioła Matki Boskiej Zwycięskiej
mi przechodnie, zadowoleni z u- IV godzinach ad lS-ej do ~'. f'j.
,.Życie woła".
a stamtąd po nabożeiislwie tą sa
Jutro, w soboŁę pop. o 4,15 repor·
PIERWSZORZĘD~A ZABAWA
danego kawału, wznieśli drugi
..
.
mą dro!!ą
do lokalu koja, gdzie
o go d z. 91,.;) wleez.
~
~
t az· ,. B os t on,
W ,,'f ABARINIE".
okrzyk "Precz z obozem narodo"Trupa Tannencapa".
odbyło się poświęcenie szlancawym!"
Dopiero wówczas endeiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
.J II Ż Z3. kilka. dni na.stąpi zmiana
_e
• tt'H!I!
MI l rO!l'r:lUlU w ,.Tab:ll'inie', a więc kto cy, biorący udział w pochodzie,
i_
Głosy
połapali się o co chodzi. Powsta
S7.800wny PRnie Redaktonel
la ogólna konsternacja. Bractwo Upr'Te.imie SZlInownego Pana pr,",,'!
jr.l:,tJ, w którym dobrze SPlldzi CZ:\5 zorjentowalo się, żc zbyŁ pochop
(I publiczne naplc;lllowanle p1IrJJl!dkó'W
6.30 GfmnagtyĘa. i mll7.0yka z płyt. współczesn""j Polski.
i 'utp')mni o cod'Zienny~h zmartwiEJ- nie podchwyciło okrzyk przeciw jlllole panują na cmentarzu w z.rze..
21.00 Koncert ~ymfonłczny w wy ri:u.h.
12.15 Dla, letnisk i uzdrcwi5k kon
ko swojemu "fuehrero",,'I", mec. wie. Ot6ł, nlcdlllt'j, jak w nbległym tl'
I.(.naniu orkiest,ry pod dyr. Grzl~go ·
J.:ll;: ",ładomc w programie on,'c- Kowalskiemu.
(Nt kwintetu SalOJ10wego,
godnlu zginęło :mów Da emmła'rzlI
1J.0:1 JIll1Z:,-'ka operetkowa z płyt. I'Z& Fitelberga.
n~rm występnje świetny
duet ta·
Kilku endeków-, kroc1-ących w dwadzieś'cia kilka dracyo; nie moina
22.0&i Wiadomości sportowe.
Hl.~5 ,.Na. pol~ką. nutę" (płyty)
ne"1lny Cecił et Pt'ter von Sllrten, ostatnich szeregach w mundu- w i.ad"n sposób zanosić Da groby kwia
22.10 Muzyka salonowa 't płyt.
15.30 Recital fortepianowy.
t:lD.tec którego wprnwia. wszystkich rach, rzuciło się za przechod- tów, bo wsz1slko kradną; dziś moma
16.00 .,Gospudarcze znaczenie bil.
n' podziw, duet Garbo i Fortes, śpie niami, którzy wznie 'li okrzyk, zasallzić na grobie kwiaty, Ił za tyAUDYCJE ZAGRANTCZNE.
dań tyeia wÓl! słodldch" _ odc~yt
waczka wiadeń:3k't Nan.v Neuha.rdt wprowadzając w błąd cały po- dzień już grób jest "czysty", bez kwia
Koecigswusterhausen (1571)
(raz tanl'erkl, Oaribalth. Z3_p,Jwiada chód. Nie udało się im jednak łów.
16.15 Koncert w wyk. Orkiestry.
20.15 Ma.rsze i tańce L. Beetho· Leo Sparń
wywrzeć swej zemsty.
16.35 Pogadanka. dla. chorych.
SZRnowny Panie Redaktorze, napraw
vena..
Zabawny ten wypadek, wywo- dę serce kraje się z b6lu, patrzqe na
1(U'iO Codzit>nny odrinek prO'ty Z", kilkn. dni ci ~!l.m{ artyścf wyMonachJum (405)
łał na ulicy ogromną wesoloś~.
"Opowiadanie" M. Choroma.ńskiego.
E't1:!pią oz nowym repertuarem.
rospacz niekt6rych osób, bo mnie z
22.45 Kwintet "Forellen" S'l.uber·
17.00 Minhtury kwartetowe 'W
iWracając z nabożeństwa, po- grobu skradziono dopiero jCIll1ą draPuhliczność,
'ldwiedzając3.
ro·
ta.
wyk. kW:trtatu warszawskiego,
dzi·.'nnic "Tahą.rin" ha wi elę znako.- chody endeckie złożyły u stóp cynę, ale byłam śwlndkil'm jak killla
Wiedeń (507)
17,20 "Pla.nety" a,ud. muzl.'1znQ .
mlcif'. !'pędzająe e!:\s n~ oglądaniu pomnika Kościuszki na PI. Wol- osób rozpaczało, że za ostatnie grosz!'
22.10 &zkoek1e pieśni Beethov~,
elowna.
kupują kwiaty, by up!ęlll';zyć
grohy
programu i tań~, tb kttrego przy- ności dwa wień~e.
18.00 ~a terpnach POWOd1Aowych 03. na alt z towarzyszeniem t.~!\ fot grywa. c,rkif!!ltrl\ ~zyD1kiewWza z
swycb najbliższych, a kiedy przychot epia.nowego.
_ repnrtat.
dwoma fortep':\Dami.
Jak nas informują, oknyk dz", zasta,ią tylko rozkopane mi('.i1'C~n.
Poste Pari.~ien (313)
18.15 Całl), PolsIta; śpiewa.
Panie Redaktorzel Jeszcze raz uA
nad
ra.nenl.
gdy
pll!ltOS7.ftje
loprzeciwko
mee. Kowalsklemn
20.20 Opera. Glucka ;,Orf/?1lsz i
18.30 Łćd7.0ka skrzynka ogllna.
przejmie
proszp, o napit:łno.wRllle łych
Kal 1 publieznn~ć wraca do domu, wznieśli "rozłamowcy" endeccy,
Eurydyka".
18.40 Chwilka, społeczna..
porządk6w, mot .. jednak za TIO~r{,lIl1ic
kiMy
~twierdz!\
oz
zaifnwoleniem,
~złonkowie
nowego
"Niezależne
Londyn (342)
18.45 Utwory cha,ra.kterystyczne
20.00 Utwory Beethovena (Uwer ~ !fobr:r.e ~ęd2il CZ1\!! ł świdni~ się go klubu narodowego im. gen. twem poczytnego Ilism/l SZllno,,·nc,;o
rpłyty).
.,
Pana Redaktora ZllRjdzic się Idoś. kto
19.30 Rlldtal śpiewa.my Wanuy tura "Król Stefa,n", Recita.tiv J zabawił, nl(' pono~~(' ~p"cja.lni,-, Hallera". Między endekami a roz te sprawy "reguluje i pOł07y kl'I'S 11'clutyt'h
ko!''lUw.
A
t~
'"
rlrisiej,
łamowcami
w
kilku
punktaeh
ATja, Koncert fortepianowy ru". ~ 1
·'nlrnkiewicz.
szyrh ]{ryzysfJwych e'f.llsaeh wiele miasta doszło do bójek, w ('zasie Dm złollzI"JshvlI.
~ymfonja VI).
H1.30 ~[(qlolog n·kh:nln:v.
Z powużalliem
zn~c?:y.
trwania pochodu. Pozatem jedBukareszt (365)
~O.OO Jh1.\-k:t 1. plyt.
J.\~I:\'A SZnlA:'\SKA.
nak
nigdzie
spoko.fu
nie
7.aklół.
Dziś
fajf
o
g<Kh.
5.Hi
i
wl('r'~ol'em
20.16 0p!')ł'ł0 WagllE'la "TrUtta.n
~.10 .Tn,kie to było ładne (płyty)
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letnicy

-- wolano

I"

poe:bodzie endeckim
.
G

"V

*

Co usl,sz,m,

dziś

czytelników

przez radio? ~~,:_n~iJ,~~i~lo~~i~~\~i' ~l;;~n~';~~ n1:1~~;;

*

10..55

()brraskf

s"" -.....

~.

ł.a

.....

eGDI.

łAW" lblła

8 ~t'I'pnia 19315 r.

SPORIOWY

G
'Iatki

ekazały

Hi;:;;' -

O

""

~
1ll1ii1!1i_1'I:1I1I_ _IIIRIftIGIIIIII• • BllllIl711iii!lliii
• !i!.U8
1IIIIII-..mt'li.-mhliii'llIłiRhnfMHiiMfUFiilri'ffifflfiłllfil"miKFi&i.v. hli.tae:SiZlliidJiM&J _ a _
l mmuu UDOI.

Łó d ź,

ania 16 sierpnia 1935 roku

rz
Pabjaniczanie zdob,li nagrode ..Glosu POrannegO"

Sznajdrze

•

IKruscheender·· druż, O

się

nieprawdziwe

w finałow,m

IIpogodębacząc
niesprzyjającą
ŁOZLA zdecydował się

trójmecz~

poś!)iech.

I

łOZll
~w,cieiajac

zeSD " IKP i lKS

jaĘ Iwystarczająco długo, znudzić 16,~2,

przez zbytni
Lalo,
by
Rybak (K'E)' 6,86: Kuchar:
z cebra, a zawo~ników zmuszo- nawe t najzagorzalszego zwolen- SkI (IKP) 633,5. ~m.! ~Iechowskl
przeprowa~zić wczora~ finałOWY ,' no do wysiłk.u,. do sta~·tu pod- [lika imprez leklwatl.etyczn,r ch. • (J{~) 6,2.5, BoblUSkl l. Paszko\\"mecz o druzynowe mIstrzostwo czas deszczu l silnego WIatru, na
Ten, kto n a ;. .vyClęZCę fmału skl (obaj z ŁKS) 6,06.15,65 ID:
Łodzi. Pociągnięcia tego nie mo rażając ich na przeziębienie i przyszłego mistrza drużynowe110 m. płotki: .O~IDlelak (Ih P)
żemy nazwać szczęśliwem. po- I mięśni. .JeŚIi wezol'a.i rozgorzała go typował zespół IKP., docze- 17,6 S. , ustanaW1~Jąc no~y !e:'
śpiech zbyteczny i niczem nie- walka i lo z3eh:ta, któI'a w efek- kał się niespodzianki. Tytuł mi- kord okręgu, Plechowskl l, ,h,
usprawiedliwiony.. Zawody 1ll0~ I cie pI'zyniosła nawet pobi~je rc- sb'zowski j nagrodę ."Głosu. Po- Poraj
(IKP) , 19,5, ~r~w("z~'I~
naby z powodzeI1lem przesunąc konIu okl'ęgowego, lem clekaw- rannego" zdobyła Dłeoczeklwa- (RE) 19,6, iWroblewskl l ,Jo " ~
na inny termin (a takich nic szy hyłb~' pi'Zebicg zawodów w nic druż.yna pab.ianickiego Kru- (obaj ŁKS) 19,9 i 20,9.
., .
I brak) i wówczas ważny łen mecz' iloJ'lHfllnyeh w:1I'unk:lch.
schcemlel'a. Pabjaniczanie już
Rzut oszczepem;
BO~lJl ~,],(
odbyłby się w bardziej odpowi ed
Z prz~' krO~(';Cł sl wicrdzić lrz c, po Cn\'3rtcj konkurencji w ysu- 53,30 m., Rybak 49,58,. Cz.yzyl~~) :\·
nich warunkach , wyniJ;.i nie- ba, że nicdophula i oJ'g~'nizacja. : nęli się na czoło w ogólnej pun- 1 ski (IKP) 46,12, ŚWletlIk (Id '.)
WARSZA \V A. Niektóre pi· wątpliwie byłyby lepsze, konku- I Program obejlU'ljący 10 konku- ktacji i do kOJlca nie pozwolili 45,71, Poraj 40,36 i Joss.36,8?
sma podały, że znakomity tyCl rencja silniejsza i propaganda rencji. przeciągano ,y Jl icskoll- się ,\,,· yprzedzić.
400 ~tr.: iW'r6blewskl {Łh.S~
karz polski Sznajder został łlka dla lekkiej atletyki większa.
czoność. ])oś(; powie<.hieć, iż trój
.\ oto poszczególne wyniki:
45,7, Hem (KE) 67,1, Kucharslo
perowany przez berliIlski klub
Wszystko to utrąt;one zostało mecz lrwal aż p godzin. Chyba
Skok w dal: Ośmiclak (IKP) i Kurpesa (obaj z IKP) po 57 s.,
~portowy S. C. CharlottenbU1;i1./
JJ5!!D!l~
Mund (ŁKS) 58 i Krawczyk (KE)
Jak wyjaśnia rodzina Sznaj
li
------1 :00,2 5.
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rlnak nie ma on zamiaru pozo I
\1/
po 155 cm., Twardy (IKP) 150
stać w Berlinie, choć tam znaj
d
ri"
cm.
.
.
\illje się obecnie brat znakomiZlalił~ ifłJprZeuZi
~_Je
100 mtr.: Ośmlelak 11,7, ,W r6tego tyczkarza.
.
_ .
.'
. . , "
.
blewski .11,8,. Łyszkows~i (K~)
:d
kt' .
d l t I '" 1
Jak wIdać, lmon - TOUl'lllg ba zdohylych gonll Jlle SWIHUCZY Jeszcze surowa. naJlcp szego gra· 12,2, BUjnOWICZ (ŁKS) I Hem
SZI)
.. swą repul:l(>'J<;
. WIęC
'
. ł a w l ewym ponlOClll. k u (
) po 12,4, B ystry (IKP) 15 ,5 .
. t - ba .J er, . Ol .y o . a .. I zec. 1 s I
ara '
SIę napraWIC
o Z JJyl (J o l)rrJ. 1"ornllc zwy· cza HlIa
KE
Jes
prze
.
.
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L
'
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J
l
1
l
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k
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J
t
l
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1
d
b't
ez
plfacy,
zanllerZa1
- .• .
d d 'V
po pIerwszej porazce z egJCI po ClęZCO\\'.
a '- ' 0 WI C' W\Tnnue cs o zc ~ po )ur zo um J ny Bystry po strzal e startera pozom~sc Sl~: I:~ po:~ad ę k oJ' arsza znaii.ską. "-czoraj odniósł ' ju~: slahych pll1l1,iów ni c ,,,iclnć', !o Goście przcz cał~- cws pl'owadzi- siał w dołkach i na 30 mtr. przed
\\,, . pOll,dr " az j7,
Je na ' o h~l e(" all('
t
.
.
k .l '
'l,
l'l grQ o.war
I
I11, 111e
. s t anlJąc
..
l ...
. .
.
rzeCle
z lw l et.
zwycl~sl\yo , po- w "azc ym raZ1C sam SpOSOlJ f.(ry
Się i taśmą zwo 1111 tempo, wyrazając
1U
p~sa ę .w \.3towlCac ' plZe prawiając sobie w)'bilnie stosll-I pozostawiał dużo do życzenia .. ml1rować·" hramki. S~dziował , głośno i w niesportowej formie
"
t o pozostame on na
ląsku. . ue k b rame l-\.. L os o k aza.
' J Sl~
.
dl fi
.
' Klub przez
. ..
. d k
Przedew"zysH:H'1ll
Lwarda o Ip. ' Ott o.,'",-'JCl "ZOW 1 ,ur;oo .
swe meza d owol
eme.
r-mleI1laJąc
Je
na
przynalezł
d"
d
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ł
l'
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'.
l
ł
I
l
)
.
.
.
.
..
.
d'
t
b
l
'ł'
l
" kI b
'd"
b \ o Zlan
po WOJllle
as a,,~, brona popełum:t taklyczne b<;o "czol a .l s ,. ~m
mu a eu to straCI Wlee punkt·OW, kt6 n,~sc d u ~i:i; weJ zl.e on .0- gdyż ~Jegj~ poznańska zgoła nie i dy. Iun_', bardziej rti't~'nowany gl'l~powa 'p~·z edslawia. się nast ę -, l rych nie zdołano nadrobić. ,
u Przy~posohle- lIoczeklwa111e, bo na własnym te-' przeciwnik, potrafiłby Le okazje pll.ląCO: 'lmoll - Tourmg 6 pkt..
5 klm.: Kurpesa (IKP) odsa~
"'.lem 1 C?
ma ,\, oJskowego Kolejarzy.
renie, utraciła jeden punkt w me I wykorzystać, a wówczas i wyniJ;: ł gry. 13 :4, L egja 5 pkt. 3 gry dzit się łatwo od pozostałych
MO
czu ze Skodą;, tracąc przrL~m aż zawodów l;:ształtowałby się ina- 10:3, Polonia 2 pkt. 3 gry 4:9 i współzawodników na 6 ok:-ąźerZYDł
trzy bramkI. .Pomyś~m~Jsze~o czej. Frankus i Durka pOWinni/SkOda 1 pkt. -! gry 6:17.
niu i wygrał w czasie 1~:28,~,
I splotu wydarz en łodZIanIe me I stanowczo wyzbyć się zbyt ryzyPolak (ŁKS) 17 :06,2. Lach lOsIe
I mogli oczekiwać. Dziś są na piel' I kownego wysuwania się do prlO
SKODA - LEG.JA ~1 (3:0).
ja (KE) 17:12 i 17:12,8, .W róblew
wszem miejscu tabeli, a od wyni : uu i sk'łonn~ści do komhinowa- / POZ. ;A ~. - Siwd;l azy"ltUje nie ski (ŁKS) 17:20.4, Gryszko (IKP)
ku pozostałych dwuch meczów I nia z pomocą pod własuą braDl- spodziewan ia wyn ik remisowy. Go· 18A5.2.
~ależy, c~~ p~zy~ję tę utrzymają ką. Tu pole do popisu powinien I ś r ie w pierwszej llotowle narzucn; Rzut dyskiem:
Błas~ezyk
l z.akwalIflkują Slę do rozgrywek I mieć czysty, oswahadzający WY- szybkie tempo i po ambitnej grzę ( ŁKS) 34.84, Fiszer (KE) 33,30,
mlędzygr~powych.
kop. Jednego i drugiego obroll- zdoh~'!i trzy bramI-i. W drugiej po Bobiński 32,30, Rybak 30,97, Po\Vczorajszy mecz rozegrany cę lla to stać.
łowie sy htaeja zmienlla się, gdyi I raj 30.76 i Miksa (I KP) 30,02.
~~.lY,'",{{, g",,:j brl na roz~okłell1. boisku. Polo·
ataku wnó7.nił się ws/'~d ,)! wargza\\ iacy {lJli\dl . na siłach~ dzię
Skok o tyczce: Kucharski 3,03,
ma c~ula Sl~ ll~ mem począlko· byl.,>ki Królasi"k. doskunale w('w k i .czemu L ("~' ; ,l l n h\fiła \\yróI" Bohiński i Bystry po 2,93.
wo mepewme l d~ pauzy gl:ał~ raj usposobiony. Ofenzywa tO_ l lluc.
, Sztafeta 4xl00: IKP 47 ,3, Kru
!łab? Po p~ze~wJe nat?111laSl dzian ,sz.'Yanl~o,,:ał~ . d::,ięk,i po ·, 1:' ~
I scheendt;r 4~,9, ŁKS. ~~,2 s ..
I ~oścIe ze:~ah Się do atall..~l , po: wolnoscl łączllIkow. l~arUWIlO ' ,'Ib (LI :!.:!.) -- STr~ z~~ rJ EC (Siedl
Vł ogolneJ punktacJl na pler~yktow,al.1 ~ywsze tempo l stalI Slawicki, jnk i Omcncc\ ter lJPP;
ce) 3:1 (2:1).
wszem miejscu figuruje KruSIę grozmeJszym .ze'~l~?łel1l .. Pech I sza..i~ siG ~iężko .i br!1 k im ~zy~- ...S.Ił~m~C;~ . :::- N,kY\lodzlewallil sC}1cellCler z 1?245 pkt., przed
strza~o~y. napastml\.ow m~ PO· lkoscl. ~hch31skl nlepotrzebnh~ I, \' ~ CI~<;l"O PIC, ktOfy 7,a!Jrezento· U\P -10197 I ŁKS -10105. Z
zwobł Im Jednak na zdobYCie 11~ wnosi do gry element ostrości , ~, al się naclspodliewmlie dObrzt../ pośród startujących zawodniwet hon?r~wego lun~tu, na J:.l~ a jako k i~ro"'nik ataku zapOl~li- ' i3r<lmld IH~. P!~S zdobyli Biffel! k?w b.m'dz~ (~obl'ą formą wy~óż
~y ,.zasłuzyh bez zadn) ch zasttz~ n.a zllpclnle o skl'z~'ułowych , for l.Jałcz'~W~kl: za!; lIla Strzelca Polalt llIał Się OsmIt~lak (IKP) , ktOJ'y
zeu.
.
"
iiująC grę środkowll trójką. PoI odniósł cztery zwyci~stwa i lista
ZWyCIęStwO U. T.o Ufmgn JesL moc na wysokości zadania. Tu : CZAR ;r - REWBR \ 3:1 (1;1). nowił nowy l'eknrd okręgu.
nawet zbyt . wysokIe cyf~owo. tylko Kowal~ki chwilami lawo . I ST AN(SLA 'WoW. - Czarni okaZdobywcy tytułu drużynowe 
Przyczymł ~lę do tego w .pIerw- ' dził.
J zaii się drnzvną lepie,j zgraną i zwy- go mistrza
Łodzi i ofiarowanej
I szy~ rzędZie nadzw'y~zaJ ,słabo
Pl'zebie cr meczu \lie należał do ciężyli zd!Jluiellie. Bra.nld dla Czar przez "Głos Poranny" nagrody
N ig
k h
t
h
2 d
g~aJ.ący bram~ar~ ~OSCl, ktory za bardziej' i~teresujacych. Publkl l llych z(\ob~'J ; : ŹlH'j-OWS',j 3, zaś dla przechodniej składamy tą drogą
a .nys ac spor ()wyc w u a I wmlł przynaJ111meJ połowę stra
ś"
.
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.
t,p- Rewer,r - Utersld.
crratnlację.
peszcIe
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ten
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w·Uzna~zenl·
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b~~:~~~~:;'j~~\;~a~~~. zzd~~~:1 Kwaśniewska

bez kan urencji

stopad!ego podama Mlchalskle•
."
....
go. Do 30 min. panowała na boPięciobój pań o mistrzostwo Łodzi
Składy pięŚCiarskIe Polski I Nlem~ec
isJ~u mo~otonja, ~tórą przerwa_! ". rama ch trójmec zu finnlo skok wdal: Kwaśniews1ia
W dniu wczorajszy ?I. ustalo SZYl\fURA (Wada) i w ~' adz!: !lfIcbal~~l, ~trzelając o~t~o z. ~;) I ,,"ego ~ lll~stl:zoS.l'yo !, OZL ,~ 1-.9;1.
Slom.cf,e,\·~ka
(Wima )
tly został skład polskiej repre· ci~żkiej PIŁAT (PKS., Ka1owi· mtr. ~laml\.arz prz~pu~clł p~łk~ I cdbyl H~ pl~clOho.J pan o m. · 4.74,
Koskiewiczowa
(ŁKS)
zentacji pi~ciarskie~,
która cel.
fa~aiI1I~·
d 35 ml~:.. Sta:Vlc~l ~trzostwo okręgu. Do wa~k; 4.37
SkOl upińska (TFSJ.)
walczyć będZIe w dnm 1 wrze
Podany zost,ał rIo publiczncj n~l~ okaZję o l? od" )Zszema wy slauęly tylko cztcry zawodmc7 4.30 m.;
~nia z reprezentacją Niemic(' wiadomości również i skład re ~~IkU, lecz strzelIł prosto w bram ki, a mi<;dzy niemi i dotychc'w
100 m"'.: Skoruph'iska __ 14
w meczu międzypaństwowym. prezentacji Niemie~. 'Wchodzą \ . u r z a . . .
SOWII 111isinyni Lodzi, n'kor 5. ,
Kwaśnie ...\"ska .__ 14,3 s.
Zestawienie reprezeutacji do wedłng kolejności wag:
Po ~a.uzle ~olo~1Ja l'?ZPOCZ Y-, dZL;tka Pob:ki, Kwaśniewski; SJomczewska- 14.3 6 . ; Noskie:
konane zostało w myśl wska·
FAERBER,
RAPPSIT..BER, na atak l oddaJe. pIerwszy st:z~ll (U\.S.).
wiczowa _ 16 s.;
zali trenerów Smitha i Szłam- BUETTNER II SCHMEDES na bramkę łodZian, z Jatwosclą
Rozumie sir, że nieodpowi..
,.
•
•
' J SCllW'l·tany przez ..... I·cllalskJ·ego.
.'
.
,
rzut kulą: hwa sl\lewska ,_o
ma. PrOjekt
Ich
zoslał zaakcep MURACH
STEIN
JASPER·
'
J
lU
• dnte waIunIu )atmosiel"'czne,
.
.
,
.
,
, I W 3 . 4 'm
d . dl ł d'
J
S 60 m
Skorupmska
- 8 3:(
towany przez kapitana związ· HUNGE.
l ID. . pa aJ~, a o zl~n lu wpłynęły ujemnie na osia l .
".
,..
r
"
k
PZB
Bi ł "
•
dalsze dWIe bramkI ze strzałow G • t
' 'k') N '1
.
m.,
NosklC
V,
lCZO"
a
7,73
111,
.owkegło
b' t p.
e dewlcpZ3ZI' 1
Jest to ósemka nowych mi- Omencettera (znów błąd bram- tlkl:leł' e K" ~~l.l. k aJ epsdze u~\ . Słomczewska - 7,22 m.;
zys a apl"o a ę zarzą u
.l.
stl'ZÓW Rzeszy niemieckiej. Je- k
) ' Kr 'l 'k
s a a '~aSlllews a, z ob y" a·
• W skład naszeJ' drużyny re· dyn,y wy.]"ątek stanowi tu zawo arza l.
o aSI -a:
iąc ponownie tytuł mistrz'-'lll
skok wzwyż: Kwaśnicwska.•
•
Poloma marnuje doskonała ",
.
.
J .
j 30 m
No kl' I-"C , - . Słoll!
,)rezentacYJlleJ wC.lda:
doił, ,Ta.spel' ze Szczecina w l)ół
.
.' ł.. odzJ. Dobrze zapOWIada Sl~ !
.,
S - NI zo, a l
• okazję, Prawoskrzydłowy gOŚCI
. . b .
,
k' . cze ..., slra
po 1 2r; nl Skoro
w wadze musze) ROTCHOLZ ciężkiej,
ktÓI'y
w m1strzo.
' pIę.cIO /)Istka
rOll1aszows H~J : . , , v
., "
"
mając pustą bramkę przed sobą, I.' b
_.
,
.
'
.
Plllska
1,20
m.;
(GWIazda, 'Y~rszawa), w , ~~- slwaeh :~ieJ1liecwystępował w strzela ostro i trafia ... w po- a .rX 1'1 Szlucz. Jed'.'D:bm, Sko
rzut oszczepem: Kwaśniew
d~e
kogncIeJ
KRZEMINSI\I kałegoI'ji cię-lkie." Robi on ła- przeczkę. Po rzucie wolnym rupmska. Do o~tatDleJ konku
36,63 m., Noskiewiczo
(Grudziądz), w ~vadze l?iórk o- hvo wagę półl'iężką i wyr6tnin Chojnackiego piłkę dostaje Kró- re~l~ji trzymała się na drug.icl.ll ska wej POLUS l~?rSZawlaJ?-ka}, się nadzwycza.i silnym ciosem. lasik i podwyższa wynik do 5:0 rnleJ5~~ (123 pkt.), lecz am!\" wa - 23,44 m. i Sl-omczewsl{:!
19,20 m.
w wadze
lekkiej
STPINSKI
Mecz odbędzie się w WaI'S7.a (20 min.) i wreszcie
ostatnią de-tJ Jel rzut o..'lzczepem
mI' 1'''al'ta), w wad ~e p óg l'cdni(',i wic na otwartem powietrzu. bramkę zapisuje na swe konto był udany. W, związku z tern
,V
sumie Kwaśniewska zdo
T
MJSH llE'Y1CZ (llozmu'i). . w ' ]{ing lIs1awion,r b~(lzie na kor · Stawicki, wykorzystując centr~ zosłała wyelin,inowtlna.
1 1 :ła 2iO p l.. l. przed l' oskip.wi wadze średn't'j :MA.JCHRZYCl\~ ! hlC'h Legji. Pllczątck zawodów $więtosławskiego.
Wyniki w
poszczegól11Yc! , (;/,O,yą --- 116 pkt. i Słomczew
ta), w wadze półciężkie,l ' W)'ZD8Csoao lUl godL 1.....
PołoIUa, clrui)'U tedmieznie konkurencjach są następ.ujĄ'ce: ską - 114 pkt.

l

I
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I
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I
I

I

ew....

I

Brutalnie grala Pogoń

-I

Kar
Piehat:g

z Hakoahem
Hakoah wiedeński rozegra)
we !Lwowie dwa mecze z tam
tejszą Pogonią·
W pierwszym
meczu goście wiedeńsey uzy·
skali zwydęsłwo w stQSunku
1:0. Pogoń nie wystąpiła "
komplecie i grała bardzo sla
bo. Hakoah natom.iast w dru
giej połowie uzyskał komplet·

"

1.935

16. Vln.- "GLOS POKANNY"

--------------------------~-

la gicz,

•

&I

probl~m pil"arsi",a pollhi~t!o
O'"ił!~I~niD prłZ~la lOIPN p. Konopki.

Kolodzie·jczyk .... trzEci
w biegu dokoła Wielkopolski
\V dniu wczorajszym

zoslal
dwudooko
la Wielkopolski na dystansie
ok. 400 kIm. Zwyciężył Sta·
rZyIlski (Legja, Warszawa) w
czasie 13.09,3 przed ZieliI'isl,im
(Skoda, Warszawa)
1:1.! 1.:11.
Kołodziejczykiem
(Wimn,
Łódź),
Dudą (Garbarnia. Kraków (13.20,12,8, Galeją (Legja,
W-wa), KonopczYllskim (Ślmit,
W-wa). W biegu 'Wzięło uIdział 60 kolarzy, z których l]kończył)o wyścig 50.
zakończony w Poznaniu
etapowy wyścig szosowy

Wiele mówiono już i pisano' powobnie do wojska, studja itp. wodników. Przecież piłkarz, kt6
na temat karencji wprowadzonej
- Zapytuje pan dlaczego ina- ry dziś miał to nieszcz~śde, że
do sportu piłkarskiego, a jednak czej postępują inne okręgi? - popadł w konflikt z własnym klu
temat ten nic nie stracił na swej Trudno mi na to dać odpowiedź. bem nie ma wyjścia. y..T niepr/;yaktualności. Wprost przeciwnie, Takie wypadki, rzecz cbaraktery jaznym klubie grać nie chce, w
właściwe podejście do tej spra- styczna, zdarzają się pod bokiem innym nie może. Karencja ...
ną przewagę. Jedyną bramk~
\vy stawiają ją w rzędzie najbar- I samego PZPN., a więc w okręgu
A tymczasem kaperowanie
uzyskał Zwiebel. Pogoń nie wy
dziej piekących prohlemów, wy- warszawskim, chociaż właśnie to
kwitnie.
korzystała rzutu karnego .fatal
magających radylluJnego i szyb- I ze względl~ na blisko~ć sąsiedz·
Znajdują się w klubach tacy
nie
przestrzelonego
prze7 kiego rozwiązanin.
lwa z magIstraturą pIłkarską po członkowie, którzy spełniają roNieełK:ioła. W Pogoni jedynitł
Niby to mamy przepis o kareu winno być odwrotnie.
lę emisarjuszy i zajmują się wyAlbarńlski spisał się dobrze.
cji i to w obostrzonej formie, a
Przecież w stolicy kluby łącznie wyszukiwaniem jakichś
W drugim meczu Pogoń uz)' sp6jrzmy co się wokół dzieje. - zmicnia.fQ ('ale garnitury sw~reh gwiazd, talentów wychowanych
skała
w}1lik remisowy
2:2 .w. niektórych okręgach i to w do lliet'wszycb drużyn- wtrącamy. w innych stowarzyszeniach. Mo(2:1). Iha.mki 'dla niej. %dobyU datku w tych, które najwi~cej
Niestety, tak: PZPN. ~a t.o po- jem zdaniem, przeciwko takim
Nieeheioł i Marmela, a dla Ha gardłowaly za wprowadzemem zwala. Zawodmcy grcmJalme na- właśnie działaczom i zawodniknahu Erlieh n i Reieh. Po przepisu oddającego graczy w : pływają tam z innych ol~ręgów. kom należałoby wymierzyć 0goń grała nadzwyczaj
brutal niewolę klubową, jakby na iro- I Ciekawsze, że odbywa SIę. tam slrze przepisów, dyskwalifikonie. Widz6w po 3 tysiące·
nję losu, kwitnie "bandeI niewoli kontred.ans graczy n~w~t mlędz?" wać i tępić ich bezwzgł~dnie. W śr~dę rozpoczął Jk~ w "yrkn
nlkJ!lDli".
I klubami warsza\YSkmll. Ta~l, Usunięcie tego rodzaju "działa,,::Jlort - P:l.IIl.,~::· , kUlTy rl'zbil s ,H, /,
Łódź
pod
tym
względem
stano
I
naprzykładwypadek
z
Zienllaczy"
oczyściłoby
prędko
atmoWisła
wi chlubny wyjątek.
Dlaczego I nem jest klasyczny.
PZPN. to sferę, gwiazdy piłlmrskie same ll:lmioty na plaun pr'lv ul. Narnt·,\\,~·
jednak w innych ol-ręgach dzie- 10leruje, chociaż, mojem zda- spuściłyby 'z tonu, a karencja rZ~L 61, Wl:l1id mif!dzyn:lndowy tur·
je się inaczej?
Dlaczego okręg niem, nie powinien do teg? d?- przykuwająca zawodników do :I :ej walk ~a)'l::t8oiezyc:h o rui!'\trw
W Biel... odbył się meez pDkar nasz może świecić przykładem, puścić. Czasami PZPN. zaJmUje klubów, jako przepis nieżycio ctVl'O Polski IW r()k 1935.
llki między ligową Wisłą a reprezen- chociaż na jego czele stoją lu- I dziwne stanowisko. \V myśl prze wy, straciłaby rację bytu.
Pierw:J7,V dozid: dał wynik! nastQ'
tacją Bielska. Wisła, która wystą dzie nie solidaryzujący się z prze Ipisu zmiana barw kluJ;>owych
- Czy \v tym kierunku Ł. O. pujące: Włoeh Trawaglini w 8 min.
piła bez Kotlarczyków i Artura wy. pisem karencyjnym? Szereg klu I przez gr~cza dozwolon.a Je.sl .~yl- Z. P. N. zamierza coś uczynić?
pokonał Bryeha (Wilno). Warsz::tgrała w stosunku 4:1 (1:0).
b6w łódzkich, patrząc na to, co ko w raZIe przychyln.eJ opmJI 0_
Oczekujemy walnego zaro wiani n Karlewl'iki nie rozegrał walki
Mecz międzynarodowy Ruch-· !lię dzieje w innych okręgach, wy : kr~gl1, a my w swej praktyce madzenia PZPN. i wystąpim; z z murzynem Thomsonem. Ni03miee
SCW.ien, który miał być rozegrany r~ża na.wet. swe niezadOWOle- spoI kaliśmy ~ię. z wr~cz ~dwrot- odpowiednią interpelacją. Doma Schikat bolesnym kluczem pokonaj
w duło wczorajszym da ślllSku 10- me z poldylu ŁOZPN.
. " nem. stano~vl.sklem magI~tratu- gać się będziemy wyjaśnień ze fina Ujtę· Walka brutalnego rosjostał odłoZony na 21 b. m.
To tez sprawę tę pObtanO\~I~:S i ry plH:.arsklej. ~V roku.uJ?l'egłY,ID strony zarządu PZPN.
nina Zeisiga z b. mistrzem poh;kicn
my z~adać l~ ~r?dł~ i zwróclhs-i hył ,,::vpadek, ze. zaop~njowahśJeśli utrzymujemy przepis o amatorów, rezultatu nie dała. Wremy SIę o wYJasmem~ do prezesa , my m~przychylme, .n Jedn~k P. karencji respektujmy go ściśle, ~zcie wteJk91nd Grabowski w 7 min.·
•
ŁOZPN., p. l onopkI.
1 Z. P. K wydał potWIerdzeme. Niech wszystkie kluby będą nim zdusił w nelaonie Nowa.ka. (Staro
I
Karencja -:- zaczyna nasz r~z- I ,'ie ,':}em co o .tem ~yśleć.
• jednakowo ohjęte i nie czyńmy gard).
mówca - mlala na celu usumę- \ - L te~o wnIosek, ze klucncJa wyjątków dla bardziej ustosunWczoraj przy1)ył młstnz Europy'
•
de niezdrowej' konkurencJ'i ldu- .\5cst ,ile
przemyślanym przepi- k owanych l. wp ływowszych . IVV
~"'Tt e wicemistrz świata, młody ź".'
dow><ki
. W dmu "wczorajszym
'łk
k' w dalszym
b
~
'.r
CIągu turmeJu pl ar'J lego na o' howej i tak zwanego kaperowa- II S('ID.
d t
.
l
b d'
,
zapa~nik :Maks Kra.user, powltl1. ny
kku WKS odbyty IIę na 'tępująct' .
'
"
_.
• •
y . a mewo a ~raczy ę ZIe ~lJa:
ma graczy. Sądzono. ze z ch\\ Ilą,
- Źle I)fZem~-ślanym l złe wy Ila Jeszcze raCJA bytu. Lecz JeślI (·ntuzjastycznle.
dwa meM:e:
.' . ' t ego d ra- konywanym. '0 80biś c l e Jes
• t em . obecny stan rzeczy
..
wpro,,!a(l "zema w. z~cle
ma być naRezultaty t)yly następujące:
końskIego przepIsu, kluby będą zdecydowanym jej pr~ecł~nl- dal tolerowany, to lepiej nie
Wloell Tra.wa.gnł1i pokonał w 111
WIMA - HAKOAH t:O (4:0).
zIn!lszone do pra~y nad wy~zko- Idem. Nic mogę pOgOdZIĆ SIę Z wprowadzajmy sami !liebie w min. UJbę. :?n!ł.zio nie rozegra.ł walPewne złf'ycię~two w wysokim sto lenxe~ ~odyc.h jednostek 1 z~- my§lą, by dla kilkunastu, czy też błąd nie wysławiajmy dobrej o. Id & N,)wakiem:. Schtlia.t zm.a.ltreto,
~unk!l odniosła drużyna fabryczna pe~~lema sobIe. rezerwuar~ SIł kilkudziesięciu jcdno~tek. kt6~e pinji związku piłkarskiego na lVał kluczem j nucił w 8 mtn. Bry_
która miała znaczn~ przewagę ,. śWlezych. Tak mIały po~stac re- osiągn~ly. wyższ~ pOZI?m w pl!: szwank. Lepiej zatem będzie, je- ('ha na. łopatki. MuJ'IŁYD 'l1toIMon
obu połowach metta. Bramki dl, z~rwy. klubowe. KarenCJa wresz- ].;:arS{WIe l starają sobIe zrobIe śli przepis o karencji przestanie nie rozegrał walki z Gn,60'W'111kim.
Wimy zdobyli: JaniS'lewskt 3, Stę cJ.e mlał~ na .c~l\l. pr,z('dcwsz):st- 7. tC'go źródło zarobkowania, wię istnieć...
WrE!!!zete Krau8er polion",ł elekpień 2 i prawy łączslik 2.
l klem umemozhWleme wędrow- zić dziesintki tysięcy innych zaOb
. d l
t6
tr.wnym młynkiem w 9 min. 811nego
ki graczom z kluhu do k l u b u , '
y poezynanIa e ega w K:ulewskiego.
SKS - ł,TSO 3:2 (2:1).
działających w tym samym 0. 1
Ł~ZPN, ~a ~alnem zgrom ad z~.
nlU dały Jakiś po·ytywny
wynIk
Dzł~ w 8 dniu łttmle.l·u walcz,,:
Po zaiartej walee nłe!łpodzłewa Z P N
~·t
ne zwycięstwo odniósł lepiej dyspo- . P;zepis ten narzucony przez
tennłsiści
oświadczamy w formie pobotKrauser - Schikat. Traw:tgniJi
nowany SKS, dla którego bramki walne 7.gromadzenie respektuje
nego 1;yezeni~, dziękująe nasze- - Grl\b~w8ki murzyn '.Miom8t\n ...,..
zdobyli: Binkowski. Maciaszek ł my i w Łodzi notuJemy bardzo
W Zopotach
mu rozm6wcy za źródłowe o· UjOo, Nowa.K - Brych i Zeislg Owczarek po 1. Dla ł,TSG strzelca· rzadko zmiany barw klubowych.
Na mtęm.ynarodowym turniejll świetlenie tego piekącego proble- Kll.rlewskl.
4
mi bramek byli: .Janaczek i Voigt Zgadzamy się na nią tylko w wy- tennlsowynl w Zopotach tennisista miiui'."'ii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiioCiiZi·ąitf'.kiiwiiailkii-iiijo.['.,'°i'd;Zi·.Sim.i.n•.ii
· ;fJ.
Sęd2.iował p. Feja.
jątkowych wypadkach, jak np. lIasz Sp'yc lała pckonał mistrza tam _
iiiiiiiitejszycb juniorów Barscha 6:1, 6:0,
'1'

!

l -

Walki Irancuskie

I

II

cyrkU

pokonala rBpr.

Bielska 4:1

·
l

Wima-Hakoah ':0
SKS-laTKO S:Z

Hasi

-

tKS

zacz ~1
tli

Mecz Cracovia Wygląda na to, że szezęśliwa
passa ŁKS już się skończyła. Lo
dzanie . doznali trzeciej z rzędu
, porażki, dając świadectwo, że nie
umieją
wygrać na obcem boisIm. y..Tczoraj poszli w ślady Garbarni i ugięli się przed ,W arszawianką, oddając .łfj punkty.
Zwycięstwem
tern ;\Varsza'wianka zarobiła moc. Jednym
skokiem znalazła się ona na szóst.em miejscu tabeli, wyprzedzając 'Śląsk, Legję, ba. nawet WisI~ i w obecnej swej formie sta
je się chwilowo groźnym konku
rentem nawet dla ŁKS., jeslcze
tak niedawno piastującego tytuł leadera tabeli.
Mecz powyższy, jak i przytoczona zmiana w tabeli są zresztą
jedynymi z dnia wczorajszego,
gdyż zawody Cracovii z ,Wartą
zostały odwołane.

TABELA GIER LIGOWYCH
1. Pogoń
18 1,3 36:17
2. Ruch
'
16 13 26:23
3. Warta
.14 12 29:21
4. Garbarnia
12 11 17:13
5. ŁKS
12 11 19:17
6. Warszawjanka 12 13 20:24
7. Wisła
11 1.1 27 :25
8. Legja
11 13 22 :26
9. Śląsk
1 t 12 21 :29
10. Cracovia
8 11 16 :22
11. Polonia
'1 12 14:30

Drze"ruw~c"
~

II

ii.i

-

~~~r~~~~v::ł~ ~hlf;~:l~j:~~~~z~~

mi.x:cie p-ara Jędrzejowska, Hebda
przegrała do ćwierćfinału w~lkowetem.

Mistrzostwa dirt-lrackowe'Polski
Łodzianie

nie startowali w Bydgoszczy

Mecz motocyklowy Zagranica W Bydgoszczy odbyły się w dnłu
zakończył się zwycięstwem
Polska
wczorajszym motocyklowe mistrza.
U1
WARSZA WIANKA-t.SK 3:1 (2:0). 1
., UD
stwa Pot'Jki dirt-trackowe. W kate. zagranicy 3:18, W każdym zespole
W Warszawie odbył się w dniu . ł
U
wr;, W łI
w('zorai~zym tnec'Z ligowy Warsza.! W dalszym ciągli spotkań o mi. gorJi motoeykli sportowych 25(1 siartowało po 4-ch zawodnik6w.
iW
wianka - ł"KS, kt6ry zakończył się' strzostwo kI. A w llniu wczorajszym cm. na 5 okrąteń zwyełętył Świ
zwycięstw~m gospodarzy w stosun- w s'lczypiorninku Maltabi uzyskało derski (Bydgoszcz) 2:56,5. W kate'
łłotatkl
Itu 3:1 (:!:OL
wall<ower z HKS-em 5:0 i w koszy· gorji sporłowej 350 ca. zwyciężył
Znany reżyser iydow8ki z Nie
WarsZ~wia 'lli:'. tJyla ~zybszu i gro~ kówce żeńskiej Makabi zwyeięzyło Włthowsld """""'a6) na BSA 2.47,4.
niejsza w strr.abch na bramkę. W J{PZjednoczone 2:0. Pozostał~ me" ~miec Leopold Jessner zaaligażowa·
tKS najleptej spisala się obrona l ('re z p{)wodll de!1zczu nie odbyły W kategorIi ~ełgoweJ 250 ea n~ ny został przez teatr hebrajski ",Ha
Wełnic w pomoc.v, p;)clc~;as gdy atak się.
5 okrą!eń '%WYcłętył Geyer(~szyn) hima" i przybyć ma do Palestyny
był słaby. Warszawianka już w 1
na Radge w 2.49. W kategorJi wy- w najbliższym czasie. Pierwszą sztu
!'eżyserją
minucie zdr,hywa
prowndzenifl
ścigowel lIG 350 ea wygrał Bre- ką, wystawioną pod
przez Pirycha, poczem w. 40 min.
slauer 2.32. W kategorIi sportowe) .Jes9nera, będzit "KlIpiec wenecłd"
Szekspira.
len sam j!··aC7 po ład.lt!.\ akcjt zdo·
,.dzikłllh"
bywa drug" br:łmkę. Po przerwie ~e·'
na 500 ea wygrał Witkowski (Byd·
dyną brat1J~ę dla lotłz.lan strzela w
W dniu wczorajszym odOył się na goszC'Z) na BSA 2.57,4. W kategorji
NaJwięI<szą ilosć at.C1ycji prop:J
t(\ min. Sowiak, jednak miejscowi \V sfadjonie ŁKS jeden mecz turnieju 500 ea wyścigowej na 4 okrążenia gandowycb w ję~ylmch IJhcvcl na·
42 min. ustalają pc: nieuchronne) zes~ołów ,,,dzikich" Iskra - Gra- I wygrał Krysta z Bielska na Rudge. dają stacje włoskie..
główce Smoczka wynik na 3:1 S~· nit t zakonczył się
zwycłęstwem{
_A
•
ltziował p. Stallń'lkl . Widzów 101)11. Irliry 3:2 (2:2). Meczem tym została I W biegu dla gu<>ci z zagrantcy wy,
W Hollywood nakręcają film
zakończona I-sza kolejka turnieju. { grał Rumisch (Hamburg) 2:18.4.
p t. "Wielka audycja". AI(cja te~o
filmu rozgrywa się w rozgłośni r:ldjowej.
odwołany

Warta

Gily spnrfo

t·odz·.

Mecz furnieJ·u

*

I

*

PIecz Cracouia-Wr.rfa
odwołany

W dniu wczorajszym miał atę od·
być w Krako\rie mecz Hgo,,'Y Oa·
covia - Warta. Meez ten Jednak
'l~tał w ostatniej chwilt odwołany
z powodu lIIewy i ogromnej wicbu,
ry, kt6ra zeł"wała trybuny Da bo·
isku Cracovii
•

KODlec

Piłsudskiego
Konto w P.łCO. 444.

Józefa

z

We Wło!ólzech na1ożono wysoki"
grzywny za funkcjonowanie l!łośn L
!.ea DfZW otwartem oknie.

Pensjonat IIMirabella"
UL.

PIŁSUDSKIEGO.

połotony

- TELEF. 677

w centrom w poblitu lasu. Wykwintna
kuchnia. W pokojach bietąea eiepła i zimna
woda. - Garate. -- CEhTY B. PRZYSTĘPNE

*

Krótkoralowc~' wyualeźli na pohl dniu Rosjt strefę, w które odbiór
krótkich fJtI radjowych jf-c;t nip'
możliwy .

Radio

*

węgierskie

wprowadzilo

:-recjalną !'\el'ję audycji.
poświęco1ty~h oauce czytania i pisania.

!fI'

2~

~
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Na to trzeba mieć odwaQ'e

W-,pani:liy skok

świetnej

!}ary pIj' waków.

w

iM

Haro zln oper, radiowej
•

Eł;:onomkz.lC i art:,'styczne przer;ilenie opery oraz wzrastająca rola
radja - niemal wyłącznego pośl'ed
lI ' ka odtwórc:lOŚci operowej - za·
~'tanawiają problemem wzajemnego
ich stosunku.
Stosunek jest tem więcej ak~ual
Iły i interes>uiący, ponieważ wpływ
radja stworzy nowy rodzaj opery,
lak nastawif,ne.l. aby znalazła rezonans w szeroldch warstwach Stll)lecznych

Zależnie

od stylu dzieła. opera

w

radjo jest mniej lub więcej słabą
ncHlliastką:

wymaga od

slucha.iącego

współpracy i dobrej woli, zwlaszCza
dla uzupełnienia strony scenicznej,
w~-obrazeniami
fantazyjIlemi, czy

też pamięciowemi. Ze wynUci takie
1r0 słuchania są negatywne, sprzeczne z istotna treści a dzieła i. o ile
s~ns opl~ry ńi., jest inany, nhnal nieuniknioll") nic w tern ·d·ziwnego~ bo'
muzyka 2: życiem łączy się tylko za
pomocą sub1ektywnych asocjacji,
Iloniewaz tworzywo jej '- m~terjał'

diwiękowy

Jest

zja~'iSkiem

ab3trakcy}l1em.
Opera była zawsze sztuką sprzccz
elementy, składające się na
jej rormę (muzyka, dramat), nie
mogły się zespolić w jednolitą całość, której pragnęli wielcy reforma
torzy opery (Klaudiusz I\lonteverd~
Gluek, Ryszard Wagner), bowiem
materjałem dramatu jest samo iy~e, z które m brak muzyce bezpo, Iości:

średn: :::g') związku. Sprzeczność la' lti~.go-, który '!}r:z,pstaje spełniać ,olę
tkwi w T;L~'cznej póprostu " róźnic~' ,,)lit'.wuej deklamacji,. ol staje się bar
materiałów.

Idórymi elementy ope· ,jziej radjofolliczn;ym instrumentem
ry się pO:;ług ilj~, clloclaz wspólnym muzycznym, bogat.'izym od innych o
czynnildem u;:; lIich jest przebieg 'l.dolnoŚĆ w,ypowiadania słów.
\\" czasie.
Scena i akcja schodzą na . daleki
V\- ciągu dziejj,v ('pery muzyI.a i I plan, dzi~l{l czemu łatwy jest do
dramat walcz~ ze sobą i nallrzemian ~rozumiellia fakt zlania się opery z
zdobywają, prymM. Po op.el'ze no- · oratorjum Ogor Strawiński).
rellckiej i we.1.'ccldej (M.onteverdi),
Naogół
wyczuwamy zgodność
które znamionuje wyb!tna ~uprema opery dzisiejszej z możliwośeiaml
cja dramatu, następuje opera neapo. artystycznemi radja. Chociaż to na·
litaliska
(Aleksander Scarlattil, pozór obce światy, mają rówlliei
gdzie akc,ia jest tylko pretekstem wspoU1e zwIązki SOCJOlogIczne. W
111a kOloraturowych arJt, po wIO- operowej twórczości współczesnej
skiej operze Pucciniego, Rossilllego znajdujemy dwa zasadniczo różnią·
reformuje operę Gluck; "Słodkiego" ce <.ię kierunki; odrębność ta wypły
Mayerbeera pokonywa genjusz Wag \Va z odmiennego nastawienia twó,nera, kórego dzieło Jest zwycię· cy do słuchacza. Istnieją kompozy'
stwem draJl1atu.
torzy (Berg, Strawiński), którzy,
dla
ograW czasach współcz-esnycb Jesteś- jak dawniej, . piszą
Jl1Y świadkami hegemonji muzyki w ujezonego koła odbiorców 06zna)0.
operze, która lui nie dąży do współ- młonych % dotycbczasową operą'f
rzędnego wartośdoW31!ia
swoicb oraz druga grupa (WeilI, Krenek,
elementów. Muzyka dzisiejszej ope.. Paweł Hindemitb), których opery
ry oJluuca natttraHzm, ilustracje eecllUje eełow~ uproszezen1~ faktu·
szczegół?"" seen~llye11l usamodziei Ty i przejrzystość,
ezem ",Iaśnio
uja się i .wypowiada formami muzy- pragną zdobyć bezpo§rednł stosunek
Id absolutnej (inwencja, fuga, np.: nowego, niewyliształeonego odbior·
w operze Albnna Berga "Wozzeeli."). ty do dzieła. Drogi podeJścia do
Współczesny kompozytor nieMiecki problemu socjologji radja należy szu
Kurt Weill redukuje akcje swycb \:;ać w drugiej grupie dzieł.
oper do minimum (o~r.. "M.a.l1ago~.
. N:l,tf)d~ opery rad!owej, to Ii"'e
ny", g~zje rozwój Idy w,.us!ępacb ~t,~}dedale~iej przyszłości, bowiem .
symfoOJcznych, bez udziału Innych część pr:tcy Już została dokonana
sztuk; ustępy te stają się istotną przez współczesną, zbliżającą się
treścią dzieła - opery).
I cło radła, tw6rczośi! operową.
,
Stąd wynika nowa rola głosu ludz I
Włodzimierz Św!dcrski.
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Planeta ze

złota,

Dr. med.

..

•
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Planeta, której nazwa Eros
III
nasuwa wyobraźni skojarzenia I
ł UW
z dziedziny mitologji, miałaby przeprowadził się na ul.
się, według najnowszych obser- CI;!eEn~aną 11 te1. 338-02
. wacji uczonych amerykalls1dch .
ehoroby wenoryc:uiJe. moolZO·
peoio wf.) i m!<6rne
składać ... ze złota. Eros jest maPrllyjlnuje od 8--12. 4-g w.
leńką planetą, której forma róż
ni się od Innych planet tern, że IN nied•. i Święta od 9 do 1 po po
• • • • • • • • • • • • • ~~ . . . &~. .
nie jest ona kulista, lecz wydłu
żona elipsoidalnie. Ale nie to stanowi o osobliwości struktury Erosa. Olóż, jak wynika z obliczeń astronomicznych, Eros waży więcej stosunkowo niż nasza
STOSUJE SIE. P:\05ZKI
ziemia, której waga przewyższa
y lA"
5-ciokrotnie wagę kuli z wody.
~

l

.

t E

. łb 15 -Cle
.
ros wazy y

Na t OIJuas
razy więcej niż woda zamknięta
w fo~mi~.i wymiarach tej p~ane:
~y. :'" ymkałob! zate~ z obhczen
I hIpotezy astlonomow amery-,
kańskirh, iż Eros jest ze złota.
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