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LONDYN, 25. 9. (PAT). Poseł czechosłowacki Masaryk zjawił się
." Foreign Office l złożył lordowi Halifaxowi ODPOWIEDŹ RZĄDU CZECHOSŁOW ACKIEGO NA PROPOZYCJE NIEMIECKIE.
Posł Masaryk opuścił Foreign Office o godz. 18 min. 20.
LONDYN, 25. 9. (PAT). W ciągu dnia otrzymano w Londvnie informacje - tymczasem nleofłcjalne - o stanowisku, zajętym prze; rząd czechosłowacki wobec memorlaln Hitlera. STANOWISKO TO MA BYĆ NEGATYWNE. Oficjalna odpowiedź ezeska spodziewana jest późńJej. gtJ.y za oń
czone zostaną konsultacje brytyjsko - francuskie •
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WARSZAWA, 25. 9. (PAT). Polska Agencja Telegraficzna komuniPOLSKI OCZEKUJE DZISIAJ ODPOWIEDZI na swą notę,
skierowaną dnia 21 b. m. do rządu czeskiego, W SPRAWIE ŻĄDAŃ POLSKICH CO DO ŚLĄSKA ZAOLZAŃSKIEGO.
Według oświadczenia, udzielonego w ministerstwie spraw zagranicznych w Pradze sekretarzowi poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej, odpo.wiedź ta będzie zawierać ZAS DNICZ_\ ZGODĘ
•A TRAKTOW ANm
SPRAW TERYTORIALNYCH.
kuje:

RZ'ĄD

...Jakie wvarunki stawwia Pradze · Berlin
PRAGA, 25.9. (PAT). Memorandum kanclerUl Hi-j NE RZESZY l PAŹDZIERNIKA. Ewakuowane tery to- lub w policji ua całym terytorium państwa czeskiegłJ
tlera dostarczone. zostal~ rządowi praskiemu w nocy rium ma być oddane w jego obecnym słanie, miano- i pozwolić im na powrót do iIom'!. Rząd czeski ma
przez kuriera, ktory WYjechał samochodem z GQdeS-\ wicie BEZ ZNISZCZENIA LUB CZYNIENIA NIE- zwolnić również wszystkich WIĘZNIÓW POLITYCZ
berg.
ZDATNYMI DO UŻYTKU OBJEKTÓW WOJSKO- NYCH POCHODZENIA NIEMIECKIEGO.
LONDYN 25 9 (PAT) Jak do osi g
• R tWYCH, gospodarczycb lub komunikacyjnych, łącznie I
Rząd niemiecki zgadza się na urządzeniePLER1:
ta _ wedle ~ia~ogodnyCh inłor n .• ~~~~N:~Z~ z lotniskami i radiostacjami. Tabor kolejowy na tym SCYTU NA OnSZARACH, KTÓRE _ WINNY BYC
PUNKTY POSTULATÓW HITL~~~I,
.
obszarze ma być przekazany w stanie nieuszkodzo- ' OSTATECZNIE USTALONE NAJPÓZNIEJ DO DN.
wiązania zagadnienia Sudetów
w spr.~~Ie roz- nym. ZAPASY ZYWNOŚCI, SUROWCÓW ITP. NIE 25 LISTOPADA. Zmiany w nowcj linii graniczne,i w
następst~ie. plebiscytu ~ają być ustalone pr~ez czc• memorandum niemieckim dor~czo:yszczeg~ n ~ne '~ MOGĄ BYĆ WYWIEZIONE.
ki
ś dni'
YD;' rzą OWI cze
•
' sko - - memleeką lub międzynarodową kOł1lisJę. Sanl
ct~em Chamberlam3, przedstaRząd niemiecki zgacha się, aby upełnomocmona PLEBISCYT MA SIĘ ODBYĆ POD KONTROLĄ IPs . e.mu. z~ po re
wlalą SIę Jak następuJe:
REPREZENTACJA RZĄDU CZESKIEGO I ARMII MISJI MIĘDZYNARODOWEJ.
WYCOFANIE WSZYSTKICH CZESKICH SIL CZESKIEJ BYŁA PRZYDZIELONA DO GŁÓWNEJ,
Rzesza proponuje powołanie do życia odpowiedZBROJNY<:H, pol!cji, żandal'merii, urzędników cel- K":A~E~Y NIE~n;:C~CH Su: ZBROJNY.?H celem nio upełnomocnionej komis.ii czesko - niemieckiej, et"
nych i strazy gramcznej z obszarów, podlegających omowlema szczet!lołow I sposobow ewakuaCJI.
Ilcm ustalenia wszystkich dalszych szczegflłów. NA
ewakuacji, ZGODNIE Z MAPĄ, ZAŁĄCZONĄ DO
Rząd czeski ma niezwłocznie ZWOLNIĆ WSZYST CZAS PLEBISCY-TU OBm STRONY MA.JA W'\CO
MEMORANDUM. Obszary te mają być PRZEKAZA-. KICH NIEMCÓW SUDECKICH, służących w wojsku FAĆ SIŁY ZBROJNE Z DANYCH OBSZARÓW.
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VICENZA, 25. 9. (PAT). Pod- wić błędu, którego się dokollalo,fl ecz chce się utrzymać ten błąd'bie. Otóż jeśli nie uzyskam prze łoby jednym z najtragicznie,l
czas ohjazdu miast północnych PRZEZ NADMIERNE ROZDĘ- i dlatego narody Europy miały-' ciwnych dowodów, nie uwierzę,' szycI,t p~rado~s?w h.i§to~ii lu~z,Włoch Mussolini wygłosił dziś
ClE CZECHOSŁOWACJI
by się rzucić wzajemnie na sic-I aby się moglo wydarzyć to, co by kOŚCI. NIe ID'l1leJ męzowle, śWlaw Vicenzy prz-emówienie, w któ
'
.
dami swej odpowiedzialnoś,·i.
II

rym

oświadczył

m. in.:

"Mogę powiedzieć, że

od wczo

Z r I- e POg Ot

\V ·I e AngII- -I

l

nie mogą odrzucać żadn~.i hipu'
tezy, nawet takiej, która mogbby im się wydawać najbardzi('j

ra.i rozpoczęło się coś, co można
by nazwać tygodniem
absurdalną·
OCZEKIWANIA I MĘKI EUROCzęściowa mobihzacja zarządzona we Francji
Do dnia dzisiejszego Wło.f·h~PY.
nie wydały żadnych zal'ządzeu "
LONDYN, 25. 9. (Tel. wł.). -Iw Aleksandrii, nad Kanałem do życia i mianował radę obrony \ charakterze wojskowym. Lecz
.!cst faktem powszechnie uznanym. że w traktatach pokojo- Rząd brytyjski wydał szereg za Suezkim. \V Londynie zarządzo I narodowej, w skład której w~-I jcśli inni będą nadal powolywat:
W~'dl 1919 roku popełniono licz rządzeIl natury militarn j. Prze no alarmy lotniczc i przeciwga-! szła większ~~ść członków gabl- rezcrwistów i ~rollladzić i("h na
pe błędy. Stwierdziłem Lo już w de wS7ysl1~im zwraca uwafN go-I zowe.
ll'etu z prcnuercm gen. Syr.ovym Igl'nnieach, jeśli PI'Zcpl'owadzlłli"
Toku 1921- Proszę was jednak () towość bojowa floty wOjenncj., PARYŻ, 25. 9. (Tel. wł.). Jak na czele. Prócz tego wydanQ za-Ibęd ą (lalsze koncentracje flol. -.
oteprzypisywa'l1ie mi zdolności Szereg pancerników znajdują- donos'zą zc sfer półoficjalnych, rządzenia, że każdy obywatel to jest rzeczą jasną, że nikl Sit
pro!" )kowania, gdyż prorocy nic cych się na odlC'gl. -ch morzach ie ma wc Francji mobilizacji IniepowołLlOY do szeregów mo~e nie zadziwi, jeśli
T "deżą uo naszej ras:\'. Już wle
ści~glli<;:lo na. wod,\' mctropoliLI regularnej, natomiast zarZądZO- być w każdcj chwili \I żyty .do lO ,,,'ł OCHY WYDADZĄ R()V '
d~' łatwo było pr~cwidzieć, co się I~>l'zer\VaJ.:o mlopy. w nUII'YI181'Ce: no. częściowe. WZI!loc?ienic n~e- nej ~racy dl~ ?br,' : kr~J~., NIEZ ODPO'VIEDl\'IE ZARł:'
wydarzyło w dniach osta!llI,.h l w arnm :ądGwct. Te same za- ktorych ~8rlllzonow I llUuktow
Źrodła ofICJalne
t"ICldzą·
OZENI.-\.
Cltói;, jeśli yopełnio.r: Y zost.lt rząd~eni~ obowiązują równi~;; strat~gie~nyeb. Źr~dła ofi~.ialn~! ~-brcw .d.oni~sicniom berliń~ki~'n'll Dal.iśmy już '\~i:~tL~ dJwo~ly ni ·
1)łąd, ~o nalez" uczył1lc? " Tapra - w nteklorych kolol1iach. ArmIa podaJą, ze wszystkIe te srodkI ze mozdlZ3Cla n~ tcrenach me· .leJ tanowCloSCl i naszcJ WO'l.
wić go. Lecz jeśli błądzić .iest egipska ruwnież otrzymała od zostały przeprowadzone bardlo miecko - sudecklc~ z?sta~a prze Dokonaliśmy podboju imperium
r-,~ez, ludzką, to trwać w bł ę -/ wego dOWÓ.dztwa szereg instruk sprawnie.
r
•
prowa~zona pomysh~le, J:dna..~- walcząc nie tylko Pl,zcciwko 01'd?'le .1~st rzeczą diabt>lską. Obec cJi nutm'Y wY.lłttkoweJ. Wzmoc-j PRAGA, 25. 9. (fel. \VI. VIa Bu ze p~WJ~ll procoot.memcow me - - - - - --we nietylko nie chce się llapra- l1ione zosta)y załogi brytyjskie kareszt). Prez. Benesz powolał staWił SIt:: pod bron. G. WAS.
~DałSEJ ~1lS na słl'. S-ej)
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Profe"or uniwersytetu Ja~iel-I dla dziewcząt - zwiększyła się
W ~nte~esu.iącej. PO'.wieś~i , ~o.j O'.:ae~ sa ki:c zabO'bO'nów i cO'fn.ię !
iGńskie~O', SGcjGlog i pedagog, ,liczba c40rych wenerycznie i rusza]ąee.) zagadnIenJa NIemlC(~ cia SIę w lI. arszu pO' tęp u o kllZ. Mysłakowsild w wydanej uie ciężarnych wśród Dlałoletnich hitlerowskich, w "Ostatnim ey ka .wieków.
•
Zle jest z narodem. w ktorym
dawnO' książeczce (może zbyt dziewcząt; CGraz częstsze kGn· ",ilu" Ernsl Glm'ser (emi"'rant
zwartej i mało ponula.r nej). za· s.tatuje się wypadki zboczeń sek pozbawiGny
praw oby~atel. nastroJe nienaw!ści i b~krył~-!
daje pytanie: TotaliZDl czy 'suallJlych w szkołach i obGzach skich) , dając pierwGwzGry histo czne~o posłuszenstwa biorą gokuUura'? W gruntownie udOWI) dla kobiet i .mężczyzn.
ryczne obecnej "PGlizei.lmltur" rę nad uczuciem WOID?śct. Tej
dlllonym resume stwierdza, że
"Materiał urzędowy wykazu· I w Rzeszy, twierdzi z całą stu-l woluośd, o której WZ, mO', śle pokultura, jako. wyraz swobodnej je, iż w tych słynnych z oświaty II nowczośdą, iż w janczarstwie, wiedział k~rdyna! . PacelIi w
p.racy ducha, nie może istnieć i Niemczech obniżył się w o.kre· ninwGli du'Cha nie mo~e po-, Reims., że .. les! na.JwI~kszym da
rozwijać się w granicach, zakre sie hitleryzmu i slan . szkolni- wstać źadna kultura.
rem Boga dla człowieka".
§'lonych przez totalizm. Kultura cłwa. Na 64 miliDny mieszkańZ nienawiści i knuta nigdy
'''''e Włoszech. po kilkuna.,!u
jest przeciwstawieniem,
jCit ców Rzeszy w r. 1933 było dGtychczas nioe w dziedzinie du'llatach niepO'dZlel.nych rządów
śmiertelnym wro.giem
wszeJ- 53.417 sz,kół po.WSZ. i 197.9B! cha nie zdziałano.
fp,szyzmu jako"pr~ełomowy" e·
kich faszyzmów, hitleryzmów i Mas, gdy w r. 1937 (czwartym
Od siebie mo.~emy dodać, iż I !ap ImItury swej wzi~ł na rożcu
- jak o.staJtnie wykazują spo- roku totalizmu) na 67.3 mi1io- 1. tureckichianczarów, rosyj· 11, wlstię rasizmu, a h!łlt'ryzm po
strzeżenia
bolszewizmów. ny IUOOGści - sZlkół 52.317 (o skich kantonist6w powstawali pi~du latach na zjeździe w N('·
Kultura w na,i6zerszym h.ogo slo 1.100. slikół mniej) i klas 192.614 j"dynie p6źnlejsi m§ciciele, oba· :')'n he rdze wawrzyny "kullury"
wa pGjęciu mot e się rozwijać, (o 5.400 mniej). Spadła znacz- laJący gmach krzywdy i nie,~pra I r~ztfa.te kGnstruktorom sam'''''?cl'tężnieć w wllrunkach zupeł- nie również liczba studiujących wiedliwości. W każdej społecz-, łów bombowych. - Czvt moie
ne.i swo.body, wolności, w demo na wyższyJCh ucze1niach, a spe· I'!ości, narGdzie obGk tvpów WY7 lly(~ właściwsza wymoWIl?
kraeji.
cjaInie wyższych szkGłach t'Xh· s7v~h, średnich istnieJą - nie
Gdv ktoś błą.ka, s1.uka prawAmbicją dyktatorów ..... mi· nieznych (o 60 procent!). Mimo .ie~t to prawem konieczno§cj ...... k(1n~resu norymberskil'~o sIu·
mo pozo.rnego lekcewatenia te- rzekomych sukcesów w dziedzi· jednGstki niźsze. Poziom kultu· :iyć mogą mUl za ja~krawy dro·
~(!. 'z agadnienia jest wykaza· nie ~echniki, mało kto prngnie
~owska1
nie się rozwojem kultury. Mi- studiować inźynierię. O zawo- . U osób prowa.dząc~cb .siedzący tryb
I\ala wypeŁniona po brzegi
m? znaneg.o nieokiełznanego po dzie na~zy;ielsk~m wogóle ni~t ~Zacla ~ :~~n;~er~l: jd7!~I~ntbg;:~~~j flfZ:pvódc.am.i pa~ti~ rządzącej.
wledzonka. "Gdy słyszę slow o z entuzJastow hItleryzmu me F'ranclszka . Józefa, stosowana rano PH'(.,mówIellle sf.u.zyc ma za buk.ulł1lra, sięgam natyehmłast po chce słyszeć. W;- młode PGkole- na czczo, powoduje wydajne wypr6i:· SGl~ dla obecnych i przyszłych
l'CWOlwer"., dute sumy łoią i e nie WlPaja się łdeaJy krzyżack·.t'~ nienie, szybk? usuwa Illłgromadlone wychowawców narO'du. Bo w
.. W kł a.d aJą
. p~nowle
. t()t a r
b ' k ~'d Y gar~lJe
..
l ' w przewodzie pokarmowym gazv'
. k
.
'd .
ne.rgll
l za o~cze l
SIę (G I wpływa dodatnio na obieg krwi i spr~ prug,ran:ue. Gng'resu przewl zla
. CI, by popisaĆ Slę postępem oddZiałów
J3InczarskJch, prag'l wadza spokojny sen. Zap. Wasz. lek. ny ~,ył I Zjazd pedagog6w. Usły
k~lturalnvm 'W ~atdej dziedzi· nie rządzić, rozkazywać, naka-I
- - ~7.a :wskazania wycho~awcze:
me. .~Ie ma rację prof. Mysła- zywać, pGhulać nad słnbszym, raInv narcdu jest zależny od Jak wychowywać młO'dZleż. pod
ko~ski, gdy twierdzi: atboto- bezbronnym, uds,k anym. Do te- wpływów i liczby każdej z tych ir\ldn). hasłem: organizować sIar
tallzm. albo kultura.
go d()lS7ło~ że ni.kt lilie zgłasza kategorii, Zrozumiałe, iż sto- szycI..
Kultura na rOzkaz nig~1 nie się nawet na hezpłatne studia pień elementarnej choćby kultu
,",ViT sind ałle Zeit Schłesser
pOwstanie.
Mamy 1łfI.]leps-zy p-eda,,;ogiczne. Zawód nauczy- ry nie jest zupełnie zależny od ~ewesen niemaIs aber Seheisprzykład K Włoch, Niemiec delski jest w poniewieree, a z·n o POchOdzenia spoleC21lego czy (jer" (myśmy całe zycie byli
i R~ji.
wuż studia technicme są trud- barwy krwi tych JednOstek.
s.rzekami, a nie ... ) - oto naj'
Ko.n~es no.~erskl z ~ń- nc. można łatwiej dopiąć właNieszczęściem dla ka~dego na ~ł(:bsza, nnjistotniej.sza myśl na
l.':7.uczme za~o~ladanym "zJaz- dzr-.
rodu jest, gdy z lGchów pierwot przyszłość dla narodu.
4t'~ kultury· ]ClSzcze raz poCzy liczba 12 tysięcy samo' neg~ barbarzV1ilSlwa wypełzną
Ubodzy na duchu! Nasze po.
tWlerdza ten fakt.
•
b6js.tw, przewaźnie w szerega.eh tajne typy, "!- k!~sJ{ą, gdy prag- kolenie pami~ta takich ,,sehies.
. GłÓWDYD!. referentem "zJIlz- inteligencji, nw tylko żydów i ną dorwać Się do steru, do wla· serów", prze!yło Wilhelm6w i
du kołtun:
by! Rosenberg z póJJżydów (,p anowie hitlerofile!) dlY· _ .
•
,I.udcndorf6w i gdy biedny sza~woJ~ teorIą raSIZ1ll'U, • Yaure nie jest również dos!atccmym
BGda] kazd'y narGd wyro~Ie"? I ry żołnierz po klęsce z o.bcej
ataml Inspektor budowy świadectwem zachwal '...... ' i na losu zmuszony był pr~ezyć l ziemi ciągnął dO' o;czyzny, do
dl'óg, koostruktor woz,! Judo- ko.ngresie "swobodv" i kultury? przetrwać swoJe "smutnO']e wre rodziny, niednwni "schiesserzy"
wego. (k16~~o jeszcze ~kt J! lu .~t chyba (n,kt stracenia, ~dę- mia" ..Po złotym wiek? Koch!l- a późniejsi ,,seheisserzr' szuka~u. Ole ,!ld~lał, choć kilka rat cia tOl?orem dwudzies,tokilkalet. n.owskJ~go, Modrzew~kIego mle IIi schr':lnienia zdala' od ukoeha.łuz spłaell) l .. : konstrukto.rzy sa nie.i działaczki robo.tiIliezej, mat M~! l. my c~asv mebywałegOj nego narodu. _ Jeden jeszcze
mo, Io.tów ~ombo~y~~. Oto kul- ki _ LiseJJotty Hermann.
obmzema pOZIOmu kultury-- dziś, nie mając "ub6stwianpgG
tura. totalIzmu l jej reprezen,Przecie~ w najbardzie.i zbru·
narodu" do dysp~zycji, musi
tanel.
'.
. talizowanym okresie rząrd6w car, .. TA El A A I N- I tyt.ko drwa rąbać w DGorn. HiZabrat głos na tym Z.JeźdZl~ skich sąd reakcyjny uwo1nił'
storia więeej takich przvkła- 3: ja~że - sa~ J1.~ówny fuh: słynną rewolucjonistkę Fł~ner.1
B A U H
d6w nam daje.
reI' I mla-st o.po.wledZIeć o wY'1ll Carsey ~;enerałowie zdawali 50.1
' Od wspaniałości do śmieszkach ro.zwoJu kulturalnego w bie z teao sprawę że mają'
KRÓL SKRZYPKÓW
nośni tylko jeden krok Tylko
okresie najw1ę,:k.szcgo d~namiz- 1przed sobą kobietę' tylko kG'biel Atrak~ylny dtl~t MARIETTA I JOE :ie t~n krdk ~wykle lud;koŚć d~
mu swych rządów mlL"lał z bo
. .'
PremIowana. pu:kn:lść MARY AIN ' .
. .
'.
.
l oŚ·'
ć"
ił do bek tę. 'V. FIgner me był~ wtedy (odziennie I[ye I peln,m programem I zo krwl I ł~z kOSZlt.U.1 e .•Przv me CH} przyma SIę,
ro
nawet ma'lką małego dZIecka.
nym przebIegu me leden bV
l1a pOlu kulturalnym jest dOść
Bowiem w świecie zwierzę. .. k u lt ura cym, w "psiej rasie"
,łlkI' omn~, 1. ż e "Jego
usamkcjołe~t do.pIero muzyką p.rzyszło' nowana Jest nawet tradye.fa, ze
f,CI.
•
pies suki nie zagryzie nigdy. ~or~spond~t ,:Kurlera ~o.l: A żyjemy przecie~ wś,ród ludzi,
Skl~gO słuszn!e pIsze: "C~I~h jesteśmy "białą rasą".
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1 bodaj dwadzieścia lat...

Tym

dłużej gotowi jestdmv czekać,
~e w chwili obecnej nic nie zapOwiada wspaniałego rozwoju

I

lalii

l. ni .p. . ;"!U'I~Ia" *"2&tlIl'lO:T:!ImI·-D- .L-I!·
ca\d.....
Dziś

i dni

I·...

następnyrh!

Wenecja-Rzym-Neapol-Sycylia
Wycieczki 1/10, 15/10, 1/11 i 15/11

"KO . E

kultury narOdowo - soc.ialistycz
nej. Literatura niemiecka rozwija się poza granicami III Rze
nad
~zy...
Teatr niemiecki jest w
o;łanie zu;pełnego upadku. Film
memiecki, poza reportażem 0limpi,jskim !Leni Rie(enstahl,
nie dor.ów,nywa drugo.rzędnej Wielki dramat obyczajowoprodukcJi amery:kańskiej. W sensacyjny wg. świetnei po'wiecie malarstwa Niemey dzi- wieści Antoniego MARsiejsze świecą nieo.becnoŚrCią".
CZVfłSKIEGO
KorespGndent innego pisma Film poświęcony tysjącom
(literackiegO'), który wrócił dosh:tńbionych dziewcząt!
piero co z słynne,go Salzburgu.
. .
PGda je iż w mieście tym któ- RewelaCYjna .obsada:
. ,
.' ' .
17 naJwl.k - 17 gWlazdl
re:mu. pa'[ ronował:v kled~ ~aJ- % n'ezapomnianym "Znac'!,orem~'.Ię~~ze ducl1~ ~u~tury m~mJe~:
Junoszą-Stepowsklm
l,u:,.1 I eurGpe.)s.kIeJ, panu,te dZIs 1 nil czele.- Ket. Michał waSJYńSk11
•,świniua", kiełbaski, ciężkie pi- i :i Emil Chaberski.
wo szwabskie i organki.
Ceny mielsc na

prze

~rof. Iłani!ław nirn!tein

wznowił lekcje gry forfepilllllowej

ul. 'rauguHa 12

Konfiskata
nMerkuriuszaWarsnwski koresp.

"Głosu

Ato

rannego" telefonuje:
Władze admin1straey)ae lfloaII.
skowały osulal namer "Merkurla~za"
za zamieszczettie
przeciwko wojewodzie

artykułu

rS,

S

Graiyńsklema.

Indywidualne
wyjazd, do:
Ang-lii
Belgii
Bułgarii

Danii
Francji
Grecji
Holandii
Italii
Jugosławii
Łotwy

Niemiec
Palestyny
Rumunii
~zwecji

aściali

Od 54 gr

chętniej, ~iast dO' po~:zęd~e1;, (I
teatru. pGszedł na WIdoWISko
cyrkGwe...
•.
.
Zupełme mne mysh rzucIł n a
owym ~G?gresie przy. kO'.niecz.
nym ofICJalnym PO'WItanIU ~e~
prezentant . narGd~ wolnośel I
kultury, dZIekan cIała rlyploma
tycmego-- ambasador francl1's'
kl.
..Na.lpłękniejszym
waW1'zynem, jaldDl poszczycić się może
mąż stanu, .iest te~ który nie
wycł.śnłe anł .iednej łzy z oczu
W8Zysłklch Dlatck". Rękawica
rzueona totalivnowi milżnie i
szIachetJlh
Ale taką odpowiedź moze dać
tylko reprezentant narO'du wol nego, narodu o wielkiej kuHttl'7.e.
Kulturze, która w atmosfer7e
SWO'bGdy stale maszeruje na.
prz6d, przysparzając ludzkości
skarby wiedzy, a nie tylko sa.
mGloły bombO'we, gazy trujące
i "parade marsz".
J. K. Ir

Turcji
Węgier
l6dź,

Piotrkowska 60, telefon 104-00

•"no
Gra
RUGA

Osłatnie dni!

S-ty

łydziefi!

Hł.ODOSC

główne: Gorczyńs!(.l - Junosza-Stępowskł
Cwiklińsk.l _ Zacbarewirz _ Cybulski _ Zttlcz.
DZiŚ 2 PORANKI o godz. 12 j 2
Ceny miejsc

i innych
Zapisy i informaoje:

POL UR

lÓdŹ,

Traugutta

2,

tel. 107-86•

Czyżkraju
n~eży
~ę te~
driw~? ~W~SZ~J~.S~tk~~~s~e~a~n~s~e~~~~~~·~~~~~~8~5~i~1~.O~9~n~a~p~o~z~os~t~a~~~8~e~a~n!se~1~.O~9~,~1~.5~O~i~2~.~2~O~~~~~~~~~~~~~~
'V
"nowe.i
moralnGści"
;.-..--- ---- .....~- -~
R

.- według danych urzędowych
- w clą.r{u 5-lec;a rządów hit·
lerG\';skich wzrosła kOnBumcja
nap()jów alkOhOlOwych o 76 pro
cent; w skoszarowanych warun
kach życia niepomiernie - jak
poda ją
sami hitlero.wey w
sprawozdania~h

l

ObOZll

nr; ".-

15 - 30.X
zł. 330.Zl'l"lłsy i informacje:

Wasons-LitsD(ook. Piotrkowslla 68, tel. 170-70

__~~.~2~64~______________________________________~~~~~.~JX~
. ~.~r.~L~O~~~P~
'O~A~A~N~~~VW~~
~
· ~l~~~~R~
. _______________________________ ________?_,

,

.,

z

""szysCY nienacy

obo1Aliązani słuchał:

BER~IN, 25 września. (PAT). I
PRZEM_ÓWIENIE. ·
Urzędowo komunikują, iż w po
BERILIN, 25 _września. (PAT ,.
niedziałek 26 B. M. O GODZ.
20-ej d!Jędzie się w pałac n spor- Sensacją dnia jest zapowiedzia-

towym w Berlinie wielkie zgromadzenie
publiczne, kłórego
przebieg %ostanie transmitowany na wszystkie rozgłośnie niemieckie. Na zgromadzeniu tym
HITLER WYGŁOSI WIELKIE

•

ne na jutro przemówienie Hit
lera. Radiosłae.le niemieckie po
wtarzają co pół gOdziny tę wiadomoŚĆ, wzywając ludność stolicy do tłumnego uczestnic!.wa
na zgromadzeniu w ,,pałacu

I sportowym",

bądi też wzdłuż

ulic, którymi będzie przejeżdżał HLtler. Równoczenie wzy! wa się społeczelistwo całe., RzeSZy do wspólnego wysłuchania
przez radio przemówienia Hitlera
dla zadokumentowania
swego przywiązania i zwartej
woli. Dla nikogo .nie ulega wąt
pliwośd, że tematem
przemó-

I

sioWIC

vvy1Alod6"" Filhrera

będzie
Czechosłowac.ii.

wienia tego

niebywałe zaciekawienie szet'(Jkiej opinii. Śledzące pilnie i b io
rące
żywy
udział w rozwo .il ~
konfliktu czeskiego społeczei· .
stwo niemieckie spodziewa sic:,
że w jutrzejlSzym przemówieniu
kanclerza będą ogłOSzone szcz('góły memorandum, przesłane~o
CzeehoslowacjL

zagadnienie

T a nagła decyzja kanclerza
zajęcia publicznego stanowiska,
Jak też i chęć miarodajnych
czynników tute.fs~ych nadania
deklaracji Hit.lera charakteru
olbrzymiej zbiorowej manifesta
cji wzbudza wielkie zainteresowanie w kołaehpolitycznych l

o ilizacia czeska zwi z Anglii!
Wojskowe

środki bezDiecIeńslwa

larladlone na Wegrlech

PAiRtt, 25 września. '/lPAT)'1 nogel Anglii i Franc.ii w spra- gę rządu cze'sociegO', że zarząd~ cywiLnych zabronione zostały w wylądują na wezwanie, zOSłalłą
.W paryskieh kołach polityez- wie zarządzeń wojskowych w nie mobilizacji w Czechach mo- 20-kilometrow. prOmienin OkO-/ ostrzelane•
że przyśpieszyć
akc; ~
innych ło Budapesztu, a dostęp do lotnyc:h wywołał wielkie niezado- Czechosłowacji.
BUDAPESZT, 2.5 września. -

o samę] mobilizacji niska tamtejszegO' dozwolony' (PAT). WO'bec krążących w BIł
został poinformOwany pO fak- jest jedynie od strony wschod- dapeszcie pogłosek, jakoby 110
cie.
niejlŹ Samoloty, udające się w Węgrzech
zor~antzowano
od·
kierunku Budapesztu, obowiąza działy .,chotnieze, węgierska 3 BUDA~ESZT, 25 wrze ś nia . - - ne są w 100-kilometrowym pro-I geneja telegraficzna ogłasza u(PAT). Węgierska agencja tele· mieniu,l ecieć na wysokości, po- rzędowy kOrn · /tikał, zaprzeczagraficzna donosi: Na 'Węgrzech zwalającej zaobserwowanie ich jąey tym pOgłoskom.
wydane zostały zarządzenia 0- znaków rOzpoznawezych. Samo
Do obrony gunie państwa po
granicza.łące
komunikację pO- loty, klóre
przelatywać
będą wołana jest jedynie i wyłącznie
wietrzną. PrzeloŁy samolotów nad obszarami zakazanymi i niej armia węgierska.
państw, zaś

wolenie ogłOMony przez radio
LONDYN, 25 września. (P AT)
ezeskie komunikat czeskiej a- Oficjalny komunikat angielski,
geocji telegrafie1n.ej. stwierdza opubIikowa'ny dziś wieczorem,
jąey, te mObUłzaeja ezeska nie stwierdza. że doniesienie radiobyła zarządzOna wbrew woIl I staeji praskiej, jakOby mobiIiza
eJa w Czecha eh była zarządzO
wiedzy AngW I FranejL
W kolaeh politycznyeh Pary- na _ wiedzą i aprObatą rządu
ża potraktowano ten komnni- brytyjskiego, nie odpowiada rze
kat jako manewr, mająey na ee ezywlstoścL
lu zaangażowanie ~~al
Rząd brytyjski zwracał uwa-

DIiś

Beri
e
iaw
ndrn
dalSI' cia g wSDóln,ch konferencji I ministrami angielskimi

B

PARY~, 25.9. (pAT) -

Posiedze·
LONDYN, 25.9. (pAT) - Dala. \ llrytyj.,kiego zwołane zostało na ~(dz. 2t-szą. Jest rzeczą, możliwą. przerwana około godz. 2łA •
rady gabinetowE-j ułoóezyło dier i Bonnet wylądowali na lotni- god2:. 15-tą..
źl' po konferencji tei odhędzie si~ I I'nerwie gabinet brytyjski IIi!lbraJ
~ię o godziai~ 16.50. Po ukoócze- sku " Ctoydon o godz. 18.52.
LONDYN, 25.9. (pAT) - Posi~ , trzecie posiedzenie gabinetu brytyj- I rię na naradę ..
Ilill posiedzenia min. Sarraut wręLONDYN, 25.9. (PAT) - Posip.- dzenie gabin,3tn trwało około 2-cłt skiego.
Narady z ministrami 'r~ncu sklmi
c zył prasia następują<,y koal11nikat; dzenie rady g::tbinetowei rozpoczę- gr chin. O godzinie 16.55 członkozo~taną wznowione jutro o godziLONDYN, 25.9 , ( WT) - O go"Rad& gabinetowa wyslucha.ła te godz. 10.30, zakończyło się o go· wie ~abinetll zaczęli opuszc-zać Dew
cie lO-ej rano.
f pr3.wozda.ń premiera Daladiera. idzinie 13.05. Wkrótce po tym pre- lling Street.
dzinie 23 min. 30 obr:ld:v ministrów
ministrd. Bonnet o memorandum, mier ChamberIain odjechał do pułaadna~).ielskkh i francu~kich trwają na ,
wręozonym Chamberla.inowi I'uez en Buekingham, gdzie przyjęty był
LO~iDYN, 25.9. (pAT) - Konfa..
Hitlera. Rada zaaprobowała Jedno- przez króla i u.trzymanv na śniada- f('ncję C'han,berlaina i Halifan z
Niezwykłe szykany 'ran
!jlośnie deklaracje, które DaJadier niu.
rrzyhywają.ezmi do Londynu mini·
I,ONDYN, 25.9. (PAT) - Karu'?, ; CUZÓ
b
ol kó •
i Bonnet złożyć mają 1': Londynie
Następne posicdzel!ie gabincth strami francuskimi wyznaczono na rPDrja brytyjsko-francuska, zosta:.!!
W WO ec p a
w
~ządowi angielskiemu".
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I p AR YŻ, 25.9. (Te). wla SD y). W:clkie oburzenie w koła('h polonii
frnllcll~kiej wyw,'łały szyltany, stł}
PARY~, 25.9. (pATj -- Na poriesowane wobe~ polaków. zamieszdzeniu gahinetn IJOstanowiono, :le
kałych w republice.
Valadier i BOlme~ odlaelł samolotem do Londynu.
Na ~kl1tf'k propagandy antypolNasi rodacy za Olzą pozbawieni obiektywnych wiadomości
~kiej. ullrawia!lej przez Ci.ęŚĆ prap ARYZ, 25.9. (pA'I') - Bezpo·
~y
wytwarzają się nastroje, któśrednio po posiedzeniu r.ldV gabioc:":ekaią
rych ofiarą padtalą nasi rodacy, rol'·
I ~etowej Daladiar i Bonnet udali się
CIESZYN, 25.9. (PAT) - Dziś ohiektywnych wiadomości o
ścili Czachosłowa('ję. Przeważnie ~az od l~~ia:iątk(w ;>.l~~ przeb~'waj::
na lotnisko w Le Bourget i o godzi.
w południe na Śląsku zaolzańskin. żeniu politycznym.
tyli to anglicy, członkOWIe kolonii I ('! na zl.:m~ f~ancu. I,Je]. z~arzaJ-~
nie 17.30 odlecieli do Londynu.
rozplakatowano w języku czeskim I CIESZYN, 25.9 (PAT) - Fala brytyjskiej w Pladze. którzy wraz I ~lę w!m. w;oma prac-y pol~kom l
i polskim oIJwieszczenia dyrekcji uchodźców ze Śląska zaolzańskiego 7. rodzinami na pelecenie poselstwa zwalmanie Ich z odda,vna zaJmo,,:,a}'olicji, nakazujące złożenie w urzę- ' wzmaga się. Dzisiejszej nocy i przeo I.·ugielsldego przez Gdynię wracają n,!ch ~!~C~W;k, ba nawr t wymf~~R
dach policyjnych powiatów cieszyn- I poludniem lic:~ba uchodźców. któ· do Anglii. Wobec przerwania komu T.J.e mJC",Z .~ . o yw~tf om P? s UlI
~di1
skiego, frysztackiego i jabłonow- I rzy przedostali się na teren POIS~i : u~kacji. między ~iemcami l Czech o- rrz eśz. ~Z:'liwlrust!CZnw nastroJonyrh
'Ii
skiego w ciągu 24 'godzin wszyst-I wyniosła kilk&set osób. Poza rywJl- słowaCJą oraz mIędzy Polską i Cze- w II CICl( domowo
(Dokończenie ze ,&tr. l-ej).
kich radioodbiorników. Za niezastO',uymi w wieku poborowym, którzy I chosłowacjl, jedyna droga dCl Lon·
~owanie się do rozkazu grożą po· I (bronią się przed poborem do armii toynu prowadzi przez most w Cierniom abisyńskim, wyćwiczonym ważne kary.
·
• ą gru.U
C.7.eskiej, .przekradają si
ę na s.tronę
bzyme•.P oza. tą naj'1"ICZ!ll~JSz\
i prowadzonym przez corope,iod '
Ik
t
C
.
. ••
polską zolnlerze nar OWeCI pol- pą ang I ow przez mos w ,eszyme
BERLIN 25 9 (PAT) Król
czyków, lecz stawia.iąc ezoło blo
W~bec tego, ze dZlennJlu nawet I skiej. Coraz czętsze są wypadki pl zeszło kilku !lbywatf'1i rraneu,
• ••
• _ •
kadzie gospodarczej, która posła pr~sl\~e ,rzycho~zą l1,a ŚI~sk zaol- I I'fzechodzcnia na stronę po1~'ką de- skich, dwuch obywateli sowieckich Ibułgarski ~o?,s: kłory zn~JduJc
Jlo wiona zost~la. pl'~ez ~2 p~ń- zallslil bardzo meregularme,. nab~. 7.erterów narodowości cze"kiej. Po- ~r&z paru obywateli polskieiJ.
się w przeJezdzle przez Niemcy
sl,wa. J~dnakze !m WIęceJ pap~c- d~ za~ ?rasy za~r~nicz~el, me mo· "obne wypadki miały i dzi!>iaj miejCIESZYN, 25.9. (PAT) - Z Kar-1złożył dziś wizytę kanclerzowi
row zl~lehratło SIęb' nad ~Ł~łacbhł5e- , W1ąC JUZ o polskIeJ" k~ora st~le. na l' bce.
winy donoszą, że znaleziono tam HitlerowL
n ews u c ,' yn~, ar z Ie~. y. cm teren Ślą:;ka z~olzansl~le~o. ~Ie Jesl
CIESZYN, 25 9. (PAT) ,_ , O go- zastrzel.mego działac7r.l czeskiego
J~c w~y, z.e n~lO~ "IO.S~I al1l ? a d~P~ISZCZat1a, Jes~. mernozln~e,
<Idnie 3-ej nad ranem przez most w Ptaczka, zn:mcgo ze swojej ant~c !l':Ilę SIę l1l~. zachwI~Je. DZ1- l11JeJ;cowa llld~osc p.oz~stame ~u· Cieszynie przeszła grupa kilkudzic- poJskiej szowinistycznej działalnossI.aJ ws.zyscy C!.' co. bylI .1 rotago- rełrue pOzb~wlop.a JakIchkolWiek sięciu cudzozieml'ó,v którzy opu- ci na Śląsku zaolzańf.kim.
BIALOGRÓD, 25. 9. (PAT). I Istaml sankc.ll, zUlkn~h z horJ' I
. '
Dz.iś ranO' w Suboticy nastąpiło
nie

OburzaJ-.re metod"

Czesi

konfiSkują

r dio d lo niki

POlac:u, aneli.:g i fraof:uzi

b

PO!O-j

do Polski

I

WIoch,
mob.-II·zowac·

ł

:_:=:;:===..::::::::===:

I

Kro'l Bulgar.-.-

I

H.-tlera

I

-1

Z;IJ
I~l~~ ~~~e~~]~i:n~:r~~b nl~~~:n~f:r
siG wstydl iwic z w idowni. A
mI

rc'lll wlosk i, po czt erech lalach
I.' ell (' ip, i.kich próh, .jest JHlI'd zi('j
odbył'y się
li i i; l.i l' (J~'koh i"k ~ o łó w do ~(H " j.'Hiu c /'lła fl:l łsz~' 1łJ .le,lijzfile ci ~i.
\V(,lOraj na tcrenie powiatu lódzsz~ TU IJj·óbom. \\T o!J ('c llcj chwili Idego odbyły się manifestacje anly.
m Irr' ,l wł os ki ma jedno ly!l~, ' czeskie Miały one miejsce w Zg~e '
cid;"lC:
rzu, ,\lek:l:!nirowie, KQnstantl'll')
O I.lI ICZI~ ,~:.)O'.'O.JU I DE,wie, R,ldzte Pabiani(')dej i TUSZ Y-,
- CYZ.JI.
,
nle.
.fc ~t to ohlicze siln cgo narudu I \,y manifestacjach wzięły udział

I

Spotkanie ministrów

l-feSlaQ-e a I czes ie
I

wczoraj w powiecie
• •

•

łódzkim
•••

"

spotkanie premitCra i mini slra
spraw zagranicznych Stojadinowicza z p. C<>mmenem, rumuń·
i skim ministrem
spraw zagr~niemych, powracającym z Gent!
W do Bukal'eSlZtu.
y

tysięczne tłumy mleJs~owy('b ~l1eS~-1 lo w mej udZiał ponad 5000 (hób.
l,ańców, oraz wszystkIe olgamzacJ(:.
•
~
społeczne.
•
W dmu wczorajszym w Tomaszo·
Uch\~alone zostały odpowiellmc w~e Maz~wieck~m od~yła si~ ~Jbrzyrezolucj'~.
nlla malllfestacJa solularncscl z wal
p Jó ,... .. I·
b· l -,efere\
• od by- ,"zącym'l za Ol~~
ze, n.onms {l o lą
Spont.lnicZlla ll1anifes.ta(·Ja
,... rodakamI·.
ła ' si~ w Rudzie Pabi.mit'kiej. Wzię·
l!ras7"1 P.rz)": D. O. K. IV.

l·

Osobiste

ł

!6. IX.- .. GU1~

Jak zapo
Sprawność

Frll.DCllska prasa medyrzna.

'!

.1'07..

POnANNV"._--:.f.;..~~;.;..~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.:!1:~r~
. ..::2~6ł::..

•

I
fizJ1czna szoferów ; lot i ó

eMd jedzie z szybkością 60 kilome· nych o.istępMh czasu tym c2.ęsciej, kie i gwałtowne reakcje,

Jak pOd-ll!tęPUj~ głębokie omdll'nie.
Należy jednak dodać n3.·pociec h ę,
10 metr,:w. Wobec tego, że przy liści, liczący ponad lat 50. powinn! zawroty głowy, mdłości, osłabienie że u ludzi ze zdrowym sercem i pluEl'otkaniach i skrętach ruchy jego podlegać badaniu raz na rok wobec wzroku. W szczególnie ciężkich wy. ('ami, z normalnym krążeniem krwi
ollbywają się przeważnie na prze' elabną.cej z wiekiem odr orności or- [adkach może nastąpić przesunięcie i swobodnym oddechem objawy te,
strzeni. mają~ej 2--3 metry szero· g:tnizmu, co może cz~ścit:j 8pOWO· ('rgantw wewnętrznych, połączone o ile wngde występują, znikają bar
k(,ści i 10-20 metrów długości, kie- d(.wać powstanie jakiegoś niedoma- z tak wielkimi uszkodzeniami, iż dzo szybko. Drugim koniec7.nym
f( wca zmuszony jest często orien- ~3nia,
zmniejsz~jącego sprawność mogą spowodować śmierć.
I '\[I"]'llkli'llI .!-Jst racjonalne i długo.
t(·wać się z błyskawiczną szybkoś- ki?rowey.
Wszystkie te obj3wy potęguje{ I trwałe ćwiczenie organizmu w przycią.. w jakim kierunku i z jakim roz
Bardziej skomplikowaną z punk-, się! gdy aaroplan leci !lie w linii ~tGsowaniu się do ci~ikich warun.
wachem ma skierować auto, aby u.. tu widzenia medycyny jellt sprawa prostej, lecz zata.czn. koła, co wy- kl:'w, w jakich odbywają si~ loty.
I.ilmąć katast.rofy.
SI rawności lotników wobec ulbrzy- w(lłuje powstanie siły odśrodkowej.
Warunki, {) jakich mówi "powieBadania psycho-fizj(llogirzn~, no- mi ego rozwoja szybkości lotóW. Po· POWIETRZNE NIEBEZPIECZEN- trzna madycyna" mogą zainteres.jSTW A;
wać obecnie niewielką jedynie licz.
kc.nywane przy pomocy aparatów, wstaje kwesth, czy organizm ludzl1f!:talają, z Jaką szybkością czlo- ki przystosowany Jest do latania tv
Obserwa.eje nad zwierzętami, pod. ł.o~ ~wodowych i wojc:kolVvch lotniwiek reaguje na nagłe wraźenia, powietrzu. Trzeba rozraniać szyb- danymi działaniu siły odśrodkowej, klw. Leez sp.)rt lotniczy r~zwija sit
badają siłę wzroku, delikatność sJu- k(·M stnłą, gdy samolot przelatuje btwierdziły, że krew gromadzi si{~ ł E'Z pnerwy i każdy kraj w przewi·
('bu, zdolność rozróżniania barw, w równych odstępach czasu równa wtedy w j2dnych punktach ciała, dywani1l powietrznej wojny potrzezdolnośĆ" szybkiej oceny odległoścj (.'dległości, i zmi~nną, gdy I)dle., z innych zaś odpływa: zwłaszcza z tuja lotnikćw - amatorów, wyszko"
i objętości oraz wiele jeszcza in- g!f.śći te rosną lub zmniejsl.'l.ją. się mózgu, skutkiem czego na5tępuj~~ knych w czasie pokojn, którzy hę
uych stron sprawności organizmn, nagle i gwałtownie.
(.l)jawy duszności, ataki epileptycz· dą mogli wypełnić olbrzymiE' luki,
l~itzbędnej w czynnościach kierowOrganizm znosi dol:m;e szyl.koŚć l;e, głębokie omdlenia i zatrzyma.nie jakie 5powodują. już pirrw8ze mie"
('y.
stałą. rlziv.łanie uś l(·wsta.ją.c.~go f;ię funkcji serca. Lotnicy-akrobaci siące wojny w szeregach wojskoBa~ania psycho·teehn~czne, stoso· . rnllczas lotu zimna naje ~ię usunąć doświadczają często Uczto'" cabso- wych pilotćlV. Nic więc dziwnego,
wana li' wielu kra.jach. jak np. we rn E'Z ciepłą odzi2i. Ba rd10 znaczna IlltnE'j słabości, stają sie niezdolni że zagadnienia powi~trzne.i medycyFrancji i Polsce, przy '?gzaminie na ~t:lła ~zyl kość 1111Ży jf'dvak IVzrok, do najmniejszE'go wysiłku i prze- I:y stają się z kazdym dnipm bur..
maszynistów kolejowych, przyczy- który przfno~i ~ię sn hko z przed- stnją widzieć. W~zy::tkie te opjaw)' dziPj aktllalr:e. Jeżeli szybl{o~ć &a~
lliły się wydatnie do zmnif'jszenia IlIil\trlV bardzo l.dlcglych na bardzo I w~kazują na za.kłócente funkcji móz mochodów osiągnęła już przecięh\ą
liezby katast!"of. Wprowadzenie ana 11,li:kie, znajdlljąr(' się w ".aIllOlocie, gu, poz1mwionego dopływu krwI.
granicę, zaldul} 01 stanu dróg i
Iq:!icznych badań kierowców ~amo· jak Illapa, instrumenty. Ta koniacz-I Vf takich wypadkach organizm liczby wozów, to w lotnictwie na·
przy:;;tu~c.\V:mia u:::iłujt' sam przy~to:.ować się do wet amatorskim ~rani<:a ta moz8
chodowych zmnil'jszyłoby· liczbę ilOŚĆ sZyi.ldego
nieszczęśliwych wypadltów o
wzroku stanowi dla niego właśnie I:(.wy!'h warnnkć,v. Zwiększa się 7(1~tać bardzo dalel.o prz?~unięt:l..
50 procent.
.
mom~nt Iiuiący.
I ci~nienie krwi i serce zaczvna aner· !\ie mało jesz('z0 up1ynie CZMU. zaSzybkość lotu bywa jednak prze-! ~!icznie pra('(.wać, pompując krew nim ludzie, urodzf'ni do cho(!zenil
Trzeci punkt projektoW!ln2j przez
f.T1I3ę francu3ką reformy stanowI. lIlIżnie zmienna skutkiem działama do·mózgu. Lecz gW!lltowny dopływ 1'.(0 ziemi, poczują się w pcwietrnu,
żądanie, aby badania lekarskie a.u· warunków atmosferyczny(h. zmia- 1 jeJ' wywołuje ob,iawy udE'rzeni::t I\:l ;uk w rodzinnym zywiole.
tOlllobili3tów IJ')wtarz:t]v ~i~ w pew· oy te wywoJują w organiźmie szyb- 1 mózg, dlialan.ie serc3. slab!]i" i na,
W. TAT.

l,(·częła kampan:ę na rzecz zWiQ trów, VI przebywa w ciągu sekundy in. starszy jest kbrowca. Automobi· niesienie i ob::tiżenie ciśnienia krwi,

kf.zenia kontroli sprawności fizyczkierowców sallrOchodo''Tch.

lIt;;j wśrćd

P~ZYCZYNY

KATASTROF.

Referat. wygłoszony w tej spr:>.·
wie na kO'lgrcsie "sportowej medycyny', odbytym w P:l1Yżu podczas
:światowej wystawy, zwrócił uwagę
lla okolkzność, iż na każde 100
lIieszczę~1iwych wypallków, związa
nych z ruchem samoehodowym, tyl.
kc' w pięciu wina spada na przyczyny "rzeczowe" jak 8tan drdg, brak
l'ygnalizacji, nieogroJzonc t'krzyżo·
wania, uszkodzenie motoru; .w 95
7.aś winni są ludzie, w czym w 70
wypadkach katastrofę powodują
kierowcy auta, w p0zostalych zaś
25 winui są. przechodn!€:. woźnice
konnych pojazdJw i zwierzęta.
KOllstrllktorzy l'umochodów dążą
0(' budowy wozów, ktćrymi potrafił
11y kir r )wać każdy, Lie wyłączając
r.lłodzieży. Jednocześnie coraz wię
k~za doskonałość maszyn i dróg
l'(·tęguje ehęć osiągania. większej
8zybkoś'Ji Statystyk!l. stwierdza, że
przytJa<!mjąca większość wypaQk~w zdau'l się przy szybl{oścl,

"rzekraczaJąceJ

60 kilometrów

na

godzinę·

Bezple'~zną. jest jedynie mOŻl'
fZ~'bkość, wynosząca 40 kil om e-

I

I

40-1

tJÓw. Nie zgodzi się jednak na nią
iuden automobili':!ta..
ROZW(lj techniki samochodowf'j pro·
wadzi do zwiększeni:! . -zł)V samochoclć w oraz ieh szybki i. ('0 rodzi
z kolei konieczność podniesienia
"jnkości" kierowców. Jakość ta. jed11[J l, jest tego rodzaju.
że stanowi
l O\MŻne nicbezpiecz2i1stwo zarówno dla nich samych, jak dla osób
p05tronnych, bardzo zn:tczny boParyż, 24 WTześ.nia.
wiem odsetek kierowców niezdolny
je!">t organicz!lie do kierowanh au·
Ponura i straszliwa wizja stat<:m.
je dziś przed oczami wszystJdch
Biorąc pod uwagę t:lki stan rz~· paryżan. "Vidmo nowej zawieczy, przepi.sy prawne wymagają, ruchy wdziera się natrętnie i
~)'y każdy automobili5ta. {losiadają nieubłaganie do wszysikich dory świadectwo złożonego egzamiuu men zbioroweffo życia. Fatalna
na prawo jazdy, został oprćcz teg l ) moc rodzi przedsmak lipco]loddany oględzinom lekarskim, wych dni roku 1914. Gdy na
stwierdzającym jego zdolność fi- horyzoncie Europy poczęły się
'l~'czną do wykonywania funkcji kłębić groźne chmury, brzemi-en
Iderowcy Procedura tych ogll~dzin ne w elementy poż('gi i katakli.
.:est jednak wadliwa, a wyliiki j~ j ZIIl1U.
z}.yt nikłe, aby mogły osiągnąć za·
N' estetv l ,. f r '
.,
llli,>rzony cel.
., I
J'. u s.n I7.~Jące. SI~
._
dZlS na5,trołe w Paryzu me 11·
Kandydat na auton.oblhstę sam waIT11'aJ'ą '1d t' . l
. I'·
b' l k
O l d .
III ,0,.,0 o
\ C l ponu·
1\ y J:era ~v 1e e. arz::t .. go ~ ZJ~y ~ą rych refleksji.
Odżywają.ce w
rl'\,?eld'lc l~wnebl °kgramchza J? ;kl~ o pamięci reminiscenCJe z przed
:-,twler zenla
ra u cec CH~Z 'l;Jgn 24 lal '''c' ska 'ą
"
t'
. k ł 1
śl
n
l
< J
na I1IS. a p\' flll li' .
JOl l ectwa, J,l
- guc lota.
epota, u.. czy na
"'"t
d .
h k .
.• prowd'
..
ę znow SlC
o.
1',1
tru mony ruc 'onczyn.
mo powtórzy"
Referenci wiQc zagadrIicnia fI·
. ' ....
7.\'tznej sprawności autoI:wbilisttw
Z~a SI5 ,,:.sz~·slko '~ Paryżu
wysunęli żądanie radykalnE'j refor· za~1.1era. ZYCIe ekononlJcznt' spa
1IIy, s~r0wad~'l.jąc ją do trzech rah~ow.ane. Zewsząd dochodzą
glćwnych punktów.
z~trwozone gl-osy. Każdy liczy
Po pierwsze, badanie spl\llwności SIę, z wszell~, ewen 1 ualnością.
fizycznej kierowców pl)winno odby- I ktom nast~,p:c mo~e lada chwi'
wać się w tych samych warunka,:h, lla. Pogl~blaJąoCa SH~ atmosfera
w Jakich odbywa się badanie stanu i wyczekiwania staje się niewypo
7.drowotnego rekrutów. lI·)kwvwu- wiedzianie ci<;;żka i irvtująca.r-1.1) T'TzeZ komi:;jc lekarskie. zło1.lua
T~rga ner,":umi, s.zamie dl() trze
ze iSpecjalistów rćżnych odlamćw WI, przyg'mata lllczym ołowin·
llIf'dyeyny.
na masa.
Po dn'gie, badanie mU:3i być bar·
Nakłady
dzienników parys.
dzo doldadn3, aby oczom lekarzy kkh Co dzień są wyczerpane.tito usz}a drobna nawet dolcgJiwoM:, Gd~' auta biur dystrybucyjnych
która moglaby w pewnl"j chwili sta lą przed kioskiem gazeto}'f1.erodzić się w chorobę, narażnją· w.vm, wnet tłoczą się przecho(l.
f'ą na n~e.bezpie:zeIl~t~o zarć.w~o me., po. ~rostu walczą o kolej.
:\Jltom')bll!st~, Jak l Jadąc-e z Dlnl nośc mIeJsca. by jak na iTJredzej
I,pohy. B3danb lekarskie musi być I nabyć ostatnie wydanie pjsm~.
połączone z tak zwanym badaniem, 'Vszystkie dzienniki
zar6wno
Ilsycho·fizjologicznym.
\ poranne
jak i poł'udniowl' i
wil"czorne, zarówll10 prawicowe,
DOSKOK \ŁOŚĆ MASZYN I NIE- ,jak i l wicowe są na miejscu
DOSKONAŁOŚĆ SZOFERÓW.
rozchwytywane prZf'Z tysiące
Kil'rl,wca samochodowy musi tl- 7,:.Jrhłanvch czytelników. Sprze/r.iC'c orientować się szybko w zmia· dawcy gazet nie mogą podoJać
It:lC'h warunków, zl!chodzą('~'ch czę- z powodu tej nle~.Jych[łne.f haus
610 podczas jaldy. ?I1u&i umieć szyb- sv. Przvir-Ii pomocników. rwł~57
kc i !;I'rawuie oceniać doznane wra- cza ci, którzy ma ią sw!'! s!oiska
7,f nla i stosi)wnie reagować na. nie. u wejścia z podziemnej kolejki.
Xie wulno zap,)minać, że gdy r;amoNa dworzec wschodni dą.gnq
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masy młodych. rezerwistów. Jak wnioskować można z t.eś
\V ręku walizeczka, w portC-elu ci pewnych stanowczych dezy.
wezw~nie wojs.kowe i bilet ko- derat6w,. spoleczeI'istwo fra-ncus
lejowy, u boku kroczy zatroska kie piGtnu.ie pewne metody dyny ojciec, lub strwożona matka. plomatyczne w Europie. Niekt6
Wolno zbliżają się d9 dworca. re organizacje spolecme o doMikzll.
niosłym zresztą. znac7eniu, zwra
A w hallu dozorcowym ruchca.ią się bez.pQ..~rednio do premie
nie do opisania. Co pare minut ra Daladiera, przypominają~
odchodzi pociąg w kierunku mu, ż-e wola wi~l\.szości we Fran
Metzu, Strasburga. C0Imaru .. \ cji pokrywa się całkowicie z ta
. Uodzi ludzie nie wyrażają ką samą wolą w Anglii, gdzie
swych uczuć. Ale twnr7~ ich od 1 premier Chamberlain poczyna
nr~wadza.iących sa blane, pełne zdawać sobie sprawę 7. doniosmutku i lęku i ukrywane~o bó słej wagi szerokiej opinii pubJj·
In
.
b
czn.ej
.
....
Mimo woli wzrok pada na wi
Na razie jednak nUJrty fran';Z!}·cy po~<;żnvch rozmiar6w o- cuskiej opinii kłębią .się nad ~'lbraz, przedshnvia.iący scenę od- mym dnem. Ale kaula chWIla
jazdu rekrutów na front. Zwar.
ł"
. h
o
g~OZI wy? ymę~lem lC . na p. te masy w wa~ocr1ach wychylają wIer~chmę. kazda chwIla, ka1;:
się z okien przedziałów. Czułe (~Y nIeopatrzny ge~t ?Y'plomacJ~
pożegnania, osla!nie pocałunki. fran~usko - h~:vtvJskIe.!
groZI
A przed obrazem napis głosi, potę~;l:'rm w)ładowamem na·
że malo\"ał go ojciec rekruta w ~(ro]ow.
pierwszych dniach wojny świn'
Krótki pobyt Winsto:na Cburtowej.
chilla w stolicy Francji dodal
\V całym Paryżu zakazane zo animuszu tym wszystkim pary. tały pub!j.~zne zgrom~dzpnia 1 żanom, którzy pragną nade
meetingi. Ale tu i ówdzie uka- wszystko poko.iu, ale nie zaakznją się teksty poszczególnych cep tują. go kosztem własnego po
rE'z.olucji, uchwalonych przez niżenia za wy"órowaną cenę.liczne organizacje społeczne i Wylra~ny mąt stanu \VieJ.kiej
kulturalne. \Vszystkie I~a ode- Brytanii, konserwatysta Chur·
zwy, rezolucje, apele i orokla- chill zapewnił demokrację fran.
macje żądają od rządu francus- cuską, k.tóra walczy {) pokój, 8kiego zaiecia godne.go Francji Ie nie chce go odseparować o~
stanowiska.
ideału wolności, ż-e demokracja

angielska czuje to samo,'francuska.
Paryż przeżywa dni wyczeki ..
wania. . poszczególne ~tronni
ctwa polItyczne odbywają. nara·
dy. "ysz:ystko odbywa ~lę dyskre!llle, .lak.by w ~aJe.mn!:y .. ~
Al~ odnOSI SIę .~r~zeme, IZ n~kt
dZIŚ we. FrancJl me chce z~\Ua.
n! gabllletu: w~zyscy bO~Ie~n,
m.e wyłączając l. r~dykalm.e .~
wIcowych, ?~ell1~Ją. n~l~z~c~e
powagę chWIlI; n!e n~1lle.J l~r
nak dals.za. ust~ph,,:ośc prcmj{'<
ra ~rytYJskIego moze. sp~w{)c10wac w obu zaprzYJaznJOllyro
krajach nieo~zekj,waIlą i ~wat•

I

towną reakcję.

A tym czasem Paryż prledsit
lk' śr dk' prof·i1nk.
Llerze wsze Ie o l
tyczne. W sieniach wszystldcJl
domów prefektura poli~ji wY-o
wiesiła barwne plakaty, lawie..
rające dokładne instrukcje dla
lokatorów domów na w"padek
bombardowania miasta. Szereg
punktów omawia szczegółow()
technikę stosowania maski ga'"
zo~ej. Komis~riaty policji rozd~.J.~ bezpłatme b~os~ury, o~la
WIa]ące zachowame SIę J)ar~żan
w wypadku nalotu aeroplan.ów
na Paryż. Wszystko tu Je~t
]:Irzewi~z~ane; i k.westia d.::kłry
cznoścl, l gazu, l wody, l da
chów ..•
Co dziej! furgony zaopatruJą
posesje mieszkaniowe \" J):a~cl,
Granaty nie rozpryskują się w
piasku ...
~.'

S!!dziwa dozorczyni domu, w
którym zamieszkują, polt witowała władzom odbiór te~o materiału i dodała bolesnym gło·
SE:m:
- Panowie są młodzi i dlatego brak im doświadr7eni'l
Ale mnie, starej, zapytJ.,ici ... co
ftl jesŁ wojna.

I

J. H.

--------
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DytVRY APTEK. - Nocy dzł
bt;dzi~
€a 0;--0 Z
'if'jszej dyżurują następuJace apteki: M. Kasperkiewicza. Zgierska 54,
pójdą
głosować bę ł!
A. Rychtera i Łobody, 11 Listopada 86, M. Zundelewicza, Piotrkowsię zasłużyli ojczyźnie
ska 25, S. Bojarskiego i W. Scha·
tza, Przejazd 19, Cz. Rytela, Koper·
Wczoraj o 10 rano odbyło się r stanowczy i społeczeństwo pol· nego, g<lyż wystąpienia te są nie c.fa i wszyscy ci, którzy przelali
nik a 26. M. Lipca. Piotrkowska 193, w hali sportowej parku Ponia· s,kie musi się z głosem tym po· odpowiedzialne. Rzeczpospolita krew za Ojczyznę nie pozwolą
A. Kowalski I S·ka, Rzgowska 14'. towskiego wielkie zgromadzenie ważnie liczyć wobec przeżywa-; związana jest trwałym sojuszem sobie Jednak narzucić kandydaczłonków Federacji Polskich nych dziś przez cały świat i POl' z wielką i dumną Francją i soju ! tów pl'zez żadne stronnictwo czy
REJESTRACJA ROCZNIKA 1920 Związków Obrońców Ojczyzny, Iskę wydarzeń o wrelkim znacze szu tego nikt nie jest w stanie partię. Kandydaci na posłów
i 1921. - W d:llU dzil:'iej:;zym win· poświęcone omówieniu między- niu historycznym. Po krótkiej rozluźnić. Mimo kalumnii rzuc'" muszą wykazać sic: czynnym u·
Li się stawić do rejestracji w wy. narodowe.' sytuacji politycznej mowie ślązaka zaolzańskiego , nych pod adresem Polski, do· działem w walkacII o Niepndle
dziale wojskowym zarządu m. LodzI oraz najaktualniejszym zagadnie p. CIANCIAŁY,
nagrodzonej trzyma ona zobowiązań swych glość w latach 1914, 1918 i 1920.
pzy Al. Kościuszki 19, mężczyźni nlom polityki wewnętrznej. Zgro hucznymi brawami, glos zabrał wzglę~m Francji i gdy zajdlie ł Tylko za, łużcni pOl:lCy będą
ro('znika 1920 i 1921. zamieszkalI l' madzenie ściągnęło kilka tYSię-1 prezes zarzą<lu wojewódzkiego I tego potrz'eha, zawsze pospie- I mogli w przyszłym parlamencie
liR terenie 5 komisariatu o nazwi· cy członków.
Federacji MEC. BOLESŁA\V szy jej z czynną pomocą.
walczyć o silną, wielką i mocar
:;kach na. litery L. L, M, oraz
Przebieg zebrania, jak i po- FICHNA, wygłaszając b. mocne
Z kolei mówca omawia spra· stwową Polskę. Członkowie Fe·
7amies!.kali na terenie 13 komisa-' wzięte rezolucje wskazują, iż mai i frapujące w swej treści przemó wy. wewnętrznej polityki i na· derą.c.ii będą więc głosowali, ale
riatu o nazwiskach na
litery się do czynienia z uchwałami wienie.
wiązując do rozpisanych wybo- lnie na kandydatów narzuconych
pd S do Ż włącznie.
doniosłej wagi. Szczególnie cie·
Mówca piętnuje głosy niektó· rów parlamentarnych stwier· I ale na ludzi zasłużonych, cieszą
_ - - - - - - - - - - - -..... kawie przedstawiała się część rych francuzów, którzy pTzez ra' dza, że b. wojskowi, zrzcszeni. w I cycb się zaufaniem społeezeó·
i zgromadzenia, gdy dyskutowano dio postawili Polsce niesłuszny Federacji, wobec apelu prez y -, stwa.
nad stosunkiem Polski do naszej i niedorzeczny zarzut, iż w cza- denta Rzpmej prof. l\fościckie.
.
•
i 8O.łuszniczkl Francji, oraz część, I sie nawały bolszewickiej woj· j go i Wodza
Naczelnego mar·: Po I?OWlC mec. Flchny, która
ł.
'poświęcona wyborom parlamen- sko nasze uciekało przed koza- szalka Śmi'głego Rydza wezmą, b:v:ła CIągle prze.r'y wana ~klaska• • • I tarnym.
'karni i że tylko dzięki pomocy I udzial w wyboracb. Federaeja mI, z~romadzellle POWZ1ę!O reZgromadzenie zagaił prezes za l generałów francuskich Polska maje sobie sprawę z tego, iż u· z.oluc.Ję w !ym dt;chu, konczącą
W s~~ mieszkaniu. przy '!lu:y rządu grodzkiego Federacji P. I wyszła z wojny zwycięsko. Mec. becna ordynacja wyborcza musi SIę słowamI: "stajemy do ul'ny".
Rzgowłsltle~
239, .po. kłó t nl. e.~.
FORNALSKI
być zmieniona i J'eJ' rP'nrczentan!
Odśpiewaniem
Pierwszej Bryga·
targnę a Się na zycie
an·
, który Fichna podkreślił, że ~ołeczeń~ł'
~ł'
•
•
ł , I Z . O . O. p.
4 2 l ..,..lamSętzem
sława DROtDtEK, zażywając kr_ot. ł podkTeślił z naciskiem, że głos stwo polsllde nad tymi zarzutami ci w nowym seJmie będą wal-I dy z'umkmęto zgromadzeme.
Zami'eszkala przy ulicy Granieznej b. Oóbrońców Ojczyzny musi być przechodzi do porządgu dzien- czyć o nową ordynację. Federa(gl
3\1, 30-letnia StanJslawa TYRA, spadła
ze schodów i doznała złamania żeber
oraz wewnętrznego krwotoku.

Byli wojskowi

do wyborów, lecz
którzy dobrze

tylko na kan ydatów.
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Wczorajsza
·
ziela
Dzed vborcza
sejmowych
3 brygady urzedników rozpaczel, prace nad spisam- WJb

Na ulicy Wólczanskiej został Da-I
i pobity tępymi narzędziami
a4·letni Stanlslaw KUBIAK (Pozna6. ka 45'.
Na ulicy Rokicińskiej kilku osobniliów napadło .DI!.32.1etniego Roberta
Wczorajsza niedziela prZed-) Praca nad s,pisami potrwa 8 ma się od udziału w wyborach
BAJER A (Roklcmska 20). Został 00 p o '
"
kłuty nożami. W stanie beznadziejnym wyborcza przeszła pod znaJucm dm, po czym zostaną one pod· do izb.
przewieziono Bajera do szpitala.
dałszyeh przygotowań łechnicz' pisane przez prezydenta GodSzczególnie żywo kwes!ię tt:
·
K
ł
j
St
~- h nych do wybOrów parlamentar./lewskiego . wręezone przewod. omawiały władze na'czelne Niel
P ny u ICy ana owe na OABe
dzie I-l. uynne b
'
•• .. miceki e..ł S oc.~a
• I'iS t yCZ11ej• par t'i
wynikła bójka. w t.rakcie ~tórej
nych. Mi
mo '
~le
y mczącym
o k ręgowych k omlsJl
I
wużnie ranni zostah: 26-letm Wadaw lo biuro reJestracYJne · wybOI'- wyborcz)lch.
Pracy, kt6re zebrały się na spelmzuszI?WICZ (Gda.ńska ~50). St~an ców senaeklch w gmachu rady I Okręgowe komłsje w gmachu cjalną naradę w Łodzi.
?U~DZINSS:[ (Stoki, SWlętokr~.kIt mIejskieJ.
sądu okrt:Jgowego były takie
Decyzja endeckieJ "Pracy Pol
!H) I 30·1etm l\nee~sła,.. TOSlK (pod·
.
.,
.
rzeczna
5).
Pracowat y
r6wme1
re feraty czynne. Dysk u t Owano szczegól- sk"'"
te] w s.prawle zl.gnorowanm
'kI
wyborcze, które
uruchOmiły nie nad trehwałą rady naczelnej wyborów, nie wywarła na ni"
. bó·k··ak
Of larami
J I, J a wynl a przy
nns, na mOCy której par tła t k'lm Wlę
. k-szego ",!,azem3,
. .pome
.
ul. Czerwonej
2, padli 24·letni LueJaD. lny b rygad y nrz~ ó w d I a o- Cle
PATKA (Orła 23) j 29·1etnia SahlDa \ pracowania spisów W)'bOreów weimle udział W' wybOrach sa- waz wszysey zdają sobie spraBARTNICKA (RzgowoSka 151).
sejmowych.
• morządDwyeh, natOmiast wstrzy wę z zaniku wpływów Stronni·
p rzy u1. Lagi ewn ickie j 58 doszło do iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dujki m;t:dzy kilku pijanymi mężczy.
;mami. Ranny został Edward STYpadnięty

ctwa -al'odowego i jego agentul' zarówno w Łodzi, jak ł w
całym kraju.
Dzisiaj

po.,

związków

czych i nra('?wni-czycb p:erwsze
zgromadzenia, r:elem dokonania
wyboru delegatów dO okl'ęgo
w~'ch kOlegiów wyborczych d.
sf'.imu. (gl

I

Zlot

CZYŃSKI.

"I

l
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mlodzież,

Defilada

Alejach

Polic;a

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

.,P Ił A CA"

Kursy Zawodowe żeliskie
przy Tow. Szerzenia Pracy Zawodowej wśród kobiet iyd. w Loda
Wólczańska 21, tel. 167-1S
przyjmuje zapisy na nast. dzłałJ:
1. Sztuka stosowana - hałclar·
stwo.
2. Krawiectwo damskie - króJ.
O godz. 15-e.l na stadionie
3. Gor.,cciarstwo .- krój.
ŁKS odbyły się zawody spOrto4. Bieliź!1hrstwo - krój.
we z udziałem klubów rObotni5. Modaiarstwo - kapelusze.
uych z całego wojewoozb'a o6. Ondulacja.
raz pOipisy artystyczne orkiestr,
7. Manicure.
chórów i sceny robotniczej
Sekretariat
ezylt.ny w gods
U. R. (g)
9-13 i 15-19.
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

rob t icz

W czasie wynikłej bójki na ulicy
tawadzkiej poturbowano 38-letnieg)
Wlu(lyslnwa CYLEWSKIEGO (Brzeziń
w
Kościuszki.
ska 90).
W Al. Kościuszki został napadnię
ty i pobity tępymi narzędziami 2;'j·let·
Hi Szlama GROCIK (11 Listopada 6).
Wczoraj z okazji zakońeze-I okręgowego komitetu robotniPrzy uJ. Zielnej 4 został przejecha· nia Miesiąca Modzieży odbył się cz,'jo PPS, po której pOcbód
n" przez wóz 6-lelni Jan WOŹNIAK. w Łodzi wielki okregowy zlot l ruszył w kierunku pOlesia Kon
. a ulicy Piotrkowskiej 176 rozkle· młOdzież~ rObOtnicze 1 z terenu stantynowskiego, gdzie o godz .
jacze afiszów wszczęli bójkę z dozor- całego województwa łódzkiego. ll-ej rozpoez~o się wielkie zgro
cą tego domu
39-1etnim Stanslawem
Uczes~nicy zlotu w liczbie kil modzenie pod ~ołym niebem.
IHH1ANOWSKJl\f. W czasie bijatyki
IPO złożeniu wiellców na grozostał ranny Romanowski. jego ż()na. ku tysięcy osób zebrali się o g.
38·letnia Anna, oraz 36·1etni Stanł g rano w Alejach Kościuszki. -- bach bojOwników o NienOdleg,law KOPCZYŃSKI (Ogrodowa 24) i Nad stłoczoną ciżbą ludzką p.o. łOść roku 1905, młodzież złOŻyHl·letni Henryk BANA SZCZYK (Wneś wiewał las czerwonych szlanda la uroczyste przyrzeczenie na
lIieilska 15).
rów i flag organizacji młodzie· wierność sztandarów.
Przy ul. Leszno 4ł pobito 3S-letnie· zowych IPIPS.
Zgromadzenie zostało um;:u Leonarda WIERZBICKIEGO (6-go
O
gOilz.
lO
rano
odbyła
si,ę
de
I
knięte
odśpiewaniem: Czerwone·
'iicrpnia 96).
filada młodzieży przed siedzibą' go Sztandaru.
. '{a ulicy Zgierskiej został napadnię· , . .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiii..
l)' i ugodzony nożem w klatkę piersio'
wą i głowę 21-letni Waclaw S'fĘPIEN
(Czarne.~kiego 16).
Przy ulicy Lagiewnickiej 90 pozogromadzących sit: na wiec endek6w
stawionI' bez opieki 5·lclni Jerzy Z.\•
.I ĄCZKOWSKI wpadł do studni. Dziec
Jak Już do,'1osili§my, lćdzkie wla 'l 'honym lokalem zaczęJy SIę groma.
Iw przewieziono do szpitala.
dze wydały zakaz odby<.'ia zapowie- dzić grupki endeków. Zjawiła się
Przy zbiegu u1i1:: Piotrkowskiej i Na f ~zianego pnez Stronnictwo Narodo I lłolicja, która gromadzący<.'h się roz
wrut rowerzysta najechał na. ~~.l~ie I we w Łodzi wiecu, który mial się I proszyła.
;::~. Szymona ROZEN"; . (Kllmsklego odbyć w sali Stowarzyszenia Śpie·
Kilku osobom sporządzono pro·
13,)). który zosŁał p()wazTIle ranny.
waków przy uli<.'y 11 Listopada 21.1 tokuły za tamowanie ruchu ulicz.
\\! parku "Zródliska" targnęła się na
Mimo to, wczoraj, przed wymie·1 nego. (I)
ivcie 23 letnia Franciszka KOZIEJ z
:~alisza. Przyczyna samobójstwa brak
pracy.

odbędą się w ae...egwl
i or~aniza~.\i robO~ni

•

- Zgromadzenie na grobach
bojowników na Polesiu

T.I

Prof. HALPERN
Zapisy na lekcle muzyki

aL 10$(IU5111 53
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rozprosz"ła

"dzień DrOpaga

d, L.O.P.P.

Łodzi
'łych działaczy na polu obrony pru
ciwgezowe) i przeciwlotniczeJ.
O godz. U·eJ rozpo<.'7.ąl się pocbM propagandowy służby OPL "
maslt2ch gazowych do Pl. WoI,

Przebieg wczorajszego obchodu w

w związku z obchodem XV Ty·
godnia Propagandy lOPP wczoraj
z samego rana miasto przybrało od·
świętną szatę. Przed domami wy·
wieszono flagi o barwach n:trodo·
wych ł LOPP·u. Na Placu Wolności Do~('ł.
ustawiono piękną dekorację, oraz 1
.
Usiłował odebrać sobie życie w bra
pr.zy ul. Południowej 27
sam"lot. Z wysokich ma~ztów zwl- . CzlOIlI:owie LOPP, druzyn rob.ot.
wic dODlu przy ulicy Malej 2, 36-1etni
j fi g i Zw acaja uwagę transpa. mcz;\'ch I t. p. w maskach przeCIW'
Peliks
N.\.PIERALSKI, bezdomny.
Wczoraj o godzinie 11.40 wezw:ł-l drzwi wejściowe. Szybko zdołano led ~ea ą a ':"Pis~mi ';ropagandowvmi. gazowych i ubraniach przeclwipez .-..
Przyczyna - skrajna nędza.
lIO straz ogl1~ową do pozaru,
jald lJak sytuację opallo'\vać. Juz po póJ. r IJ y
•
ryłowych rozrzucali z pojazdów u·
Służąca lE'karza dentysty Mikulickie wyniki na terenie posesji Goldfede· godzinie pożar, zapowiadający się
Uroczystości rozpoczęły tiię o 9-ej lotki propagandowe. W Itorowodzie
go 26-1ctnia Stanisława BĘDKIEWICZ ra przy ulicy Południowej 27.
groźnie, został c:1ł!mwicie ugaszony. rano nabozeństwem w I<atedrze śW. 7wracal uwagę ~amuchód firmy J.
(CE'!(ielnianu 38) targnęła się na życie.
I
zaiywajolc dużą dozę karbolu. Odwie.
Na miejsce wyruszyły 2 plutony.
Wysokość strat nie została nara· Stanisława Kostki i nabozeństwa- John. Kar~e!'l.a nakryta brezentem,
ziono ją do szpitala.
Pożar powstał w mieszczącej się zie ustalona.
I mi w świątyniach wszystkich wy· zywo przypont'n;).ła olbrzymią mas\\" domu przy nI. Legionów 12 od tJ:l tc.'j posesji farbiaml \!arobkowej;
:I:
znań.
1kę przeciwgazową·
przewodu kOOlinowe30 zapalił się CI.i1:t SzaJniga. Z r.i~l,stalo"ych do· II Wczoraj wt:czor~m powstał p o .
Po p'lludniu odbyły się zawod,
d:;<,h. Straź ogniowa szyJ)ko poiar u- tąd powod<iw zapali~a się bef'z);a Z zar w dom'. mlcszJu~ll1ym przy ulicy
Po n:lbołenstwte odbyło się po- mar"zowe druz,rn w maskach prze
(1)
I farba Ogleń natrafiz'ąc na łatwo. Nowo·Zarzewdti~J 25 Od "rz~wodu ś;vię::cnie szt:mdnru LOPP, PO!'iCZO- ...."
b. •
gasila.
b'! .
idzi' . .
WIa dze ",wgazowye
~4
'U~
8~".~~.. palny mater:ał, szyblro się rozsze- kominowego zavaUła się ~dana. ne z w ,~ruem gwo
•
..OFIARA. DANA 1:EBRAKOWI, rzał. Ratunek był utrudniony, gdyt I Straż ogniowa szybko pożar uga· ' LO?P zł~zyły następie ~lettlee na
W ~itl~ch wy~Wlettano bpeclaln~
NIE PRZYNOSI I(ORZYŚCI I fabryka była już zamknięta.
I siła (II
płycie Nlezn.anego :tolmerza. ~o. , dodatki hlntowe o charakterze proSPOŁECZE~STWU".
Straz .... rullszona była odrywac
_ tąm nastlunła dekoracja ~uzo·1 pagandowym.
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Łódź,

dnia 26

września

1938 r.

ag slaw·a 4:4 (2:1)
2:0, ale na kilka minut przed
mieli przewage 1bramki

Prowadziliśmy już

końcem goście

2"6""
Na stadionie Wojska Polskie
w Warszawie wobec 20.000
widzów rozcgrany zoStał mię
dzypaństwowy
mecz piłkarski
PO'lska - Jugosławia o pucbar
króla Piotra II-go. Zawody zakończyły się wynikiem nieroz$trzygniętym 4:4 (2:1).
~o

WSTĘPNE

UROCZYSTOSCI.

wir:;::w:~~a::~~~~;:~el~~

gosłowiań.ska. Goście ustawiają

za""i6dł

atak. a

cem pierwsze i połowy ',,",olff ze
spalonego
strzela
pierwszą
bramkę dla Jugosławi'. ~zin
bramki nie uznaje. W 44 minucle Jugosłowianie pode.tmują no
wy atak na bramkę polską. Wolffznowu otJ'zymu.ie piłkę I
prowadzi l!l z p,oIowy boiska,
strzela.tąc następnie nle do 0-

dobrze

grały tyły

bl'ony.
.
, k~.
BRAMEK PO Pn,ZERWIE) W 13 minucie . Piofttck z prze
Po zminuie pól przez pierw-I boju uz 'skuje znowu nrowadze
sze minuty obie drużyny prze~ nie dla P.olski.
prowadzaJą szere!-{ ataków, nie
W 5 minut później Woelker
uwieńczonych bramkami. \V 7 znowu wyrównu.i e.
minucie za faul Góry sędzia
Dwa następne ataki urzeprodyktuje rzut karny, z którego wadzone przez Wodarza i Piont
Kokotovic zdobył rn~ą mam- ka załamuJą się na doskonałej

PIĘĆ

I

."lft

lo'. 1 . . . .Pol

I

obronie gości. W 25-c.ł minucie
Wolff po solowym przeboju
strzela czwartą bramkę dla J u fosławii, zdobywając po raz
'lierwszy prow adzenie dla gośei
(stan meczu 4:3).
W 39 minucie atak polski
nrzeprowadzony całą linią uwieńczony zosta.le sukcesem. Wostal strzela na bramkf"_ ale

I

B CJa·.l
(t . l) :r:;:[łk:r~';!,dafeiO~~tn:;:~-i:
iii

mu, który w yrównu.ie.
W ostatniej minucie WiIiPierwsza nasza ' porażka Z · tym przec.i wnikiem .
mowski ma jeszcze okazję zdobycia zwycięskiej bramki, ale
przestrzeliwn.fe·
OCENA OBU DRUŻYN.
Na stadionie wojskowym w I Łotysze jako dl'użyna są bar-I Mrugałla broni jednak brawuroOgó]nle biorąc jugosłowianIe
Rydze wobec 13.000 widzów od- , dzle.i zgrani, walczą bm'dziej a- wo, a obrona jest zawsze na po- byli nieco lepsi, a przede wszybył się międzypaństwowy mecz I gresywnie, ponadto górują znacz sternnku. Łotysze mimo ogrom- słkim szybsi od. polaJrAf",. Najpiłk~i pomiędzy drugą repre- nie w pojedynkach. Ataki gO'SJlO I neJ przewagi nie mogą uzyska~ bardzie.' podobał się prawozentaeJą Polski i reprezentacją , darzy suną wciąż pod bl'amk~ ' zwycięskie.' bramki i od 30-ej , skrzydłowy Sipos. Doskanał,
Łotwy. Zwycięstwo po raz' polaków, ta~ ~e llasza obro~la minu!y zwalniaJą n!eco tem,!o: j był również le,,:oskrzydlO'WY
pierwszy odniosła Łotwa w sto- bramkarz są CIągle zatrudUJt'UI.! tak, ze gra sta.~e SIę bardzIe.. Woelker. Z " ezników r.ajlepPolacy dość f'nergicznie si~ jctl· otwar ta. Łotysze są jednak w ' szy był Anto]kovic i doskonały
sODku 2:1 (1:1).
SKŁADY DRUZYN.
• Boisko było pięknie przystro- Jlak "o{lgJ'yzają" j nic.lcdn&krO'i-' (lalsz) lll ciągu bardziej agre- strzelec Wolff. W pomO'cy naRenrezentacje wystąpiły w na Jone flagami wszystkich państw! Inie zagrażają bramcc mif'jscO'- ' sywni.
leży wyróżnić Kokotovica. stępujących składach:
z którymi lotysz.e rozegrali do- wych.
W 43 minucie kierownik ata- Obrona na poziomie. Bral..lkan
.JUGOSŁA WIA: Glaser, Ma- ~yebezas mee~e ~Ił~ars~~. W lo
W 26-ej minucie Vanas zdO'by . ku lol:r szów Szajb lis uzyskał Glaser był świetny.
\tosic, Huegl,. Lebner, .Jazb!n- zy honoro,,:e~ zajęlI mIejSCa p~- wa
tlru<1ą bramkę dla ł..otwy, ustaZ polaków l\fadejski grał niC"
.,Ak l{okołoVIe: Sipn" ... --ntk seł R. P. mIUIster Klopotowslu,
. e
•
•
I·
. ił
ł
"'" •
, •
.....,.I.JG'>
,
•
J PJERWSZY PUNKT DLA LO- łając wymk cJma.
CO nerwowo, a e me zawIU an
\Volff, AntolkovlC, Woelker.
konsul Ryniewicz, mimster Ber~
Ó
jednej bramki Obrona była do
POLSKA: Madejski, Szezepa- złns i gen. Bertis.
TYSZ W.
ZASł.lUŹONE ZWYCIĘSTWO bra. 'Pomoc 'niena4zwyczajna,
niak, Gałecki, Góra, Piec 2, Dyt
Po powitanłu odegrano hym- J ale Ilasza drużyna się nic pe.sz)'
ŁOTYSZÓW
ale spełniła swoje zadanie. _
t ), Piec I-szy, Piontek. Korbas ny narodowe: Polski, Łotwy i ' i podejmuje szereg nO'wych atuW ataku Wodarz i Wilimowskl
•
Zwyei~stwo
było
(.lO kIlkunastu
mt•! 'orłach zastą- F'
'mI an dli (na cze ść·
sędzIegO fin- k'
ow na b ramkę gospo d arzy. A - ci'
'1 " łotyszów
P
. I' zo-. byli zbyt nieruebliwi. Korbas
uił t!o Wostal), WUimowski, na AoIta). Drożyny występu.ją tak jednak gra zbyt chaotycznie p ~lI e ~a~ u1.~ne. yzewaza I ~~. raczej zawiódł. Nieźle zagrał
Wodarz.
w zapowiedzianych składach. Jc i dopiero w 34-ej minuCie u{laje ~la po a am zarowno.w po c, Wost~. Pice był lepszy w pierw
a
Zawody prowad:zi sZ\\'ed Ek- dynie łotysze po przerwie sta- się Habowskiemu z podania Ły- Ja~.l lM!d ~ramkąZ Gr'~łI~l łbt szej połowie. Z eałego ataku naj
linde
wia.tą oa środku SzajbUsa.
ki wyrówna~ .. Od tej chwili po- :~ ~.czDle • epsza. e;L: k y lar lepSzym był bezsprzccznre Pioo
Plel'Wsze minuty wykazują, lacy grają nieco sprawniej.
ej \Vy~ownany.
ęs ę po. a- tek.
POCZĄTKOWO JUGOSLAWIA że
kó", zawIUił przede wszystkIm
Sędzi b d
doh
MA LEKKĄ PRZiE-V AGĘ
ŁOTYSZE DĄZĄ ZA WSZELKĄ
Nlesteł~, po zmianie pól, kle- l onpad, w którym na.islabsi byli
a ar zO
~.
I
•
CENĘ DO PRZE
MA
dy spodZIewano się, ie polacy SehaetIke I Artur. Gcndcra był
•
_
" W pi~szyeh mlnutaeh zaŁA NIA PAS zagrają znacznie lepiej, następu-' nieco lepszY, a skrzydłowi Łyko I
z.nacza Się lekka nrzewaga JoSY PORAtEK Z POLSKĄ·
je zupełna zmiana sytuacji Ło-' i H b 'k~
k
I' b k . _
.
~o3ła~ii, które., nilkane . są Ataki Ich wciąż docho~zą do tysze opanowali zupełnie' boi-' kie': ~;i~~ sa:;od~:I~e.r~ie~:- .W Bukareszcie wobec 3:>.000
uaogoł szybsi od naszych. - , bramki polaków, stwarzaJąe eią sko a przewaga ich okresami sta I ~ o
J
J wldztJ.w rozegrany został mIędzy
W trzeciej minucic WolU prze-, gle niebezpieczne sytuaeje. Pola 'e si ę
nlataj
ea
y.
państwowy mecz piłkarski Niem
zyg
dostaje się pod bramki pola-I cy grają zbyt wolno. Poza tym · J w cf" 20 mi:ut'
Po przerwie atak polski zupełicy - Rumunia. Niemcy odnioków, strzela, ale ni~ trafia do przetrzymują zbyt długo Piłkł.J
ągu
nie się rozleciał. Pomoc nasza sły zdecydowane zwycięstwo w
siatki. W minutę później pOlacyl~nędzy poszczególnymi częścła- BRAMKA POLSKA JEST W była nieda. Obrona bar(lzo dO-/stoslm'k u 4:1 (1:0). Jedyna bralll
)J'zeprowadzaJą kontratak, W~ mi drużyny powstają eiągle duOBLĘŻENIU.
bra, a bramkarz doskonały.
ka dla rumunów padło. przy st~
dnrz strzela. Korbas przedłużn że loki.
atakowana ze wszystkleb stron.
nie 4:0 dla niemców.
)}i l kę, ale G]aser doskonale bro
u i Jugosłowianie przeprO"l'aIbają szereg nowyeh ataków,
ItI , (,brona wy.iaśnia sytuaejt:.•
Gl'f iny strzał Antolkov!ca hro ·
li doskonale Mat1e.ts~t. Z pola·
k{~' Piec i l'iontek doe'hod,l;~
do hramki .1ugosłowian, ale nł~
Ut zynaro owe m1s rzos wo
o Zl Z o y ł ar o an ene z open agI
ullr..ie im się zdobyć punk to.
ski ma podobną do Andersena
W Heltmowie, w~beenośei oPROW ADZ EN IE ZDOBYŁ
lisię rekordową. Wreszcie Swiąt
koło 5 tys. widzów
rozegrany
KORBAS.
kowski i Osmólski wc wszyst,
został nieoficjalny, ale faktyczW S-eJ minucie piłkę dostaj"
ki~h biegach byli asliatni.
ny
międzynarodowy
mecz
kotar
F' ionłek, który poda.le ją KorCzasy wahały się od 13 do
basowi i ten ostatni strzela nit'- ski: ~ania- Niemcy - Polska,
nchronnie, zdobywaJąc prowa" który zakończył się dla nas
13,8 lSek.
tłzcnie dla Polski. W kUka mi- smutno, nie cdE4iraliśmy w nim
MIĘDZYNARODOWY HANDi.
nut I)Óźnie.i KOrbas zostaje eł~
CAP
kO' konhtziowany i znie..siony f! bowiem ładnej roli i byliśmy
wygrał
JE:drz~iew&ki,
który nł
' O'iska. Jego miejsce zajmuje racze.i tłem, na którym odcina·
16QO
mtr.
otrzymał
od
Nielse n a.
ła sil! kJasa go~i zagranicznych.
W osła1.
Schorna,
Gene
i
Kupczaka
"for"
,T:łk się później okazałO', Kor'V tych trzech lVypadkaeh,
b as złamał nogę, przy czym kiedy Kupcza1\: i Jędrzejewski
100 mtr.. Skreczmeni widząc
zwrócić należy uwagę na fauJ,
bezowocność wysiłków. zrezYf;wygrali swe pojedynki, przeciw
że dużo czasu upłynęło nim poTlowaIi z walki. 2) Osmólsld
śpieszO'no mu z pomocą i dopie- nicy między sobą załatwiali ra (110 mtr.), 3) Horn.
"o s ędzia p. Eklund osortiśeie chuqki, wzajemnie się pUnująt.
i Jędrzejewski.
przyniósł ławkę, na które.i nło- i pozw·oljli nam na to.
WYŚCIG GO~CI ZAGRANIC1.•
żono graezn. Po tym dOpiero na
.
NYCH
noszach zniesiono Korbasa z bo
TrÓJmecz rozegrany 'lOiSliał w Hasclberg i Puran, dallSze (po 8) jeden z Haselbergiem, res7t·~
był
potwierdzeni
em klasy NielKupczak
i
Hmn,
jeszcze
dalej
ma
na
rozkładzie.
Nielsen
Ir7.yisk:!.
r ramach mi~dzynarodowych mistrzostw Łodzi na r. 1938-1939 (po 7) Jędrzejewski i Andersen, krotnie wygrał, ale b:ył ostatni senn, który wygrał ciek awy
WILJMOWSIU STHZELA DR U- Tytułu bronił .Jean $ehom (te.- wreszeie (po 4) Swi~f;koW1s,ki i w wyścigu, w którym zwyci~7. len bie~ nrzed Eriksonem i Pll .
G Ą BR AMKĘ·
"oroczny mistrz Rzeszy) ale ni(~ Osm61ski.
cą był Jędrzejewski. JJns~lh('r~ rnnem. Czas 131.
,V 37-(' ] wip, d e n astCpuje 3 - n
. '
••
\\' yścig dystansowy o nngr n •
DruzynOWe mistrzostwo Ło- przegrał do NieJosena i Kupczo '
f"... k .Tlł ,.,('o~ł
'" ."
b ra nI'k'
ohrol1lł. zd ohył ~o bOWIem dnń" .", Ił na
~ pod~
firmy Stomil w:Y ~rał De r "'i dzl w 8CSIlastu biegaeh tr6jko. ka. Schom u.legł Niel'Scnowi i
la 'ów. alc :VpeJ k<'ł' traf ' ~l w siu czyk
wyeb wygrały Niemcy
Gene. Puran uległ Nielsenowi i sii'lski (ŁTK) 28 p. przed Szmid
'H' k. lV m'rm
p óźn ie.i konłrCARL JOHAN GENE.
af:!k P ohdd dGsh ic si~ po(1' który w czterec~ slartach trój- po niesłychanie zacię·tej walcel Gene. KtllPczak b:ył dwa r37.y teru.. (ł ,TK) 27 p. i "'ójcikipm
brllm k'" JlJ(~t).'''uw ii i 'Vilimow- kowych był trzykronie zwycię7. z Danią i przed P.olsk, w slos. zwycięzcą i dwa razy ostalnim . Rapid 25 pkt.
. 'k i n !}d wyższa w""l1i , do ')'0 dla
..
.
.
Pol'lki. ·
.'
. . . . cą l raz tylko przegrał do HaseJ 38.35:23.
~ Horn był we wszystkich bie'Vyści.g
premiowy dla mło 
Przebieg tego główne!.i;o hie- gach drugim. Andersen ieden dzieży wYKr.aJ ,.Jerzy - J erzyk"
PIE '~ \'87 ~ P
'H( 4.. HL\. .lP- berga. Z jednakow4 ilo~('ią
GOS .AWIJ.
pun któw (po 10) drugie miej. gu dnia był wyjątkowo intere- bieg wygr ~ l. ra z był c1ru&rim i (ŁTK ) in p . przed SZC'llhok"m
Na kilim mi nut przed kOIi- sce obsadzili: NicIsen, Schorn, sujący. Gooe przegrał tylko nu d'W~lk-rotnie o.sla.tlli~. 'Joędrzejew (Rap id) 21 p.
się półkolem

i

wiJtają

pubIiczność. Następnie wchodzi na boisko drużyna polska również go
rąco witana przez tlum!.
Zawody rozpoczynają się od
zwykłych przy międTynarodowych spotkaniach uroczystośc·ach. Po odegraniu hymnów
narodowych, pow~taniach wzajemuych, wymianie kwiatów i
t. d. rozpoczyna się wlaki~'y
mecz.
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Rekord świata
VI piedoboju
usłaliła

Walasiewiczówna

w

Grudziądzu startowała Walasiewiczównll, która ustanowiła no-

Jaz
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Bellen trzeci "" na-

jednodniowa jazda sie 716 klm. (w tym około 70
Automobilklubu klm. po drogach gruntowych),
Po.Lskl, ktora. odbyła się. wczo- próby szybkości na jednym kirał' zgromadZIła 29 wozow, po-tlOmetrze ze startu stojąceg'o o d.'lIeLonych na cztery klasy. - raz próby zrywu i hamowania .
W czas·ie jazdy okrężnej wyZa,,:od:y składały . się z jazdy 0kręzneJ na traSIe Warszawa daTzyły się
KoweI - Włodzimierz - LuDWA WYPADKI.
bartów - Kock - Miłosna Pod Warszawą Henryk SchoIl
Warszawa na ogólnym dystim- z 1!9znania lIa Wandererze

,

OW
orli

ma-! Osiągnął on przeciętnie 89,9
wy- l klm. na godzinę. a punkcie kon
wy- trolnym w KOwln w odległości
padkOwi Jan Dąbrowski z War 1 322 kIm. od Warszawy, miał on
wy.
szawy na Skodzie. 'Vpadł on na przecię1ną ~ntasłyczną szybW poszczeg61nych konkurencjach
kamień i uszkodził sObie przód kOść 106 klm. na gOdzinę, któWalasiewiczówna uzyskala następu
wozu, tak, że musiał również rą to szybkość mU$iał po tym
jące wynlld: 100 m. --12 sek •. sl,ok
zrezygnować z dalszej Jazdy.
obniżyć.
w dal - 5,97, rzut kulą - '10,43,
REKORD TRASY
Na drugim miejscu znalazł
skok W7.W}'z - 1,35, rzut oszcze·
ustalił l\Iazu~k na ChevrOlet.się Ripper z Krakowa , który opem - 38,94.
siągnął na
Lanci przeciętnie
Poza (conltursem Walasiewłcz6w83,7 klm. na godzinę.
1Ia startowała Jeszcze na 200 m., uTrzecim był Stankiewicz na
zyskując czas 23,8.
IL and 81 k lm. na godzinę, a
pod hasłem: "Nieśmy najszybciej pomoc lotnikom stratosferycznym" (,:;warlym
Pronaszko na Fiacie
1100 - 75 klm. na I!odzinę·
Automobilkl ub P olSk'I W ZWląZ
' lut' rozpOClme
.,
. Iot, połozeme
. ..Jego
••
.
W PRÓBIE• SZYBKOŚ CI
swoJ
s.ę do Kralwwshego
Khtbu Au toW rzuc I e młotem - padł ze startem balonu "Gn:iazda Polsld" będz~e ustalone przez radiostacje. Ko Illobilowego, jako jednostłd najbEi - najlenszy CZ:1 , "" n "skali (wyniki
W Łodzi
do stratosfery ~rz~dził ostre pog?- l l~umk~t~ t~ po~wolą na poru~za~ie szej t.erenowo miejsca .,Gwiazdy nieoficjalne): 1l ~Iazurek na
W dniu wczorajszym odtiyly się łowie automo~iIistow całego. ~raJIt, Się mmeJ wlę<:eJ za baloll~m: Idory Polskl" z proPoz~'elą ll.ięcia właśc'· Crcvrolet - 91,3 kIm. ~odz. 2)
na boisku Wimy mistrzostwa lekko-I pod hasłe~ "nteśmy najszybciej p~ . [ Jirzeby~aĆ będzie w powietrzu ok. I wej orgilnizacji w swe ręce. Kra· l 3 ) Bellen z ŁOdzi na Chevrolc>·t
kow~ ki Klub Automobilowy podjął i Polturak ze !Lwowa na Lanci.
atletyczne okręgu dla Juniorów (po moc Iotmkom stratosferycznym. 9 godzlD, a ~atym do godz. 14.
raz pierwszy w Polsce). W mistrzo. Termin lotu nie jest wpra,,:dzi~ je·
Automobilklub Pott:J{i. nważaj~c !oię tej misji i zavrosił do współpra- Ohaj uzyskali po 88,2 klm. godl.
stwach wzięJo udział 27 zawodni- tlzc:ze oznaczony, al~ ~apowledZlan~ zare~vl1ie~ie tonikom. maliS~?1l'll. 1 I:;r SIąsld A. P. i Małopolski K. A. 4) Ripper na L~nci;!-- 87,8 klm:
ków, a wśród nich wielu z prowin. zostanie w przt"ddzlen startu o go beZplCCZe115twa za 'iłuzbę w~'zszeJ
Automobilldllb Pol~1'i nfundował godz. 5) StankIewIcz na Lancl
cil łódzkieJ.
dzinie 22-ej przez wszystkie radiu ', koniecznQścl, będąq jednocześnie I cenna v;:lrtcgcio~':ą n:l;rrotlę dla au · 1-: 86,9 klm. godz, 6) Chronostacje. Start balonu nastąpi w 7 go- ! doslwnałą okaz]=! dla w~kazani.a tomobiłi5ty, który pierwszy odnaj- ! WI<.'Z na ~hevrolet - 83,2 klm.
Na zawodaeh tyth Kapka z Wi- dzin późn!.ej, t. J. następnego dnia I &llraWn"ści i orientacji 'lutomobili- (:zie "Gwiazdę Polski" i lJOśpieszy I godz . .7) l 8) ,Pronaszko na Fiat
1100 l U:banski na Chewole1
my podjął próbę bicia rekordu Pol- o godz. 5-eJ ~ano ~ I?oliny Cltocbo: I ~tów p.olsk1ch, zw.c?ci! się do ie.i z !lon.lo.~ą.
1
ski juniorów w rzucie miotem. Kup- łowskieJ. Automobllisl'i będą mogh \Y~zystl{lch alltoulO!jdlstow z zale.
Z okazJI "t?rtu balonu, Kralww- . po 82,8 kIm. godz.
ka rzucił 37.99 mir., co jest lIow)'m wykorzysbć tę noc na zhliżenie w I ceniem zorganizowania "os1rt'go po' sld KI A. organizuJe zjazd gw:."i- I'W PRÓBIE ZRYl\-U I HAMo.
rekordem, lep8%j'm o ł mtr. 55 Ot.. okolice T3U Z chwilą gdy bal('n gotowia", Jedno~ze~lIil:! zwrócone rlzisty do Doliny CboellOJowskicj. i
.
W A~--;..
wymki były na~ : ępujące: 1)
od dotychczuowego.
! inż. 'P olturak 67 sek. 2) Ripper
Pięciobój wy",al
Kos fLKS)
67,2 sek 3) Pronaszko 6_7,4 sek.
4.290,4 pkt. przed Skibą (Sokół, Ka4) i 5) por. Kołaczkowski i Mabsz) 3.796 pkt., Hincem (UT) 1585,<7
I zurek po 70 ·sek. 6) Stankiewicz
pkt.
! 72 sek. 7) Kasperowicz 77,4 se'k.
W ~h JtonltureneJach
lU!
, W edług nieoficjalnvcb wyniwyniki był7 nastwulłee: 80 mu.
, ków
Kos 9.4 sek. D)'tk - Skłba 44.~
Łodzianin
zwycięża
t ZWYCIF~TWA W
POSZCZEmar. Kala - Górowskł 12.55 mU.
Wczoraj na Bielanach odby- J "~klasie B (do 350 ccm.) \ !J4.1 klm. g'ldz.
II d
<!?LNYCH .KLASACH
Skok wzwył - Szczerbiński (SKS)
Iy sit: międzynarodowe wyścigi zwyci ~ s ! wo odniósł \Vuenschc
\Vyniki' juniorów przedsta- o l11 es. l n.astę,PuJą{!y.zawodDlcy:
1.61 mtr.
motocyklowe o Grand Prix PolJ Siegffried (Niemcy) na DRW. wiajq sil: nastr:pująco:
I d W;la Sl e p!erwsze.1 (~a?lOcho
ski i nagrodę pr;zydE.'nta Rze- osiągając 94,1 klm. f,odz. 2)
W klasie C zwyci~żył Brend- ' Yk d .. (?O( ccm~,~)YCH:ZYI Koc:zypospolitej. 'ffttsa wynosiła Tomson Juhannes (Estunia) naller z Ludzi na maszynie zuen-,( Z\~' l~lu . na
(d
nA
260 klm. (30 okrążeil). NSU.
dapp przed Bronia[owskim z
~ .asle
ruglej
o 11...,
lekkoatletyczne
W klasie C nat;iLoiejszej (500
Startujący w tej kategorii Pabianic na mI\\' .
I ccm.). p;erwszym był ~ronaszkó
o mistrzostwo Polski
ccm) pierwsze mieisce zaJ'ął nic szwed Karls'son IIc1ge na Hus I
\V
klasie
B
pierw-z'"'m
hd , Ila Fk[~ 1100. przed mł. Przy. ' .
.
,
J
J
r'O d Z -Im na FIat 1100
W Krakowie odbyły się wczoraj
.
...
eztery konkurencje lekkoatletyezne mlec Btt.ngerz Johannes na D . quanla ulegŁ wypadkowi na Ira I Grochowski z \Yars7Uwy na 1 " ,,; k .
K.
W.,
uzyskuJ'ąe
szyb-kośćdnia
sic.
Był
to
J'ed~"nv
wvpade1.
na
Vdoce!te,
mni,}'"
81,3
klm.
llodz.
laSIe
ł
f~ZeCle.1
o mistrzostwo PolskL
.
.
J
...
"
OClll
wvr'ra
. P ltdo ak2000
n6
98,1 klm. na godzinę i zdoby- zawodach. Szwcd potłukł się,
\V klasi e A z,~ y ci~żyl por.
. . J to>
l~Z. o ur
Chód na 50 kim. wygrał atiwi6.skl wając: Grand Prix Polski ora7 I ale na szcz~ście nie odniósł żad- -ahorski na Rudge przed l{lim- I L"~~Cl pr~ed RIPpełrem, Stan~i.
(Strzelec, Ostrowl~) w czasie 5 p n~gr.odę P~ezy~enta. R. P . 2), nych poważni ejszych obrażeil. I kowskim na Rud {c.
, ~lcz;m I por. K~ aczkowskn~
dzin 30 min. 39,2 przed Modrzew- Slrluae Penh (Fmlandla), 3 Czer
\V klasie A (do 250 CClU ,) I Zawody wywołały zn aczne I . s\~ ~oC~ n.a Lan~I. .
ny (Niem{!y) na MS, 4) Lemml- ł pierwsze mi ejsce za jął Pel ruche zainteresowan; e, gromadząc nu . •)O~() klasl)e cz\~ ~r~eJł rwyt~
skim (Polonia, W-wa).
Bieg 3 kim. • przeszkodami Wf- ski Ignacy (PoIska) na BMW.
(Niemcy) na DK\\', osiągając I trasie przes:-to 20 ty . widzów. - CI ccm' ZW:lClęd'zy
azure.
l
p~S~du~~v~~~przed
ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~
~
. 1evroctprze Ka~erow~
Hermanem ł Osłńsklm (polonia,
........9
. .mm
i·
czem na Steyerze 220 i BeBeW-wa).
nem na Chevrolet
Sztafetę 4.200 mtr. wypala dra"PI"ZIlł
D okładne obliczenie oficja)
żyna Orląt (Dęblin) w eiasie 1.32,9
..,
..,.,
.....
nych wyników oraz rozdania
przed AZS (W-wa) ł Poloai, (WUna~r6d nastąpi iutro.
szawa).
Warszawą
wy rekord

świata

w

pięcioboju,

o-

siągając 369 pkt., a więc o 4 pkt.
więcej, niż wynosi rekord świato ·

Jesienna

kon.I{\!rso~a

wpadł do rowu, 1'0zbiajjąc
szynę i musiał się z raidu
c.ofać. Pod Kowl!m uległ

Ostre o OIO·I e autO·

-- - ,
ReIłard POISkI JUDIOrOW

-I

I

I
I

,
I

P
Grand zPriM OIsMiniei nagrodę
rezud
nla
R.
lec er
ob

w kategorii Jun·oró

Brendler

I

Czterr konlrurende

f .','

I
I

..

I

t- '" - t

R

na lekkoatletyczny mecz z

ustalony

Budge przechodzi

Sztafetę lZWedUą wygralł rów·
IIleż Orlęta 2.03,3 przed Polonią

Ustalony już został skład re- '11.500 - Kurpesa. 5.000 - Kur- ' Jaworski, (rez.
Sobierajski).
na zawodowstwo?
prezentacyjnej drużyny loelk ko- pesa, Myszkowski (rez. Nowa- Rzut dyskiem - GrzeIski, Jawor
.
_.
(W-wa) I AZS (W-wa).
at1etyczn~j Lodzi na mecz z War kowski), 4xl00 - Krygier, Mo-' ski. Pchnięcie kulą - GrzeIski, Dz~enm~1 amerykańskie doae
szawą w dnru 2 październik rb. roIewski, Barcil1ski, Radwallski, Lang'e (rez. Blaszczyk).
I szą, ze na.l le pszy tennisista śwła
w Zgierzu.
4x400 - Poliilski, Krygier, Kur- j Narazie brak czworteao za- i ta, ~merykanin. Dona~d Budge,
Poznań-Niemc, środ·
. .
.
pesa i vacat.
I • - . •
..
. " , ', zamierza z
dme.m 1 stye.ia
Zestawierue zespołu Jest nastę
Sk k
d l
M
l
'k; I" odmka do szta.fct y 4x400, kto- · 1939 r. przejść na zawodowstwo.
.
•
o w a . oro ews " rV'm będzie przypuszczalnle Mo- '
•
dni
Kos (rez. Bystry). Skok o tyczce! "l ' k' d' n' n d
7k'
W pierwszych
ach stresW Pcnnanłu wobec 2500 widzów pUJące.
~. .
B .. 1 .
!\ y '
T .•. k l
A' ze e" s l, I u"Ieoo o tyc ... l - nia Budge stoczyć ma pierwszy
nl- przypuszczalnie l\Iaciaszczyk i
.
.
•
100 m t r. - l\.lygler, arcms u - - nr deJew. IOJS o tOZf'grany został międzynarodowy
kicJ'"
ew Bobiński
' d rualeao
.
d" o 5 kI ID..
SWÓ] mecz Juko zawodowłee:&
mecz piłkarski pomiędzy reprezen- (rez . Radwański) , 200 - Poliń- I
IV"
...·1
b ć si
ski,
Krygier
(rez.
Barcińs·
k
i).
Rzut
oszczepem
Bobiński,
i
l'>
=>
I
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STOSUJCIE FOTOKOPIĘ

Muzyka z płyt i gimnastyka
7.15 Orkiestra rozrywkowa
11.00 Audycja dla szkół
11.30 Ottorino Respighi
12.03 Audycja południo_
13,45 Rosyjska muzyka operowe
14.20 Koncert życzeń
15.15 Gdzie byłem latem i eo widziałem pogadanka
15.30 "Orka na ugorze" Jana Wikto~.20
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16.00 Koncert rozrywkowy

16A5 Samochodem przez AfgaDi~tan

-

feliewll
17.10 frio rozgłośni kałO'lfjckiej
18.10 Z tw6rezo§ej operowej Mozarta
19.20 Po.ga~anka aktuama
19.30 W ~meryka6skim tempie koncert rozrywkowy
20.55 Pogadanka aktualna
~1.00 Felieton p. t. "Kultura osobista czlo·wieka"
21.10 "Starolwowskie wesele" w akładzje Kazimierza T\1I'zańskiego
22.05 Muzyka taneezna i piosenki
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TRINKHAUSA

Łódl. Andrzejll 17. Tel. 259-77.
Lekcje odbywajza się w jlrupach I oddzielnie. Informuj!!
i zgłoszenia przyjmuje Kancelaria przy ul. PieraclIlego 17.
Tel. 207-91 (daw. EWllngelicka), codziennie do godz. 20
w niedziele i ~wic:ta od 14 - 16 ej.

AKTY NOTARIALNE.HIPOTECZME.
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"Od zaraz garsoniera"
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nożn~j o mistrzostwo robotniczych
Ol'uzyn ol{;'(~gu ł~dzkieg? mecz f~-
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dIn .matek i .wyc:~owawczyń.
Na korlach ,,, Forest Hills pod
ZaOlsy codllennle od g. 11 - 13 w N
y l".
tal
Ni
I
kancelarii, Cegieł niana 21, tel. 143-74 I e,,:, o.r ... le~ l ozegra~y Z?S •
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- - - : - '-.--1 w llIedzlelę ~lllał gry pOje?ynczeJ
DO W YNAJĘCIA 4-poko~0WC mle panów o ffilstrz.ostwo IDlędzyna
J0 z kuch~m~ z wszelkImI wygoda Ezkanio z wsz~lkimi wygodami Pi. rodowe Stanów Zjednoczonych.
mi. GJmi:,ka nr. 35. Wiadomość n:t ramowi'Jza 2. Wiadomość u dozor
W finale, rozegmnym pomięTTliejscu.
4011-3 I (T.
4030-:; dzy dwoma graczami amerykań .
skimi, Donald Budge pokonaJ
Dziś premiera I
CHARLES BOYER ~fako w czterech setach: 6:3.
w najnowszym filmie prod. · europejskiej p. t.
6:8, 6:2, 6:1.
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W finale gry pojedyńczej Ptlll'
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Rei. Marc Allegret pcwnie australijkę Wynne w 2
nied;iele i święta o 12 setach: 6:0, 6:3.
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Szlakiem Hańby

o g. 12. w niedziele i świeta o 2. Na pierwszy seans wszystkie miejsca. po 51 gr .
.
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podróżnicz, Dł.
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miesięcZ1la "Głosu Por,mnego" ze 'Wszystkimi do·
dalkami wynosi w Łodzi zł. .1.60, za odnoszenie to groszy. z przesyłką pocztową w kraju - zł. 6.-, za granicą - zł. 9.Redakcja rękopisów nie zwraca.
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medzlel_~s\Y_H~ta

w sobot.\,
o 11.3u

za wiersz milimetrowy l-szpaltowy· (stro~-a -5 ~;p~lt): l-sza strona 2 zł.: Rek!amy te~s.tem
redakcyjnym zl. 1.50; w tekscie: z zastrzeże_niem miejsca 60 gr., . b;z zas"trz.eze~la ffile;s.ca
50 gr., nekrologi 40 gr. Zwyczajne (str. 10 szpll;lt) 12 gr. Drobne la g~. za wyraz. naJ~me~sze. o"ło~zente zł. 1.1>0.
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszen.la zaręczynowe I ~aslublDowe 12 zł. O~ł~.
szenia w dodatku niedzielnym .. Rewia" (str. fi szp., 1 zł. OgłoszeDl8 _zamiejscowe ?bhczan.e Sił o ~O % droze~,
firm zagr. 100%. Za ogłoszeQ.ia tabdaryczne lub fantu. dodatkowo 00%. OgłoszenIa dwukolor. o 00% droteJ,

Za ,w,):dawnictwo: "Głos PorUD.I .-- Jan Urbach i S-ka" Euge"'" KroIllllAL

~ drukarni własnej PiotrkowsJr,a 101.

