Nr. 148.

Opłata

pocztowa uiszczona

ryczałtQlIl.

laódź, Poniedziałek

1 czerwca 19S1
r.
..

~. . . ._.mzBm~3mM~.~
••~..
Ma~~~~..
~~~~d2Z~~~~~~U&;_~~~
;;._~d-.~~

. . . . . . . . . . . . . .J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IZIEIIII
Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177-77
Redaktor przyjmuje od godz. 5-ej - 7-ej wieczorem.

Rok III

e.. . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~~

IUI

1=16'
=.,.,oa "0 &8-roc.zu 1=1=
lD

AdministraCja: Piotrkowska 70.
Telefon 222-22
Tel. nocny 144-44. ' Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64730

~

l!;,

•

rlawedemonslracle k ns
J~deił

ir.u p i dwu raDDgt:h W War§zawi~
W todzi skończ,ło
sie na' wJlbiciu kilku szyb w Banku
,
.

W trakcie lZaśĆ ~stała ranna
Waru. kor. "Głosu Poranne- pnemawiać .ieden l&. lende1'6w JlIU Bogusława He.rsego, B:acl
komunistycznych. W tym te- Hi'rsz.fcld i !n.
niejaka M8Il',iem Smlmau, która
telefonuje:
W ' /lodónaeh wioomrowych przypadkowo znalazła się na
Na dzień wczorajszy ee.mtral- donak momen.de prz.ybyla do fi.as komisja związków Zlłwodo. giodn policja. która roqlM8;zJ demoD8tra~je pow.tó~zyły ,i~ w tilicy. W swnie cl~kim przedzielnicy żydowskie WlR'8rza- wie:zwno ją do szpUala na Czywych w Pols'c e
~ołała
we la demOIDilrantów.
Komuniści udati się tedy ~a I wy.
'iłem.
wszystkich większych miastąclt
kl'aju. a pNedewszystkiem w ul. Ma:I'SlZałkowską., !!d7.ie W2Ini('
przy zbiegu uUc Solnej i ZeDemonstracje odbyły się róWaJ'SłZ3wie f Łodzi Wo1elłd~ "fe śli okrzyki anlypańsłwowłl.
taz.ur.j komwiliśei W'ząddJi po- wnież na Nalewkach. Na l'Ogll
ce robotnicze, celem zaprołesto
Demonstracia rychło przybl'a chód. Gdy policja usiłowała nalewek i Gęsie.' wywiązała lilię
wania przeciwko maBOWyJn I'P.- la ostre fOrmy. albowiem ko.- rozproszyć demO!llStracje. raz- l'Ó, 1llIieź strzelanina, w aasie
tlukc.iom w fabrykaeh (.raz l'e- mnniśel zaczęli wybi,jać sZYby legły ~ię nagle strzały rf;wolwe której wstał ciężko ranny 82.
dukc,iom płac.
wystawowe w różnych skle- rowe. Wśród pmeehodniów po- letni SzIama BasuJ.
W związkn z tern komnmłśl'l pach. M. in. wybiło wszystkie wsiała nieopisana panika. Luo godzLnie 7.30 wieczorem
pol§cv poStanowili wykOl'ZJSłać szyby
wJSławowe
magazy- cbie poczęli uclekae do bram. komuni.ścl urząd7i1Ji. demonsłra
~vtuaeję dla eclów demunsJ:paevJnY'Ch l szerzenia _bil wy- !.4!'!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!~_~!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!!!!!!a!;!!!!!!!!!!!!!!!i:!2!!!!!!!!S!!
wrotowe.f.
W tym ~łu unądlzoiU
ftOł
w!'zol'aj r.r; saJ!łego rąn4 df!UlOJr:~ .. :. ':""'_,J,~,
.--~"
J ',~
Słrae.ie uliczne w różuyel1 J)1mk
'.ach mias,t a.
WDłacenia
dokumenł6w
Około 10 rano zebrAłn ał~ ..
w,cieczke do Berlina I
~od1'lie Saskim k.i1kaset komu
Kto do dzisiejszego wieczoru nie wpłaci w Administracji
nistów. Do zebranyeb dNął;
~o"

ostatni

dzień

•

•

"'-'

zaliczki I Drzedslawlenla
Parr!a.

..

•

na

"Głosu

Porannego", Piotrkowska 70 zł. 150.- wraz z dokumentami (paszport krajowy, książeczka. wojskowa. i 2 fotograf je), ten

--

Ostrgpapiesiwem
sian

Premjer Prystor

pomi~dzg

(w karykaturze)

Bomba z aeroplanu
spadła

na dom
w Krakowie

KR~KóW, 31.5. (PAT) Wczoraj
o godzinie 16.45 z samolotu ćwiezebnego." Rakowieaeb, apadła
bomba na dom Jana Majera w Czer
wonym Prądniku, która, przebiw8zy dach i sufit, eksplodowała w
klatce sehodweJ, nie wywołując jednak pożaru. W)"PaIdku z ludźmi
nie było.

Pałszy"'l pogłOSki

•

n

t

rządelD

wiąza~
Oczywiście, że rozwiązanie

akcji
katolickiej pociągnie za sobą odwołanie nuncjusza
papieskiego z
Kapitolu i zerwanie stosunków dy
plomatyc71nych m.ięłlzy państwem

watykańskiem f Włochami.

Nuncjusz apostolski przy Kapiło
lu od dłniszego czasu stara się bez
skuteeznie o aUdjencJę u Mussoliniego, celem omówienia rozstrzygających się wypadków. AudJencJi
tej (lotychczas nie otrzymał, i Jak twi~dzą w kołaeh poinformowanych - zapewne wogóle nie hę-

..

-

m

wiolkiDl

papieski, wobec pożałowania godnych wydarzeń, kt óre miały miejsce pod okiem władz centralnych
w Rzymie, gdzie podczas manifesta
cji nie oszczędzono nawet osoby
papieża.

Pozatem Watykan nakazał wszystldm biskupom we Włoszech, by
objęli kierownictwo akcji katolickiej, podporządkowując ich osobiście bezpośrednim instrukcjom Waty"kanu. W Rzymie kierownroŁwo
akcji katolickiej objął kardynał
wikariusz generalny.
PARYt, 31.5. (PAT) - Koresp.
"Havasa" donosi z Rzymu, że w
rzymskich lmłach politycznych nie
wiadomo nic o tem, aby stosUnki
dy.plomatyczne między stolicą apo
stolską i rządem Italji zostały podlę+e.
Od. kilku tyg9dni Mussoiini
nie' pr.zyjmuje nuno-juSza apostolskiego.

BJmo ilIl'8S0we prezydjum 1'8
dzłe przyjęty·
dy min:i&trów komun4ku~ że
RZfM, 31.5. (PAT). "Osserdziennik kało-wieki "polonia" najbliższych już dn~h ukaże się vatore Romano" ogłasza olbrzymią
został d~siai skonfiskowany za dekret rządu włoskiego, rozwiązu- kronik~ wystąpień przeciw akeji
zamie8'.rezen~e smodzącej pań- jący z~iązki akcji katolickiej. De- katolicJtiej. Dziennik jednocześnie
atwu i kłaml!l.we.i p~łoski o
kret ten
bę~zie kulminacyjny~ zapowiad'a, Ze wobec powstałej syJromem fOlZWażaniu Pl'O.tektów punktem konfliktu, tembard_ei, ze tuacJi ~ odwołaM djecezyjne
IIIlflaeY.lnyeh w łome rządu. .Je- w 8wOim czasie . papiez skarżą- kongresy eu,oha~tyczne. Ponadto
Według obiegających pogłosek
dnoeześnie wydawuielwo poclą cym się na władze wfoskie ezłon- "Osservatore Ro~ano" zapowiada,
gnięte zostało do odpowiedzl,a ) kom akcji katolickiej odpowiedział, iż na uroczystości Aw. Antoniego 4 stowarzyszenia, należące do akkatolickiej, zostały rozwiązane.
aoK! aqdow~J.
te oa ~ WIJro te
.....
ale . . . . ęsłanllj legat

m·

Pa,..

'*

:lO os ób.

liodzi

\V dniu wczoraJszym odbyło
w Łodzi kilka wi~{'ów prctestacyjnych wJókniarlY w spra
\'! ie redukcji płac w fabryka.c h.
~ę

'V:iece

powyż'sze

komuni ści

.ł.ód7~V

postam.ow:iJli 'wykorzystać dla ceilów wYWf',towcyh.
Podczas demonstracji komu·
r.istyc,z.n ej, która miała m iejsce
wczo.raj
popoŁudniu
na ul.
Piotrkowskiej komuniści wyln li
~·. zyby . w . Banku . Handlowo w

pałacu

w

mie s zc,zącym

Siemensa.
§SJP

#&

dla Bxkajzera

i demonstracje przeciwko w~zy$tkim sąs'iadom

Mussolini nie przyjmuje nuncjusza.-Apel Watykanu do biskupów
RZYM, 31.5. ~ Przedwczor.ajsze
i wczórajsze demonstracje studentów faszystowskich przeciw klerom · .katolickiemu, a szczególnie
pr~eciw papieżowi; wywołały stan
silneg'.o naprężenia stosunków ' mtędzy Watykanem a Rzymem.;
Gmachy papieskie na terenie
Rzymu, jak również granice Waty
kanu muszą być s'tueżone przez
wojska włoskie, wobec agresywnośeł studentów faszystowskich. Podobnie p<rzedstawia się położenie
na prowincj~ gdzie władze administracyjne konfisl{ują wszystkie wy
dawnictwa i dzienniki katoliclde.
Utrzymuje. się
pogłoska, . że w

ogółf'm

Zajście Ul

Hołd

zaiarł!
i

Aresztowano

się
,p

sposób nie będzie m6gł wziąść udziału w
planowanej wycieczce, która wyruszy 1~ czerwca.
Jeżeli liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca, będzie
my musieli z wycieczki zrezygnować.

ostatoi term in ZgłOSzenia.

sekto~.ium.

PrzemysłolWym,

już W żaden

Pamiętajcie. Dziś upłUUJa

c.fe na ul. Nowolipki. Podezas
..tarcia komllirustów z polic.ią
padło kilka strzałów. Jedna z
kul ugodziła śmierteluie jakąś
mł odą dz1i ewczyuę, któr.-j nazwiska nie zdoł ano .leszcze ustalić. Zabitą pl'lZe·wiezioną do pro

BEĘLIN, 31.5. (PAT) Stahlhelm urządził wczoraj uroczystoM
z okazji rocznicy bitwy pod Skagerakiem. Przewodni czący zebrania wyraził pa.'zekonanie, że w chwi
li tej należy oddać hold cesarzowi
niemieckiemu, któremu flota nie-

miecka ~awdzię cza Swe powstanie.
Mówiąc dalej, o świadczył on, te
Polska czoka tylko na odpowiednią okazję aby oderwać od Rzeszy
ziemie niemieckie i wystą.pil przy
tej okazji przeciwko Litwie, Francji, Cz ech osł owacji , Bf'lgji i Danji.
Na uro c zys to śc i ach Stahl helmow ·
ców we Wrocławiu obecni byli m.
in. następca tronu z malżonką ks.
pruski Ludwik Ferdynand oraz
gen. Mackensen, von Seckt, von
dErr Goltz i Luettwitz. Mackensen
w przemówieniu zazIUlJczył, że pro
jest na
gram Stahlhelmu oparty
aktywiźmie i gdy pozostanie wiernym swym zasadom, naród niemiec
ki b ę dzie mógł wyciąg-nąć konsekwencje z obecnego polożenia Niemiec.
Prasa hugenbergowska opisują.6
wczorajsze manifestacje Stahlhelmu urżą.d.zon,e w Oleśnicy, miej~
Scu zamieszkania b. kronprintza,
zaznacza, że manifestacje odbyły
się w odległośc.i 20 klm. od granicy polskiej. Na. samochodach ciezaro"WyICh, wiozących stahlhelmow
ców umieszczono napisy z wyrazami hołdu dla b. domu panujł
~-6 " Niemoreoh.
'
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Do_ zg dów

odzn cZllr sit rzadko sDotrkana ekscentrrcznoScia

Księżniczka Clermont - Tonnerę ta'k opowiada o n-iektĆll'Y'ch

k,o bletaeh ....... w 1.'OIdzj'I11e Robszyl
d6w:
l ,
I
Lawa, ~otlla ,,rp9.1)11Skiego"
nołl~~Vlda. ĄHonsa, a~ielka, lubiła karpia, ' ale gdy przed ugotowaniem letał f)l'zez trzy dni
w spirytusie. Na swoim zamku
Ferriere ~a.pełniła 'Pokoje dtie·
łami &ził:uki do tego Slto,pnia, f.,
przypomiJnały 'r aczej antykwar.jat. OdhY'waj'~ rpn;.oohadZtkę po
patku i e:dw,ioozll.iąc swoje ~ław
ne ~iepla:rnie,
pelne orchidei.
premjer gabinetu
beligijskieg-o, rzekła pewne ' ruu:
który podal' się do dymisjI.
- Ni~yś by>lam marzeniem
o,peC'llie .lestemciężare.tn.
Zwykła hyła farbowa~ włosy.
Ale w latach sledemdziesiąJtych

ubiegłe,go stu~ecit\

Proiekl sowiecki
o neagtesJI gospodarc%ei
Pode'zas obrad k()(Ill.bs.łi (luropej!Skli ej (BriandowlSkie) w Genewii! delegat Sowietów p. LitrwlitnOtW wysuną~ projekt mi~cltvnalfodowp~tl paktu o vn:ajemnej niellf(resji erkonM1icznej.
Z teco 'PcYW()d'll "f.ndUlS'trle
md łłli1t;Qeł,, 't dlIiia ~1 b. m. pl-

we:
.

, _,,·'tł4Yii .. ' ~ęagre.sS

t{.0\III~.

stał j~tcte

ten zabieg kOls metyczny na 1I1'1~
~tbyt wVlSokian poziomie. Totet
włosy baltonowe.i Holbs'zyMo'We.f
mienUy s.ię w.s.zJlSbkhnl oddenia
mi kolor6w: rdza'we,go, delooe·
go i 1'iwego. Oglqdn.'ln świat, kt6
ry 'lej się w~~wał ilIl.llY1h1 Illit
za c~ów jej l11Ił()dośd. Być mQ
że ii~nym bYll od świata, w kt6q'm ~yła, a kit6ry, .truk U wMu
bogMy.ch łudzi, otM2lOlt1y
byl
murem chińskim. BltTonowa ni~y ni~ wiedma~ll, 'k iedy
.fest
czas, . ab,y kwiaty z,a;k'wJ,f1ły, lub
owoce do' jrzały.
Kiedvś' zaipylaJa mark~z:a de

Barollowa nie miała pieniędzy franka, ożenił się z Germaine,
pny sohie i zadzwonił!! na słu- co mu jednak uie przeszkadzażącego. Gdy sbuzą.<:ly si~ z.ja'wił, to Maczać się ncljiwybitnieJs'z,e ju,z nie pami~ała, POlC() ,go wzy mi pi,ęknościauu. swego czaslu.
wa,~.
; G~tn1ailOę mówiła, uśmiechając
Córka .ie.f, Bentr~za, która się:
...
osiwiała, mając lat dwadz.ieścia
- Nie przypominam soMe do
wyszła 'ZaII1ąt
za Mauty(:eS{O brze, czy tO' .lest Rafael. ZapyEphmssiego, który bynajtllliIliej tam Edw.arda.
nie stal1'lowil partji, był przY'te.ttl
Była wówczas mowa
o jahrzydki i O' wiele starszy
od kimś obrazi,e, kt6ry wisiaiI! w
niej. NQlSila zawsze różowe suk- salonaJClh Rd!szyIda.
nie, budowała i ni.srezYlla rozWdowa pOI AdoHie RotszY'lpooz:<:,t.e bl1,dowle, zapoonin,atQ odzie, Julja, n,osiła blOll1d pertukEl
swych p.t'zyjęciach i hodowała i paliła cygara. Była wybi1.nie
setki 'Pta'k ów W kla.łkach. Mani- inteligen't na i bardzo OICzytalIla.
kU'l,;zyst-ee, gdy musiała na nią Posiadała piękny dom w Pregczekać, robi~a propozY'c.ię, aby ny, gdzie p.rz,yjmo,wała świat eu
ptakom t ymc zrus em szpony bipO- ropejski.
Ces!l:I'zowa Eatbieta
rządziła, Namiętnie grała 'W' po- !\It.lJstr.laeka pra:gnęła Wilaśnie ją
kiera i za'Wl1!%El pr1;e~r:ywala. Ro· odwiedzić, lec,z śmierć z motdzina dbała jednak już o to. aby derezej ręki w Genewie udarem
nie miała za pal'llneTów SZiC'tę- niIa ten zamiar. Baronowa luślh"ców w grze. Kiero'w ala si~ biła jezdzi'Ć tramwajem,
aby
kaprysem. o.statniem .lej tąda- stykać się l ludem. W swoim
ntrun bY'lo żądanie rozwodu. - suromodnym ptasz<lzu i kapeMąż ,jej lniał wówczas lat sic- Juszu słomkowym
wV'<;('lądała
demdziesiąt i umal"l z teg.o po wówczas,
jak kohieta 'z. ludu.
woau. .
Rodowała
niebieskie pstrą~i.
B.rat .ie.1. Edw9:rd, prawa rQka które kaJl'llI1iła oś~emi se'l"C am i.
P.oilIlM.T,ego
przy s.tnibiłiż~j,i Bywa,ło, Ż.e przez: cały rok nie

.,Pierścień

kobiet"

r·zUOOlIla przez R08.ię, . jest. MUIIl:
_.
•
••
pllrMoo:kJsllllina. Jemi bowfern. mó . -:- _Jalk ~o 'PaJIl• Ird.bl: aiby IDłec
-..J.t
-.l.-l
_.A
tyle opadłego hsto.wia 'VI parWIlC O a.gr~Y'\VIłl~
RO'!!fjuuar- ku?
.
:: ' f I

.eJ.
mej

! ost-atnich 1mt, to ona wyOgll'oonicy marki!za nie
za1ź'1a Właśnie ł>eZ'w.ienla 't Ro· miatali ta'k otęsto <>grodu, .laik
sji. Nie rnoŹitUl SIę nde łict~ z OIg'roooic:y b~rona. Ze zdumie-

Ił

Narutawlcla 20.

roh

zbyć.

Wdowa

Natanie RotSiZyl-

pO

dzie uczyła si~ giry fOil'tępiano
wej t1 Chopina, a malars,twa u
Eugenjus.za Lamy, Malowała ko
ty i kwiaty i 'PiQ'klIlie grała dop6ki artretyzm ni~ obezwładruł
jej pa1có,w. Wszędzie się nudziła i ciągle 'Podróżowała. N a'z,,wano ją
żyd6w'ką - tułacz.ką.
Odziedziczyła ten rys charakteru jej si o'str.z cnic a, Anna Ludwika, z tą ,różnicą, że Ją przykuwał rodzinny Paryż,
gdzie
u,prawiała fiJalltropję, pełną 0<1

dania,
w stosulfiku do dzieei.
Gdy u'ma/rua, z,nale:bli w jej palaCU duży pokój, pele(ll kufrów,
workó'w podrÓŻnych i wal~z nie·
używanych.

Artur Rotszyld
nie posiadllł
zony. Był mi'źantropem j lęltał
się, te go żadna kobieta bezinteresownie nie pokocha. Razu
pewnego
sprowadził
sobie
dziewczynę do domu.
Zro'biło
mu się słabo. Dzi~zyna pielę
gnowała go z odda,n iem,
ni~
wjod'ząc, że ma przed sobą ttł.o
tego cielca. Ba.l'On był jedna,k'
bardzo wzrus'bony i żył z ulą
przez kilka lat. Legell1da jednak :
m6wi, że &ie~'żyna podcza..
omdlenia ba'f()IJla wyl})adała 'W
p Otrtfe11u, Z kittn ma do czynienia.
, Baron Karol, ROI!luykl frank'·
f.urŁski, miał s\edem córek. Gdy
Salomon Rotszyld pojechał do
FrrunJkfurlu, aby Jedną ze swych
siedmi u kuz:vnc'k poś1 UJbić , poWszyst'k o mi jedno któr~
z Adelajdą_ Salomon umarł mlodo, a wdowa po
nim zamknęb się
w pa·l acu
przy ulicy Beaujou, gdzie żyła,
jak Budda w swej świątyni. Myi
śJała ot1'todo>ksy.;nie i zerwała z(j
-

Ożenił się

:w

L

tych żyjących tu,rkusów, ale nie chciała się
p.o.

wiedział:

talkite'Dl, ~e dzialłńlnoś-ć rOlsY.fiSika niem skOfiSlŁ!łJtows:b rruzu ipewne
że młoooś6 i wielika uroda
na r~ach nrlędz:vnarrod(JI\V~h RO,
jll:~ ją od~zfl:y .i ze jej ,jwi nikt
OOclluwruna Jest .lako Dł'fl'esyw· nie' odwiedza
POdcZb.'S herbana. Z ,propo:ZYICji Litwrrnowa zda tek. Była illiezwy\k\.e ,roztr:ZtlIJ) aje alę wynika>6 WIJli os ek', łe 'W 1l!t. qtaI1z o się .jej, że 'POdczas
Rosji jut! zaczynają s~Q obarwiać wyśei:g6w ńa trybl1lfiie waeWowala się widelcem, M6ry, myt
w1hl'S1J1ej a/ktywnoŚICi i że ło~() §ląc o cZemJś jnnem, Izabrała ze
wany wyrw6z nie m0~e się u- śniadania. Razu :pewnego pf,dWz:vmat na da4lS'tą hlet~ć ••
ozas gry ,w >karty wygra~ od rntej
./·?;~lr ~ jakiś IPam: dwadzieścia fra'il'k6w

I"IIY . Diwlę,koVlY Kll1o·'I'~afr lU

ogląda'la

swoją jedyną
córką, Heleną,
wyszła Zl'l'llląż za chrze~

gdv ta

ścijanina,

E cha.ra.kteryatyctnyoh
mieszkaniową willę na.

barona Znylen dl!

bud ynków, p11led8tawk,~yoh jedno· NeyveJd•
wy stawie budowlanej w Berlinie.

. A. lł-er.

IIodzl

ID"

lOO..proc, KOLORóW
100-proc. DŹWIĘKÓW
l{)O-proc. R E WJ I

,

Cud filmu

śplewno-diwiekowego W · N

TURAL-NYCH KOLORACH

1fgkonang(b udoskoDaloDg,Rlt jedgaglD sglieDlem

M.,ar I-I , n M'l-II er

Promienny, pełen. uroków
wiosny i miło~ci dra.mat z
w roli

Z

tytułowej.

ud~iałeIh wszechświatowej sławy balei,u

••• flORENI IIEtiflllD REWIJ! •••

,

,jletbnl,olor~~

y

POlIItek leans6w a lodl. 6-1;.
Cen, miejSC: zl. 1, 1.50. 2 I 2.51.
Apllratuta

SALA

dźwiękowa

CHłaODZDłłl\

WESTERN ELEOT./:UO.

I

WEłłTYLDW'UtR•

Uwaga: Bilety nil kupony 'Ulgowe zł. 1 na wszystkie miejsoa.

GABRJELA ECKEHARD

Pielf,; elna h

•

r

'(Salem rpQel'IWISzej kllasy w pi eDjabeł: - Słucharm!
Ciepło tu u was, pros'zę pańd'Eon:
Ach, nie mial1'em
kile. Popołudniu),
Kleopatra: -.:.... Każdy mężczYlz stwa! , '
eZ,aSil zawracać sobie glowy wa
Gotfryd · BouilIoo: Gdzjeż na spełnia p.rośby swej narze- , Kleopatra: _ RalJ)oll'tuj!
SZYlffi ' saf'1lindpląl Wszystko było
się -podziewa dizd:&iaj ł!l'skawa pa czonejl
Chór: __ Ja;zdal Orpowiadaj! takie podniecające I Kobiety są
ni?
Djabeł: No, gadaj w:reszParys: - ,No,
ale bo też to takie ponętne, że człowiek ozuD.iabel: Baibcia , pojechała cie"ldo stu aniołów!
jest. chłoipie~ ... ,
je się mężlCzyzną, a mężczyŹlnl
0.0 Prurym, b()(wiem czuje portrze
K e?patl'a:
- Poślij
tego
PięJuia Helena: _ Kto siedzi są tak kUiS'Z:VCy, że cz10'wiekowi
hę roze'l'Warua się,
'
'czl.oWl,e.ka z poW'rat'e m na zie- w ~z.k~aIIlYIlI\ domu, ten,
j.a:k zdaje się, iż jest kobietą I Caly
IZabella Kastylsk'a : _ N atu- mię, przyj~ij ' jegopr{)poz.Y'C.i~, wiadomo....
d'ziel1 trz,tilia "si'ę przeibierać' psy
rainie! Ja też JIUŻ mejeruno,k rm- a poten; k:;z_ go, . o~erwo,wacl
Parys: _ Ksantytpal
chiczlIliel
nie poda,wałam prośbę o urlop I P.rzyua..J~nJI1le.1 uSIIl1l.eJ'eJ:p.y SIę za
SOkrat ' _ 'M"
, ',
Djabeł: - Co słyszę.? - Dzia
Ż~,..l....
, _1 '
wszystkIe cza-sy.
es.
0.1 pame, czy lałeś wbrew 'moim W'skazólw,
DJabeł: ltIUll~h UiLllOPÓ'W/ Jj'a b I
M'
ł
' . . mogę pana wy<prosić za drzwi I
niema! (układa IJullSjansa)
.1 e : yśila ero ]UJZ, ze
D'abeł
S k6 'I ( ł' .
kom? P'recz z tobą, niego'diIlY!
Leander' _ UkochalIlai
ci chodzi () coś innego, DOOrzel- k ) .1
::--d p! Ol J rp uJe. S'Jar Precz ż tego r,a.j's Jdegopiekla!
,
.
T
·:I1
'ń],"1 ą 0 pOWlai a]
\. Hero: _ Ukochany!
o mogę. Wla CIqule uczYIIll~
,
d'Eon: - Doskonale! OtwoParys: - Poniewa-ż ten c-d .o rzę jakiś odpowiedni lolkaal (od, Djabel: _ Srpokój tam! Nie m:z:YW1Oł'uje Casanovę). , W~]diIa wiłasnej pr,7,yj'emn.ośd jesteś dZ'IesZ ~ ipowlrmem na :lem1ę, wiek n.ie Ui1lliał ani strzec 0- fruwa),
cie w pieJdeI
by dOWl~Ć tego, co ~6wJ.sz: - wiec, ani ~rać na metni, • więc
Kleopatra: - Jeślli tak hę'M o
ol Sam Sl1ble nawarzyłes
plwa, żadna z bo,giń nie miała dla ,le- dziesz po-stępował, to niebawem
II ste1n.
_ W a en
• ~ USI,SZ ip o· więc nie orpowi.adruj p.otem; że go osoby 'zainteresowania, Przy
tyć ].'-,,(~
czarnego waieta na czerw<r to ,l'est .J'edna z kar' n.iekieJm.',w h, najmniej ja to ta,k widzę. W ZIIlikną stąd wSzyscy sYlIDipaty,.,
,J ~
czci lu,dzie, a pozostaną same
ną 1UUJOW-ę,
woła.i:VCYJCh o reformę! (Cas'aIDo- każdym razie o ile ja mia-ł-em bencwaly!
Elżbiet~ Angłelsk~u - o W~a va sklanda śię i w atmosfe'l'l,e o,ka-zję OIbser'wować, tQ dowód
Pietro Areti:no: _ Tutaj pa&zam soible te Wyclecz.ld. osobi.- peltnego zalzdrości zdumienia je- prawdy się nie udał.
nuje porządek! W pl"z.eciwlIlyIn
stef
dzie ku ziemi).
Chór: - K~mał, skłamał, na razie nie byłoby to piekło!
Katarzyna U:
- CZeJl'!W()ll<8
Kleopatra: - TeTa/z, musisz kłamał!
Djabeł: _ Według nas1zego
k>J'mowa - tegQ nie bywało 'm natychmias-t wYlSłać obserwatoPiękna Helena·, - Jak wy:nl'ą
"';'J
regulaminu niegodni mogą być
moich czasów!
rat
da,]'ą tera:z kobiety?
't
('
.
' beł
stąd
WySIedlam.
mepokóJ
Djabeł: - Sam doorze W1Od zę,
Dla : - Czy nie było Łuła] ,Parys: ~ Za wie~kie, za ciłlU- wś'róld O'becuYlCh, gluchy
pDco mam 'robić! (W jakimś kąde człoWlieka, kt6ry .~u:ż kiedyś bie de, za młode .... dbrzydlliwel
mruk tłumu),
powsta,le wiell·kU halalSI) ) Spokój
gał
za
poetą·
..
nazy
....
wał
się·,
LukrAn.:a
Borgi'a,'
HI'hl'h!']
1"'_
•
o . (Piękna"'-'"Helena -'chce się lIla nią Casanowa: (schodzi, kłania
tam. ! (H al U's saę >w2'!Il1aga '-N Się za'r az .. , za:raz .... na hter.ę
łam dzieJe? Chcę wiedzieć!
Kleopałra: - Możesa: WlZiąć,
się el ega:nck o, uśmiecha się za
,
, k
h
'rzucić, ale oto przybywa rQlziba- dowolony i ro, a.wi) , Niestety mu
Dant e: - NIe możemy SCler ogo c ce'sz. Można się tutaj 0- Wl'O'l1y Kawaler d'EOiIl).
,t..
k.ł ś tak be
l 'e b 'ś' h
k 'd
. h!
SlZę przyznac, ze przeprowadzepIec,
allJy -.0'
zcze lIlIJ
8JC ez
am ego z n'lC
d'Eo
' h nI'e do~'o,du prawdy by"o nl'emo
kłamał!
D.iabel:
- ZnaIS'z, zapewne
n: "W er OOltk a, a~"
l'
Dj.abeł: - Któż tak kłamie? rowmież takiegOI, co się nazywa wiosna ta .... "
żliwc .
Cas 8II1OW a:
- Podoibno ja Platon?
D,iabeł: RapO'rtuj!
Chór: - Kłamał, skłamał, na
miałem skłamać,
Kleopatra: - Ten sie akurat
d'Eon: - "Śpiewają TYła'szki kłamał!
Chór obU1'zonyeh: - Kł:am!lił, do tak~ch rzeczy nie nadaje.
tra1ała .. ," Znade to? Cudow- D.iabeł: - Opowiadaj!
k-tama'l, nrukłamał'!
D.tabel: - Więc pośUj ko~o nych l"llelCzy się nauc'zylem. Zna
Casanova: Gdybym był przy·
CaSanowa: - Nde kłamałem! chcesz, ba'W się, moje dz:i eck o , cie: "W1ta dę serce moje?" Al- puszczał, że czasy w tym stO'P'
Jednak a mnie tpO'zwól wreszcie s-ko-rt- ho "Gdy je'steś lIla Hawrui?" - ruu się zmienilly, to nie zgtaLSzal
Ln-kree.ta &rgia: -

I

na~~:!'a:

_

Mamał~; r:Y~~~l:::.!

Nie
Chór oburZO'l1yeh: - KlameJl.
®kłamał, nakłamał!
Djabeł: - SpokóJ! NajLsta'l'Szy
niech w:y>Sltąrpi i mówi!
Semiramida: - ProSlZJę brurdz,o, łalskawa pani!
piękna Helena: - Ja? Czyż
ja JesŁem najlstrunsza?
Djabeł: - PO'waedznałem wy-

~~~m~!

,
, II,
(Ta sarma dekoracja, co
w
pieI'W\S'zyan akcie, WiJ:aśinie ParyS ajeżdża z ziemi),
Parys: - Domy wiooz6:r1 -

DjRbeł:

• '

-

niK:.zego

Raportuj!
,.

Kto miłUje Iwierlela 10-

wInien b,t cllonkiem
Towarl,stwa ODieki
nad Zwlerletami.
Chata

~no~~~~: d:a~~~,ś:cr,opo'~'1~

!

.ft, •••eIL,.

~QQggQQQ~~QQQQ9~~gQ

'II •

;:tJ1
H
wesoły

'

'I

U
.,

Metro-'-oldw,n-uauer
~
....

Z ekranu bawić ' będą' publiczn0ść najwybitniej5i komicy am erykańscy w szeregu kapitaln ych
fars i grotesk dźwiękowych

flan laurnil"
nll"Vnr H~rd~f
~ U ~ U UJ
(Flip i F:lap)

niebywałym

filmie o niespotykanej sile komizmu:

" BOHATEROWIE WODY"
•

(hase

w pikantnej farsie erotycznej

kryŁa słomą

Koralowe lIsia

"PSiit Inirgea"
Zespół

•

cudownych dzieci

nasza Banda
w farsie

"LOKOmOTYWA 1373"

•

T en wielki program spontanicznej wesołości uzupełniony
zostanie melodyjną. rewją kolorową. i doskonałym tygodnikiem
Jeden z "eksponatów" na wie1ltiej wystawie

dźwiękowym,

bu:dowIa.nej w Bedinie,

ze

$

I Dziś

(Jl5INO

/I

Gigantyczny program humoru
i śmiechu J

•

1

Dfwiękowy Teatr Świetlny

.

t dZIeM
·"
IS"

panie i panowie, i do ws-zyst- ~
-kiego, co je!St z. miłością- 'zwią.zane, potrz.eiblIla je\St pewna dow
za rozsądku, aczkoJwiek nędzlflI
kOilllkure\l1Cj ośmielają się twrerdzić, że rzecz ma się w!pTost
przeciwnie. Gdy więc czlowieJk
wrpada w świat meToz,sądnych,
nie może rOlZwinąć ' rozs,ą.runeJ

I"

i I

Wosz,echnyclI.
Ofia-ro'Wałemim
ale one powiedziały, że
na tak~e bzdury nikt dzisiaj nie
ma alIl'I czasu, ani głowy. Nazywają to nowYlffi idealizmem.
Djabeł:
- Krótko mówiąc,
bez WYlkTętów, kłamałeś i musisz pO'llieść karę. Jak się za>patrujes,z na wy:pęd>zenie cię z powrotem na 'lienrię"!
Casauova: - Je§}ti tak być
mU!si, to mU!szę poddać się teJ
woli, ale kara
wydaJe mi się
zbyt surowa! O jedną h rlko 1,, skę 'piros'zę!
D.tabel: - MówI
Casanova: - I!ozwóm mi zo-słać na :ziemi
'na ucz ycieI em
sportowymI

mi1ość,.

Fenomenalny zespół tresowanych
psów (reżyserji słynnego Renfro)
w dwuaktowym filmie sportowo-sensacyjnym

Casanowa: - Nie 'killaJroałem!
: ChÓlr: - Kłamal! Kłamał!
Casanowa: - Gotów jestem
lPl"zeprowadzić dowód praJWdy!
Chór: - Ha! hal ha!
Djabeł: Hol'Ota CichQ! (pIu.
je sial'lką ł MnOłą, W1SZy.8ICy sk
wyoofu,1ą, nast~p'uje cisza),
Kleopatra:
~
Na.jdroŻiSzy
m6aj!
j I
- I
:1 I I
D.tabeł: - Co tam a;nowui?
KI~opatra: Zrób jOOino dla
mnief

~~e?zna~e! wooec t~o

dJzialalLności--rozumiooie mnie?
rOZ1są.dku jest wprost zdu
miewający. Ofiarowałem im mi
lość, ale one chciały
engagement do fi.IiffiÓW dźwiękowych,
hodowli drobiu, wybor6w po~

Brak

M~~~~~~~~~~~~~~~!-~~~~~~~~~~~~~!ru~~~jCharlie

Król Saul:
- Ten. p'Tzecie'f
nie mies'zika w pierws-zej k1a·
me f
'" I l
Hag~:
- PoZVt"6lcie mi
WS'zY1s'łik;o wy,fa,ŚiIlićl Ten oto 'Pan
zajmuje sdę w wOilm.e od zajęć
:po;pooUJdm.Jia ,000000wiadwniem paniom historyjek Q talk drrusŁyctt.
nej treści, te damom 'POzOlStająJ
tylko dwie drogd: rumienić się,
lruh me wierzyć. Po.stamo~Hś
my wooec t8!gO lIlie wierzyt WI
nie. Biada ~wi, ktÓlr~y
UlWienzyl w coś tailciego o /kobietach, KTótko mówiąc: Oill ,kłamał!

też

Ja
mam swe
Izabella Ką8tylska: - ' Ws~zę~
dzie '-21 :im.ttry.gan.lCi, kt6-rzy się
pehają na front!

•

nieodwołalnie

wyśniony sen biednego
dziewczęcia,
W roI. gł.

MoieSlon
lIad pr. . . 'ltlOdlik

Pocz. o6-ei.

porsz ostatni!

dmełlow,

Janet Gaynor
i Charles Parrei

Foxa i

aktualności

krajowe.

Od dnia 1 -,w..Qa_ ~ , ~,.. ! w'" ~ o ~~,~.ej po poło, w sobQty' , niedziele i świ~ta o godz, 4-ej.

ł

SI. V. -

GŁOS

P~B.ANRY ""::1931

Nr. 14T

------~.----------------------------------~~~--~~~~~~~~~~--~----------------------------------~----

Humor zagraniczny

Urzędnicy państwowi

w laodzi

Tramwaj zmasakrował

, domagają si~, przywrócenia dodatku do uposażeń
W dniu wczorajn:ym w loka szerokie rzesze urzędnicze od
lu stowarzYlSzenia. urzędników szeregu lat :rriedosta.t ecznie UipO
z;
.państwowych
odbyło .. ię Dld- saione, w poJoienie nad wyra1
zwy~za.lJle walne zebranie c ~~on c~eż' kie. Redukcja płac wlPłyn~
k,6w kola ł6d.zkiego z udz.ialem la wydatnie na pogorszenie się
gos.podarczej kraju
delegata zarządu JCł6wnego p. sytuacji
przez
zmnlejszenie
zdolności
PO'znańs'kiego
kOlIls'I.l!IllfP(:yjnej
rytnku
wePQ w~zelIliu rd'eratu ncl WiIlętI" 2'lnego. Z uwagi za,t em na
temat aktualnych zagaonień li- uiemne skutki tej ohni.ż,ki zebra
~ - ! - .....
r r,ędnk. "ch, ~.g:romad'Zeni P,)- ni sŁwjerdzajłl, źe nie ffioOło!ą się
- Zapomniałańl, czy Umówili- wzięli ll('hwałę, w ' której ,łw;er
fmy sIę na w~raj, czy na dzisiaJ. ~1zają. if! cofnięcie 15 pr.)~ do- 11 nią pogodzić i wY'ra'iają prze
świadczenie, ilŻ omawiane zatlą
Ale wiedziałam, te będziesz .czekał!
datku od UlpOl'lateń
postawiło dzemle za,rÓ'W1IlO w interesie d 0-,

Wia~omoi[i ~iell[e
.
Pobór rocznika 1910 I-~
W dniu ddsiejszym

staj,

nocne

dyŻury

I

pora,żeniu

słonecznemu

do

wej

W związku z oomienn,)ID potraktowaniem
osób wo,islk owych. trtórych płace z dniem l
czerwca f. b. malją ulee 5 proc.
t)~lko zniżce, zebrarp;i stwierdzają, że ten odmienny
Q{o5'Unek
ltPosateń ()8ób cywilll!'nh i 'Woj
skowyeb pogłęł>iił jeszcze r~lgo
ryczenie w>śród warstw urzędni
czych,
gdy w jnter~i~ dobra
służby z;r6iniczkowa.nie uposażeń cvwi'Ln\'ICh i wojSlkcnvyeh
nie jest pożąOll'Ile.

103.

Chłopiec, gonią.c rówieśników,
Wlpadł wl!!kutek nieuwagi pod przejeżdżają.cy tramwaj linji nr. 10. Mo
torniozy nie zd~ył na czas zatrzyma~ tramwaju, tak te chłopiec o.

stal się pod koła. wagonu.
Z pod wagonu wydobyto strasznie poranionego malca, który doznał złamania kilku ~ebel'. lda.t.kł
pjersiowej, obu rą.k i nóg.
Przybyły lekarz pogotowia po
nałożeniu
op<"trunku
pn:ewi6zł
nieszczęśliwego ohłopca do 8Z,pitala Anny Marji w stanie agonji.

po.stańawiają

Kobiety dozorcami

ł

upałów

porażenia słonecznego

12-lclJni.a Sala Radzińska (Lipo
wa 71). Na ulicy Północnej l
upadł z {)słabJenia, wywQiłane·
go nad.mie'\Ilym upalem SO-letni reek Bereza (Wolbor-ska 27).
Pozatem .j )Oraieniu doneczne-

mu ul~li Kulesza FrancllS'Zek
(Nowe Sady 3), Dalwid Aldek
(Nowomiejska 23), KQpczak Sta
ni-sla·w (Przędza~niam,a 44). Jó·
zefa Michalska (Bawclniana 7), Magistrat m. ,at. Wll.fSZa,wy tytułem próby zaallga,iował do s.przą,ta.
1'vla~ec:ki Józef (Fabryc~na 6).
nis. miasta. kilka. kobiet. Na ilustr:toji widr.imy taką dozorczynię przy
W'Sz)"s.f1cim porażonY'!n udzieli"
. I
pracy na ul. Karowej.
ło 'Pom(l~y ~Qtowje ra-tUill'k o-

w~

I

2-333

Awantur, niedzielne

Dmie oll!llry

Nowoczesne budynki szkolne

Otwarte r,* tym loku git;mazium w p.ilP
.: I

•

. . ; ..

-

~

l'\ównie! na. I1k(llrple DasY'PU
~olejowego lOa W,id'xe",ie
do·
mał cięższego 'PM'denia
Błl·
kQwski Szc'zeplln (Kunitzera 7).
BÓJki. rozprawy
Lekarz pogołOlWia w słanie o.iP.t
kim przewiózł go do s1.pi:tala fIW dniu wczorajszym zanotowa"r~OIWet{o.
11 no szereg rozpraw notowych, napadów i bójek.
kąpiel.przy ul. 28 p. s. Kaniowskich
..
u
nr. 517) wynikła bójka. pomiędzy
Udziela. dora.źnej pomocy lekarskiej we wszelkich
W Tomaszowie Ma'Z'Olwieckim Sieradzkim Wanławem (28 P. s.
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy na przedmieślCiu Bociw, zdy· Kaniowskich 55), a Tomczakiem
Lekarska pomoc akuszeryjno-ginekologiezna.
wając kąpieli miesl'kaniec To- Mi/chalem, w czasie której obaj,
masz()lwa Józef SzczYl«iells·k i net i będąc w stanie nietrzeżwym) oddam- się' Z'bytn!o od brzegu i w nieśli liczne raIły głowy i ciała.
tym momem.ele dOlznat skurczu. Bójkę zlikwidowała policja, zaś
N1m pQlSlpieszono mu & pomoca aWJlillturników odstawiono do koSzczY'gieIski za,toną! i po!D.ies.io- łmiSarjatu, gdzie zatrzymano ich do
ny rostał 'j)rą;dem wody.
wytrzeżwiflnia,

,

Rokicińskiej

paThstwow~b.

Pogotowie: Lekarskie
Telelan:

społecznie.

8-letni Arkadjusz
przy ulicy

Domański, zamieszkały

"DlaoSU PORRłtnEIiO ,
PIOTRKOWSKR 70.

WJ&iiJl

i.

za1pewiIliona
ball"dziej sprawiedli-

admłnistracji

Prrwalne

lielona

że równowaga rego ofiarą padł

za lRIesl.., ,zerwie,

7 wypadków

:lilClii E

Or.lZ

wplac:i prenulDeratc

Skutki tropikalnych
legła

w dTodz-e

otrzyma każdy prenumerator, który w dniu
d z i s i ej s z y m, t. j. w
poniedziałek, 1 czerwca

N ooy dzisiejszej dyżuru.j~ na&tę
a.pteki: S. Ja.nkielewicz&
(Stary Rynek 9); B. ~-ęhow~i'de
go (Narutowicza 6); E. Hambur8ldego (Gł6wna50); L. Pawłowskie
go (Piotrkowska 307); A. Piotrowskiego (pomorska 91); L. Stooki
(Limanowskiego 37).

• ;.44C:

cofnięte,

budżetowa będzie

do podu rządu wszelkich możli
wych starań
'W kierunku
11W'Z~lędnteni3. naJ.zupebniej sluszn\'ICh p()stul3.'t~w urzędin.ik6w

cenna "siaflle

pujące

NiebywaJe upały notowane w
ostatiIlich dni 4lISią.,anf!ły
swóJ
'Punkt
kulmiiIlacvfny
m:,z oraj przed południem.
W szkole powszechnej 142 u-

ulicy

jęcia

Silet do
kina
Iub

aplek

cią.gu

wczora.jszym na.

wezwać zarząd g'ł6W'IlY

\)rzeglą.du:

Przed komisją nr. l poborowi
roczn. 1910 zamieszkali na terenie
V komisarjatu o nazwisk3JCh na literę K (od Ki do lU);
przed komisją nr. 2 - poborowi
roczno 1910 zam. na terenie IV komisa.rjatu, o nazwiskach na litery
M N, T;
Przed komisj~ nr. 3 stają ochotntcy roczników 1911, 1912 i 1913,
zamieszkaH na. terenie U, ill, V,
Vill, IX oraz XI komisarjatów. Qchotnicy wymienionych ro~zników
z terenu wskazanych komisarjatów
stają przed komisją. nr. 3 równiei
jutro i pojutrze.

w dniu

chłopca

państwa, j&ik i rzesz "raco- Rokich\skiej przed posesją nr. 82,
wlltkzych, będzie jak'n ajryehlej zdarzył się tragiczny wypadek, któ

bra

Zgromadzeni

do

S-letniego

Dopiero po 4 godzlnnyoh po·
sZUlki,w aniach zdoiłano w:vd,oIbyć
Z'włdki topjelca.
Idootyczny wypadek
miał
miejsce w stwwach na folwarku
StOlki rpod Łodzią. Kąpl-ący się
tam U-letni Czechowski A.ntoo.i
W('l'k utek skuJ1'Ct'U lY,szed~ na
dno. Wszczęte poszukiwania do
prowadziły
do
wydabycJa
.J!wlo1t ohłO't)Ca,. (aJ

Polak Józef (ul. Wincentego 2) powróciwszy do domu w stunie pijanym, sp~tka.ł się z ostrym protestem ze strony ~aHonki swej ~t~nłsła.wy, czego rue mógł spokOjnIe
z.nieść. Wziąwszy więc spory kij,
obił.ll!! dotkliwie, zadając liczne ra.ny głowy i szyi. Ranną opatrzyło
pogotowie, ZM krewkiego małżonka pociągnięto do odpowiedzialno~ef.

nożowe

I napady

Przy zbiegu ulio Kilińskiego l
Przejazd, JWbity został przez nieznanych sprawców Cyrulewski Andrzej (Przeja.zd 4~. odnosząc rany
głowy i twarzy. Poszkodowanego o
patrzył lekarz pogotowia.. Spraw.ców poszukuje policja.
Przy ulicy Nowoką,tnęj 1 na.pa.d.
nięty
został przez
nieznanych
sprawców K01uszewski Antoni (O
bywatelska 41). Pobito go tępe mi
narzędziami do utraty przytomności. Lekarz stwierdził złamanie dwu
żeber i ogólne zownętrzne uszkodzenie czaszki i twarzy. Po udz ie·
lniu pomocy rannego przewieziono
w stanie ciętkim do s1:pitala okrę·
gowego.
W domu przy ulicy Piasecznej
nr. 19, wywią.załł~ się "pogawęd
ka" lokatorska połączona z żywio
łową ~estykllla(lją, tak że zmuszoon. hyła interwcnhwnć policja.
Spisano protokuł za złtltłóoen[e
spokoju publicznego.

wr:
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1. VI. -

1.(J!JOS PO~ Y'- 1931. ,

KĄCIK
Zarzaed Towarzystwa Pielęgnowania Ohoryoh

RADJOWY

Polska lala

"IRUH [H~lIMu i Komitet ,,~l~~~WI~KA"

zagranicą

podaj, do wiadomo4ci, te w miesiącu czerwcu 1931 r.
odprawione będą nabożeństwa żałobne w Synagodze
Towarzystwa przy Plaou Wolności 10, na która zapra.
8~ajll krewnych, przyjaciół i znajomych: a mianowicie:
dn. 2 o godz. 'fi i pół. 1'. za b. p. Berty Jarocińskiej

KUka hlt temu, gdy radjoto. obeenle olbrzym Ml.iS,'tyil&ki, nro dziell1uie pol'skłch kOl1cer'ł6w.
nja polska stawiała Slwoje piel'. cujący jes-zC7e nJepel!ną mocIł, Znam Moniuszkę i Karłowicza.
WSle k.,r aki i l'ozporządzała je .. wykazały, że ta. najwi~sza w A wiele ciekawych 'Wiadomości
dynie tV'lko małą stacyjką w ohwili obeeuf'J na świecie. da- o PQ).sce dowieddałem sIę t
Warszawie. radio tra'ktowa.tlC cja nadawcza. oddaje nam nieo ust pl'ofesora Tymicniecklc~o,
było
przez nielicznych radjon ' cenionE! usłUJRi w pl'opa~andzie który m6wi J! Katowic p6iną
, 2 11 , 12 ł pól pp. , , , Id.i Baruchin6wny
matorów raozeJ .lako miła 711- zagranicznej. Pol's kie koncerty nocą i ma wielu .przyjaci6ł za• 5" ,,12 i p6ł pp. " , " Flory i Nadiełdy
bawka, służąca jedynie rozryw radjowe,
kt6re zyskały sobie ~rrunicą. Bardzo mdły człowiek!
Wołyńskiej
ce. Od h~HO ezalSU sporo zmicnt· piel'wszorzędną markę w §wieTo Jeden ,pT'zykład. A d'l"!lgi,
"
II
•
Anny Zylbercwa.ig
.6" " 10 rano
ło się w pOgJIądach na zadmia i cle radjO'Shtchaczów 'Z1łgraniez- prawle te ident:yealV wV'f)8.dek
7 i pół. 1'. " II li Cecylji Kąmińskiei
" 8" ," Uip6łpp.
cele radiofonji. SiedmłolllliIow(' nych. odbiera,n e są dzisiaj w OR , roanył mi się na SycyJ.fi w Pa.
"" , Leona Bursteina,
" 9"
hoki, jakie stawia w ostatnich lej Europie, a programy stacji lernłO. Mallicurzy.sth m1e.fseo• 11., , 121p6łpp• li " " Anny Lewi
latach radjotechnika. coraz to warSlaWlSkie.ł zajmuj'ą wśród weRO zakładu fryzjerskiego dop
12 ,. " j i pół rano li " • Henryka Hirszberga
nawet ooraz banlziej oszałamia lampO'wic'z 6w
zagranicznych wiedziaw>szy się, te Jesłem po-o
, 14 " • 12 ip6ł pp. , ,. , Zysli S"mulowio:ló
ją.ce i zdumiewające 'zdobycze niewą:t:p'liwle wyhitnJe.ls'ze mloJ lakiem, z8Czę.ła się entu!.Iumo
,
7
i
pół.
r.
, 15 ,
,
li
,.
Tauby Blaustein
radfofOtIlji. otworzyły wszyst- sce, nł'i W§T6d 1"Osiadac~y od- wać doskonałym odbiorem ata, 16 " , 12 i pół pp. , , ,. Soni Bal'uchin6wny
kim oc,z y na fakt, że fa~a radjo biOl'ni'k 6w
lampowyeh
pQl· ojl katowickiej j noweJ st,!-cji
" 17 11 " 7 i p6ł rano " " tl Heleny Mar<iliewowei
POlllewa! kledy4
w.a. Doza rozrywlką., stała si~ skich, prOf.r'ramy słacJI talkieh, "'l~"yńskie,i.
,
12
i
p6l
pp.
" 18 ,
Ił n " Gabryela Staroha
nieoiranicZ1Onym w swoich. m~- jak: Wiedeń, Betlin, a nawet i dłuwy ozas pr:Z'elbywała na wy
, 18 , , l pp.
, " , Rejli Fuks
iiwościach propagatorem.
ululbioolY Budapeszt.
bneiu da~matyńskfem. Inala
, 20 , , 10 rano
,
ł' ,
Maksymiljana
Swietnie wyzYiSlkały możliw4l
Dopiero WMvCZas, gdy się iezyk ju~osłowiań,skj,
przeto,
S~losberga
śd rad,łowe Sowiety, ()Ipiera.i!ł~ .Jest zagoranic!\, mo,t na
ocenić Jak twierdziła, łatwiej jej h~,lo
, 20 , , 10 rano
"
..
11
Hindy Flaks
na nich sJ18,tem swojej pro pa- zbawienne skutki pr(lJpa'g andy zor.ientowa~ się w J';af}owie.
,. 21 .. , 7 i pół rano ,. " " Hugo Wolfsona.
iwndy, obejmujący niełvlko 01 radjowej, siły jej promieniowa ciziach pr~ram6w poJskich.
,. 21 Ił " 12 i p6ł. pp. II Ił n Juljana Hendlera
bTzymie pałacie R<osji. ale i pro nia! vr:zenikania
do najnitJeżeli się weźmie pod UWIIRę,
" 24 , , 12 i p6ł pp.
Ił .. " Eljaaza Karo
mieniujący lila cały Świ.at. Ró szych wars1lw
obcych spole- h wamiejsze audycje! slneji ra,
'
'1
i
pół
rano
11 25 ,
Ił n ,. Rózi Mincowej
wnież 'Wspaniały rozwój Il"adjo czeństw. Piszący te słown, pod szyńL.Ikie.i upowiadanC! są eztę
" 26 , " 12 i pół pp.
,. ,. " Adolfa Kowadło
fonji w takich bajach, jak; 0l8S t~oroc~nej wdróly po sto w obeych językach i ie1.ell
.. 28 " ,. 7 i p6ł rano " 'I " J 624ekiela Krawoowa
Ameryka. An~ja i Niemcy. Ił Francji, HiIszpanji,
Afryte i ~ię pamJęta o tern, łe od ('..zft~U
, 29 " , 7 i p6ł rano "" .. Ernestyny Ginsberg
nawet malutka Au trja, przeko- Włoszeoh, miał oka!j~ osobi- do czasu płyną na cały łwiat
.. 29 11 , 7 i pół rano "" " Czyży Rozenthal
nał tych,
któr.zy dotychlCZIlS ście spra'wdzić, .jak daJece zba międzynarodowe konce,'ty pnI·
, 30 , " 7 i pół rano " ,. " Emy Liskier
wątpili w wa~ory propaRando' Wtiennieodd~iałYlwuje polska 'Pro '!.ki e, tran~Jniłowa'lle !przez ki'!we oradja" iż radjo jest najpo- pa,gMlda Il"adjowa na opinję za- kadl!iesiąt nieraz staeji l sł~ha
tężniejlSizem dzisiaj. eod~ienll1cm granicy o nuzym kraju. Cha- ne przez mił.iony oooyeh rad.iQ.
pismem mówionem, • lic1-ą.cem rakte:rystyc,ZIl1ym
'Pnykładcm słU()~aczy, to wówe~aA zrozu'
dziesiątki miljonów aibonmt~w pi~nego sluchania aud~Ji 'Pol- miemy, jak olbrzymią rolę pro
rozrzuconych Po. całym ś,wiecic. skich pflZę.Z obcych, lest fUlmo pagandową odgrywa '8.Ilranlcą
,~zvbkość fal radjowyd\ i zdoi- wa. pflZeprowadzooa. 'C port je- poiJska taiła ra:djowa.
ność
ich przenikania ponad gra rem hotcl,u w Marokko (rancuByć mote. że !Ilajblit's za przvrunął płonący dach stodoły
nicami naństw i ponad głęhina sJdem w .AJryce, który, skoro szłość -P1"zyniesie TOzuerzenłe
Nocy ubie~ej wybuchł I:l"oi- fUIDął dach stodoły i zalsypaJł ra mi oceanów, jest jedJnem 7. naj- dowiedziRJt się, tę ma do czy- tej 1lropa0.ttidy przy
p()Uloey
,ny pożar we WISi WilIlcentÓIW, tających.
waim.iejszych wal'un1k6w dobrej nienia z 'Polakiem, tak :taczl\l traMmisji r6W1Jliez i na drutgą
i w<sze,dzie dochodzącej prODa- m owić:
p6111mlę tak, te 1)o]'Ska fa1a rapowlia.tu łódzkiego, w zagrodzIe
Wszystkich czterech wydoby gand)..
_ PolsKę znam.
djowa abejmie promieniem !lwe
Andrzeja Pł6cierurika.
to w stwie ha!1"dzo cię1Jkim,
Dzisiaj, kiooy radjotonja ipc>l
_ JaMo, był putw Polsce', go zasi~u całą k\lllę ziemską.
Na ratUJlt~ zagrożonemu tnprzyczem Pł6ciennik na sku- o:ka ro:z,porządlza siedmiOtIlla s.ta
.. ~ Nie. Znam Polskę z radja. zapOmaJą.C obcyeh. I na.szą kuJwentarzowi żY'wemu rzuciło się tek o'brzymrunych ran i 'POIPa- cjami z olbrzymią roz~ŚII1ią f9. lt{ltm killik ulampowy s,'Parat od turll·
prócz Pł6cienni.ka j~zcze 3-eh
,l
ed
,t . .
szyńSlką na czele, należy lohie biorczy i słtreha.m pil'awle te co
I ł .'
• • R.
przYIIJYClem uprzytomnić, jalk. wiel'k ie mllI
. 1.
..~ ...,'
t>'wieśniak6w, lecz w chwUi, gdy rzen z'mar1 f)n
(',zenie 'J)ro:pa,gandowe PQ!iiada
_lu '
r~""o'
znajdowali się OIIli w stodole. pomocy lekamskiej.
Straty s.powodowane s.pa1e- polska fab. :n.ietylko na terenie
r
•
•
_:ł j
.!
kraiu, ale i z8Igranieą. Radjofo•
f
.
łlletn SIę CaJle Ulgrody 'z ~nwen- nja polska ~peblia swoje po_
11.58 Sygnał ez~u ibeJtla.ł.
16.5Q Lekcja. Języka. fra.neuskietarzem ż:vwvm i martwym wy- sianiJlictwo wy'('howa'W'Czo _ kum
12.05 Muzyka. z płyt gramofono- go z Warsza.wy.
noszą około 20 tys. złiołych.
turalne lIla terenie weW1llętrz- wycb.
17.15 Płyty g'ram.ofonowe.
P()l}icja
powiatu ł6d~kie.ko nYm i oddaje ["ównooześnie co15.25 ,~C.o jest, g-odo.ego Ił wi.<ke~:.S5 "Ja.k. wygl~ diiś B~Kwesta uliczna na
raz to wi~.ne usłtJ4:{i pl'Ipagan- Dla. w o.koheaoh Warsza.;rY • .
lon.
ociemniałych
prowadzi energiczne dochodze- dzie ;pracy .i tw6rcZ'o~ci po1lSkiej
15.45 Przegląd kOIIplllilta.crJnr·,
lą.- Muzyka, lekka z kawi.a.rnł
1{\.00 Mu~y'k.a z płyt gt'a.mofono- , "Gastronomja." z Wa.rsz&.wy.
Dnia 1 czerwca r. b., t. j. dzisiaj nie, celem ustalen.ia pr2;~zyny na terenie międzynarodowym.
Próbne kroki, które sta'Wia wycb.
,
"
19.00 ROllIlaitośei.
o.dbędzie się kwesta. uliczna. na. zo.r wyoo.'cbu poża'l"u. (h)
• • • _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.20 Płyty gramo.followe.
ganizowanie interna.tu przr szkole • • • • • • • • • • • •111111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
specjalnej nr. 82 w Lodzi <lila dzia
ci ociemniałych.
przem.·
20.00
DZiennIk
ra.dJowy
War,ii;omunikując o powytszem zwra
sza.w~
camy się z gorącym apelem do spo
łeczeństwa łódzkiego o nieomijapi po raz piermzy w Lodr:i :mako- świetnej artystki tea,tru "Qui. pro,
20.15 Skrzynka pocztowa teoh·
nie kwesta.rzy i przyczynienie się
mHs.
jazzowa.
orkiestra.
(Tha
symQuo"
Njuei
Nobisów:ny.
Zespół
skła
nicznIt.
choćby najd.robnicjszym datkiem do
phonic JlLtz) pod dyrekojlti ulubień dą.jlliQY się z 20 osób jut przybył do
20.80
Operetkl
Laon~a.vall()
powsta.nia, na. terenie miasta piarDził,
g.
4.00
"Śluby
cs.
VUblicznośei
Henryka.
GoIda.
z
Lodzi.
W
progr:w:Ue
najlepsze
1
"KrÓlowa
rÓl".
wSŁej placówki, która. za.lm1e się
panieńskie •
udziałem
Sto Pete:r:sb'tlrskiego. i na.jnowsze przeboje.
22.26 P'eljeton p. to "Za. Dnie,acjonalną opie ką
wychowawczą
8,30
"Sztuba"
prem
w, r. 1920" - wygł. kpt. B.
,.
nad dziećmi ociemnialemi i nłewi

tł-(b

Na lilowU'

olób

,I

I

CO UIIq,II,mJ dzlr-a przez

.....

'. ...

Cel godny poparcia

I

TBATR MUZYKA · SZTUKA

j

I ha!:i~~ ~~~~&t ~ZbY ~

=
n , 1'1
n ł
I
.........D................................................................

-

Teatr mleiski

II

domami, poz'bawionem! tego bez8.80 "Sztuba"
cennego. daru natury, jaldem Jest Jlłtro,
oko ludzkie... Nauka. i wychowa.nie
TEATR MIEJSKI
dadzą. mo~noEć
tym nieszczęśli
D:dś, jutro i pojutr~ę "Sztuba."
wym dzieciom nnwiąza.n1a bliż.szego
Kazimierza. Lęctycki<ego. Ceny naj.
kontaktu ze światom!
misze.
Przechodn.iu! Pomyśl o tem, w czwartek, dnia 4 czerwca przy
gdy w dniu 1 czerwca spotkasz na będ2ie na. parę występów _ zespół
ulicy kwestarza! Przyczyń się naj- artystów teatru. polskiego pod dy.
drobniejszym dat,leiom do zorgani. rek.~jlł Arnolda Szyfmana. i wystazowania internatu dla dz~eci <ł wi w warszawsldoj premjerowej
ciemniałych!
obstl.dzie komedję w 8 akt. Marju·
Komitet opieki nad dziećmi sza Maszyńsldego "Koniec i POCZ&ociemniałemi
przy szkole tek" 2'; udziałem autora..
specjalnej nr. 82 w ŁodzI.
TEATR KAMERALNY

'Dr. med.

REICHBR
Specjalista chor6b sk6rnych

,

i wenerycznych

.1 IBllzenle

dlaterm!ą I

elektroterapia
POŁUDNIOWA 28

:

tel. 201-93

:

Od 8-11 rano i 5-9 w.
W nIedziele od 0-1

l'

?la niezamożnych ceny lecznic.

We środę premjera pl'zygotowanej przez rctyscra J. Leśniewskie
go wesołej 4-nktowej farsy K. Zn.
lewsld6g'o "Oj m~żczyfuli, męt·
czyinil".

TEATR W

Rewja

W

teatrze

ft

AK' ~ r A

Po~ularnym
ft
..
(UlIca
Ogro<lo ..o 111, tel. 17S..QO)
,
;
Dzij ..
WielIIiego . prllgl"du przebo~. .. I·ch
ezę~al.ch 1 H-ch obrazach pod naZ1Pll:

--remIer.

laCZunamu z6lerasleRsBlm '
Kasa zamawiań w teatrze Popularnym przy ul. Ogrodowej 18
(tel. 17S-00) czynna od lO-el do
I od 5-el at do ro.poczęcia

'-el

pr.ecbtaw

ełi.

S.la W ,..tylowana specJa'nie sproWadzonelll1
maszynami
Cod.iennie 2 przedstawienia, poczlltek o lłocU. II-el i tO-el, III .0boty, niedzielo i ~więta o 6-ei, 8-ej i 10-ej. CeRy biletów od 1-go
złotego do 4.50·ciu. Bilety ulgowe I passe-partouts bezwzględnie
niewatne. Wobec
nołłoku
się o przychodzeni

PARKU STASZICA. DZIŚ PREMJERA W "RAKIECIE" siel1ski: telska, Bolcio

Codziennie rewja "Jazda na wy-

stawę".

I

ZnieSIenie artystów teatrdw młejsKieh .. Łodzi

DZIŚ CHÓR DANA.

Dziś,w poniedziałek odbędzie się
w sali filharmonji pierwszy występ
sławnego ohóru Dana., o którym
prasa. roz.pisuje się I wielkiom u·
znaniem. Opr6cz ohóru Daala wys~

Ka.miński,

Rewja. teatrów miejskich, pod Garelikówna, Lopek Borunski, Bal
nazwą "Rakieta" (w teatne popu- cerakówn~ OhrZMlow8k~ Urbań.Ia.rnym, ul. Ogrodowa. 18) wystę. ski, Skorasiński i wielu innych.
puje li dawno oczekiwaną premjeW widowieku wrstą.Pi 12 Ry.
rą wielkiego przeglądu przebojów gier -, girls, ora.~ świ"tna para ba.W 2-ch c~ęści.ach i 22 obraz!OOh, Jletowa. Fabiltn - :f.!opielewska.
pod tytułem "ZaczynamY!I GieDzisiejsza premjera "Ra.kiety"
rMieńskim". Wykonawcy: Giera.- wzbudza. duże zainteresowlUlie.

Lepeokf.

~_40 E:om. ,

PAT, meteoro.log.•

polic., aport., or... mUIYM tam.aca.
na. l lekka z W &nZ&wy'.

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
K6nlpwuAt~bauRen (1635)
21.10 XWMtety ~yo~kowe: Do.

nisoba A-moll i Beethovena Es·.d,ur.
, Heilsberr (276)
21.00 Uhyory
CzajKowskiego

(Koneert fortepianowy
VI)• .

ł

SymIon',

Stuttgazt (360)

20.80 Utwory Rubinsteina (KoIl.
cert fortepianowy D-moll i Symf()o
nja "Ocean ").
Langenberg (472)
21.00 Kwintet G-dur Brahmsa I
Kwa,rtet D-dur Mozarta.
Wiedeń (516)
19.50 Recital fortepianowy (Etlu
da .E-dur Szopena., "Cba.nson d'amo~rtt Sttk~ Etiudy symfoniczne W
formie wa.rjacji Scbumana.).
Praga (486)
21.00 Koncert skrzypc()wy E.
Q;loll MeJ1del~,ohna i Suita baletowa. Mozarta..

y

..GlOS PORANNY"

OS SPORT
ar y dzień

ŁOOŻ

1 czerwca 1981 r.

UG10S PORANNY"
ŁODŹ

1 czerwca 1931 r.
I

ra o

a

Sensac,jna wygrana Lechii nad Wisla••• Wspaniale zWJcieSlwo Warszawianki.
Garbarnia przegrrwa w Poznaniu. - Pierwsza poraika liRuchu
,I

Tabela gier ligowych

WARSZAWA.
J~~i mieliśmy już do zalIloto- w tabeli, lecz jej dotychczaso",ania sensacje w rozgrywkach wa hegemonja .iest obecnie zaWars~awianka Cracovia
11 8 23:10 6:1 (3:0). Dzisiejsze spotk~iill1e
!igOlwvch, to niewątpliwie dzieil grożona przez L~ję, kt6ra ma 1. Wisła
wczorajszy należy
'Pod tym o jeden punkt mnJ.e j stracony. 2. Ruch
10 8 15:8 ligowe zakończyło się naclsipowz.ględem
dl()
Tekol'dowych. Na'stEW'lle IOlkaty pozostały bez 3. Połonia
wysokocyfrowem
9 8 19:12 dziewanie
Tak fa!Ilt~~styczrnych wyników zmian, dOlpiero na szarym koń
zwycięstwem
"Valt'szawianki,
Legja
6
21:7
4.
8
nieoczekiwano. Komu, choć na eu wid,zimy "ruch", spowodoktóra grała doskonale i ZIllacz5. Wa1rta
8 8 20:12 nie gówwała na.d przecj'wnichwilę, mogla zabłysnąć w głó- wany nieoczekiwanemi sukcesa
wie myśl, by lIlajgorsza druży- mi Lechjd i Warszawianki. Czar 6. Pogoń
8 7 11:14 kiem, z-a,rów:no w piel'1wszej Ijak
na ligowa, jaką I jest L~hja ni zepehnięlCi zostali na osła 7. Ł. K. S.
6 7 15:15 i w drugIej części meczu. Gra
mogla J)OIkonać doskonałą Wi- tnie miejsce, a sprawcy SelIlS8- 8. Wa,r sza wian.
ł\
7 1.6:22 Cracovii wypadła bardzo słabo.
sIę na jej wlasnem boisku, po- cyjnY<'h zwycięstw wYSlUnęli się
9. Lechja
8:20 Bramki diJa zwycięzcy zdobyli:
6 6
wtan;ając w ten spos6b po raz nawet p.rzed Ga.rhamię. Po uKorngold 2, Materski, Jun~,
6:5 Zarzycki i jedna samobójcza.
5 6
trzeci historję pamiętn~o me wZlględniendu wynik6w tabela 10. Garbarnia
5 8 10:22 Dla Cracivii honolt'Owy pllllkt
czu, w 'k tórym to po raz pter-I szczegółowa przedstawia :r;ie na 11. Crrucovia
wszy ofiarą nieobliczalnego be- stępująco:
12. C'?!arni
4 7 l1:Hl uzyskał Zieliński.
. njaminka padła Polonia.
.
Któż na chwi~ę 'przypwszC'Zal, ~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!t!!!!=!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!sm!!
iż Wansza1wiam.k.a mogła się zdo
być na wysokocyflr owe zwvclf~
stwo nad Cracovią'1 DodaJmy
do tego w)graną Ledi nad Ru
chem, 'który dotychczas uchoaził za niepokonanego na w/apiłkarskie
snym terenie, wreszcie pora:!ka Garbarni w POZlIlallliu, a bę
Z pośród rozegranych ostatnio dwie bramki padają ze strzałów po raz pierWszy LTSG i przyznać
dziemy mieli ju.ż ca:łoksdalt spotkall o mistrzostwo klasy A w Slązaka i Kaszyńskiego, przyczem trzeba, zwycięstwo to jest zupełnie
w1czora,jszych sensacji IjgOlW~!h. piłce nożnej, naj ciekawiej zapo- za przepuszczenie drugiej bramki zasłużone. Jedyną bramkę zdobyNajgorzej w dniu wczo~a.f wia.dał się IDecz pomiędzy Orka- Winę ponosi Rapaport, gdyż strzał wa NykiL LTSG pod koniec rozszym spisały się zwylcle nieza- nem i Hakoahelll, ponieważ ewen- był możliwy do obrony,
ostro, lecz to nie
gdyby poczyna grać
wodne
dru~y:ny
krakowskie. tualne zwyciętswo Hakoahu czy- bramkarz stał na miejscu. Niepo- zmienia wyniku.
Trzy drużyny {.lImdu pod'Wawel niło -go najgrożniejszym kandyda- trzebne wysuwanie się z bramki
Sędziował p. DowbÓr.
Nn tem na m,istrza pierwszej rundy. sprawiło, iż piłka. po raz wtóry
skie.go od/niosły por.2!fki.
dwie zdobyte bramki przY'Puda
Halwah grał WIDZEW - STRZEL. K. S. 2:1.
Hakoah nie miał swego dnia i grał ugrzęzła w siatce.
ilość 9 5tTaconyeh. To te! 'miasłabiej, to tai okazja została nie- słabiej niż w poprzednich spotkało n10ma nazwać Ulbiegłą nip.Dnlżyna Strzeleckiego K. S. bywykorzystana. Z innych wyników niach. Najmniej produkcyjnym oła przez cały czas lepszym zespodzielę "clzarnym dniem" prHkar
podkreślić należy pierwsz, poraż kazał się bojaźliwy Sega!.
JOtwa krakoWIskiego. Oibr<llIl'Ilą
łem i zwycięstwo Widzewa nie jest
Po zmianie stron pada samobój- zasłużone. Do 85 min. prowadzi
kę zespołu LTSG w obecnych miręką wV'Szly w dniu wlC'zo"ajcza bramlca. dla Orkanu. Teraz lekszvm dirużyny w<l.TSzruwskie, no strzostwach, przyCJZom zWY1cięzcy,
Strzelecki KS 1:0, lecz w ostatnich
to
jest
WKS,
na
ten
sukce6
całko ką przewagę uzyskuje Hakoan,
i Wa.rta. która stOIpniowo nad
minutach Wi~'Zew z wypadów zdorabia 'tl'iracOll1y ipoc.z~tkowo te- wicie zasłużyli. W tabeli poważ leoz d'oskonatr bramkarz Orkanu bywa dwa go ale i zwy'Cięstwo Zaniejszych zmian nie mamy do za.- wyjaśnia szereg groźnych momen1'en.
chowMlie się publiczności pozostaPrzepuszcza jedynie strzał
Mecz Pogoń - Czarni, słyn notowania i przed~tawia się ona tów.
wało wiele do życzenia.
Ehrnberga.W ostatniej ehwili Kraj
ne der'by 1wOlWtSlde , zakończył następująco:
cer
przestrzeliwuje
przyznany
15
11
24:
9
się tTadycyjnym JUlŻ dziś wy:ni1. LTSG
TURYŚCI-KALISKI KS. 3:1 (0:0)
rzut
karny.
kiem 2:1 dla P ogO'Ili , przyczem
2. Orkan
15 10 23:1-2
Dopiero po przerwie Turyści
Sędziował b. dobrze p. Otto.
rzut karny zadecvdowruł o wy13 10 35:17
3. LKS
zdołali uzyskać przewagę nad prze
g,ran~ Pogoni. Dz!ęjki rówttlo13 11 18:12
4. WKS
ciwnikiem i ze strzałów Kowalskie
WKS - LTSG 1:0.
~zesnej pora,ree Rochu Wisła
12 9 22:19
5. Halwah
go,
Hahna i Stawickiego zdobywaW
ojskowi
są
tym
ze~poł~
'Któ
nadal utrzymałCll pro'Wad zend e
6. Wid:rew
10 11 21:26
ją trzy bramki.
Jedynego goab
9
9 14:21 ry w obecnym sezonie zwyciężyli
7. Burza.
dla gospodarzy uzyskuje Oiszewski
7
9 18:24
8. Turyści
I
9. Strzelecki
7 11 16:2'7
PTC - BURZA 2:1.
7 9 10:22
10. PTO
w kraju
Kosociński MM
Derby pabjaillckie zalwńe.zyły
4 11 15:27
11. Kaliski KS
I W kTI:tjU rozegrano w dniu
się zwycięstwem zespołu PTO.
wc'zorajszym IIl8ISt@ująK:espO't-ORKAN-iHAKOAH3:1(2:01)
Kruschender Trurnpheldor
kania o mistrzostwo kl3JSy A:
W czasie przerwy meczu li- 3:1, Kolejowy K. S. - Jutrzenkr_
Wa!rsz9!wa:
Legja Ib - Skra I Szal?ny upał.i tumany kurzu
2:0, AZS. - Gwiazda 2:1, PDlo- znaczme utrudniały grę i wyczer- gowego Walrszawianka - Cra- 2:0} Geyer - Sztern 6:0, Hakoah
covia odbył się pojedynek na 3 II - Orkan II 0:2, LTSG II
nia Ib - Wanszawianka lb 3:2. pywały zawodników. Lepszą konILwów: Pogoń (Stryj) - Sok6J dycję fizyczną. i więksro szczęście klm. między KUlsocińskim a Pel WKS II 3 :0, Burza li - PTC II
kiewiczem. Zwyciężył Petkie- 1:0.
2 8:2, Resovia - Swifeź 5:1.
strzałowe miał Orkan. Do przerwy
wilCz w ~zaJSie 8 min. 40,8 s~'k..
lecz zostalI on zd,'lSkwaHfikowa
nv za to, że zahiegł drogę Ku·
socińskiemu, którv nie dokol'1czvł biegu i mUlsia! 7ejść 1. 3:liei-

p. ~rwszaporai
w zawodach o

Mistrzostwa klasy "

Dźwiękowe

Grand . Kino

oto tło niebywale interesującego
filmu polskiego p. t.

BEl
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W rolach
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DRAniC
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głównych:

Adam Brodzisz, Marja Dąbrowska,
Maryla Woyno Józef Redo
i Władysław Szczawiński.
NADPROGRAM: DODATEK FLEISCHEROWSKI.

począłeM

mistrzostwa klasy A

fIIecz
Petkiewicz

DziS i dni nastepn,ch!
Sensacja jutra I
Sensacja jutra!
TELEWIZJA -

alIS

seansów o gOdz; q-ei.

na.

Kusoclński pojechał

Polki weszły do linału
w zawodach we Florencji
Na "święcie W1iosny" We Flo·
re!Ilcji, w kt6rem bierze równiei
Uldzia,1 drużyna poiska, odniosły nas'ze zawodniczki wie'lki
~u.kcei, wchodząc do finału nie
mM we 'W'szystkich konkmencjach. W biegu na 60 metrów
do finału weszła Mrunte'llfl6wna,
kuł'ą Jasieńska.
w rzlUcie
Po1skie z8iwodniczki wywady
jaknajlepiSH Wldeaia.

Wisła 2:1
rO:O).
Sensacyjny przebieg spotkania.
Wisła przez cały caas gry znacz
nie przewyższała, mimo to pr le
gra.];a Iz a Wl()dy z p.owodu niedyspozycji strzałowej ataku i mą
drej taktyki obramnej pl'Zl"I'L
wnika. Bramki dla Lechji zd~
byli: Kruik i Busiecki, dla Wisły Reyman. Sędz.i,()IWał p. Krnkowski z Warszawy.
KATOWICE.
Leg.ia - Ruch 1:0 (1:1)). Mimo znacznej p'r zle w agi ,l }{UChll
tUpm'll przez całv czas ~ry z8wody wygrywa Legja, d.la któ ·
rej jedyny punkt pada w 18-ej
min. ze strzal'u Nawrota.
LWÓW:
Pogoń Czarni 2:1 (1:0).
Gra naogół rówmorzędna. Pogoń przeważa do prztrwy, Czar
ni po przelt'wie. Bramki dla Po
goni zyskują Łagodny i Kossok
z karnego, dla Czarnych Roch.
S~dziował Pl Rcttig.
POZNAS.
. 'Varta - Garbarnia 1:0 (1:0).
Wynik ~po~kania nIc odpowiada przebiegowi gry. G.Hbarnla
zasluż:\ia na remis.
Jedyna
bramka
pada w 35 min.
ze
slrzału Knioly.
Sędziował
p
Warc1ęsz'kiewicz.

łłajbliisze

mecze

ligowe

w czwartek ka'Jeni:łaTZyk r,a'·
wodów ligowych przewiduJe na
st<:puj~ce spotkamia:
we Lwowie Lechja - Ł. K. S., w Kra,
kowie Gal'harni a-P olo'Ilia, ,,,re
'i7,cie w 'Warszawie Legja-\Visła. Ostatni mecz będrle niezwv
kle ważne:m wydarzeniem dnia,
bowiem od jego wyniiku Jest
mocno U'zhleżniony tytu ł m'!\trza ligowego pierwszej rUlndy.

Bieg kolarski
Warszawa - RadomWarszawa
W wyścigu kołarskim
grodę "Łucznika"
na

o nakasie
Warszawa - Radom Warszawa na trasie 200 klm. pierwsze miejsce zajął Targońs,ki w
czasip. 7,11,40 przed Olookim
7,27,10.
'

JaM zdradzać i Buchat.?

do Finlandii
WARSZAWA, 31 V. (PAT).
Dziś WJioozorem KUlSocilńJski wy
jechllił do FinIandji, dokąd zo<:tal. zlIiproszony !Da międzynaro
dowe zawody łek1koataetyczlIle.

KRAKÓW.

Lech.fa -

uczyć będą

Włodzimierz

i ITI

INA

wszystkich:

Gaidarow

w swem pierwszem arcydziele

dźwiękowem

pt.

"na lalach namiQInOśCi"

Natchnione momenty miłosne!! Wstrząsające scenyll
dramat dziennikarza, opętanego czarem
uroczej przemytniczki.

Porywający

Jutro premjera

w kino-teatrze

"Casino

ll

.,

Nr. 148

Dziś

premiera I

Na ogólne żądanie P. T. Publiczności
wznawiamy film, który podbił serca i
umysły widzów i osiągnął ruenotowany
rekord powodzenia na wszystkich ekranach świata

śe;"
Rei,serji genI. ERNESTA LUBICZA.
Największy

Ceny mIeJSC popularne!
5414 WfNIl'IOWJłN/ł'

sukces

JfJ\NfnY I'IJl( DONIlID
i

Jean BoroIra

Początek

codziennie o godz. 4.30 po
w soboty i niedziele o godz. 2.30.

1'I1ł1JRI(f (DlłJłllflłJł

PliądzynarodoWB WYścigi

kolarskiB

IILTK.

W dniu wczorajszym nastąpI pędzie wpada na .iego ma<;zVUę,
na torze w Helenowie ,uau- 7.atllrasowująe drogę Traooeno
RuraC'lja lezo:nu kOllaukiego, w wi, który również zwala Ai.ę na
parę
postaci mi~dzynarodo"'Y'Ch Wll tor, odrzucając Zyberta
WiRóW spr.tnterowski~h, UT7I\- metrów dalej. Trzy ofiarv w.t(pa<1ku, z których notabene najdzoo)'lCh przez S. S. "Unioo"
ucierpiał
mimowolny
Znikoma ~zba widzów, kt6 mniej
ra pr!yglą.dał:.. się wezorajlSzvm ~lJIrawca PU/Sz, po na!flożeniiU 0'W)"śclgom, §władczy tna.idooit· pat.runków, powr6ciły PO peniej o zan1:ku zainteresowanIa, ~1Y'm c1.Mie na tor. Najdotkli.
nieJgdy~ talk /POIPularnyclh wyśd wlej odcz.uJł 'Wypad~k Traudoo,
g6w s'J)lI'iJnterowskwh.
kt6ry wskutek bolesr..ego potłu
ao!l tennisa frruncu8kiego, Jest
Z
gości zagranicznych ogląda czenia kdlana i zdarcia sk6ry ·z
faworytem pOW1Szedmym w tu!"
11śmy: Traudena, mi'Strza Nie- rąk, w dalIszych biegach jechał
nieJu o misk'z'Ostwo Francji,
słrubo,
a z dłuJ(odViSta:nsowego
'oz,g/rywan}'m oboonie w Awte- miec, EinJsiedel~ mi·attu KoIotljł, Sclm1tdera, lllbtrta Dre- wOlgóle wycofaJt się.
Ilil.
zna j Mtenberg& % Kr61e-wca, z ~!!~~!!!'!~~~~~!!!!!!!!
łódzkich Schmidta, PUISZ&, ZV·

TennlsowI mistrza .
sIwa Francil

berta, l{oiłodmej$ki~o i dc4lYCh'.

Na 'Pr~ra.m złoty.y się: wielka łUl.groda wiooenlla, biNt gWyniki ostatnich spotkań o merykańs'ki, premjowy, wroski
mis Łrzostwo FraJtlc.ii pr%~dJsta drUltynowy bieg prześlladowa

Hughes nia. hi~ gości zagraruczlIlych,
Lo« 8:6, 4:6, 6;2, 6:4, 6:4, harrdicwp :i 'wy.ści~ ;półdystanso
BOUJSS11S de Stelfanl 6:4, 6:3, wy na ,p rzestrtelll1 10 kJna.
wis.ią sdę następująco:

-

3:6. 2:6. 9:7. W grach pojedyń
Po c'z{mech przedbiegach o
czych pruń rozegrano spotkania: wielką nagr:odę wi-ose:nną, do
A'UlSsem - VaJerlo 8:6, 6:2 . i p(j1'fmał6w 2:akwaJ4Jfikowali się:
'AJvarrez ~ RyalIl. 5:7, 6:3, 6:4. Tramien, Zyberl i PUISZ (Yra:ł
Pozostl:aJą zatt!m do rozegranIa Schnitzler, Schmidt i Einbrodt.
p6aJf'inatły, IW kt6rych spotkają
Pierwszy pÓ'łlmał miał przelię Borotra z I. Sałoh, HUKhea bi~ .trao:natyczny ~ zai{ończył
z B0U5'Sl1tSem i panie: Krałvw:in· się ww>adkiem,
na szczE:§cle
keI - NruthaU i ~valrez ~ AUS· bez oowdnie.t.s'z~h konsekw~
lem.
cji.
W .pewillym m omell1C'l e ,
przed w.i rdem , p~ź traci ró·
•
wrto'W'agę W\Skutek pęknięcia oś

(z"'alcle

.lilos Poranny"

t1

'Oeda~, J)OC1.vnakręcić

rownikiem i

~bacza

kie-

pralWo .
Jadący tuz zanim Zybert nie
może ' wyminąć i w całym il'OZI\V

I1Jlsfrzowle kolarscy
"Resursy" I "Rapidu"

Dziś

'*

Rozkoszna, figlarna ulubienica

., y

w arcywesołej i pikantnej

komedji

męSkiej

WS7.V• .

W c wlOlSkim bi(~ lJ)1'ześ'1ado
wA!tJ.ia wJlgraJa dmżyna pil"..t'W.

sza

wSIkładzie:

Poznań

wałce

ł'Wydę

L. K. S.
iW stmulOku
28:24 (13:15). KoszykÓ'W1ka żeń
ska: Ł. K. S. - H. K. S. 30:0
(walcOIwerj, W.K.S. Kru'
schender 30:0 (wakower), I. K.

P. -

"

ności bieżące.
Poctl\telr sellns6w o ~/ 4.30 pp., VI lIob. I niedz. o g. 12 w poło
Ceny mleJcc znlione: nil I aeensl.0 1 ., ł 1.50, na .eans.
wiec:zor. po zł.' I 1.$0 i ~, • 8ob. l nie c. od 11-3 pp. wu,.nll.
miejsca po 75 gr.
Karty premJowe wałne od dziś po zł. 1.-

na wszystkie miejsca.

zWJcieia tOdl

w meczu bokser.klm 9:5
Wiśniewski (P)
W sobotę odbył się '\V Pozna.nlu MajchrzY'Ckiego,
5-ciołecia poznańskiego zwycięta. Hymera, (L) i Stibbe zwy
OZB międzymiastowy mecz bo- oi~ przez k. o. w pierwszej runkserski Lódź - Poznań, u.koń dzie TomaszeWSkiego.
Sędziował w ringu p. Iwański'
etany zwycięstwem PozDlłlnia w
stosunku 9:5. Wyniki przedsta.wia- Poznania. Drutyna łódzka. wystąpi
ła. w znacznie
osłabionym
skła
ją. się na.stqpująeo:
W oJnla.kowski (P) twycięta, Ce- dzie. Spotkanie w wadze muszej
gielskiego (L), Sipiński (P) remisu- między Misiornym (P) a Pawlaje z Zielińskim (Ł), Klimc·zak zwy- kiem (L), kttirt' zakończyło się zwy
cięta Aniolę (P), Arski (P) zW'yoię· ci>ęBtwem Mi~iornego nie zaliczono
ta. Meyera. (L), Seidel, występujący do wyników Z powodu protestll
w barwach Łodzi, przegrywa., do Łodzi.

Z.fednoczone 54:4. Koo1:Y-

kówka męska: Tryumf - TUR.
;10:18; hazena: HKS. - IKP .
ZjE'.dnoczone
7:2, WIMA 7 :8. Pierwsza rUltlda Sipotkań w
koszykówkę żeńską lostała jU'!

ZucieslWo francuzow

f!l1koń.o:tona.

Nad progra",: Diwi __kowy dodatek I aktual-

Kołoo:riejski,

koatletyczne o mistrzostwo indywidualne i drutynowe w klasie C.
W konkurencji drutynowej pierwsza miej8~ zajęła. drużyna lekkoatletvczna. Kru8Chendara, zdobywa.jąc 29 pkt., przed ŁKS-em 22 pkt.
i Makabi 14l>kt.
Najlepsze ' wynHd o3iągrlięto w
rzutach kutą (Rosław 1084), oszćzepem (Goździk 45 mj -·.),
skoku
w dal (Kucharski 6,2) i w biegu na.
5 klm. (Wróblewski 17,35,6 sek).

siatków- z okazji

stwem

,

Bieg premjowy w:v~al Eln.dedcl przed EJ.sn~reltl i Altenbergiem, kt6rv oŁrz:vmał p.re
mję za nll.l",:ięmą iloŚĆ r:l'zy
[ll"Ze1krClCzenia !dmv ja'ko l)i~)

IIKS. mistrzem laodzl

moo.ionująiCej

Anog Ondra

ze Sztunnu.

po"rót:il

kę męską o mlilstrzo's t,w o Ma.sy
A między Absolwentami i L. K.
S. zakooczvł się po 'zaciętej i e-

publioznośi

Zawody lekkoatlety·
CZRe w laodzi

S. Niewiaiski

Decydujący me<:~ w

i dni nastelln,ch I

rystów

Tu-

Pa.U/J, Di ett.eł , El'sner, Wyrwłch
Na szosie warsza.wskiej
pod w czasie 2:39,4 sek. o przes'zło
100 rok.
Krzywiem odbył się w dniu wczo13.ieg gości zagranicznych wvril-jszym wyścig klubowy Resursy.
Dr. med.
Tytuł mistrza klubowego
zdobył grał AHenberg J)rzed SehnitzJeUrbanowicz, który przestrzeń 100 rem, uzysku,iąc na ostałnkh
klm. mimo wielkiego upału prze- 200 metrach 13,6 sek.
IIandicn,p zakończy? się wybył w czasie 8 godz. 37 min. pl"Zed
graną KlaUa
J)rzed ParuJem i
Koprowskim.
Specjalista
chorób
skórnych
Na tej samej sz,osie odbyły się KaDIanem.
NajciekawlSzy bieg:
wykig wenerycmych i moćzopłciowych
międz)'klubowp.
wyścigi
szosowe
Rapidu. W biegu juniorów IJ.1, prze- dystansowy z C'zterema filIlischa leczenie światłem, badanie krwi
i wydzielin
strzeni 15 klm. zwycięiył Matu- mi po ka'żdych 2 kJlm. wygr~
szewski (Unja). W bit'gtl turystycz- Schnitl:z1er, o!iąga,"ąc 18 pkt. Andrzeja 5. telef. 159-40
nym równil'~ na. 15 klm. ~wycięiył przed EiIIlsiedelem 10 ipkt.
PrzyjmuJe od 8-11 i 5-9 W.
Pu'pliczności. je,k zaroac.zyliś·
w niedziele i świętll od 9-1
B:l.kowski (Geyer). W biegu głów
Oddzielna pocl.kalnill dla pllń
nym na dy5tanele 50 klm. pierw- my, niewiele.
Sze miejsce tają.ł Oerbian (Zjedno- ~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~
czc>ne) w czasie 1 godz. 40 mm. 20
sekund.

w siatkówce

OlWIEHOWY
RlnO-TEATR

zwyclęła

Na. kortach łódzkiego Lawn-Ten
HeJenowie odbył się w
nis klubu
dniu wczorajszym mecz tenIDsowy między dl'Użynami Turystów
Półfinał z'jStał pow{6rzOlDV i i łódzko Lawn,Tennis klubu, który
llr'zvniÓlSł zwydęstwo
Pus7.0wi wystąpił w osłabionym składzie.
pr.zed Traudenem. W drugim Drużyna ŁLTK zwyciężyła przepółfinale
wygrał
Sch.nitller dwnilra w stosunku 6:2.
przed Einbrodtem. W finale
7w:v~ieżył Ednbrodt
(ostatnie
200 mtt. 13,4) przpd Pu!zem.
~hm~dtem i Traudooem.
Bie~ ameryka{tski ",v,lltsł po
Na boisku LKS-u odbyły •
ładne.i wallce na finhchu Paul
w dniu wcwrajszym zawody lek-

Trzy wypadki na torze. - Bolesne kontuzje Pusza, Zyberta
i . Traudena
ła

poło

ę

konkursach hipicznych

WA:RSZAWA, 31 V.

por. Dąbskł
zajął VI
W "kOll1kursie ł...azjo·
hi'P'picz- n~k", dostępnym dla jeźdtc6w

(PAT). laików

Dziś w drugim dniu mdędzyna- miejsee.

rodowy(:h konkursów
n~h w kOllilnll'de pani CaUon [ cywi'nych I miejsce 7.ajęła p.
miejsce
za.iąl por. de BTeuil Skarżyńska na koniu The Lad.

(Francja),

II miejsca oor. oio II -. p.

Tiliere (Francja).

'Por. Sikot4ka.
CI8IVe (Fnnc.i&'). ~erW'Sz~ .~ po-

•

III -

SkarżyńskI.

III ... - p.

8

GŁOS

I.VI

~iWJfK~W' KIft~- I[A1ft

, Dziś

PORANNY

i dni

1931

Nr. 148

nasłepft"ch

film

1). ł.

ciel

Fascynujący dramat walk powietrznych pomiędzy skrzydlatą flotą angielską a atakującemi Londyn Zeppelinami

Wrolach głównuCh: John Garriclf ; Helena Chandler

I

Przejazd 2

NADPROGRAM: DODATEK DZWIĘKOWY.

]l

Willa "H L

w Bendzelini. Smolarni, st. kol. Zakowice
do wunałecia na I e n i s
Własn, lasek sosnaw, i zagajnik.
Wiadomość: telef.

PENSJ NAT ,,014 N 4"

t

UL. ZAMOJSKI2GO

POD ZARZ. D·ROWEJ

ABIUTINOWEJ

WIlia murowana. Komfort. Centralne OgrzewanIe. Ciepła I zImna woda w pokojach.
PokoJe kąpielowe na kaidem piątrze. Telefon 489. Słoneczna weranda, Pląkne poło
ienle na leśnej polanie. WykwIntna kuchnia,
na Iqdanle dJetetyczna. Ceny umIarkowane.

Mąka

Informaoji udziel... d-l'owa AbronnQwn do 16 ma.ja włąeznie.
NawJot 34 od goda. 11-1 i od 3-5 PPj, Od 1 czerwca r. b. w Zakopanem willa "Diana

SUCHARKI ~tARL~'iJADSKICH
oraz wszelkie wyroby cukiernicae
g~UtERNr: n. WElrtBERGII

mleczne oraz

RJ\IIJJt:lf ID

OBIRDY Ja rskiB

NaJslynniejsze Światowe powagi

OD 1894 r.

MAGAZYN OPTYCZNOCHIRURGICZNY
IELEKTROTECHNICZNY

SZYMON o.URBACH
o.
SP. Z

ul. PIOTRKOWSKA 33. Telefon 222-23

Są

Ilybko I JtaraDoie.

liDIaR Z GóR HARCU D-,a laRUBRR

~karIlV-8peciaIi8łów

Zawadzka 1
l'EL. 205-158

od 8 mno dQ 9 wieDZ,

11-12 ) przyjmuje
2- 3 ) kobieta-lekal'Z

w niedaieleiświeta od 9-~ pp,
leozenie ohorób

waneryo.n,ch i sk6rnvch

PORADA 3 Zl.
Dr.

te

Chory tol~dek jest slówn~ przyczyn~ powstania najrozmaitszych
chorób - zanieczyszcza krew i tworzy zll1 przemiane mater;1.
Sł.YNNE OD 45 LAT W CAŁYM ŚWIECIE

WfnfR~l~~I(lnA
oąnoo

3twierd~ily,

lekarskie

75°/0 chor6b powstaje z powodu obS~i'ukQlJi.

PORADNIA

Wlzalkla repera[)e wykonywIol

•

macowa. Za[ierkl jaj8une.

Piotrkowska 38, tel. 143-82.
Wydaje śniadania I kolacje

Łódź,

204-39

,.
..................................
MACA f1J~~~e!~~~~

Łód.ś ul.

ISTNIEJĄCY

o

I

me~.

jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaeffer i wielu innych wybitnych lekarzy, Sil idealnym środkiem dla
uzdrowienia tol~dka, usuwaj~ obstrukci~ (zatwardzenie), Sil dobrym
środkiem przeczyszczaj~cym, ulatwiajCl funkcj~ organów trawienia,
wzmacniaj~ organizm i pobudzajll apetyt.
ZIOŁA Z GÓR HARCU D·ra LAUERA usuwaj~ cierpienia
wlltroby, nerek, kamieni żólciowych, cierpienia hemoroidalne,
reumatyzm i al'tretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. ,
ZIOŁA Z G6R HARCU D·ra LAUERA zostaly nagrodzone
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i zlot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryźu, Londynie i wielu innych
miastach.
Tysi~ce podzi~kowań otrtymał Dr. Lauer od osób wyleczonych.
Cena lla pudelka zł. 1..50, podwójne pudelko zł. 2.50.
Spr~edaż w aptekash i składach aptecznych.
U W A Ci A, Wystrzegać sj~ l>ezwartościowych naśladownictw.

Rlp'SI.

na 'al.t, ..p R D ,

D n",

Warnawa,

Dł.

Sw.

Sfanllława 91U

OI!!~!!~~T ---·r-_--_--_-·_--_--_--~--_-----·iJ

lodg II
II Najlepsze
po 50 Ar
I ~~~!I!~er~~1 z. ~~~~~liłt2~~~! II
I
I
I _-~----_

Oda~.~:~~:~0~:]I~~~~-ge.
przrJmuJe

od e-8 w. I .. t••••
nIcy "BANITAI" Cegldn limA ijg

li •

Dr. med.

~ałokienki
Stomllolol-cllirurg

Re.tauracja i lale bankietowe.
Od 27 ozerwca
Międzynarodowy Sporting-Club.

ohorob)' ~b"w, allclląk. d.lqseł, podniebIenIa, JąllJka I to d.

Wyładowany

akumulator

odbiera, lad Je i odstawIa z Dowrotem

regulacja

ząb6w

,

Rentgen elektroterapje
Ordfnule 3-'1
7tN1
PIOTRKOWSKA184 f.L 114-aO

.

Do

PREMJA: Do katdych wykupionych czterech
porcji lod6w dodaje się pi~tll porcję

.

bezpłatnIe.

kałdej

porcji lodów dodaje się wafle czekoladowe i wodę sodow,\ darmo •

PRAWNICY

POSZUKUJEMY
do sPrrLedaty
minów. Zgłaszać się Zagajnikowa obraz'ólw na raty. ZglaszaIĆ się:
42 m. 1. od 5 do 7.
A 1...
1.'
7 ,~a
_lr! d
.n.:uramowslA.lego
oib raspecjaliści przygotowują do egza- zdolnych agclów

LODOWNIĘ
sprzedam. Wiadomość Sienkiewicza 29 I piętro, nad dozorcą.

zów i liuJster.

lJNIEWAŻNIAM
1339-2 2 ;protesty: l} na .zJ. 50 z wy·
stawienia Roz'enberga.. 11 Usto
pada ur. 3, lIla zlecenie szkoły
Bajd - Jaskow", CegieJniama 3,
Specjalista c:łtor6b sk6rłatwo 2'JlAjdz.ie ten
kto ukoAozy 2) na z!. 86 z wy&tawienia Rin,ch I weneryczn,ch
kUlB buchalterii pod kierownic>
renstoka, BrZez1ll]ska 57a, na
UL. NAWROT 2
twem rutynowanego ~. 8pe
TSIBPOR 17&-89
2llecenie H. Sztajna. Berek Da'l1
bankowej
~nfe do 10 r. S. od 4 - 8 wtetll o)IdLy kurs bncha.lterjI
'" '~e&ę od 11- 2 po połu&1ln i ~niki biurow&j. Wiadomość cy,gier, Pilsudskiej.!O 42. 1340-1
Iik. D8Ó spec. od god&. 6---ó pp.
w a.d.m:inietraeił , "Głosu Poranne-.
dla nt. . ..,.łIh
OBN. ..SO_flltC.
gr:I4 lub DA miejl!{,~ Kiliński9gó 60

Dr. med.

[RBirall ta~ownia ~ Alomulatorów B'fllER
Plonkowska 161.

"

:a~:~~~r ~O!j·~l
Wygodnie I

Tanio I

"8I11mBr.l.
.

40gros." z

prlesyłk"

"

Szybko I

miesicezna "Glosu Porannego" ze _yatkieml dodatkami wynoai wŁadał 21. 4.60, ze odnosl1lOniepocztową w kraju - al. 6.-' lIll,ranioll - JIł. g.-

kopis6w redako '/1 nie zwraca.

Bedaktor. Bllłłeniaaz KrOOmBO

POlade

" , f t..~ .a

....UIUMI1ł..

WłeJIIE mlllJlletrow, I-szpaltowy (.t~ona 5 gepaIt) I I-na strona 1 .1.
w i&l:Iołe ® p. nadesłane po łe~cłe 40 ar.; nekrologi 40
Z1lJ,o~ajn.

ar.

to s2Ipllt) 1! gr., DJC)he 15 lir. za wyrae; najmnielsae ogłoHenie zł. 1.50 gr. Poseulilwanle pracy 10 gr
lIll wyralq najmnieJ!!" .t. 1.90 p. Ogłoszenia zapcoapnowe i zaglubinowe 12 zł. Ogłosaenla zamiejsoowe obli
(słr.

csane

IIQ

o ~ proc, drołel. ftrm ..grllolOlJDyoh 'o 100 proo. Za oi!łos.ania tllb!llllryo:mt' lub fantalI. dodatk,500/-

Za w:rdawniDtwo • Plisa ", W7da~ • • ogr. odp.: Baaenjus& KIaoman.
•

W drakami właaD-Qi Ploirkowska 101

