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rz~zPPS.
(~pecjalny
KQrzystając z pobytu

wljwiad "Głosu Poranne~o" Z pOS. Kazimierzem
w ł.o Ipr~J.!łiSOwany. Obecnie jednak. dnio i J}roponuje ntworzenie. z,

CzapińskimJ

W prQjekcie PPS. nie porupOSła, Kazim!eT'Za Czapiń-, po "pacyfi.k?:cji" p<? zarmQrdo· łeI:y!Or.iów o .większości uJu'a~li- I ~zono dwu~h In?menfów, kłór~
skle~o. ktory p'rzvby'ł tu, by Wy I wanlU poo. Holówkl, a p'f'zerl skloc] s.amodzlelnc~o obSzaru au , Jednak znaJdą Się na forum ~e.l
glOlsić przemólWienie w spm,wie d"cydując~mi posunięciami w tnnom!czne~o. OCly'wilście sfe- I mowcm pod,czas d:\"skusji bud·
mszczędn<hŚlCi
w s.z'kolnictwie, naszej polityce w sprawie MaJo ry rządowe, cl10ćby projekt ten 7E>towej. Są to:
zwróciliśmy się do nip.go,
by pol's ki Wsclhodniej
na tereni!' im odp<Hviadał,
nic mogą
1\
PI'O{ekt
ure"ulowania
udzielił. nam par~ wy.iaśn:~ń ~() 1 n~~ędz"1Jla! rodo'Wvm, gdy .nast!l- przyjąć, gdyż wV'szedt z PPS.; l\':!':k~Illictwa mnle.{S~śdowe~o.
do prole:~tu PP~: .w. SI~raWle pl 10 ~naczne
za{)Słrzen1e ~15 ' p~'asa pr.of'ządowa rozpo·czea ~a Punkt ten byl już raz wn;psioautonom.ii ukraInsk,ieJ, ull'(l>.,ZO~ st~llnków
polsko - 1J~~31n- 1 nIego _dz,ką na~~nl~ę,
ale ole nv w ropl'Leduim sejmie, le-cz
ne,go .pl'zez ~l?h ten do ll"skl skleb. k~ok te~ .ma uła1wbC Zlł- po ,t ~·arfl. uzasadn~c .~ł~l!O ~ezw~r. 1 rozw;f'~za'ni.e izby nie [loZ\vo!Jo
kl'ól II'aku, ma stanąć na czele marszalk?wskleJ.
"
~ag~d,zeDle tarc 1 zgod~e ~pół to'\\OŚCl., . Nalezy Jed,na,k. Pl'LY- 1n!lwet prQ,lCldu tego przcdysknpanaraMkie~o mocarstwa zwlaz
- Pro.1~kt na-sz --- ")s~lad- zy,?e obu~ n::N>do~oścl n~~ ~d-I pusz,cza~. ze gdy,.z ~OIl nllę~~~- I tować. Ma O~l r?,zstrzygnąć palą
kowe~o.
- czył rozmowca. - w spraWle u- ne] platfOtID1e panstwo\\ ej. " go na,rodo\, ych prz\ , dz .e nstrn/./ - ce
za cradnIeDJe
szkoln 'chvn
dzielenia uk'l'U'IJicom pełne.l aU· da ta jest obe.cnie tern bardziej nie, podobne do tego, którt'go I mnieisz~, §ciowc[tQ i ~(L"YOI:Ć na
lon'm.ii tCl'ytOtl',{alnej i kultur 31- wymaJgana, że
~arc'iW'n.o 1.1ola- I udzielono w pamiętne i s,prawie I kultu'ralny
r~'zwĆ' i
naszv>Cb
ne.l, nie jeSt niczem nówem. ków
'ak i ukraIńców .~nc-bi i wyborów na Śląsku i które ZlUn ml1:ejszord.
.
'i
"BYł .on DrZe7. fTflkcj(l parlamcn-I straszny kif-yzys ekoDlJ.m1cZny. siło rząd nasz do pf'\vnvch kon I
' .
t~rną PPS. raz juli wniesiony do ' zwakzanj·a którego trzeba cesji, rówmież i w sll!'awie 11~rUtglm punkte'l?-,. który b~stłumi liga narodów
na. oBrady se.imo.we. at:mo~fera wspólne~o i zgodne~o WY'sil'ku. i krahiskie.l nu.stąni I'oz.t,\,j~zanie dz ;p obc,,:llle w seJl1ue .pO'1'USZOwszelkimi możliwymi jednak ÓlWczesna nie dojrzała Pr(}jeJd' obecny 'f.lodany jest w I ~upełnie 'podobne dfi Ilro(eklu ny, bę~.z:e .sprawa un1wePiytp·
jeszc.ze , do posunięcia
tego tei samej, całkowicie niezmie-/ PPS., a calą zasll'~.ę natUTalnie tu trkJ'«;lł:skle~o.
środkami
rodzaju i
prcję~t ten ~.ąstał. ' nionej fonnie,
jak P'Opr·ze- sfery rządowe sobie przypj's7ą.
Zl1pomocą tych prQjektów _
NANKIN, 18.10. (PAT) Ko-"
, kOllC"zy nasz rozmówca - pramentując notę ligi naa:odó,!" wystogn.ie p':..!ia~ać PPS, t. jednak
uz!

I

I

!lO,

I
I

-nA w A'Zil-

6OW\aIUI do Chin, jako do sygnatarjuszy paktu
przedstawiciel ministerstwa. spraw

pr~iwwolennego,

mgr. oświadcza: Jest to wynikiem
sobotnichnarad lig! narodów i
Jest wysoce znamiennem, że poraz
pierwszy liga narodów odwołuje

RBW ta h-tl
I rowIka

W . Jap' onJ.-t)I

ludnością robotniczą. Oddziały'

hitlerowdw ustawiły b3ll'ykady
TOKIO, 18,10. (PAT) --,. Minister w poprzek ulit;
wysłępująe
9two wojny zaprz~ kategorycz- I przeciw polic.ii I osłrzełjJw;u.iąc
nie wiadomości jakoby isinał . spi- ł okoliczne domy.
Występujac
sek, mający na celu zaprowadzenie przeciw poliicJi
hitlerowcy w
dyktatury wojskowej w Japonji. pewne., ulicy ~ęU
rel(uAreSztowanych 10 oficerów jest po lamy ogień. PoHeja wprorwał

dejrzanyoh o chęć zorganizowania d.zNa do akdi łanki. Walczący
manifestacjł wojskowych w związ- hitlerowcy zrywali druty na uli
ku z sytuacją w Mandżurji.
qch.
Rząd Brunswt~ mimo wy· uJ
si.łków poli·c.li. e może utrzy'RI8Ć porządku
I bezpieezeńniezaleinośC
sIWa. . Liewę ciężko rannych
obttezaią na 60 osób, lżej roonych Jest około 100. Są rów-

kacka

adwo-

nie będzie zniesiona?
Z Krakowa dOJ1()lSZQ:

Iistnieje

pako.jowl.>

Iwielu
draźl"wych
niektórzv ..-hcn
I

binem i batem.

ra.wiązanie

kwestii, które
I.Jzwiązać karn-

bI- I- h ·
I
Regularnaltwa
Z DO IQa na u Icae mg{~ a
I
Sytu~cja Banlu Rzeszy pogarsza się z dnia na dzień

łię do paktu Kelloga. Wskazuje BERLIN, 18 X. (pAT). . to na zdecydawtaną wolę ligi nie- Z BrunlS'wigu dochOUiZą alarmudopuszczenia do cm.ałJań wojen jące wiadomości o walkach uDyCh.
\ licznych między hliitlerowcami a

Sp.-sek

r

nteż

zabieL

Walne zgromadzen1e krakow~
BERLIN, 18 X. (PAT). Maniskiej izby adwokackiej odbyło się fesłacie narodowo _ soe.lalis-tyu
przy bardzo licmym udziale pale- ne zakoń,.,,,,,,_ły _ł .. W Brunswid. u
~_.
~""
jrzed Hitlerem_

'1"1

atry z Krakowa I prowincji. Naj- defiladą
PneW'a~~ punktem zgromadze- ' m-"
od~-l"'łów
hitI""ro-"'ki',-L
-",",
ULH_
"....
.m.

nia była sprawa nowej ordynacji I trwał 6 i pól ~odE41y. nośł luadwokackieJ. Referował pas. adw. «bi biorących udział w def,i'I.
dr. Bogdani, oś'W'iadczając, że art. I dJde, ObUCli8l.ią na 100 tysd.~y.
81 projektu nowej ordynacji adwo Na czele pochodu szły p..lo~e
kackiej nie ujrzy światła dziennego oddziały bitlerowców ze SląPo tern przemówieniu nastąpla ska. dalej li Z~łębM
Uuhry,
burzliwa ł ob6zerna dyskusja, po- Nadren.ii,
Saksonji, J.~iem.lec

land fiber alles". Pochód zamy
oddziały z pogranic~a·
wschodniego. W pochodzie bl'a
ły udział oddziały t. zw. mlodzieży hiłlerowskie.i. oraz kom
pan.fe 811lomobHowe z fi tysiąca
mi san.oohodów.
Po raz pierwszy brała w maU'ifesł.ae.ii udział nowo ułworzona eskadra samolotów naIrododowo _ soc.iałistycznyeh.

kały

Konieczność ząlel\lllienia

Dz' ckll,ie<my pos. CzapińskiQ!mu za jego interesujące wynl1rzenia i żegnamy go, gdyż spieszy się on na ważną ko ·.f~rf'n·

wy

Icję.
I

:1:

p'lacalnoścl kas OSIZc,zędności by
Projekt ustawy o au' Łonomii
la ~łówną przyczyną napęeznie , narodowQ.~ciowe.i dla UlkraiJl-

mi-i

nia po<ł'tfelu o dalsze 138,6
ców p~zewI~u.ie U~WO, .I:zen·e AJl
Honów marek (3.826.7 millo- tOD()IDlllCzn.e.l. prowwc,u. z cHlAł
Ma!opOlskl Wschodn :e.1., Wnłvnów).
/ n:a i p'ołwdniQwej części PoleObieg banknotów
wzrósł o: sia.
.
3.8 ml.tonów i wynosi 4,526.71 Językiem urzędo.wym ma bvć
miliona.
Równocześnie zapas , zarówno polski, jaJk i ukraińzłoła i dewiz stopniał o daJs·z.e I ski, przyczem we wewnętrznffll1
56,7 mil.lon ów. Bank dysponu- urządzeniu
w:aJdz
paJń~hvo·
je wPrawMJie jeszcze zapasem wvc'h język p.olski po~osta:wałNad miastem przelatywało 6'
•
.
s
bytylko w wQJewództwIe IwOowdeWIz
l km zcn
na
sumę skiem, w pozostalych obowi-ą7v
samolotów 2; haeken - Itreub;a- 1294•1 Im.lo
'1' z..
l
I
' wal!by język ukraiński,
.
ecz w SUmIe
a . polski
mi na ,sJnozydłach. Samoloty te t e.l• u~1"..1'
si
6"0
ił'
t
Ik
k
d
" z W aJl'o;um.a e .. m '.1. u- y o w orespon eJllCjl
ołrzymld ' Hitler w podarunku zyskanych z krółkołerminoM!- szawą· Dalej przewiduje prood Jtmkersa ł Ba.w8rsk.ileh za- "0 kredytu redyskontow~,.,o.
jekt autonom.ię sadownictWA,
kładów Iotnł~eh.'"
o!sn.bny sejm i rZ'ąd, repre.zentoPokrycie banknotów spadło W~'Tly przez mi:nistra i '7 wybra
BERLIN, 19,10. (Telegram wł. do 28,6 proe. (w~)ędn.ie 15 Jtr. nych przez sejm PQdsekn~t~rzv
"Głosu Porannegol'). Podczas w złotych dewizach f k:mMcu) ~,qnu, CO' zaŚ do szkolnictwa, to
zbrojnych starć, jakie miały miejrozdziela _le na dwie odrębne
sce w ept10gu wJelkieJ rewji hitle- wobec 30.1 proCo przed tygo- sekcje, polSką i Ulkraińską. Lud
rowcóW w Bruświgu Pomiędzy ko- dniem.
ności polskie.i ~war-an,tuje promunistami a nacjonal _ socjalł8t<lmł,
jak.t. zaró'W1Do w kortlystalI1iu nn
7 osób 7.08tało zabitych.
LENINGRAD, 19,10. (Tel. wł. swoje cele nalrO>dowe 'z fu:ntiu.Głosu Porannego"). _
Jak Się ~2;ÓW a'll ton omic7.i1ych, ialko też
astatn"; hwU' Ił wiad .
i w OIbsadzlliIliu urzędów, jedy·
t
•
W
leJ c
l
o
Ujemy, nie tylko taJ~; procent, jaki w:v
wynosi obecnie pokry- niemieckłe banki 'Wt Sowietach ;.a- oatrla ze stOl'>I;nku tej l uldal()1Ś(' ,
!--n... wypłaty.
d o ogółu I.u'<lno.ści.
•
k'
w_uJ

18 fi proc
cle

mar

I

BERLIN, 18.10. - W związku li
zarzuta~ dr. Scbachta, ooz.eki'WłanO
z naPięciem ~ZÓ'W BaD){u Rzeen.y za czas od 7 do 15 bm, Sprapoprzedził 12 godzinny sen agonjalny
wozdanie to .wykazuje wybitne !)C)gorszenie eię sytuacji ni~łeckiego
NEW YORK, 1:S X.
(PAT).
NEW YORK, 18 X. (P /I n.-czem powzi~o uchwałę, aby wspól 4rodk~wyeh J Berlina. W e:Easie banku emisyjnego. Równolegle z DZIS O GODZINIE 3 MIN. 24 Uo chwlll zgonu Edisono czu•
.
. '
ZMARŁ
TOMASZ ALVA EDI- ~lłła przy łożu umierającego .te
nie ~ ~szystkl~ .lZbam~ adwo- pI'zemarszu J(l'upy t. zw. "czar-, dJa1szem wycofywla.niem wkładów, 5-ON.
AGONJA TRWAŁA 12
go żona ł sześcioro dJZieel. (Ar·
kacklerm roz!locząc starania O zmo n~o orla" ·orkiestra odegrała tezauryzacja zatac'Ul coraz Iz.ersz.e GODZIN.
tyknł o Edisonie patrz kolumna
dyfikawanie projektu.
hJlD.ll .,Deuf8eblMld. łkobleh- Juc1.
U.l.

Zgqn Ediso

I

a

19.X

"GLOS PORANNY-

asz

GeniaIn., WJlnalazca

~r.

1931

zmarł

286

wczoraj tir nocJl
ł

.

wkrMce na całvm świec~c, I Znawcy wiedzą, ze specjalne
w której z1lbly,~ła po
artykuły kupuje si~ tylko
rez
pierwszy
"gruszka elek·
Niemniej 'W'S.żnemi są wyna·
w
.klepach specjalnych
'1 uk lliDlił do swych'
lalZki me1(ałonu ł mi'krOfonu. tryczna",
WszyStkie pl-z",rządy· akustvcl.- zbiorów Ford.
KUPUJE
n" ·zaopałr.zonc są w mik.rofol\1
Niemniej warŻuY'll1 wvnalazl ml'...gafan i one to st:mowla kip.TIl Edis(}na je~t fonograf. Meinł jest specjalnym .kła
ich najwa~ejsze części: tC'!c- WVJI1alaze1k ten umo.żIiwił po- dem herbaty i posiada filje
fnn. ~ramof()Jl, 2łośnik.l'Uh slu- wstan~e g,ram'Ofonu, dyktaflJnu i składnice we wazyatkich
chawka radjowa, dyktafon, \J~ i szeregu innych przyrządów. wif<kszych miastach.
diwięokowienie filmu, wszystk::> Pioow'szv
fono'g raf
Edisona
Juljusz Meinł
to wv<szło z wY1I1ala'z ku EdlSU- składał s: ~ z waka, pokrytego
PlOLI'1,O wska 95
na. Nawet k.ino zwykle miało gmbą wa:-stwą ,;osk~. Przy
Piotrkowska 160
o;wój p<><:z~tek w kLneto."kopi"e :v~.1cu ~:na.1~Ow,ał. Sl~ JeJe,k., ID!!"czaroozleJIa z MenIo - Park. lą(·Y lZ,b wrat; dzw1Jękl. zakoncw- mu p(}dziwowi aparat wyraźn;f!
Pnyrząd ten, jak ówcze~ne źró 11y
od strony ~osk u cienką powtórzył jego s-łowa
Efekt
dta r..oda.ią. pozwalał "uwiecz blaszka, t. zw. membr.'Ulą. BIasz był nadzwyczajny. Obecnie Wf(
niać rulCh(}me obrazy, jak zaha- ka ta drgając pod wplywem hl nalazek ten rozpowszechl\1ił .. i!
~v ludowe., pochodv wojsk j 1l1osow-Th wprawia w ruch ko I na całym świec ie i I? a wielk:·~
t d.".
lec, zostawiając ślady na wo- znaczenif' społeczne.
Najbardziej jednak ClpoklJ- sku, gdy walec obraca się za·
Z waŻ'n:ejszych wyna]37.1d" ..
wym j doniooSlYm wV'Ilalazkiem DOlllOCą kręcenia korbą· N3- Ediwna ",vm : enić należy jes/ ·
f;d.ilsona jest fJl!l'ówka elektl'ycz stępl\1ie
prze'P'I'owadz~jąc ten cze a:':umuJałor ż elazo _ ni~:! fI.
113. Tak drohna rzecz, a jednak proces w odwrotnym kieru'n ku, wy. Od Clzasu, gdy przekonanI)
s,próbujmy 5cbie wyobrazić żv- otrzymujemy przez aparat od się, że elektryczność jest naj.
de wsp·ółczesne bez żarówki. dane dźwięki. Edison zapre~en bardz :ej ekonomiczną j wvgorl·
J:'Ikże ciemne i pu:ste się wvda- towuł f.'Nój wynalazek nowoj0r ną siłą motoryczną, pracuje
je, jak pozbawione ~wiat-ła i I!R . skiemu towarzystwu naukow'o!' wielka ilość uczonych nad kIn,
wet ciepła. Edison hardzo dłu- I mu ,:Sc:e~~ific .lmerican". U- aby przez ,~ynaICzien.i~ l~:,]~i~
RO pracował nad swym wyna- slawlł sWOJ aparat w{Jbe,c uczo- go akumdatora umozI.lw lc ta.
lazkiem, aż ",-'k(}l1cU w nieoo- nego grona i 'wypowi edział ,'lI) I stosowanie .ii~j dIn lotniclwfI W
?Ornej swpie w Menlo-Park za niego począt~o~e sło,:a w.if'f tej. prp,~v. wziął udział i Edison,
błysła pierwsza lampka. Miul:l szyka dla dZIeCI: "Mama mHlh da.J Qc sw;atu \ovyb{)rny ukul.ll lla
ona włókno węglowe i świecih małego baranka". Ku ogólntł- I t01' żelazo - niklowy.
niebardzo jasno_ Oopowiada.ią, I
Ogó~em posiadał EdilSon ok.,~e wY'llalazca
tap.rel2entował
O.Ar- .i'~. .z.-,' ""6'*
lo 1000 (!) pa ten Łów na ~w\?
swój wynalazek rÓ/Ż.Dym lu
f'
"
r. f U-.....4.-l... w~mal:]zki, jednakż'e tylko nie dziom, ale nikt nie chciał po0, --1'" iJ'-wielka ich cz ~ść znalazła 1.:15tozwolńć na zainstalowanie tego
~owanic praktyczne. \Vidać jn. ii
ur:z.~dzooia
w swYm domu,
.2J·o I'~ • ~~....,
nakie, jak potężny był rOl gdyż bano lSię wybuchu i po'c.
o':tt, .. 'X,,:,u* X "
mach twórczy tego ducha, kUi
żaru, Dopiero miljarder Mor- ~
1,- _
lHU
rv pośrednio luh bezp(}średn1f)
~an z,godz.ił -się 'W'Y'Próbować "" y
~l
dał światu telefon, rac.jo, l int:'
sz~h.

Znów ja'k ie

T.naczenae

(jlibrzymie
I
.

sipołecznel

jif,l

sZO'J)ę ,

!If OIflnU

BUBAU

I
I

Młody

Edison z wynalezionym przez siebie fonografem.

Tom~ 'Alva Edison n:ie ży po jednym d'rucie iść mo,S.a tyl
Nie żvje c złoWIiIk ,
który ko jedna depesza Jaka wielka

le!

stworzył wrrek XX, który w XIX
wielku porzygotowal dln niel/i{o
g,nm.t, który jest U!SlOosobie·
niem nalSze.i ~oki.
2yjemy
J)l"Zecież w epoce ma'slZvnd.ZmU,
w epoce n.iesłychanych udO;l:(odcień
życiowych,
a możem:y
ŚiIDialo. powiedzieć,
że cho>c' aż
podkład do tych wszy;stkich u dogodnień stworzyła praca pokoleń i wd elkó w, ale one same
wvwołan.e zostały potęaą genju
Szu tednego cZłowieka. To r6··
WDlez
svanholiŁuje
mIJający
WIielk. indvwidualńzmu~ sam Eiłi
SMl powiedział kiedyś,
te w
pIlZyszłości wynalazki dokOlnYwane będą me prze.z jedJnostki,
sIe
przez
grupy uczo.nych
Spój,r zmv temz. 00 ('.,złowicik te!ll
dal ludzkości.

(}szczędność
łów

kosztów, materja-

i czasu.

Dru~im,

n,iemnicj wilłżnym
wY'nalazkiem jest ułep&ze.nie telefonu. U'lepszenie
tworzące
właści wie telefon w spół("7.l'sn f .
Ja k wiaoomo, telefon wy;nalazł
Gmham Bell. Jednaokte posia.
da,l on zbyt słabe urządzenin
by mógł słoużyć do rozmów 09
dalszy dystans: dopiero Edison
przez zalStosowa,n ie przesyłaczlI
w~lowego

umożE wił :T.a.sto~;·

wanie telef()Ilu dla rozmów dal

I

I

QJi

J1l'Ż

ja'ko tclegrafi:s:ta dokoou
r
~ wl8h1ego odkrycia, pozwa1!!M. H.
.łącego najpiErrw do p~zesyłanh
dwuch (t. ~w. dUlJ>l~x), a pn"Jeżeli ta lampa muie zabi,ie ~---', o ~
- I...~,.
Dr. med.
tern czterech (t. zw. quadrnIIlbo spali bank, na pana sTl'id-_~ -'
'
X'0·1>'2 Xfi .
--~
"-:.'7
plex) depeSz po jednym d.ru~je.
nie odpowiedzialność"
~ ___ .....
_ ~ J ..r. e:
Dwie z tvc!h deoesz mogą i'ść
Ale, jak wiadomo, lampa nl-~, I'LJ_
~r-
w jedną. a dwie w drugą steo
nie zahiła, lecz pr.zy.łQła ~~
..1
nę. Pomyślmy, jak wielkie zn~
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
łl ~ J ,~6(.
czenie posiada tak d,r obne n~
IBCZllniB dialllrmją i ~llIklrDIBrapi
pozór ule'Psz·enie: 'Przv ohl""POŁUDNIOWA 28
nie rozwinioę'tym ruchu telegratel. 201·93
fioz.nvm musianobv 2a'kladll~
Od 8-11 rano i od 5-8 w.
po krlJlkaoSet przewodów, ahv u Pielrwsza, żarówka, skonstruowapa
Pierwszy obstalunek na żarówki.
W niedziele od 9-1
przez Edisooa..
możUwić normalllly bieg, gdyby
:xxxJCOXC'""'t";~....~

mów~:~ .p.:vt::~dm ~!lbined.~,

{!

~r. . .: ~

-;:: ""':;: . ża 6wkę ele!{frvczną.
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ł-szy Dźwiękowy
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Kino-Teatr w
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CISinO ;$.

Łodzi

Dziś

•• SPLEN~ID··
Dziś

i dni nasleDnvch !

Film o przepięknych melodjach i
sytuacjach.
Wspaniała

komedja,

tryskająca

arcyzabawnych

humorem p. t.

Sekretarka osobista
z rozkoszną

marU DIOru i.Jean mUralem
w rolach
Początek

o g. 4-ej.

głównych.

Aparatura Western F.lectric

Kupony ulgowe, bilety wolnego wejścia
. i passe-partout niewtlżne.

Cecil
B. de .
Milles

Pl
E

i dni
~
nasleDnJch!
Tego jeszcze l6dł
nie widziała!
L.

Z

nieśmiertelnei powieści

Tołstoja, stworzył

Carewe

wielkie

dźwiękowe

Edwin

arcydzieło

p. t.

"ODRODZEniE"
l:Z

w roli KatIuszy. Masłowe) pr:lechodzl sam"
siebIe.
Przepiękne melodje i pie§ni rosyjskie
ch6ry wojsk kozackIch.

lUPE VElL

Nadprogram: Koh.., I. Kelly
w straży ogmowe],
arcywesoła

groteska.

Poczi\łek o godz. 4.30, w sobołę
i nied.lelę o go d•• 12-eJ w pol.
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TEATR, PlUZYHA i SZT HA

W dniu 18 b. m. ' iOzstała się
nasza najukocbańsza

B, P •

..................... a.M •••••••••••••••••••• ga •••••••••••••••••••••••

Anna z Kaiser6w

TEATR KAMERALNY
TEATR MIEJSKI
rją Z. Zi,embińskiego pełna werwy
Dziś, we _wtorek i w, środę trzy humoru i farsowego zacięcia kome
W dalszym Qiągu niesłabnącą
występy znakomiJtego artysty sce- dja Ve,bera "Spódniczka czy oo-;a" :1tralrcją dla łodzian stanowi wesonicznego i filmowego, Bogusława
ła komedja Hoodges'a iJ Percivel'a
Samborskiego, kreują.oogo popiso"Hau Hau", grana z Michałem Zni~
wą rolę w przeboju Lajosa Larjo
czem w roli popisowej.
"Prawda CYLy kłamstwo". ZIIIPOwiedź tych występów wywołała w
TEATR POPULARNY
mieści.e zrozumn..<tłą sensację. Obok
DZliś O ,godz.
8,15
mistrza występują: L. Petrykiewiprzepiękna.
melodyjna
operetka
czÓwm.a" St. Jarszewski, Z. Opol- 'I
"W!i!ktorja it jej huzar" z Marja.nem
ski, ,St. Orlńk.
VVawrzkowiczem.
VV pełnych próblliCh pod reżyse- !
tYDOWSKI TEATR KAMERALNY
I
,~',
~
,~;;'
Al, I Maja 2.

'Adolfowa Hole.man

(Południowa 29) przeżywszy lat 43.
Wyprowadzenie drogich naru zwłok. odbędzie
się dziś, w poniedziałek o godzinie 2.30 z domu
przedpogrzebowego, o czem zawiadamiają pozostali
w nieutulonym żalu

Oryginalny pomnik
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Dziś,

OtruięhOWU HlnO leatr I

w

poniedziałek,

o

"Serce, które

Zapopisowej. Dalszą
pp. Lurje, Zysełe
Gilrl, Amsel, Szigorin, VV olfsztat,
Tufman i tiInn1'. Sztuka ta cieszy się
kolosalnem powodze<niem, o c~
świadczą. wyPrzedame dzień w dziJeń
wszystkie bilety na przedsta~e
IlIia w; tym teatrze.

i dni nasleDn,ch!

Nowy i walny tryumf Kinematografji francuskiej!
Wielkie wydarzenie artystyczne
dla całej kulturalnej }jodzi!
Film, którym świat

na cześć koni, które padły na polach bitew, odsłonięto pod Delmenhorstem.

Most betonowy na Śląsku

główne:

_......-

"nnabulla, Wanda GrBvlllu,
Rone hBfaure.
_MW

Mi'

i

jego, Annę, stara ~ 28-letni
Owczarek, strunOWC'LO
zabronił córce widywania się z kon
kure<ntem.
Owczarek, zamieazkały ~v m.
Rokiciińskii~j 40, doWiled:dawszy się
o zakazie swego niedoszłego teMia.
zapłonął uczuciem z&m.Sty i postano
w1ił krwawo odpłacilć za pogardzenie jego gorącem ltczuoiem.
Dla zrealizowania swych mści
wych zamysłów wszedł OWCYLarek
w porozumi'ero.ie z jedny'm ze swych
przyjadiół,
Stefanem Karolakiem
(Rzgowska. 31). Po wypic.iJu przez
obydwu ch pewnej ilości wódki ,,na
odwagę" obydwaj ozekaH wczoraj
przez czas pGwIen przed domem
przy ul. SiprakoWlSkJiego 39.

kowa

życie

nie ma uroku

VV dniu wczorajszym w mies0ia
niu włrumem przy ul. Limanowskie
go 81, zażył mieszMlki karbolu i
sublimatu 29-1etru Stefan Bartczak.
Nieszczęśliwego
odwieziono dr
szpitala w Radogoszczu.
Jak ujawniJło dochodzenie
powodem zamachu samobójczego
Baa·tczaka był fakt, ~ ostatnio żo
na. jego, w miesiąc po ślubie, ogołociwszy miesr.kanie,
zbioegła
ze
swoim kochankiem, a przyjacielem
Bartczaka, Zygmuntem
VVasiń-

w Łodzi samo- sktim.
bójstwo

posesją

pieniędzy

i

(p)

Dr. med •

H.

Różane;

Naru'owlcaB (OsieJna) 9
tel. 128-98
Specjalista chor6b

UlBnllryclnych l

sk6rnych-,

moczopłcIowych

Prsylmuje od !ł-10 i 4-8.
W niedziele i święta od 9-12
ElektroterapJa
Odd:odelna pocseklllnh, dla Pall.

&JJp!tala w Rado-

l

się publiczlloŚĆ o przypoclIątek seansów.

zniszc,zony całkowici G

prZE\2

powód ź w m!iJastec:z.ku N rocsse.

zbawić &ię życia. (P)

Oddzielna poczekalnia dla pań
f

_

pi5ane cyfry i kilka łacińJS1kibh
Jrukre Da1ZVWała sioę ta słodika
nazw. I{orzvwe gorączkowe pi'ę- mu.rzvnika? Ro-ri. R.o-ri. BJ.'Izmi
Iv s,ię ku niebu.
to właścwie jaik Illapój bezallko~
Nr. 13 'Przeraził silę.
hooowy.
Ślepnę.
.
..
Wcale nie była czarna, tylko
przecisnąć sLę pr,zez szparę
w
O.śl?plem ~ld{)Cznle. N~e ~o- \ brOO1zcywa jak ka,kao. I miała
drzwiach.
Ze stuktiem i drże- gę .lU~ c~ytac. ~zv p<Yl:'raf~ę .letS.z dzieoko: trzvmiesięcztne.
Węniem zamknęły się drzwi.
CiZ~ p,'sac? Chclali}:lY'ln. cos n:łipl.- SIZ:YIbo 0010 ja'k mVfs,zka i bruw'iąc
Oczy wlróciły.
s~c: D:o~e myślI. ~łel1Slz. P.rze się chwytało moją ręlkę.
Nr. 13 zastanawiał sile.
Clez me lestem gtUlPI. Druil{()~wa
..
'
Chinrilllę. porwi·edział.
Co to lem już kiedyś dwa utwory w ,Gdyby tyłko mIał dZIecko od
znaJCIzv?
"Młod.ości". A jedno moje opa- mej,
.
Nr .. 13 o,Padł na łylSe
po wi~danie zo'S-ta, ło przel.o'żOlIle na
Nr. 13 drza.ł.
dUlS zk i.
I rosyj'ski. Pr.zez ml,ęikką rosjanNie chcę jes.zcze umIerać. Jest się tak samo,t nym.
Tak kę,
Chcę mieć dziooko. Sy:na. MrysamO'tnym, jak ... jak .. jak czfo I Była ona moją kochamką. Mo kanina. Ażelbvm ,zOtStał przy źywiek. Poduszki są takie zml1c. ją jedyną.
ciu, R'dv umrę.
Samemu jest się taik I'(OTąCym .
Nie: M.ojąiedyną nie.
Na
Siostr.o... Siostro, proszę
A cała izba płonie z tjopatu.
południowym zachodzie wtedy Itu\' .. proszę mi poon6e...
chcę
B()lłe, jakiż to llipal.
była tamj.eszcze jedna. Dziew- mieć dziec'ko ...
Tak ,ia'k wtedy w poiludnio· e;zę ze !aczepu Herero. Catemail1 ' - bi'-n-ła • krótk'
.
w,o - lffiJC'hodni.ej Mrvce .
itoaetrna I p;ersiam:i jak miedź.
oO&LHA:Z lr.. .y
S1.~
qeml
Cuk.ro'\o\"lljQ 'W SOUlChez". do Ter~ rek Wintje się to. Z ręka- za,J,ęozeml Jm-okanrl.
- Co 'PQn'U? - ~ymła fapioTUJna ... wieI,k ie nieba ... to nie mi ja,k lęka. I durone.nri chłolryl:a drobn~tka. W tej fabryce pjęc~i nogami. I molami ja1k godnie i ~ jej nachym si~
nie chdałibym mi.eć akc.H.
O'aza.
nad nim, - ma 'Pan bóle?
Chrilllina - Bo,że, gdzieżem to
Skazany jestem na to. by ko- Chinina - co bo jest? jajuż słV'szał? Chi-n illl a.
Chi-.ny. chać swoich nieprzyjaciół. Swo ką .ja mam ChOToIbę? .
Nie, to nie to.
ie nj'eprzyjaci6o'Ifki.
Nr. 13 drżał.
Nr. 13 UlsiłO'wał podnieść się.
J·~stem chrześcijaJIl'iIDem. Ko- Wszystk.o będzie dohr.zePoza nim, nad ł6iJkliem grozilla munj.i
udzielił
lll'1
past~r rzekła sios,t ra cicho \ mUJSnęła
czarna tablica. BYIłv na niej wy GhtiSchike.
ł6~ko.

LO-ko n r. 13

I

żony

ie iaBs i

bywanie na

- Chininę - rzekł
młody
B.ls ystent i patrzał przez oknO'
baraku. W 'P.odwórzu Clzterooh
ludzi ska,kalo W.okół ka,r abinu
mas:Zy!l1owe~o. Lekko ran'lly unosli'ł się, niebiesko prążkowa,ny
pod kasztanami. W rowie Iltrze
leckim. który tu założolllo dla
ćwiczeń. giJmnastylkowala
sie
kot'k a.
S.ostra Krescencia pochyliła
wąskie białe CZ.oł.o
i podeszła
do apteczki dQlIIlOJWei.
MłO'dv asystent westcM!\ł.
Mvślał o Manon.
T~~knil za nią..
KonIe $!l prucid miilJSl'e nW:
kobiety, I conajmniej tak samo
hi'ste1')'{:zne.
W:zią,ł ręlkę chor~o.
liczy!
puls, papa,trzył na zegar i roltargniony wyszedł, skrzypiąc 0sltro.gami.
Nr. 13 uniósł się la,godnie na
lóZku.
Jeg.o siwe OCZY pełzały
za
leka'l"zem jak ŻJmije. Usilłował:v

Bez

Jak ustalono - desperatem był
26-letni Bolesław Fijałkowsk~ bezDr. med.
robotny, mieszkaniec OzorkOW1l1i.
Fijałkowski, licząc, iż w Łodzi
otrzyma pracę, przywędrował z 0•
wrkowa do Lodzi, nie mógł jednak Specjalista
chorób
skórnych
pracy otrzyma~.
wenerycznych i moczopłciowych
Przyciśnięty nędizą Fijałkowski elektroterapja, diatermja, badasprzedał palto i żył z pieniędzy tą
nie krwi i wydzielin
drogą uzyskanych, przez kilka dni, Andrzeja 5. telef. '159-40
a za ostatnie kilka złotyCh nabył
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
amoniaku i kwasu SOlnego, aby pow niedziele i święta od 9-1

względnie nieważne.

-

Lekarz pogotowtiJa stwierdził u na
wybicii6 lewego oka. (p)

padniętego

gO$ZCZ1L

seansów o godz. 4,
6, 8 i 10 wiecz., w sobotę i
niedzielę o godz. 12-ej w poło
Karty premjowe oraz passepartout, prócz urzędowych bez-

KLABUND.

Pawłowskł

zadali mu kiJlka ciooów tępemi nar
rzędziami, poczem zbiegli.

-

Bezrobotny z Ozor-

nadrdejnym do

Foxa"

Początek

Uprasza

łobuzowi

VV momencie, kiedy

'W!l~ tJieszczę§łiwego w stanJe bez..

i*'#UU_=

~Głosy świata
aktualllości bieżące.

Nadl'rogrllm:

córki

45),

nr. 56 przy ul. ZachodnieJ znaleziono wczoraj Jaklego~ młodego ezJo~ka, nie dające
go znaków tycia.
Zaalarmowany lekarz pogotowia
stwierd2ltł silne zatrucie mieszaniną
amoniaku i kwIasu solnego i po udzieleniu Pierwszej PomoCy prze...

RENE CLAIR'A
Role

(la.t

kę

Przed

•MILJON"
•

chciał oddać

Francńt:;zek

popełnił

_

nie

Strunisław Pa.włowski

godz.

tęskni" :r; Bertą.

sławską w roli
obsadę stanowią

Sezon zimowy, którym :rozpoczynamy pochód olbrzymiego
powodzenia!

iest zachwycony.

że

9 wjecz. wystawia teatr kameraJ.- zamieszkały przy uL SieraJwwskie pojawił się w bramie domu., przyny w dalszym cią.gu s7JUukę p. t. go 39, dowied.zda.wszy się, iż o cór- stąpiLi, do niego obaj przyjaciele i

lRł~
Dziś

Pawlowski mial racie

p

P,~tem
ną

odwrócilla
twarz w bok.

swą chłod

*

Moje ołuca \S.ą pełlne pia:Sikuczuł.
Gorący wiatr marszClzy mO'ją
głowę, iakbv to
było morze.
Step st~pa po moich barkach
i'S'k'r'zącemi podeS,ZWaIlll1i. "V kQs,zul'i m.ojej roi się .od pocIheł.
Kaktusy nakłuwają me serce.
Siostro! przeżyłem p.oludniowv zachód. Jestem
afrykaninem południowo - zachodnim.
CZV' widzi si.ostra order żółty na
mej piersi?
W!ndhuk wybucha IZ mok},
spo.i'rzell. Okahandja płacze. Ty
siące wołów stą.pa po ziemi. An
tvlopv skaczą daleko, na niebie
skawych s.zczytach. Małpy wio
szą na rozkO'~ysanych ga-łęziach
Zakwitam jak V:ct.oria regia.
Połys'kiem jestem
i jestem
pł:uki: olbrzymi liść.
Różown
żaba siedzi mi na brzuchu.

*

Nawrót malarji. - rZe'kł
młody as,"s,t ent i mv~lał o Manon. - Oszac.owałem go i tak
ty.lko na dwa dni".
-

Br.
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Oszczędności rujnują

1931

sllniclwo

ReZOlucje wiecu sOcialist,cznego w sali filharmonii
odpowiedn1r.h Jokali.
tych godzin lekcyjnych, łą>czc duchu państwowym. II uie kul·
przyczem '1Iljmuie się również nia klas. A wszV'sLko to fatalnie tu dIR jednostek; _,..
SlpraJWą
pomieszczenia
po- odbij'a się na szkolnidwie. Po
3) umieMJczeuia
.-kołach
WlSzechnych sZlkół popoł!udnio- przemów:e:ni'ach r eferentów ZC' miHona dziU!i. kłóff obecnie
wyc,h w gmarhach st,kół śrcd - brall1i w Iicz.bie okolo l 000 1) . ~ie korzystają z dobrodzie{l5łw
nich.
c;óh powzięli rewlucje , w ktf>rej szkoły;
I
Jako jedno ~e iródcł fman- wyrażają ostry ptrote5t odnoś·
4) wprowadzenia beZipłnłn('sow:vch podaje proJekt w;prow'ł nie szkodliwego czvnienia 1\- go nauczania dla ubogie., dZiał- I
dzenie gpecjaJne,jt<) podatku S9-' szczędności na ol,Ślwiaóc i <loma : wv w ~zkołR~h zawodowych,
morządOlwego na cele
ga,ją si.ę:
średnich i wyżs1zyc.h;
cłożYwianIla I odRew80 l a d~i.
tl....
. _I. 1_: Jw
5) podJecia racjonalnej i wy I
ulllzymanla S:mo.O U !lC a po t"
k'
k
.Następrue głos zwbrał poseł wsz-echnego 7-oddJZiałowp.go'
~zone.1 J)!I'acy w JerllD 11
Cza.pi,ński, kOlIllUJllilmjąc zetbra·'
butłowy szkolnictwa;
nym, że PTzygołowywany jest I 2) wychowania młoddeży w
6) przeznaczeDiia dla 8Il'kól
p;oj9.kt ~niżen1a w da:J.szym II
oopowiednich lokali.
Cl~ poziomu
na'llczama pOD M d
Rezolucja ta przez specja1·
wlS'zechnego przez
r. e.
nych przedstawicieli
opiekuo$'an~łe okrre8u 1)rzvmu6u
nów szkolnych miasta ł.odz.i
S1.ko1ne«o do lał fi
J)r7.V
współudziale wymienio(zamiast jak dotychczas, łat 7), Ordynuje: W chorobach we- nych referelIltów
i delega('ji W dniu 9 grudnia b. r.
Czapi. ńSk.t.
:ąC J',," o tern.
e nie nerycznycQ" sk óry, 'lMł'
'lwiazkU
u8 1lICzvciells,k iego
nl'e m~'W1'~.....
OSOW
t
'
dt
.
. . t zoSenator dr. KO\PCiński, twór- została
w0061e zrealizo,w ana
i pęcherza
.. llUle prze ozona w nutlllS erGrudni'OW'v spis ludnoEci będ1.ie
ca powszechnego nauczania w za:sruda jedno1ito.~i szkoły. Ten
.
st~ie ~yznruń. religji,nych i 0 - niejako mi'gawkowem
zdjęciem,
Łodzi, jest oibeCłIlie świadkiem OlStrutni moment. utniemOŻlłiwia
SW1eCe<Iua . p'llil?hczne.g? Na W.lf:- mają.cem da:ć obraz faktycznegQ
upadku ·s wego dzieła. Zobrazo- szerOlkim wa1l\StwOll'll chętnych
(dawn. CegIelniana 25)
c~ . zap.owH~dz,lano,. ze w na] · staJlU rzeczy ścliśle o pól;nocy z dn.
wał on rzeczowo roz.mia,ry ka- ksz:tałcenie się, a chodzi przyTelefon 126·87.
bl1ztSze.J przV'SzłoŚ<!1 będą udhy· 8 na 9 grudnia.
.
tastrofy w szkolnictwie, w któ tem szc.z~óllnie o dziatwę mas
od godz. 9-1 i od 4-8. W niewać ~e.brania
orpiek'llnowj('
Jakkolwiek więc spis odbęd~
rem. poczyniono wiele xedulkcji p rac """'nl'lCz""'h ora.z ch~Nndziele i święta od 10-1.
szkolni, doma.gając się utrzymn.
d
9
"'".~
l"....
I
k"
t
l . t
SIę w zi eń
grudnia, decydują.cym
etatów, którego fundusze wci~
'ch.
Dla
pań oddzielna poczekalnia.
n
a
sZ·
OtnlJC
wa
na
na
ezy
vm
skl
się OIbcina,
tak że o rozbudojest Dlat
stan,ego
jalcitei dzied
o godz.nowona·
12 w rno
Mówca zaznacza, że skutocy.
wie oc zywiJście na wet mowy
kiem
przek:eślooia ustarwy o
podlegają. spisoWi tylko wtedzone
być nie może. Trzeba przytem
dy o ile urodziły się przed północą,
wziąć pod uwa~ę,
7.1) przyrost pw,g'zedhlIl:em nalucz8uiu, obniJży
się stanowczo pozi'Om kulturrul ·
a
zmarli będą. s.ptisaJlil na.równi z ty
dziaitwv w wieku szkollIlYiJll
ny
całego
na'
r
Oldu,
ni;wecząc
ją.cymi
, jeżeli zgon nastą,pił po gojest ba-rdzo znac:zny, co natuwszelkie
próby
J)OIStępu,
4 w
dzinie
12 w nocy.
ralnie p o'garsza sytuację. Wsku
Tragiczne skutki zabawy z bronią
hk tvch zarządzeń redwkcyj- konsekwe:ncji na,wiedzi kraj .
We wsi Rydzyn, gnuny Gór- brata, wymierzył luf ... wlp rost w
klęska ciemnoty i analfabenvch
tyzmu.
ka
PabjaniJcka, powiatu laskie- jego pierś i poci,ą~nąl za cY'n
około mil.lona dziecJ w Pols~e
Referenci wskazali, ja,k groź go, 'ldarzył się tralJ{iczny wypa - giel.
ni~ może kOrZysłać ~ oświ a1y,
.
nem zjawi~kiem w \Szkolnictwie
b ą dź to z powodu braku miejsc
dek. Oto 16~letni syn miejscowe
Padł wVlstrzał i cały ładunek
W zwi~zku z II powszechnym
w s zkołach, bądź też IZ powodu jest 'zaTządzenie ministerstwh go g.o spodarza, Stanisław Wie - grUlhego śrutu pTlzeszV'ł mnł~o
spisem ludności, został wydamy roz
wyznań
reliigr.jnych
i
o.śIw:iece
b raku sił n~łJC1.:vciel,~l{() - wynia pUJhlicZlIle.go z dnia 19 mar· Joch, zaJbawiał się w czwsie nie · Jóezfa Wielocha, taik że serce kaz milIl.i~tra spraw wojskowych o
e howa wezyclh.
ca
r.b. zezwa.lające również na obecności rodziców f'UlZją oJca. zostało doszczętnie rozerwane . przeprowadzeniu spisu w budynP rzecięłl!1ie, ja,k podaje mówwydzielanie
z odd~lałó·w samo
W pokoju znajdował
silę Cb!OIPj~ padł trupem na miej· kach wojskowych. Spis w: bttdynea,
heh wojskowych zost.a.me dokOlII.I
istnych kom;pletów dla natltr i
\'II klasie mieśCi lilię od 50 do
.ieszcze U-letni jego brat Józef SlCU •
ny
przez wojsk()wycb komisarzy
.
rłOśnej
ł
..
~hej.
60 dZieci,
Wieloch, który z 'Zaill1terrsowa·
W V'straszony nieocz8ikiJwlllJe- spisowych i obejmie ZM'Ó1m.O wojco spra'w ia, że nie Ulożna utr7V
Zarządzenie to stwa'r za nowy
niem przypatryWal się cZy1l1no- mi naiStępstwami swego czynu skowe, jak i cywilne O6Oby na tych
mać w szkole od'Powicdni~o organizm w s Zikole , a te:msll
poz iomu nauczenia.
mem rujnuje calikOlWi.cie jej bu ściOlIll starszego brata. W pe- Sta.nilSłalW Wieloch zbi~ł do terenach zamieszkałe.
Natomiast wojskowi za.mieszkaliJ
Po tym wsłępie nr. Kopdń · dowę v.:e":llętrzną. ska,z'11jll~ ~ wnym momencie StanisłlllW nie pobl1skiego lasu, adzie go doski
przystąpił do om6wi.enJa góry dZIecI na powaiŻne bralJn wiedząc o tern, że fuzja jest za pi-ero nrustępn~o dnia OOSlU- poza temi budynkami, SpiSywanl bę
dą według ogólnych zasad narb wmi
projektu ustawy, wniesionego w nauce.
ład'oiwa.na,
praglIląc postrrusz:vć ka.no. (a)
z l11dnośc1ą cywilną.
przez zwi ązek P. P. S. Proje'k t
WspOlIlllIllany ~6Jnilk prze
ten ma na celu fa1k tyczne zrea- chodzi do porządku nad wytwo
Ji7,()wanie przymusu .naw:zaIIlia. r'1.OIlą sytuacją i nie bjer7.e pod
Dr. med.
Jak wiadOlJIlo, wnios~k ten pnI' uw8lz~ wa ronk ÓW, IW jaJkich owiduje od-razu źróOła finansI).- bt>cnie znajduje się szkoła po11 ,58 Sygnał czasu ~ hejnał.
kabotynów".
we na cele nauczania, przecIe- wszechna.
A więc nie wzięto
12,10 Muzyka z płyt gramofono22,00 Rewja z "Morskiego Oka"
\\Tszysf:kiem przel'
pod uW3łgę ma.s,
Oibcią~onych
wych.
pt. "Hallo Ameryka". Kom. meterekwizycje na cele szkolnic.twa nadmierną liczbą dzieci, obci~15,25 Odczyt z cyklu dla nauczy orolg1czny sportowy i policyjny.
cieli. "Zagadnienia granic i ich Wiadomośoi sportowe.
znaczenie dla narodu i państwa".
Południowa 9
AUDYCJE ZAGRANICZNE
15,50 :Muzyka 1. płyt gramofon(tPONIEdziaek
nfie
wych.
przYJm: 3-41/ 2 , telef. 183-17.
Stuttgar (360)
16,20 Lekcja języka framcuskie-16 godzin pracy na dobą za zwykłą dnIówkę go (kurs elemEliD.taJrny).
21,00 Kwartet smyczkowy Bee.tho-vena
F-dur op. 59 Nr. L
Jak juź dQnosiliśmy przed kilku
Powiadotnieni o ~tanow1ieniu
16,40 Płyty gramofonowe.
Wiedeń (517)
dniami wybuch zatarg między pra- właścłcieli piekarń, cretadnicy po17,10 "Renesans Narcyzy Zmi21,30 Muzyka kameralna na lincownikami piekarskimi, a właśeicie stanawlł1i wszcząć energiczną. akcję chowskiej" - wygł. dr. Z. SzmydDziś,
dnia
19-9o
paźdZ!ie·rstrumenty
dęte (M. in, Nonet Spohtami piekarń z racji niestOSOWlllnla protestacyjną.
\lika. r. b. do spiRów poboro ..... ych
towa.
ra).
się piekarzy do ustawty o czasie prą
w loka.lu biura wojskowego (ul. Za
Na odbytem 'W\alnem zebraniu
17,35 Muzyka lekka z "GastroLondyn (261)
cy i zmuszania czeladników do pra postanowiOno wszcząć strejk. Już nomji." w WarszaWie.
wadzka 11) w godzinal'h od 8 do
22,40 Utwory ka.meraJne Sibelius 15 (w soboty od godziny 8 do
cy w ciągu 16 godzin bez specjal- w"teczorem dnia Onegdajszego część
18,50 Rozmaitoś'ci.
nego wynagrodzenia. Delegacja czeladników piekarskich, zatl'udnlo
19,15 Kom. j·zby· przcm. handlo- (Sona.tiJna skrzypcowa, Pieśni, So- 13,30) powinni się zgłoSlić mężt:zy
na.ta fortepianowa, Kwartet smycz źni, urodzeni w 1911 roku, zamlesz
czeladników p'iekarsk1ch udała się na w piekarniach żydO'Wskich, po- wej w. Łodzi.
kowy.)
do inspektora pracy, który nasku- au~a pracę, a wieczorem dnia
19,25 Płyty gramofonowe.
kaIi na terenie III komisarjatu ,
Manchester (479)
których nazwiska rozpoczynają. się
tek tego zainlejowlał lustracje pie- W\CZOrajszego zapowiedziano strejk
19,40 Płyty gramofOOlowe.
20,55 Re Cli tal skrzypcowy.
Irani i pociągnął winnych do od- w piekarniach ehr~cijańskich, któ
19,45 Dziennik radjowy z WM·
od liter N, 0, i zamieszkali na
terenie IX komisarjatu, których
BudapeSzt (550)
pOWiedzialności.
szawy.
ry udał się tylko częściowo.
Kary, jakie posypały się na pie20,30 Koncert (Bra.ndenburski nazwiska rozpoczynają. się od li20,00 Feljeton muzyczny.
SpraJWą zatargu zajmie się zwią
karzy, spowodowały, iż wymówili zek czeladników piekarskich oraz
20,15 "Loterja" St. Moniuszkli ze koncert F-dur B:łicha., Warjacje na ter G do L.
temat z Haydna Brahmsa, Symfooni umowę zbiorową z czeladnika- inspektorat pracy. (a)
studja W 3irszawskiego.
Jutro, dnia 20 b. m. obowiązani
mi na przeciąg dWlUCh tygodni.
21,45 Felj. pt, "MO'1ltparnasse nja C-dur Beethovena).
są. zgłosić się do spis u p{]borowych
mętczyźru rocznika. 1911
zamiesz·
ka,Il na. terenie III komisarjatu o
•
nazwiskach na litery P, R i zamieszkal~ na terrni~ IX komisarjatu o nazwiskach na litery od ł.. do

Poczynania

OIS-zc~ościowe

d·()tlrnęły

bardzo boleśnie przedewszY'stkiem sz.kolnictwo. \:v
swoim czasie odzywało .. ie w
tej gprawie wiele głos'ów OPOzycyjnych, jednakże rząd l i t lazn.ą konsekwencją m-'wprQwl!
dz1ł
swe postaIIlowienin.
W
dniu ~zorajsz:vm
::ocja1.i~l
pod vrzewodnictwem Wlcepre·
zydenta mirusta, Stam.iJshwa na~
palskiego, zabrali gł()s w tej
spra,wie. W ~odzinach 1)1"Z@(!.południowych w sałi filhaJl'lmonji odbył się wielki wlec,
na
którym obszernie dyslkUJtowano
na temat ;z,agroiOłIl~o sZikOllnictwa powszechnego. SpTnrwe tę
ODlaJwiali referenci:
Senator Kopcińsld i p06eI
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dylury aplek

Noey dz.i.siejszej dyż.urują. nastę
najbliższym przebojowym programie
pujące a.pteki:
S-ów Leinwebera.
(plac W olnoś.ci, 2); S-óW: Hartm811a.
dźwiękowego
(Młynarska. 1); W.
Drunieleckrego
(Ptotrkow~ka 1217); A.
Per8}ma.n:1
"/I) (Cegielniana. 32); J. Cym era (Wól
. , . , cza.ńska, 37); S·ów Wójcickiego
I (Na,pi61"kowskliego 27).
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enSacrJna D

.lla.Stępujące

Bezsprzecznie na:jwj~szą
dnia wczoraj.'Szt4(o było zwvcięstwo L. K. S., ~zem
łod:danie mocno pnysłu.żY!i sil!
drużyonom krakows'kim w. wal·
~e o p.ierwsze miejsce.
Drugim kandydatelIIl jest Gar
baTnia, nadal zatrzya:nu}ąc prowadzenie w ta!beli,
do t.'ze~
pomocne jej są dwa plllIllkty,
zdobyte wczoraj na Po.km:ili.
Trzeci pretendent - Pogoń
nie grała, 'Wolała bowi~ prze·
s.-'nsacją

łożyć

mecz z Legją aż na 29
listoq>ada, a wiec nil ("I"tami
termin. Ty:mczs<;em ma ona na
dal 22 punkty i tyle! straconvch co Galrbarnia, a więc szan
se równe,
ipo,dCZ3JS gdy Wisła
jest o dwa pnwkty gorsza.
Sytulreja tej ostatniej nie jest
jeszcze bezna:dzLejna, gdyż pozostał jej mecz z GtlIrbamilll 00
r07e"j:{rania, fi przecici w pięciu
f)Statnlch meczach Pogoni r6wniet mote się noga ipOwinąć.

l.K.S.--Warta 4:
Z

SZTAFET W WARSZAWIE.
Zorganizowane w WarszaWlie na
boisku Skry biegi s1.tafet wykazały naogół wysoką klasę biegaczy
AZS, którzy zwyciężyli w większo
śoi konkuroocji. Wyniki technilCzne
4xl00
zawodów są następują.ce:
- AZS 46 sek. Sztafeta olimpij'>ka - AZS 3 min. 41,8 sek., szwedz
ka - 2 min. 11 sek. 3xl00 - War
szawIanJca 8 min. 26 sek.
Zawody pań: 4xl00 - Skra 58,2
sek. Mała szwedzka - Skra 1 min.
9,5 sek.
PIERWSZE WYŚCIGI ŁODZI MOTOROWYCH.
W dniu w:czorajszym odbyły sdę
po raz pierwszy w Polsce biega ło
dzi motorowych z motorami ze..
wnętrznym! Zawody
odbyły
się
w Warszawlie na Wiśle przy przystani WTC. Bj~ prosty 2 klm. dla
motorów: 14 - 28 KM. - piarwszy
red. Kapmciński. Bieg prosty 2
klm. dla motorów 20 - 25 KM. mż, Kołodziejski. Bieg 10 kIm. dla.
motorów silniejszych - pierwszy
zespół policji rzecznej. Bieg motorówek Johnsona pierwszy inż.
Kołodziejski wo]coverem.
W roz.gTywOO zwycięzców. pierw8ze miejsce zajął Kołodziejski
aOlłOTRA

MISTRZEM AN(jLJI
W HALACH KRYTYCH.
W finale rozgrywek o IDJi.strzo$two Anglji w tennisJe w: halach
krytych spotkali się Borotra i Sato. Mistrz francuskli odniósł nad japończykiem zwy~stwo w stosunku
10:8, 6:3, 0:6, 6:3.

rzcdu

•• )

z"gł:iCI:fwO łodzi aD

Możl.iwem jest,
że ostatec'z nie
wszV'stk~ drużyny te będą mia
łv równą ilość punktów, a wów

"zatS stc~l;nek bramek zadeeyduje o pierwszeń·stwie. W tym
wypadku OIka,że się pozycja Gar
harni najmocniejsza.
DzieI'i
wczorajszy
można
ŚIIlia!Jo
sŁwa

nazwa~

dniem

Im-akowskiej

pi~ki

~lę
nożne.f

nad wars·zawską. Obecnie nnlstą
pi dwutvgodniowa vxzerwa w
zawodach, oowiem na najbliż
szą niedzi2lę przynada m.i,ędzy
'PaI'isbwowy meez PO'lska - Jugosławja.

lJwzględinia.jąc 'W yniiki , podaponiżej f'il)!kłarlną tabelę:

jemy

Tabela gier ligOWYCh

26 19 42:18
Główka
BanasZkiewieza f cały 1. Garbarnia
goala, 10 zasługą
49:27
26 20
bramlwza LKS, który jedynie 0- szereg ostrych strzałÓW! zostaje 2. WilSła
3.
Warta
23
54:27
1~
bok Trzmieli był ostoją słabo gra,.. wspaniale obronionych. PrawdziWie
23 19 4.5:30
tragiczny moment przynosi 30 min. 4. Legja
jąceJ drużyny goSpodarZ)'.
1.7 34:27
gry.
SUny strzał Banaszkiewicza od 5. Pogoń
Po zmianie stron koledzy ich
6.
L.
K.
S.
22
20
45:35
bija Frymarkiewicz Ie'Ląc na ziemi
poprawOi się znacznie.
Wyjątek
7. Ruch
19 18 ił5:39
i
piłk~ dostaje pod nogi Radojewstanowił nadal Karasiak, naJsłab
8. Polonia
16 Hl R2:40
szy 'gracz; na boisku. któremu lite- ski, który na szc~ście z 4-ch me- 9. Cracovi.t
16 -8 28:43
trów przenosi nad poprzeczką.
ralnie nic się nie udawało, gubił
12 !!O 25:50
Niemal
wszystltie
ataki
ŁKS-u pISu- 10. Czrurni
on kaMą piłkę lub niepotrzebnie
11. Lech.ia
11 :'.0 2J:59
Głośno mówiło ,się przed me- przetrzymywał, zwlekał ze stna- Je słabo grający Karasiak, dzięki 12. Warszaiw.
10 17 29:46
czemu
cierpi
cab
ofenzywa
gospoczem o tem, że ŁKS prawdopodob- łem, źle ustawiał 81ę, a co najwaz..
nie odda punkty, które Warcie są niejsza ne prowadził ataku, lecz dall"ZY.
potrzebne do zdobycia tytułu mi- poprostu przeszkadzał mu. Spadek
Po zmianie stron gra początkowo
strza. Pogłoski te, Jak sfę okazało, formy tego gracza, któremu brak traci na ' temp:e. Deszcz rozpadał
WARSZAWA. Garbarniabyły całkoWicie pozba'W~ol1e pod- na'W1et stopingu jest zadziwiający. się na dobre ł teren staje się śliski, Polonia 3:2 (1:1). Mecz ligowy
zakoń
staw. Wynik wczorajszy zadaje im
Or'3 rozpoczyna Warta ł piłka I a 'Wiadomo, że Warta podczas desz Garbarnia - Polenia
klzłe w aut. ŁKS rewanżuje się c:zu grać nie umie. Animusz jej (:zvł się wynikiem 3:2 (1:1). Do
bezapelacyjnie kłam.
Warta przybyła do Łodzi. w naJ- błyskawkznym atakiem, lecz grot- ostygł znaczn:ie. Teraz inicjatywę przerwy gra równorzędna, przy
łi:.Ika
niebezpi.ecznych
silniejszym składzie, tym, który ny moment wyjaśnia Fontowiez ""Y przejmują gospodarze i przewaga czem
rozgrpmił ostatnio Or.arnych. RÓW'- b~. Atak Warty kombinuje ich staje się wyraźną. ~tak W.a'l'ty przebojów Pllzurka z Polonii unież i ŁKS wystąpił w komplecie.. śUemłe, akcje jego są dobrze obmy bawi Stę w hyperkomb:nacje, ŁKS nicestwił doorze graj. . . bramkarz krakowian. Po pner1\.·ie
Goście rzeczywiście pokazali pierw ślane, zagrania precyzyjne.
natomiast gra skutecznie.
Garba '! '!lin ~wałtownie ataku.ie
szorzędną gIl'ę do prz~, zwłaszcza w linp ataku. która stanowczo
Pierwszy st1ny strzał BaoaszkłeCentrę DU'I"ki d(lStaje So'W1iak l i Ulzyskuje dwie bramki. Strzeljest najsilniejszą częścią drutyDy: wicza bnmI Frymarirlewlcz, a ,.. voley!6tll strzela drugiJego goalJa. cami bvli: Smocl.~k i Pazul'ek
Młodzi napastnIcy,
niezwykle chwHę potem z tym Bamym skut Równ:et po centrze Durki z prze.. - 2, dla Polonii Wróbej i Maruchliwi, dobrze tecbnicmł i celni kłem strzela efektownie Knloła. boju Króla pada trzecia bramka, lik. Sedziowa! <l, Wall'o€!szkiesrzelcy przeproW1<ulzali cały 81Aftg W 18 min. nadarza eię LKS-oW'i wreszcie wynik ustala Herbstreich, wicz zLodzi.
doskonale obmyślanych akcJI. Pił- doskonały moment niewwkorzyst:any wykorzystując pewnie rzut karny.
KRAKÓW: WiSła - . L~.i.
ka zawsze trafiała tam, dokąd by- JII'7A'Z Sowiaka, który fatalnie prze- Koń~ ataki Warty nie zmIenia~:1 (2:01. Mecz l i,gowy Wi,sła ła posyłana. Atak Warty potutfłł puszcza doskonale mierzoną cen- ją wyniku. Dr~yna gości stanowczo' zasłużyła conajmnrej na honoro Leg.ia, i',>zej:{rallly w Krrukowie
przez dłuższy czas utrzymy,vać trę Durki.
w dniu wcz{)raj.szym, pnzyniósl
plłkę, mimo, łZ pozbawbty był poJut w na&tępneJ minucie Herb- wy pun~t. ł ostateemy
wynik 3 tysiącO',n widzów rózczaromocy, która stale pollOStawała da- streJeh startuje do piłki ł korzysta- krzywdzi Ją mocno.
wanie. Gra bV1la słaba i sta.! a ua
leko w tyle.
JlfC z niezdecydowania Foniom- Sędzi«YWttł p. Rutkowski z Kra- niskim poziomie, w szczególno
W tej fazie gry Wiele do roboty r.za przerzuca Ją nad bramkarzem kowa, popełniając cały 8zereg błę ści zawiodła Legja. Do przermłał Frymarkiewicz, spełniał Ją do plIstej siatki.
Warta zaczyna dów. Dopiero po przerwie orzecze- wv
lekka przewa,ga \V1sły.
jednak pIerwszorzędnie, a pewność energieznie a.takować ł pod bram- nła Jego nabrały charakteru 'slusz- Bramki IZdobvli dla Wi.sły Kilsif'
chwytu piłki miał zaiste zad%i.- ~ą LKS robi Się gorąco, Jednak nokł. Widzów 3000.
liński 2 i Artur, dla Leg,ii
Jącą. JeśU Wa.rt.a do przerwy ole Frymarkhmicz jest niezawodny.
Nruwrot. 3ędzia D. NaWlI'ocki.
Piątem z rzędu zwycięstwem, od
niesionem w ostatnich spotkaniach
zakończył ŁKS tegoroczny
sezon
rozgrywek ligowych w ~; Zwy
clęstwo to jest bodajże największą
sensacją wczorajszych
rozgł'yWek
o mistrzostwIo 1i~, bowiem Warta
bezsprzecznie uchodziła za zd«ydowanego faworyta w tern spotka.
niu.

potrafiła strzelić

n

rtiecze Ugowe Ul kraju
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Powieść kryminalno - sportowa.
(0". dal.s%y)
- Twój przyjaciel jest naJPraW'dę zbyt twardy, powta.r:t,ala.
wcią.ż na nowo, - człowiek nabiera przekOOla.niJa, że nigdy nikomu
DIOO powierzy on swego wynalazku.
- Tak, wiem o tem, że Marz
jest cza.sami ostry i nieuprzejmy,
ale pomówię z nim i postaram się,
aby rozpoczęły się pertraktacje., odpowiadał Szpin.dlar.
A mówił to z głębokJiego wewnętrznego przekonania; niletylko
dlatego, że chciał wreszcie móc wy
rądzić przysługę Merzowń, lecz po
zatem było dlań absohłtnie jasne,
że szybka sprzedaż jedynie mote
być korzystna..
I w UJSiłowa.niach swych n.iJe nar
trafliał już u Merza na tak energicz
ny sprzedw., jak się tego spodziewał. Copraw da miał wcią.1 jeszcze
niezachw.it..'lIlle zaufanie do swego
WiOZU, ale czy mOŻlIla było być pew

a

Zw,cieslwa Wisi, i Garbarni- "Iko trzech kand,dal6w na mistrza

DzieI'i 'WlCwrajs;z.y wvj~nił
nam nieco zawikłaną sytuację
w czołowej grupie drUfŻyn w ta
beli, gdyż liczba pretendentów
do tytułU
na,Hepsze.i drużyny
,piłka'rskiej w P'.l,s ce zmalałn w
dniu wczo.rll.,rszvm do trzech.
SpralWiłv to
zwycięstw8J Wir
sIy i L. K. S. Lodzianie wyeli·
Lechję·
minowaE Wartę, Wisła nato,
Na Śląsku uzyska.no w d"tiu wczo miast rO'ZJprawila się na w~a"
rajszym następujące wyniki:
snym terenie z Le.gją, pt7zbaW Bielsku BBSV pokonał Craco- wiaJąc się iednego konkulft>nŁa.
vię 4:2 (1 :2). W Wli,elkich Hajdukach Ruch pokonał Śląsk ($w~ę
tochowice.) 9:1 (5:1). W Królew~
skiej Hucie Amatorski KS pokonał
Towarzystwo przyjacIół sportu 5:0
(1 :0). W Katowicach IFC pokonał
Chorzów 6:3 (1:1).
Pią.e
'lAW ODY

Lodź, dnia 19 października 1931 r.

•

Aktualia sportowe
MECZE PIŁKARSKIE W KRP JU.

W dniu wczorajszym roze,gca.no
towarzyskie mecze pJi~
karskile w kraju:
W Warszawie: CIF Legja n
4:3 (2:0). Przybyły z Siedlec fi
PAC rozegrał w sobotę mecz z
Warszawiam.ką, w którym zosta,ł
pokonamy 0:5 (0:3), w niech:ielę
zaś wojskowi POkOOlali stołeczną
Makabi 2:0 (1 :0).
We LwowiJ8 mecz Pogoń - Czar
ni zakończył się zwycięstwem Pogoni 1:0, z takiim ,llamym wynikillm
zes7.1i z boiska Old Boys, bijąc

IOl1Innmfll!lmlllllllllllnUlIlIIlIlIlIlIIUlIlIlITmnlli!liflllllIlIlIIlIlIlIIlIlIlIlIIlIlIIlIlIlIIlIIlIIlIIlIIllInIInllllUllIlIIlIlIIOllIOlmlll1lmnmlHll11l1llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11lHlIll11l1111

nym, te CoretfJ dotrzyma. 8'Wego
słowa i czy ewentualnie wolny hędzia jakiś Iiro.ny dobry k.i~owca.,
kt6ryby tak świetnie znał trasę?
Pozatem majątek jego nie był Ilie.ograJliiczony, a ostllitru miesią.c k~z
tował horeudalne sumy; gdyby
więc z jakichkolwiek powodów, na
przykład zarzuoem.i.a ozy wypadku,
nie wygrał wyścigów, albo nawet
gdyby wygrał, któż może mu Z4Tęczyć, że :iJstotnie znajdzie koru;orcjum, które za.iJnteresuje się jego
w:ynalazkiem? Stary Szoottler ni~
dawał o sobie nic znać, ale on sam
był temu wliJnlen, a. nlie chciał stę
zwracać do niego. A mote sprawa
z tYJ? ')turkie:n wcale ~ ?yła ~

głupIa. KtÓŻ .mó~ł ~~zleć,

k';ie-

dy :mlOWU trati SIę ~ • okaZJA?
Jui niejedna genjalna. konstrukcja.
była
wykorzystana dortero po
śmierci! wynalazcy, a. ozekltĆ tak
długo napraJWdę nie udał ochoty.

W taadm DMtlroju r~ pew ~ara.ntowa.n6j słowem honoru,
nego. dnia. 8zpljJndl8l' swój a.ta.k.
Di.ezaletŁnie od tego jak wypadną.
_ Ten ,turek me dAje mi obwili pertraktację, poeta.wił jesz.cre dwa
spokoju.
warunki: przed6W'Szystkli.em dosta.nil6 do Qbe.j rzenia rysumkil a Ilie
- Turek, który turek? Ten z sam motor, a. następnie turek muBli
wyścigów? Jaltto pacu? Przeole~ przybyó sam, podobnie jak MEn
powinien on le ~ perłJra.ktownt? będzte tylko sam przy pertraktar
_ 8łu!ZDie; ale 'WIfe pa.n, swego cjach. Merz proponuje na.jbli.tszą

czuu był pa.u do6ć odpychający
wobec nOOgo, wówczas na trybuDIi!e. Nie byłem. przy tem, ale on Z8r
znaczył to w rozmowie ze mną i uwarta, ~ pam nie 'W1ierzy, aby 001
mIia.ł powa6me zamiaJl'Y.
- Ludzie za,wsze myśllł za duto.
- (My spotkałem go przed. paru dn.iam.il na ulicy, zwrócił się do
m.nJie z prośbą, a.bym pa.nu powie
dział, że gdyby p&ll był skłonny po
kazać mu kiJedyś IOOtor...
_ Wyk1uezon&!
... albo plany, to teby mu du
znać. M.ieszka. w hotelu "Esplanads." za. dwa. .tygodnie wyjeMża. do
Kon.stantynopola i m6głby przedstawić ca!ą. sprawę swemu rządowa.
. Je6~ze ' dwa. dni..wahał się Me.rz;
.wreszcie posłał Szpitndlera. do tur.
'ka.. Kaza.ł mu powied7Ji;e6, te przed3t1L"Wa mu w swem atelier pla.ny wy
naIa.zku. P07.a przyrzeczeniem bezwZf:lędMgo milozema. i tajemnicy

nłOOzie1ę.
Sąlbndler załatwił to polecenie
illezupełnie tak, jak chciał Merz.
Przedewszystkiem kupił wiclk!i bu
kiet żółtych gwoździlków, a następ
n1e pojechał do Werom'ki. Zaledwie mu otworzyła, kiedy porwał jlli
radośnie na ręce i pobiegł z nią.
przez pokoje.
- DziJś
nadszedł
szczęśliwy
dzień, ty czarna OZllJl'ow.nlioo. Marz

się zgodził.

- A komu masz to do za.wdzilęcZ6Dia? - zaśmiała eaę z tryumfem
- Tobie.! Tobieo! Tobiie! Wiem
o tem i nigdy tego nie zapomnę. A
dziś wieczorem będziemy śWięcić
ten fakt.
Znowu porwał ją w ramion8J i
całował tak, te jej prawie zabra.kł~
tchu.
Zaledwie. &p'.n.dler wyszedł, natychmia~t chwyciła słuchawkę tele
fani-czJl4.

da?

Proszę 122-44. Hotel
Proszę pokój 146.

Esplama

Aparat zabrzęczał, lecz ru:kt 8ię
nie zgłaszał. Weronika bilła nieClit6r
pli~ nogą li uderzała w: wi.dełld.
- Ten pan jest w hallu, w tej
chw:iU katę go zawołać.
Po paru mitnutach wreszcie usłyjego głos.
- Szembolim, czy to pan?
- Tak, o co chodzi?
- Merz dał się namóWi.c; Szpindler jest w drodze do pana. Przybę
dzie z propozycjam~. Nti:ech się pan
postara, aby pan był sam.
- Załatwione.
Zanim przybył SZpindler, Szembolin przypomniał sobie jeszcze
rM wszystkie instrukcje, jakie otrzymał od PaIisa.ndra w sprawae
omóW1itenia. spotkaa:J:ia z MerzEml:
wybrać możliwie niedzielę przedpo
łudniem. Szembolin miał pójść sam
na górę,
odprowadzony
przez
Szpindlera, który jednak następni,
miał czekać na dole.
Parę minut później Szpindler
wkroczył do foyer. Rozmowa trwa
la nieca.łe pół godziny i przebiegjej zadowolił całkoWlicie obiJe stro,
ny.
(D. e. D.)
szała.

Nr.
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PORANNY- -

1931 r.

------------.----s: ":\1 on samo~hodowy

.(J.-Naprzód tł:l ł:
•
Ił~wanż łodzian za poraflit; na Śląsko
W rewllIIlżowean s'Pobkaniu ł) wvłą.czając Nastuli, nic nie po- ~aIĆ. W zamieszaniu podbramkowern
wyniika
pouwyż,sza
wejście do ligi
zespół Ł TSG. kazała.
wz.iął srogi odwet za swą pora7
W L. T. S. G. 7,alWoOzi.ł POiO' F.rancmalJl ku nieopi,sanej rado
ke na Śląsku, zwyciężając ZE" dziński, który absolUltnie nie '1 )· ~i pTlepetniCtnej widowni.
!Opół Naprzodu w stosunku 4:1. mie wysuwać pi'łek
do ataku.
Po zmianie stron nie kzwa
Sukces łodzian jest zupdnie Wszystkie jego piJlki oddawane było długo
czekać na dalszą
za.służony,
grali oni bowiem są na ślepo. i Ilawsze górą. De- bramkę, IZdobyw<'A! której okatwardo.. ofiarnie, niez,wykle allll fenzywnie natomiast gracz ten zał się Voi,gt. Teraz goście 'zabitnie i z silną wolą
zwydę był dobry.
Świetnie spisał się cZV'llają atakO'Wać
i uzyskuJą
stwa. Go na,iwaŻlnidsza WISZ~t Lass w bramce i Sokołowsk.i w prz'f"wa,gę. KUka momentów wy
kim wystarczyło siły de 08ta-. obrDnie, choć temu QlStamiem'll .taśniają obrońcy i Lass, wresztniej .chwili, co przecież u L. nie Zfł1w~ze dOipilsuje czysty wy cie (lo strzału dochodzi N MtuT. S. G Jest rzeczą nie cz~to kop.
la, strzelaj.ąc honotl'"owy 1)'U!nkt.

Ślązacy !przewa:źnIe
atakowali
skrzydłami
zwla(Szcza
po
POI zespOIle śląskim spodzie·
wano się Ol wiele wi.ęcej, tYiIncza o,.,zp.rwie, jakby nie uznający
sem nie z<tnłali oni niczem z1\,- gry Śtrodkiem. Tempo. nieZlwYlkle
szy!bkie, poz:Vom nienadzwyimponować. Talk j3Jk każdą ś·l~
cza.itny,
lecz sama gra bvła cieską dru:żynę gOlści cechował do
ka
wa.
Z
piękna zrezygnowano
rby start do. pidJki, technika P(Jzosta wiała wiele do. życzenia, a lIa conto skuteczności. jalk to
taktycznie popełniano. całą ma· ma bard'lo często miejsce w
sę blędÓw. At::I.lk łodzian prDwa lZr.ze o PUIIl'kty.
~potykaną.

dzOlJly przez Królewiookicogo był
stallloW'c;zo lepszy, a nadewslV'
stkD skuteczniej,s zy. Wś.Tód gości
wybitniejszemi j,ecino:$tkami byli: obrońca
Michalsld,
środkowy oDmocni'k i ZU'lZ
na
prawem skrzydle. Re.~zt::l. 'lie

Dźwieko.,

Pierwszą bramkę dla zw~ięI1,
c6w zdobywa
w 12 minucie
WV'Ppycl} ze skrzydła strzałem
pOld pOlPrzeczkę nie do OIhrony.
Wia'r a w możlilwość Z1W~~ę
stwa zwiękSiZ,yła
siły L TSG.,
które 'zaczyna g,roźnie,j atalk o-

kino-teatr

OLLO
Dziś

Dremjera I

WIELII P O DW OJ N Y PROGRAM!
I film

lllłllB

Dramat czaru i namiętności, rozgrywaj,\cy się na tle
prześlicznych krain Wschodu.
W rolach głównych:

RRF4Dłł

noVRRRo i RhlCB TBRRY.
II film

Nfiflllll
Film

pełen

uroku i pięknych melodii.
W rolach głównych:

Ił~D~

4dore i DBorge DOrYCIII.

Początek

o g. 4.

W

sobotę

i

niedzielę

o 12.

Wynik dnia ustala z PliZebDj11
Francman·.
Sędziował
doskonale
dr.
LU'stgrurten z Kra,kowa, zh:j,e'ra~
iąc liczne oklaski za wzorowe
prowadzemie tak cięż'kich zawo
dów. PuhIiczności 4.000 osób.
1\J a zaIWoda.ch bvli uibecni .pliZed
stawiciele PZPN., IPP. mjr. Ja;
otwarty w tych dntach W' Pary tu.
(!ihieć i Loth.
D:r.ięki wygranej
Ł. T. S. G., mUJsi dOljść do. tflzer.iej decydującej rozgrywki z
N aprzDderrn, która prarwdopDdo!bnie wvznaczooa zQl.stalJlie na
Nowy rekord Polski na 5 klm.
nautralnym gruncie, a więc w
KTalkDwie 'Względnie w Wa'flSza
W m~nS!l'odowyeh Z8IWO- drone.i publiC7noścl Kusooińskl
wie, .tako w siedz.i bie związku,
bowiem PZPN.orgalJlizuje te za dach lekkoatletY0Zl1yeh, odby- odniósł zwycl.ęstwo nad Zabal~,
wOldy i ca;):kowity zysk z nich tych w dniu wcwrajszym
w pokrywaJąc li kbn. w czasie 14
prze!lewa do. swej kalSY.
WIedniu z udziałem znakomite min. 42,8 sek. Czas ten .test o
., ., •
1(0 m.i$trza polskiego
Kusoclń- blisko 10 sek. lepszy od rekorPierwszy mecz o milStrzo- skieao. odniósł polak w biegu du Polski.
stwo gruPV WlSchodlJliej Ddbył na ó klm.
.ieden IZ najwie- , Zabala przybył o blisko 700
si5
w dniu ~czDra.fszym
w . kszyeh suk~ów w swej karle metrów w tyle .tako dru~. lIzySIedlcach pomliędzy 22 "''''. ;j 82 .
W. Gra była bardzo ostra i pro rze.
skująe aas 15 m:t.... 37,8 sS.
wa:d zoo a n ie'zlw y.k l e ambitnie.
:Przy nieJJWykłem r:Mntereso- 'l'rzeeim był uwodio.fk wiedeń
ZW~i~stwD odnlosła drużyna waniu bardrzo I~ie ,.,$'oma- I skłeJ(o Hakoahu.
22 JYP. w stosunku 4:1 (2:1).

Kusociński

zwreie!. Zabale

I

Do przerwy

gra niema.i,

te

r6wcOiI'Zędna.
82 !pl). ataJkuje
przeważnie wypadami, które są

Zawod, bokserskie liP.

Najlepsi pięściarze
niezwy:kle groine. Akcje 22 pp.
są płynne, lecz bra'k im wylkoń
!KP, mając wolny termin wvbec
czenia. Po zmianie strDn 82 pp.
odwołania spDtkania z Gedanj~ w
zupeltnie opadł na siłat:h i nie Gdańsku, zorganizowało spotkanie
wytrzymał tempa.
Gospooar,z.e
międzyldubowe. RezulaJty technicz·zUdbywa.ią bez.. większych prze·
ne spotkań są następujące:
szkód dwie dalsze bramkI. Wy
Waga musza: Grabor (IKP)pady 82 pp. okazały si~ ibezozwy<ięża na punkty Martynowskie
woone.
go (SDkół) i LeszczyńskiJ (IKP) przy
Następ(Il) mecz POlllli~dzy te~ niewa.cznej przCowadze
remisuje
mi drUlżynami odbędizi,e s~ę w z Brzęczkiem (Zjedn.).
na.,rbJi:ższą medzieJe._
Waga koguci3i: Gramyk (IKP)
zW'yC".jęża przez k. o. w drugiej rwn
d.2li.e Osieję (KE) i Spodenkiewi-cz
remisuje z Kustoszem (Sokół).
W wadze piórkowe.j zwycięta

Heliasz bije dwa
rekordy POlski

nie

stanęli

do walki

Firpo przez dyskwalifikaeję za trz,!
mamlJe Franka (U) ~ GawtiJn zostaje
uznamym za zwycięzcę na punkty
nad Mantajem (TKP).
W:l.ga lekka: ScMn (U) zwycięża.
na punkty Rącza (!KP) oraz Bar
nasiak po najciekawszej walce dnia
zwycięia Marcz.e<Wskń.ego (Zjedn.)
również na. punkty.
Z3.powdedzia.ne wa.lki, w których
mieli Seidel, Trwuek,
Wu.rm, Sta.hl I, Chm1e,lewski, Garn
czarek ~. Majer nie odbyły się.
startować

W riJngu

sęd7.iował

p. Sztern.

Skandal z Petkiewiczem

Na. z3JWoda.ch W Poznaniu uzyskał dDskonaJy miota.cz
Heljasz
dwJl. d03konałe wyniki w rzucie kuWbrew obietnicy nie .tanłlł do z~wod6w
lą i oszczepem oburącz, bijąc rekor
w Tomaszowie
dy Polski w tych konkurencjach.
Drużynowo zwyc.ięliył.at TFSJ Pmpaga.ndowe z·a.wody lekkO'W rzucie kulą oburącz uzyskaJ
He,ljasz wynik 27,08 metrów (14,60 atletyOZille w Tomlliszowti~ Maz. da- 2.( pkt.) ŻTGS - 9 ptk., Orlę - 8
Trójmecz lekkoatletyczny wygrał Ł.K.S.
pIu:; 12,48), a. w rzucie dyskiem ły następujące wyniki: 100 mtr. pkt. i Zw. Strzel, - 4 pkt.
Zapowiedzi.ailly bileg Petkiewdcza,
W dniu w.czorajszym odbył się rekord okręgu WI czaaie 11 5e<k. róvmież oburą~ 79 metrów. (42,84 że,laźnik (ŻTGS) 12,8 s., 800 m. Pasik (Orlę) 2:20 S., 1500 mtr.- nita doszedł do skutku. Organizato1la boisku LKS trójma.cz lekkoatleW pozostałych
konkurencjach plus 36,16).
Cybulski (Zw. Stne1.), 4:50,4 s., rzy ULpeW'Jliani byli pr~ Waltyczny LKS G&yer IKP. wszystkie pięrwsze miejsca zajęlil
oszczep, dysk, kula (iłwoździtk szawiMkę do ostat.m.rej chwili o jeZWy01,ęstwo w wysokim
stosunku zaWodnicy LKS-u. Wyruki technlicz
J. (TFSJ) 39,68 - 31,02 - 9,40.5 go przyje,źdz.ie. Tomaszowska puDdniósł
ŁKS,
ZdDbywa.jąc
156 ne były następujące: 400 mtr.WIMA - PROSNA 4:1.
punktów przed !KP 88,5 pkt., Wróblewski I - 55,2 sek., 1500
Mecz o we~ści~ do. klasy A po- mtr., skok wdal - Bielsak (TFSJ) bliczność jest oburzona. takńem nieiJ Geyerem - 75,5 pkt.
mtr. - Wróblewskil 14min. 46 s., mliędzy drużynami WIM-y i kali- 5,05, skok wzwyż - Chmielemkli solidnem postępowam.iem ~zego
PDlak 17,24,5. Sztafeta ską. Prosną. zaJwńczył się 7:Wyol:ę (pol. KS) 1,48,5, tyczka - Gwoź "asa" lekkoatletycznego, trą.cą.cE'D1
Kluby fabryczne
wykazują w 5 kIm. skandalem.
4xl00
IKP
49 sek. SkDk wzwyi stwem łodzian w stosunku 4:1. Dzię dz.ik 2,53 mtr.
tym sezonie dużą żywotność w
dziedzinie lekkiej atletyki i dyspo - Kwaśnie·wski 1rro cm., SkDk wdal Id temu zwycięstwu WIMA ma zaBobdński 635 cm. Kula. Sas pewnioną promDcj~ do klasy A.
nują. dDbrze
zapowiJadającym
się 10,64 m. Oszczep Bobińsld
materjaJem.
.
TURYŚCI HAKOAH 3:0 (2:0).
50,06 m. Dysk - Sas 34,68 m.
Najlepszy wyniJk Dsi%<>'D.ąl Lada
Spotkanie towarzysklie pomiędzy
Warta i B. K. S. przechodzą do półfinału
(lKP) w biegu na sto metrów, bijąc
Organizacja zaJWodów: dobra.
Halcoahem i Turysta.mi, rozegraue
WARSZAW A. Spotkanie piJę- braku u Polonji: zawodnika wagł
w 8Dbot~, zakończyło się zwycię
PDlo<nia zakoń (',lęikiej.
stw~m filOletowych w stosunku 3:0. E·cin.rskie Warta. Sędziowaił w rin~ p. Sa.dłDWSki,
czyło się W"yioklł- porażką boksepu.nktow~li
por. Koprowski! i p.
rów
drużyny
atoł.ez.nej
w,
stosunku
BAR - 'KOCHBA (pabjanice) 2:1.
Landeek,
11 :5. Rezulu.ty t~niczne lilio
MMZ o W.j~.1'e do kIur ił.
KRAKÓW. BKS zwycię~a Wadług kolejnoŚCi wa" (pi_rwsł za.wel w stosunku 9:7. Wynik t(m
420 ZAWODNIKóW NA 1T.ARCfB wodnh:y Warty) rul.Stąpująae:
~ytykQwslti przsgrywa na. p'll.... był ogólną ni espodzilllllką, gdyż
W BIEGU NA PRZEŁAJ.
ZOyganfMwa.ny w dnill weZ'01'a.j· ty do Ka.'l.imierskdc,o, W ~lniakoW drużvna bokserska W aw~lu !lic
szy1D 'W Ka.towica.ch pruz tamtej- slti~ bije Goss, Formński bije od~ała dotychcza.s tadn.e,j roli
szy ośrodek W. F. bieg na. przełaj Pernaka, Anioła zwycię7.a Dzia.tow~ w świeeie pięściarskim Polski. Jebilje W Dlsk:i.ego II, dynie dzięki ostatnim nowym nana przestrzeni 4 kIm. zgromad?lił ski:e., Arski
MorozDwskiegD, bytkom, dDkonanym przewatnie
na starcie reokordową li.czbę zawod Mn.jchrzycki Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wsz.elkich ni'ków w; ilości 420 biegaczy. Bieg Wiśniewski remisuje z Mizerskim na. ŚI~sku, bokserzy Wawelu powypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocv wygrał Hartl~k w czasie 14 min. i Tomaszewski uzyskuje walcove- trafili tak za.'Jzezytnie przegr.w do
rem dwa punkty dla Warty wobec zespołu tak powat.neg:o, jak BltS.
Lekarska 'Pomoc akUllNJjno-ginekoloJtiezn •.
M sek.

lada (IKP) bije rekord na 100 mir.

~O~J!u~i~ mi!iuoJtwa ~ruiJDOWe

.................................................
Pr,watne

got

li~lona
~.
.'Telelon:

wię

Lekarskie

12-3 3

W.-

8
•

19.X

"GLOS PORANNY" -- lmn.

Oźwiekowe
Oził I dol

ODEON

Po raz pierwszy w Łodzi I

Przejazd 2

Kino-Teatry
nastepny[b I

WODEWIl.
Główna

Po lU pterluv w ludzi I

1

n
.Nadprogram: Do alek

filmie najnowszej
produBcii D. I.

lU
To przebój odsłaniający tragedję człowieka
o dwóch obliczach, trapionego jak zwierzyna.

Dźwiekow,

MAKSYMALNE
KĄPIELOWE

ŚCIENNE

I~ł~uenia fu[~fat~ mur

ZAOKIENNE
w wielkim wyborze

po cenach przystępnych.

tERMOMETRY POiltOJC WE OD Za.. 1.20

poleca

o który oprzeć się mote najbardziej zachwiana firma;
nie upadnie nigdy, skoro tylko się zwroci o radę
reklamową do

ISTN. OD 1894 R

MagaZun Oolucznu SZymOn URDACH, So. zo. o.
PIOTRKOWSKA 33

::

Akwizycji oCllosze'"

TELEF. 222-23

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PUC

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

EnTR Lnft ŁADOWniA
1\ Pl L TI RóW
lóDŹ
PIOTRKOWSKA 167

RADIOWYCH
SAMOCHODOWYCH
MOTOCYKLOWYCH
•••
WARSZTATY REPARACYJNE

Ifl.

NA

PIOTRKOWSKA 50, TEL. 121-36

AAM

~05·2t.

TELEF.

•

WEZWANIE

TEL. ~05· ~t Tn:

NAJLEPSZE CIA "TKA

ODBIERAMY I DOSTARCZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

WYPOŻYCZANIE

AKUMULATOR6W

Dzi~ poraz ostatni!
Wielki pucb'" dtwięlrowy produkcji
francuski ej

Prof. Feliks Halpern
ZAPISY OD 4-6

Pod dachami

Cegielniana

I I II klasa
Oddzial
połoatliczo-ginekologielny

Dr. med. 8z. Eigerowa

Dr. Reitler Kurjańeka
Dr. med. J. Baum.
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II kl. wrM:
z zabiegami 200 zł.
dałeckiem

Dr. med. J. Pol.kow
Oddalał chlrurglczn,
Dr. med. M. Kan'or,
godl. prlyjQf 1-9 pp.
Oddalał oczn,
Dr. med. J. Kraun,
I -__.....i;:,;:o;;:;d.:;.. ..:;;.;rs~lę;.6.:.,11;.....;1;.;;,2..;;w;..:;.;.:p
.

-_ .,..,- ------'
....

PORAOWIA

Wfn[H~l~~I[lnn
~karzy-specjalistów

Zawadzka 1
lEL. 205-38

c~na

od 8 nl.rio de 9 wieoz.
t:1- !1 ) przyjmuje
2- S ) kobieta-Iekam
w niecbJieleiświete. od 9-~ PP.
leczenie chorób
wenerycznych i sk6rnv c :'

PKJRADA 3

Prenumerata
-.ogr08.p,

seansów: w dnie powszednie
o g. 4, w soboty, niedziele i ~więta •
o g. 2. Ostatni seans 9.15. Na pierwszy
seans war;y stkle miejsca po 60 groszy.

4,tel. 216-90

Zł..

leczenie dJatermJIl
I elektroterapjll

(lampą kwarcową)
BlJI7JmtlJe od 9-2 i od ~.
w n1ed!lele 1 liwiom od 9-l.
Dla gań ud 6 do 6 po poJ.
oddalelna. pooe....lDia.

r-

_

H

WY'SJJItWt

,t

Oli •

POCZlłtoJr

Specjallata ohor6b .k6rnyoh
I weneryc.n,oh.

Ogrodowa 10, tel. 213-67

5

W rolach głdwnych.
Albert Pr6Jeen I Pala ILLERY
Następny program. Anioł Miłości
W roli głównej: Dolore8 dei Rio

" WDI'aKOWYSKI
I\T
-[blrnrolEloJ

"IehłDd PołoinltIo

«..'C.!2:'>="* tt *'

Par,ia

SffiNKIEWlCZA 20.
DoktOr

Opieka nad

,~~1~!~1~ j~fi~~_~!I~!~~

.KILlNSKIBOO 11S

--."

którzy polecają
swoje towary

w,,6ŁUSIE PORAnnym"

DR.

II P~~~:'~~~~~II ~!~~!H~~
wam

własnych i

po.

U1AIaga! I wierzonych mat~rjałów'l
MAJSTER MALARSKI I Al. I-go (IIa)a 11
front, parter m. 1•.
, . Weln.-arZ 1._
_ _ _ _.1
z

--nie

-

zmnie!szenia

al!drnycb I wene-

D;;'~6~ił

NAWROT

znają

obrotów

7,

TeL li!B-O?j
od 10-1511 od 5-'1

ul. Narutowicza 10
:-------------------Dr. med.
Dr. ROMAN
przyjmuje wszelkie roboty
wohodzl}oe w zakres malarstwa
podług
najnowsayoh wzorów Specjalista chor6b sk6rnych, wenezagranicznych.
rycznych I moczopłciowych
-Ceny obni~one do 40 proe.Nawrot 32 tel. 213-18
ord. w chor. wewnętrznych i nerw.
Wykonanie solidne.
prz,jmuje od 8-10 r. i od 4 - 8 w.

L. NI,eCKI

(spe[j, przemiana materlO

w niedziele i święta od 9-12 w pol
Dla pań oddzielna poclekall\ia.

D ••

med.

HIlIER

TRAUGUTTA 9

6 I p61--8-ej

---- -----------------------------~----~
Dokt6r .
Zakład Kuśnierski

..!~,.!!.ęier
KLI li li RCh~
p. trk k 1111

Specjalista chor6b sk6rnych i lMene~a.ny.h
_
przeniesiony został na ul.
telefon
Spec. chor. wener., sk6rn. l włos6w
UL. NAWROT 2·
(porady seksualne)
10 OWS ił II' 119·42.
TSIl.SFON 11Sł-S9
od .9-1.' r. l od 5-8 w. Wykonywa wszelkie roboty w zakres
EtnIs'Jmll,e do 10 r. i od 4 - 8 ",iItlI pPZyl!"ul~
W nlcdJaele l ŚWięta od 10-12 r.
kuśnierstws wchodzące po cenach
w nledJdelę od 11 - 2 po połolln1n
Andrzeja 2, tel. 132-28.
przystępnych.
9625-6
Dla. pań spec. od @Cek. 4-ó pp.

I

,

mtes~Cllnll "Głosu PoranneGo"

:Ile ws.vatkiemi d0datkami wynosi w Łod.i zł. 4.60, za odnolllenie z prtlesvłh~ pcicztow~ w krajU - 3ł. a.- Zlllll'lIni~ - JIł. 9.-

-OgI0818D.-8

%łl wiersz ml\lme1,owi J.sllpaltowy (liban!! 5 SEpalt) I lo8Ea strona 1 ~.
• teMala 5) Qr. nadesłane po tektiołe 40 gr.; nekrologi 40 gr. 2lwJaujne

(.tr. 10 s.palt) 12 fIr., DYoblle 15 g•. :18 wyraII; naJmnlejase ogłoallenie cl. 1.5;) lP· P088ulliwarue pllloy 10 gr.
wyru, nSimniejue lIł. 1.10 lP. OgłoICenis nr~-:111 .1,),\'e
za~lllbinowe 12 111. Ogło821enta zamieJlloowe obli

a

~~_ _ _~R~C=ko~p~i8~ó~w~re~d~8k=o~~~n~~~zw~r~8~o~L~~-~~~~~c~"~n~e~~~o~~~~~o=~~d~ro~~~L~f~lr~a~MQo~ol})?n~. ho~~~acl~hb91~~~n~l~funb~~d~k.OO~
1łId.akaor:

Eugeniusz KronmsD

Za WYdawDioiwo .Prasa". Wrd_WDiDn

lip• •

op. odp.: Eugeniusz ~nm8n.

W drukarni własnej Piotrkowska 10J

