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Komuniści

prl~lllo .~

oddali o 1200 "siec, glosów mniej, nii Drzed mieslacem

BERLIN, 10 kwietnia. (TeJ. GŁOSÓW,
czyli o 2.078.175
"Głosu Porannego"). Po więcej, niż w pierwszem głoso
północy ogłoszono tu ołie.lalny waniu.
wynik wybor6w na prezydenta
THAELMANN (kandydat koRzeszy.
OGÓŁEM ODDANO munistów)
mobył
tylko
GŁOSÓW 36.491.694, ezyli o 3.706.388 GŁOSÓW, a więc o
1.155.421 mniej,
przy pier· 1.276.809 głos6w mniej, niż
wszem glosowaniu przed czte- poprll.ednlo.
rema tygodnlam.i.
Na1ety przypomnieć, że na
DUsterberg.a (kandydata Stahlhełmu, który w obemem głoso
waniu nie był wysunif:ty) padło
~ miesiącem 2.575.590 gło

wl.

mz

SÓw.
Udział

w ~losowaOotu wynoobecnie 83 proc., czyli o 3
proc. mniej, niż poprzednio.
()brany pnnownie prezydentem Rzeszy m3ll'sz. Hindenburg
1'000czyna swoją drugq kadeu
dę W DNIU 12 MAJA.
sił

HINDENBURG'OTRZYMAŁ
ABSOLUTNĄ WIĘKSZOŚĆ W

22 Z 35 OKRĘGÓW WYBORCZYCH. M. in. tę absolutną wlę
kszość
dla Hindenburga dały
okręgi: Wrocław, Lignj~ Opole, l\lagdeburg,
Weser-Eros,
Hannover południo",-y, WestfaIJa północna i Westfalja połu
dniowa, Hessen-Nassau, Kolon.ia. Iiobleneja, wszystkie okrę
gi bawarskie, Drezno, Lipsk,
Wirtemberg.l8 i Hamburg.
WZGLĘDNĄ

-

WIĘKSZOŚĆ

OTnZYMAt, llINDENllURG W
; OKRĘGACH, a mianowicie:
l)rl1~y 'Vsehodnie, Berlin, JlllCzdaPl I, PMzdam II, Frankful't
nsd Odrą, Diisseldorf - wsrbód
i Meklenbul'/da.
HITLER UZYSKAŁ ABSOLUTNĄ WIĘKSZOŚĆ jedynie w
okręgach: Pomorze, Mersebu~,
Turyngia oraz w okręgu caskim Kamieniea - Zwiekau.

W

noc
W

zaatakowane
l)1'Zt'Z
\.omunk·
stów.
Jest wielu
rannyeh,
przedwyborczą wśród nich kilku ciężko.

dzień

wyborów

BERLIN, 10 IV. (PAT). Jlocząwszy od dnia wczoraJszego
wieczo1'em aresztowano za zakłócenie spOkoju 350 osób.
O
godz. 18-ej zamknięto w całej
Rzeszy biul'a w)'borClZe i przystąłJiOno do ubliczania głosów.
W ci~u dnia dzisiejszego po
południu miała mie.i sce ostl'a
wymiana strzałów między komunistami a n,ru'od3wymi soda
łista~li. W Hambm-gu w rczult:i('h stl'zelaniny 1 zabity, kilku
cIężko l'annych.
Również
(10szlo do krwawe.i rOZJ)l'a,-· w
miejscowości Witten, w \ . 'stfalji, gd':zie Ilddziały szturDl~ \'.e
nnrodowych soc.ialisłów wstały

o

poprzednło.

Rumunii

Olicerowie
zamordowali

Lindberg

w dal-

wyjaśnień.

sw,

200 osób.

Palestyna do Egiptu

co do motyw6w :zamaohu,
Pogłoska o podróży
Inspiratorem
zbrounicze!!o
króla Fuada
czynu był dr. Rosell, m~żczyzna 59· letni,
LONDYN, 10.4. W końcu
pO~hodzący z Buenos Aił'es.
kwietnia przybyć ma do JerozoIi.
Posiada on bardzo burzliwą my król egipski, Fuad, który pod
przesz,łość. Po przyjeździe do pozorem zwiedzenia świątyń DlU
Europy ogł8!szał w angielskich zułmańskich odbyć Dla ważną konzc~sopismaoh art~~kUlły, propa- ferencję z wysokim komisarzem
gUJące hasła refo.rmy gospodar Anglji w Palestynie.
.~zej i firnansowej. W poglądach
.
•
..
swoich Rosen Z'bliża się bardzC\
~rzedmlj)tem . teJ konferenCJI. ma
'
., byc przyłączenIe Palestyny jako
dI) teofJI·· e k
onoJnlcznych pa1rt.1 ł dd' I • • d tk' d" tra J
naJ odowych socjalist6w ogło- \ o Złe nel Je nos I a mmls cy
~zonych 'przez Federa. '
"ej ~O' królestwa Egipt? .Wysokl
Ur. Lurther po zamachu nie kOJ1lls~rz Palestyny bawIł DledawnG
przerwał podrólży do Bazylei. ~ KaIrze i poruszał tę
sprawę I
W MagdebUlrgu .
m!arodajnymi czynnikami egipski.
poliCja obsadziła dworzec
mI.
i w czasie po~toju pl7.eprowaRównież podróż premjera egłptf:dłs ścisłą rewizję wśr6d po- sl{iego, Sidki Pasza, który bawi!
dr6imyc'h , poszurkując trzeciego w Jerozolimie w końcu Mycznia,
uczestnilka spisku, kt6remJU u- pozostawał w związku z przyłącze
dało się zbiec.
niem Palelłtyny do Egiptu.

zapłacił

oku

ale bandyci dotychczas nie wydali mu dziecka

Kandydatura

O poważnych zabUl"Zeoląeh
donoszą
również
z Hammj
gdzie kilkanaśtie osób odniosło ciężkie {'any. Zar6wno n'8

przekroczyła

akocj(l w
celu
wyświetJenia SDra wy
1
stwierdzenia uldziaJu w zamachu syna Rosena i jego seI<retarza. OfiocjaI.ny komuiI1ikat w
tej sprawie podkreś.la, że
zamach na Luthera był czynem
fanatyk6w,'
BERLIN, 10 IV. (PAT). Z ()o
głoszonyoh przez policję SZCZ8gótów, rlotvoczących zamachu
na prezydenta Banku Rzeszy,
dr. Lut'hera wynika, że obaj areszrtowani, dr. Rosen i WernerKerschner,
byli członkami partji narodowych socjalistów,
z kt6rej dopiero przed niedawnym czasem wY'stlłipili, rzekomo z 'l)Owodu r6żnic na tle poIitycznem.
W c,zasie pir,zesluchania orc-

ther, który pomimo odniesil)·
nej rany udał się woczoraj (lo
Barzylei, b~pośreOOio 1>0 pfZVbydlU do ocelu podróży
gr
poddał się nowemu opatrunDwie miejscowości
kowL
W ohwilę potem dr. Luthet
zniszczone
w·raz 'I towarzY'szącą mU dedega
BUKARESZT, 10.4. (PAT)
cją niemieClką odjochal do nit'Skutkiem powodzi w okolicy Arad, miookiej miejsoowości po~a ..
znisztlZeniu uległy niemal całkowi- niC'zne.i Lorrach, ocelem
cie 2 miejscowości. Na peryferjach spełnienia obOwiązku wyborArad zawaliło si, prawie 300 domów.
Dotychczas wydobyto 20
P d k' ~ego.~
.
ofiar
wodzi. W chwilł been j
Q
o' (}?anl:U ~l.QsoWoalllIa <:8
po
o
e ła delegaCja merrllooka oowr6woda zaczyna ustępowa~
eila do BazY'lei.
BERLIN, 10 IV. (PAT). Sledz
two policyjne przeociwko s.praw
oom zamachu na plI'ez.esa Banku Rzeszy, dr. Luthera zost:iło
generała Czing-Czao
UikońoczoiJle. Obaj zamachowcy
w poniedziałek zostaną pl'zeka- szłowa.ni
TOKJO, 10.4. (PAT) - Z Char- zo władzom sądowym.
odmówtli udzielenia wszelkleh
binu donoszą, te gen. onog • Czao,
dowódca wojsk
opozycyjnych ł
ochotniczych, zwerbowanych w celu obalenia nowego rządu mandŻUJ'
skiego został zamordowany w nan
przez swych oficerów, niezadowoIO'nych z powodu niedOt§ć wrogiego stanowiska Iwego dowódcy wo
LONDYN, 10.4. (PAT) Do kartki z samolotu wskał.e miejsce
bec Japoo]l.
Londynu nadeszły dzU rano po- gdzie dziecko mogłoby być zwró.
twierdzenia, Ze Lindebrg faktyczw Zaglówce Llndberga.
pisarl~ nie dokonał wpłaty 50,000 dola- cone
Pierwsza próba tego kontaktu
PARYt, 10.4. (PAT) -- Piotr rów. Wyplata tych plenię«hy na- nie udała się z powodu złej pogoBenoit z akademJi francuskiej wy- stąpić miała osobiście przez Lind- dy. Przy drugiej próbie sprawcy
berga w dniu 2 kwietnia w domu zniechęceni być mieli obecnością
jeżdźa w najbliższych dniach do
wioślarskim na wysie City ·Island, policji i dziecka nie wydali, mimo,
Marsylji, skąd uda się na Daleki doką.d LindberJ! poleciał swym 8a- Ze 50,000 dol. ma być już w ich
Wschód.
Znany pisarz francuski ml)lotem. Uprowadzicłelc dziecka. posiadaniu. Fakt ten wywołał w
wyjtżd:i.a 40 IndJi . wschodnich, badać mleJt każdy banknot oddziel Ameryce wielkie poruszenJe.
LONDYN, 10.4. (PAT) - AgenIdzie ma zamJar po8tawić
kan nie, czy Jm prawdziwy.
Na.s~ie ,umówione zostało, te cia Reutera dowiaduje ~ ze uódydatur~ na stanowisko posła do
Lindberg obfęci nad wyspą Mar- deł miarodajnych, Ze Lindberg odIzby deputownych
tamtejszego ta - Vineyard, bliskI)
wybrzeża mówił potwierdzenia lub zaprzecze
_ruu.
stanu Masacurled ł or_ rs1lCelrie . . ,.Iotce. jakoby okap ł.tdaaY

BERLIN, 10 IV. (PAT). Noe
przedwybol'cza obfitowała za·
równo w Berlinie, .lak i na pro
wincji w szel'eg wypadków. Policja bel'lióska dokonywała w
Iukalach hitlerowskich ol'ganł
zaej! szturmowych rewiz.ii, któ'
re pl'zeciąg,nęly się do I'ana w
poszukiwaniu bl'Oni i nielegalnych matel'jałów propagandowych. Pomiędzy kitlel'Owt'ami a
komunistami dosMo do bal'dzo
poważnych sta.l'Ć, pl'zye:rem w
okolicy dworca s7czccióskiego
zostal zabity Ill'ZeZ hitleroweóv
1 komunista.

prowincji, .lak i w Be:rJlnle, dokonano
s -· ... '('gu aresztowań
których liczba w stolicy Rzesz;"

oInymał Rezultaty śledztwa w sprawie zamachu na prez. Banku Rzeszy
ezyll

BERLIN, 10 IV_ (PAT). Pre"
Pclicja politYK:zna
mTLF.R ołnymał 13.417.460 zydent Banku Rrzeszy, dr. 1L1l~ szym ci~u prowadzi

'owódi

Krwawe walki

nat

zg
HINDENBURG
19.859.842 GŁOSY,
708,912 wlęooj, niż

m -Ijong elOsów ·DOs_er

•
erea

za zwrot dzłecka - został )u! wpła
eony.
BERLIN, 10.4. (PAT) - Prasa
donosi, że Lindberg po skomunikowaniu się osobistem z bandytami, którzy uprowadzili jego sY'na
i upewnieniu się o jego życiu, zapłacił żądany okup.
Pomimo to
dzieckO' nie zostało
zwr6eone w
umówionym terminie, anł w umówiony sposób. Wobce tego Lindberg po upływie pewnego CZ8&U po
dał policji numery banknotów, wrę
czonych .iako okup. Numery te zo.!>tały przez ministerstwo
skarbu
podaM do wiadomości banków.

unifikację administracyJq
który pozostaje pod prote.
ktoratem Anglji z Palestyną, rząd
angielski chciałby sl~ zwolni6 ,.
ten sposób z zobowiązali, wynikających z deklaracji Balfour'a wobec żydów, a z drugiej strony zneutralizować zabiegi
b. khedywa
egipskiego Abbasa ~ilml Paszy,
który chce ogłosić się królem sy'
ryjskim, co mogłoby pociągną~ za
sobą pl)dporządkowanie Palestyny
i SyrJi i upadek wpływów angielskich.

Przez

Egipt~,

Były khedyw bawił niedawno ,.
Ankarze, gdzie rząd turecki okazywał mu królewskie bonory, co
wskazywałoby na to, te
projekf
stworzenia królestwa syryjskiegCl
popierany jest przez Turcję, a pośrednio pr7JeZ Sowiety. DtZeCiwk~
An,lji.

.,GŁOS

tl.lV -

Zaostrzenie

haboralorjum wojskowe
w domu Heimwehry
WlEDEN, 8, 4. (PAT). Z Grabu
Na skutek rewelacyjnych
poczynań w procesie wiedeńskim
o tajny mag,a zyn broni w socj\!stycznym ,.Domu Robotniczym",
policja Grabu dokonała rewizji w
d()mu, należącym do Heimwehry i
stwierdziła, ze urząilzone tam było
laboratorjum dla materjałów woj6kowych i gazów trujących. Kierownik laboratorjum, b. asystent
uniwersytetu Roessler został aresz
towany.
donoszą:

PORANNY'" -

NrlOo

1932

świa
70 milionów os6b pozbawionych środk' VI ulrz mania

Mięł1zynarodowa
konferencja
pracY, która rozpoc7,nie się 12 b.
m. w Genewie, zostanie otwa,rta
dyskusją, nad wyczerpującym raport-em p. Thomasa
o przebiegu
kryzysu światowego.

nik cen burtowych wynosił 640 w i działa deprymująco na ceny.
W :3tana{)h Zjeclnoczollych np.
r. 1920 r .. 488 - w 1::130 r., 404
dochód narodowy wyno:;:.ił 89 mi-- w 1931 r.
ijal'dów 400 miljonów dolarów w
Zmniej~zellie się obrotów w han
r. 1929, '10,100 miljonów w r. 1930,
ł]JU l11ięd;~:Vllaroc1owym, banlzo już
wydatn:l VI eiągu r. 1930, zaostrzy- 60,500 mi1jouów w 1931 r. Regreło się jeszcze w r. 1931. Dla ogółu sja wyraża się procentowo cyfrą
18 krajów, objętych ścisłą staty- 13.7 proc. dla r. 1930, 32,3 proc.
styiq, można llstalić ten spadek w dla r. 1931.
\II Niel1l\!zech dochód narodowy
('yfrach następujących: 149,6 mil im'da franków szwajca.rskich w r. ktl)fy wynosił 76 mi1jardów mai'929,
119,4 mi1jarda w 1930 r., rek w r. 1929, spadł w r. 1931 do
sumy 60 miljardów.
S5,9 miljarda w r. 1931.

W raporcie swym dyT. Thomas
obrazu.i~ przedewszystkiem cyfr,)WG wzrost bezrobocia, jako podsh
wowego ',objawu kryzysu. Cyfry
porównawcze za lata 1930 - 1931
wskazują stały wzrost bezrobocia,
które to w k011CU 1931 1'. obejmowało już na całym świecie 20 do
Prorlukcja. wykazuje tę samą. ten
25 miIjonów ludzi. Cyfra ta ozna- dellcję zniżkową. Dla węgh np.
w Nowym Jorku powstała cza, iż razem z rodzinami przeszb
cYfty wf'l,azują spadek Produkcji:
niemiecka organizacja nacjonal
60 - 70 miljonów osób było po- 1,217 mi1jonów
tonn w r . lf)29,
socjaHslyczna 'PI'ZY z,wiąa:ku ro
zbawionych ~rodków utrzymania. 1,118 mi1j. tonn w 1930 r.,
071
botn~k6w - n,i'e mców. Na c,zele
miij.
tonu
w
1931
r.;
stali
i
żela
tej "fiJji" stoi Paweł Manger,
Na drugiem miejscu stawia dyr.
którego na tern stanowisku po- Thomas wskainiki
ekon(}miczne za wyprodllkowa,no w 1929 r. piera Adolf HOiIz. Organizacja jako barometr rozwoju kryzysu. 120 miljonów tonn. w r. 1930 ia ma na ce~u Tozszeillzenie idei Indeks cen hurtowych
wskazuje H4 mi1j. tonu, w r. 1931 - 70 !!",ilj.
hterows'k iej pośród żyjących eią.gły spad6k; w Stanach Zjedno- tOI1U, etc. etc.
IV
Sto ZjOOiIl'oczonych niem" czonych ceny te spadły ze 139 w
Sj}aoek cen i produkcji wyraża
eów.
r. 1929 do 112 w 1930 r. i do 95 ją ~ię zkolei w spauku dochodów,
w 1931 r. We Francji np. wska ź- co 7,llown zmniejsza. silę nabywczą

Hitlerowcy \V Ameryce

-=*

hiszpańsko-polska
Dnia 9 kwietnia. odbędzie
się
uroczył!ta. !na.uguracja nowozałożo
nej hiszpańsko - polskiej izby han-

P łozYł fru

Strzelanina i ob

dlowej w Barcelonie. Z ramienia.
rządu polskiego w uroczystościach
weźmie udział radca ambasady pol
PARY t, 8, 4. (Tel. wł.) StraszliIIkiej w Madrycie, dr.
T. Niedu- wy dramat r()zegrał się wczoraj ()
IIzvński. N owo utworzona instytu- godz. 8 wieczór w mieście Se1e (po
(\j~ tut pracuje
pozytywnie nad łudniowa Francja). Na głównej
!:bUżeniem między nolskiemi i hisz ulicy, jeden z przechodniów
nal"lńskiemi sfera~i ·haJIldlowemi.
głym ruchem wydobył rewolwer i
zaczął strzelać
naoślep
do przechadzająee.i się publiczności. Kule
raniły dwie kobiety. Nie7Jl1ajomy,
zasłali straceni
wystrzeliwszy magazyn, rzucił się
MOSKWA, 9, 4. (PAT). Wobec do ucieczki.
tego, fA Centralny komitet wykoKilka osób wszczęło pościg za
nawczy Z. S. S. R. odnucił prośbę furJatem. Między innymi, uciekają
Stema i Wasiljewa o ułaskawie cemu zastąpił drogę żandarm, lecz
padł trupem ugodzony
kulą w
nie, wyrok został wykonany.

Sfern fi Wasiljew

.. P414(f"

ki

Następnie

miejsoa po 50 gr. i l zł.

śmier

ostrzył się.

Analizując w drugiej części swego raportu przyczyny
kryzysu,
dyr. Thomas kładzie nacisk I!a kry
zys w dziedzinie krellytu i zaufani a, który popchnął różne państwa
do stnsowa,n ia protekcyjnych taryf
celnych w celu -poprawierua bilan
su handlowego i zmniejszenia importu. W tym samym celu zastoHJwano też kontrolę dewiz, kontynuowanie importu etc. etc. Wszyst
ide te metody działania wyda.wały
się może zbav·iellne dla
danego
kra,iu. ale w sumie zaostrzały tyIIw kryzys ogólny. Za depresją eko
Iiomiczną przyszła depresja handlowa może jeszcze ostrzejsza, niż
tam'·n. A wszystko to razem znalazło swój wyraz najsilniejszy w kry
zysie pow€zechnym zaufanIa,
Możliwość wyjś(;ia z tego impasu wiUzi dyr. Thomas wopracowa
niu przcz zpspół państw planu racjonalnej współpracy międzynaro
uc.wej, Kt6ry mógłby być najlepszym :<rodJof',m przywrócenia zau·
!ania.
E. R.

...... .........
~

prZfZ polif:je

gn;em karabinowym, pOdCZ2S gdy
szaleniec odpowiadał strzałami rewolwerowemi. Po kwadransie .le·
tlen z biorących udział w oblężeniu
policjantów odniósł ciężką ranę.
Przypuszczono szturm do zabarykadowanych drzwi pokoju ho~e
tljwC'go. Gdy polic.la drzwi wylama
la, n~stąpiła nowa w;ymiana drzd·
łów, w które" wyniku sza!eniec otrzymał postrzał śmiertelny. Ustalono, iż jest to hiszpan, nazwiskiem Martinez, który od pewnego czasu zdradzał objawy choroby
umysłowej.

r ur

~

aca"

"

Kursy Zawodowe Żeńskie przy
Tow. Szerzenia. Pracy Zawod.
wśród Kobiet Zyd.
WólozańBka 21, tel.
PnyjmuJe zapisy na nast.

167-15

d.lllły:

1. Krawiectwo-damskie
2. Haft ręcltny

8. Modniarołwokapelusze
4. Bieliźniarstwo
5. Ondulacja

6. Manicure
Sekretarjat czynny od 1-1
i 3-7 po pol.
1 •

..

'~~r"

~

1

:r v
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~
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~ó~~;~~
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Dorota Bouchier oraz Józef SChildnraul

CISINO
Bził nieDdwołalnie

dla Stanów Zjedncczonych.
W konkluzji dyr. Thomas docM
dzi do wniosku, iż na wszystkich
prlach działalności
kryzys ~a

pWielki salonowo· erotyczny 100% dswiękowiec z cyklu nOygańskich Romansów"

zl.l i II!

Na pierwBly seans wszystkie

otrzymał

telną ranę
kościelny
miejscowej
katedry.
Furjat udekając, dał kilka strza
łów przez witrynę do lokalu kawiarnianego i położył trupem jednego z gości. Następnie, biegnąc
w dalszym ciągu, dwiema kulami
zastrzelił przechodzącego
listonosza. Wreszcie wpadł do jednego z
!J,otelów, gdzie zamieszkiwał i zam
Imąt się w swym opkoju.
Zorganizowano formalne oblęże
r~ie.
Z okien przeciwległych domów policJa ostrzeliwała hotel o-

Cen, mleisc

g. 4-ej.

ił

rjata

cżenl~ ł

SI[fOll.

Osiatnie 2 dni!

Klno-dfwhłkowe

O

I

Spadkowi dochodów towanyszy
z drugiej strony spadek kursów
akcji przedsiębiorstw przemysło
wych, który wyraża się procentowo:
12,6 proc. dla Norwegji, 39,1 proc.
dla W. Brytanji, 39,3 dla Austrji,
42,1 dla Czecbosłqwacji, 44,6 proc.
dla Finlandji, 44,9 11rOC. dlg, Wę
gier. 52 proc. dla Szwajcarji, 52,8
proc. dla Włoch, 54,TJ
proc. dla
Francji, 67 proc. dla, Niemiec, 69,7
dla Halandji, 70.7 proc. dla. Szwecji, 73 proC'. dla Kanady, 71,8 proc.

Izba handlowa

PocIalek

ego

kryzysu

się

Cefly
..
mIeJsc

..

znlzone:

poral ostatni I

•

lI.
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DZWłĘKOWE

Czołowy dźwiękowiec

KINO

W rolach głównych:
BASIA
DANUT A ARCISZEW5KA
:lBIG, kadet armji austrjackiej (Polak)
ZB1GNIEW STANIEWICZ
RADKO, pułkownik armji rosyjskiej
ANDRZEJ v. HAMMERSTEIN .
BODENYI, rotmistrz armji ausfr.-węg.
TADEUSZ KAŃ SKI
ANTONI ADAMCZVK
PIETROW, wachmistrz kozacki
VERDIEUX, kapitan armji franouskiej
BOHDAN GIELSKI
Poc.ątek o g. 4, w Bob. I niedz. o g. 12 w pot
NADPROGRAM.
Poranki IV sohotę i Jlled.ielę po 50 gr. f 1 zł.

polski, wytwórni "SOLFILM"

O lł

liKI

Scenarjusz według noweli filmowej L. BRUNA
Dziś

Reżyserja:

I dni nastElpnychl

Józef LEJTE8.

li

AR jd . . . . . . .".

Diwiekowe

J\nDa May Wcnu, (live

6ftAnO·KlnO
Dlij dni nasleDn,ch
I

I

Pasle-garlaals i bilet,
ulgowe niewaine.
I-ny KIno-Teatr

er.

Fłlm

wydarzeń

oenutv na tle aktualnych

U\V g aI
!!!Ił

U

z uwagi

cząłek

na froncie

"lZftłłliHIU
EXPRESS"
Ret. JÓI. Sternberga

cbiiisko-iapońskim.

na

na puewidzianą, olbrzymią frekwencję uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie
poseansów,
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 W sob. i n1edz. o g. 12 w poło

Po rozpoczeciu seansu drzwi na widowniq
Ostatnie 2 dni!

Diwlękowy

SPLE I

BJBOk

w czotowym filmie "Paramounfu·
prod. 1932 p. t.

=

beda

zamkniete.

II
mieisc: •

Cenu

•

------------------------------.-----------------------------------OllUlęlłOlUD KinO -Teatr

Kepi en Whale
w rolach

gł.:

GARY COOPER

i CLAUDETTE COLB~RT.

WSMtl.ieJ.e f.\1łY~ dt'lWi,kowe f$.2yatrji. DYMITltA
BUCaOWlECKIEGO wg. rozgłośnej powieści

"CI\PITOL" KOCHAnKA 6EnERAł
Dziś

i

dni naslepn,ch!

(IIolltrz,gaiaca Noc)

••
••

Dram&t .ofguny z t,c1a tróJkąta meHeil.skieQo.
Odwieczny problem dociekall - dlaczel!o kobiefa zdrad,a' ?
W lGłllch gł6,!nych
•

SUZ, Vernen, TholU Bourdelłe, Piere Baczeff

~~~r.:

WuorawD Burda dO Bieguna POłUdniowego

Początek w dni pOW8Z.

o 4, w sob. i lli cd7.. o g. 1.30

. Nr. 100

l1.1V

Unieszkodliwianie

"GLOS PORANNY" -

przestępców

Kastracja i sterylizacja w Danji
Ustawa o sterylizacji obowią
zuje w Danji dopiero od dwuch i
pół lat. Doświadczenia duńskie są
dotąd znikome, zasługują
jednak
na uwagę ze względu na
donio.łoŚć zagadnienia, które regulu~
W myśl ustawy duńskiej mogą
być poddawani kastracji przestęp
cy, przejawiający nadmiernie silny
lub nienormałny popęd
płCiowy,
niebezpiec.zni dla otoczenia.
Na
kastrację musi wyrazić zgodę sam
przestępca, poczem decyduje o zabiegu ministerstwo sprawiedliwości. Dotąd poddano w Danji kastra
eJi 5 mętczyzn. SterylLzacja d0puszczalna Jest w tych przypadkach, gdy chodzi o osobników nienormalnych l chorych psychicznie,

przestępcze.

Ustawa uważa za pożądane, aby
pewna kategOTja jednostek anormalnych nie posiadała potomstwa,
które z reguły okazuje się obarczo
ne dziedzicznie i w rezultacie stwa
rza pokolenia nienormalne lub małowartościowe pod względem psychicznym. Ze względów eugenicznych za
zgodą
ministerstwa
sprawiedliwości może być dokona
na w tych przypadkach sterylizacja, powodująca bezpłodność.
Sterylizacji poddano
dotąd w
Danji 17 intemowanych przestęp
ców seksualnych, z pośród
których 7 było psychicznie nienormal
nych oraz 5 kobiet
psychicmie
chorych.
przebywających w zakładach leczKastracja w stosunku do kobiet
nłczych. Zabieg ten mote być usko nie była dotąd ani razu stosowa\1a
tecmiany niezaleŹllie od tego, czy w praktyce.
Przestępcy, wYPus7JCzeni po ka
dany osobnik przejawia skłonności

Niszczący pożar w

I

stracj na woln0\4c, nie popełnili dotąd nowego przestępstwa.
Kobiety ' po dokonaniu sterylizacji uzyskały możność opuszczenia
zakładu psychjatrycmego.
Pierwsze doświadczenia, zrobione w Danji z kastracją i sterylizacją, znalazły
uznanie w kołach
prawniczych i lekarskich oraz spot
kały się z ap~obittą całej opinji pu
bUcznej.

I

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

~
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Now, s,stem budow,

SZOS

Inspekcja odcinków pod Krakowem
1\1;.ni,slter komunikacji i roObót publicznych, il1llŻ. A. Kiilin,
w towaif'zystwie podsekretarza
startu, ini. GórskiegoO i dYifektora rlE']1arłamenŁu, mi Nestorowi<'7a. zwiedził szosę krakowską, fle!Iem za1zIl1ajomienia się z
systemem budowy ~os irnż.
1\1sr tini ego.
Werlł1Utg t~o systemu wybudowano na szosie krakowslk iej
w i&!sieni raku uhiegłego tytułem próby dwa dŁuższe odcinki. Na szosach, budowany<"h sy
stemem -inli, Martiniego, ukła
da się wąsJkie pasy z bloków
żel'beŁowych, ja,k gdyby żellbeto
we szyny, niezbyt dużej szerokości, po których jeżdżą auta ł
wozy; na szosach szersIzych UikJad~ się dwa tory z bloków
żelbetowych, na mniejszych zaś
- jeden. Przestrzeń międlY te
mi żelbetowemi pasami zbudoWaMI.
jest ze zwykłego matedaIu.

P'r óooe odcinki SIZ'Osy

p[ze-

trzymały dobrze zimę,
wykazując plraktyczność tego systemu.
Obecnie przedsi ęwzięte
zostaną jlróby na szerszą ~kalę ,
na $' ~ępnie za'Padnie
decyzja o-

stateczna w sprawie stosowania sytStemu inż. Martiniego na
<;;10"a~h polSlkicb .

"Dama

W

czerwieni"

Dzisia,j o godz. 20,00 radjosta.cja
warszawska nadaje operetkę p. t.
"Dama w czerwieni" Roberta Win
t~rberga, w radjofonizacji i raiy
serji Michaliny Makowieckiej. Wy
konawcami tej melodyjnej i romn,1)
tycznej operp.tki będą pp. Mary18
Karwowska, Ha.liua. Sawicka, Ale
ksander Wasiel, Janusz Popław
oki, Bronisław Nietyksza i innl
Dyryguje p. IV a cław Elszyk. (r)

Monachjum
Kobieca policja w Indiach

Jak jut donoaii ,.GłOł POlU DIIly". monachijska tak zwana
•.Schra.n.nenhaUe" - otbr1zymia o~.iklona bala, .która slużyła
Z''l śpicbrz :zbożowy i halę targO' wll -- padła callkowilCie pastwą.
oibrzymiegoO ipOŻaru. Z calego bndYllku pozostało jed)'lllie że
laz.ne ru.sztiowanie. W)'iisze pięt fa olwJiIC'ZIlYc'h doOmów 1I'6wnież
,p owewje. ud6l1Plały. Podezalt pracy ratUlllkowej licvni straża
cy oonieśll 'P~pa-nzenia i ~atruH się RTv'Zącemi dy;mami.

-

punkbuatlJnością srońca
na firmamencie. Poprzez szaTą Rllgłę,
gęste i zaspane powietrze,
ze
snu błogie~o · wYTwie cię prz,,raźliwe dzwonienie,
ni,b y zew

-:. Handel, handel, handel...
(1J1ps drży i rOZip'lywa się w
\'a,n nem, wilgotnem powietrzu.
- Randi, handi, handil. ..
Gdzieś z br.zękiem tłuc,zonego
Zapytacie, co to ma WiSp6lne- ducha z zaświat&w, I\ • .iak~~ I07kla rozwieu się okno. Na
go z naszym tytułem?,
relkreację.
chwilę milliknie oikTzyk zwyci~
Otóż mat
- W ęgiel, w~eJ, węgiel!
"kiego handlu, ale nie na długo.
Nasle 'podwÓlI'iko, mimo wszy
Ledwo uporządkujesz nelf'Wy P'o tem iesz~,ze ze schodów t~
s1lkieh zdoibycWV now·JCz,,"ItOycl1, i poraz wtóry przyłoży~z o<,i«:- chem SItokrolnie powtarzane do
pozostało w dalszym ci~ kon- żałą jlllowę do podUiSz1ki, z sil- r:icra.ią do zbolałych uszu rado
serwatywne i wiel'llle t'rad}'ICji. nem postanowieniem p()IWt~t- sne, to IZfIlÓW naprzemian smę
Myślicie,
że mówić }:lede o HeRO zaśnięcia, dojdzie cię Rlos tne, pOIk rzyki dzielnegtO pitOniejego mieszkańca~.h?
WOZhV1ody:
t'a hĄndlu:
Ni~ podobnego.
,
- Woda, woda desty1'owana,
- Handi, handi, Ibtandi...
wdzie, jak ludzie, poIZostaną źródlana, WOOoOda!
Długo jeszcze dźwięczy w uza wsze takimi, jakimi bylł 'W
Niema
co,
nie
uśniest .
zarani:u dziejó ~', mimo wSlZel- Klniesz na czem świat stoi, ale szach ten okrzyk Potem slabkich Ip o,z orów
przeciw ternu po. chwili ukołysany ~is7.ą, tv- nie, oeic.htnie . aż już przez mgł~
przemawiają~ych.
wisz tajen:1tIlą nanzieję, że te- dojdzie z sąsiedniego podwórka, niezlulPetnie ndgrodJZlonego
To też
po dzi,ś dzień na raz wreszcie ...
rtfi('\7;Il ą,
podwór'ku naszean mamy ponu
Teraz właśnie p"zerllz1iwy
Ledwie przebrzmią te głosy ,
rego s~r6ża, który się teraz do- krzyk rozedrze powiet!.'L:e:
a
już
tam na dole stroją iln stru
ZOl'cą dla odmiany lIlazywa , bm
_ Wło~zczYl!Da, wlolS:wzyzmenty.
Bezwiednie
starasz
dne i pys,k ate służące, równie na, WI1VSIZ
... _
- czyzna ...
się
wyc.zuć
z
pierwszych
nie dha.iące o oZ'Y1Stość szyb er
MimowoOIi P'Tzyclhodzi d Da
kielIU1}'ICh, jak o swoje rortl1m(~ my~l s'kład chew'.c,z1l1 twoich tonów wesołej mUlZycz.ki, któpewnie
akom'Panjowanogi, ktMe na niedztjel~ i)l'IZyo- p'okarmów, w żolądlku m'ujesz ra
la
jeslzcze
w
Izamierzblelka się w jedwabną pończO'· bolesną cze~ość...
(!hłvcll <czasach intkvi.lZycji, przy
chę, jak dawniej, St1:uszDfm t--t
jest twierdzenie, że gdz!C, k,,Moźeby ta,k zrezYf{l10wRć ze lżejszych tortUlCa~h, ,jakiemi to
chareJk sześć, tam ... sześciu zneJ snu. Jest led'llV'O ósm~. Prneń narzędziami moruu będą si~
dzks', s~raiaków...
nIewinnie
uŚll1tiechnięty
zło- znęcali nad tWDim skądin ąd
Ałe nie o tem mi dziś m6wj~ tern młodtzieńczeRo, wi05f''Illl1ego ,liC'świewVJ11 słuchem,
Może
harmonja.
a moOże
przV'Plldnie.
-łońca. SlęJI{u,z po ~lliąi'kę. LeB~d~ mówił
ó nuzyeh fłn· ni'Wie u.nie8iO'ny na podu.u'kach skrzypce, ale z pe"maścią fleL
bq:'Ch z,najo.mych i stał~h by- starasz
.ooi~
przypomnieć, 1Jębene'k d.ZlWOllki. bas, czy kie
walcaoh nasze,go podwórka, po I VQzieś WCiZoni DJzerwal c,z yta- licho!
DlaczeRQ broń SlPl"lZedaje .Ię
jawia,kcycb się Da mea tI. ł u..,.

WIOSDa na podwórku
PoWl'6clło ongiś Z podróży, I

t'Mj6w odł~ych do rodzimll1e~ m,j.ułecoZtka, Da za,padłej pro
~ ,wi'Dcji trzech obY'wateli. Udali
aię w odwiedzilny do n.ajsrta~e
Ro miesZlkańea, l~iweRo ata,rca, Otl>Owiadajl\C !PO Ikollei owi~ZJianyeh owdadb, ~dł\Cych wyl'ruzem nowOtC.ZelDej tecł1lI1i1ki.
:Opowiadał jeden o pooi~.ach,
mknąc}'ICh .z uwrotną azybkO''ścią i prze.Doszą)Cycil w kiilika go
oz,i n 100m na odległiość tytSię]CY
kil OIffictrÓ w. DJ'lUiRi znów m.ówił
Q cudzie
radjO'fonji. Tll'zool o
'a utach i dztiwaczn}'ICh tworach
powietrznych, co niczcm ipta'k,
.rwiJUnie prują przestworaa pcwietrzne,
by w cią~ godtzdll1
niewielu rprzerzucioĆ się z pod
nieiba jedneJ ;póll;Jtruli 'POd rniebo
'drlJlqieJ.
SlUJChal starrZOO tych opowieroi, nie zmrużywszy oka, żadne
go po sobie nie wy.!taz'll.ląc wr-atenia, tyJ:to, gdy rpod!r6Ż1l1icy
skończyli, i zatrzymaw8'zy dech
IV piersiach, C'zekaH oRt'Onm~
podliwu i niew\ary, pos,lvszeli
ł'POkojnie pOłt! wiO'1le ,)yłanie:
- Powiedzcie mi, :nloi drod zy, C3 emu to lurlziom tam w
odległych 'k rajach bk ~k spieUy?

W Delhi, będącym rządow ą sto1ica Inclji, l"OIzpoczą.ł w tych
dniach służbę ptllibIiczną pierw s zy oddział kobiecej policji. Jak
widozimy na naszej ilustracji,
policjantki hinduskie uzbrojone
są w dllugie paliki gumowe i po zo.stają pod dowództwem angie1
ki. '. -.

I

wyh'Jcznie za okazaniem zezwo
lenia? Dlaczego to nie dotycz~
sprzedaży
instrumentów muZYClllYC:'l ?".
- Proszę państwa, miłosiet
ni pall slwo ...
Nic, cisza. Może odejdą . Ale
skąd znowu. Orkiestra zaczyna
now:v utwÓor. Wreszcie gdzIeś
pękają z j ękiem szyby. Nie wytrzymałyl uśmiechasz się z
satysfakcją· ..
Już odeszli, radlzi z łupu Jutro z pewIlością p!./'.7rocą o tej
.. amej poOrze.
Jazzbandyci!
Teraz moż es z iUż wstać. Nie
chcesz? Za cł::w il ę r ozlegnie się
kano'P.aoa trz ep a nia dywanów I
ja,zlg ot rozg w a rem skTwkotliwe
200 narzecza 1)( gaty. To nasze
Marysie i Kaz ie.
- Cyganka, kar - ty powróży , kaaarły , "'aa'I'ty ...
B o dajlbyś
z piekła ni c. wyszła!

Znów "handi, h a ndi i handil"
Noże, nożyczki, ostrze!...
- Garnki d ruhJje , gaaarnkil
Znów muzyka. Banda kugla
rzy sh) produkuje, Pies, pl'o wa
dzony p,r z c'z starą pann ~, s ~siad
kę,
wyje jak op~tany, rad z
przechadzki i wioOsny.
Trzymajcie 1)l.nie, nie dajeł e
mnie, ta " ' josna mni e porywa ..

Turski.

~~~~.~~~~~

_______________________________~t~l_I~V_--_·~.,G~~~~POfiA~~~-_ _~_
- ~19~ft~
. ____________________________~~

Kro",,;.

PRAKTYCZNA SUKNIA WIECZOROWA

Groszki•••

Najnowszą kreacją mody jest suk- wykończonie do zdejmowania. Suk getty, z sutą kokardą (1). KolaroSukienka z winno - czerwonego
nie przeZna~a na mkończenie nia taka.. służy i na popołudniową wy naszyjnik.
.
crePe-satin
(2) z bolerkiem.
Wiosna przyniosła nam
modę
dnia. Powstała ona ze zlania się h{~""~.(1:tf' ; .~'" .wiecZ"'*r-- --_•. 1.
Na suknię t411 trzeba 5 m. maNa suknię tę trzeba 5 m. ma·
tak prześ1icZ'l1ą, że w dzisiejszycb w jedną dwuch sukien.
.
terjalu.
d
.
~*
czasach kryzysu będziemy miały
Suknie tego rodzaju rob! się z 01
Dla panienki nadają się materja
Czarno - biała sukienka z dwuch
ciężką próbę, chcąc
zwycięsko omaterjałów . jedwabnych lub geol"- ta
błyszczące, które
ładnie Się rodzajów materjału (3) z crepe-saprzeć się jej urokowi.
Co model, gette'owych, mają one oddzielne
tin i crepe - marocain.
dadają i wyglądają efektownie.
Góra z
to ładniejszy. A przytem odmładza
bliał'ego materj. błyszcz*ego,
jący, kOi'zystny; wesoły i powabny.
rękawek z czarnego crepe - maroA zatem - komplety wiosenne
i rękaw do naciągania z bia·
cain
składają się z sukienki z
lekkiej
łego crepe - satin.
prążkowanej wełny, łączonej z jed
Na suknię tę rzeba 5 m. ma·
wabiem, w ten sposób, że jedwab
terJału.
tworzy raczej bluzeczkę. Mówię ro
Aksamit jest w tym roku chęt
dza), bo tego jedwabiu Jest zazwy.,
nie noszony, zarówno gładki, jak
czaj bardzo mało: wełna zacbodzi
sięgającym
i deseniowy. Do biura odpowiedz przodu trójkątem,
wycięcia szyi, -przypięta tam menia jest granatowa aksamitna sutalowym błyszcz:ącym guziki~
kienka w oiałe kropki, luV zielona
w białe kropki. Jedyną ozdobą ta·
albo kwadratami z boku, dochodZą!
kiej sukienki są guziczki (4)
cemi aż pod pachy, lub teZ tworzy
rodzaj szelek, na których rzekomo
Na suknię tę trzeba 2,75 m. ma·
ma się trzymać spódniczka. A rę
teriału.
kawki znów są krótkie, przewaulie
Sukienka z czerwonegQ jersey'tt
bufki, ściągni~e na
gumce, tak
Kołnierzyk i
na przedpołudnie.
bardzo modne tego roku. Innych
mankiety ozdobione
pa1leczkami
rękawów (jeśli chodzi o
krMkie)
szarego
futra
(5).
prawie się nie widzi w modelach
dłu
tegorocznych. Co się tyczy
Na sttknię tę potrzeba 3 m. magi!ch~ to tam obowiązuje jaknajterjalu.
dalej posooięta fantazja: mogą być
W tym roku z wełny robimy nie
wszelkie ozdoby i upiększenia, by
\
płaszcze i kostjumy,
ale i
tylko
r~aw nie był prosty. Ale w komsukienki. Są one ciepłe j praktycz
pletach wiosennych
p~zewailają
stalową
ne. Ładny paseczek ze
krótkie bufki. I słusznie - taki
klamerką i jasny kołnler'Zlyk zdokos~tjum ma nam służyć nietylko
bią. taką sukienkę (6).
na wiosnę, ale i w lecie, Idedy dnie
bywają gorące, a wtedy Z'djąwszy
takiecik luźny albo dopasowany
f
do figury, zale:i:nie od tego, czy
ma być zapinany, czy t~ noszony
rozpięty. Jest leciutki, bez podszew
ki, Jedyną Sego ozdobą są metalowe guziki. CD do jedwabiu na sukienkę. Otóż panuje tu niepodzielnie jeden deseń: g~roszki i kropki.
Nie widzi się wprost innych. Zda.
wałoby się, że to
monotonne, n
Jednak jest w tern dum rozmaitość
ze względu na niezliczone kombinacje kolorów. Banana z granatowym, niebieski z białym, wszystkie
odcienie czerwone cieniowane, różowe f fraise z białym i czarnym,
od
zielone z białym i cieniowane
IJladych do najciemniejszych ...
I poł~zenia z ró:i:nemi kolorami
wełen, nieraz bardzo śmiałe. Najmodniejsze są wszelkie odcienie
granatowe, od szafiru począwszy.
Ale bez groszków ani l'tlSz - nawet tam, gdzie jedwab jeSt gład
ki, muszą być wyszyte groszki na
rękawach, plecach, c~sem w trój-

I

BOI'

ELI ZNA NOCNA

kąt, imituiąc apaszkę deseniową

na kieszonkach. Jest to deseń rów
nie odmładzający ł naiwny, jak
spódniczki z szelkami, modne obec
nie, które wyglądają, jakby przeznaczone dla olbrzymiego rozmiaModa męska uwzględnia w tym się bardzo kolor czerwony :li poguziczków na
ru pięcioletnich dzieci. Ale przecie roku dużo rodmjów t. zw. "bon- dwójnym rzędem
największą zaletą mody jest właś- Jourek". Poltazana tutaj zrobiona bonjourkę, wciętą w pasie.
nie ~dolllOŚć .ocln~ładzallia. I dla le- jest z szarego włosia wielbłądzie
Dla pokojówki ładna jest sukien~o CIeszmy SIę, ze obecna
moda go i zdobna jest w jedwabne szawe
ka
z bronzowej
satyny z białym
Jest .!Jod tYlD względem tak łaska-/ rowanie.
kołnierzykiem i mankiecikami.
wa l, zresztą, naprawdę ładna.
Anita.
Dla pani przed obiadem nadaje
Nigdy si~ nie ma za dużo bie-

Dźwiekow,

Dziś i dni nastąpnyc:hl

limy. Podajemy ttlitaj kilka Jej now~b modeli. Koszulka no~a 2!'
jedwabiu w kwiaty z falbanką wokół szyi I na krótkim
rękawku.
redwabna wstążka ścią'ga w pasie
te efektowną ~oszulę.
Podajemy następnie ładne zestawienie combinaisOI1
ze spodnią

suknią z jed.wabiu różowego obrę
bionego efekfuwnie.
BardzO' ładnie wygląda jedwabna
kombinac.ia obmbiona tiulem.' Wy
gO'dl1e są koszulki z crepe - ~e chine. Można je zestawić ze spoduiami albo zwyczajnie albo obrobione falbankami.

Dawno oczekiwany przebój sezonu I Rekord w dziedzinie sensacJi p. t.

Monokl
I
Z -elony
dowej szajki aferzyst6w.

.-g

NadprosralXV

eM

MOTTO:
Vl ęgierska krew, węgierskie wip. o
Młodość. i miłość to :i,)'ci a treść!
Niechaj strumienie wina płyn" .
Piosenko serca - ucho nam pieść!

(TAJNY DOKUMENT) Niebywały dramat sensaeyjno-krymlnalny
w 12 aktl1ch, osnuty n/l tle autentycznych przyg6d znanego detektywa
Stuarta Webbsa. - Niezwvkle emocjQnują.ce przygody międzynaro
W rolach gł6wn. LlVIO PAVANELLI I SUZY VERNON. - Dreszcz gro:z:y. LabIrynt tejemnlc. NiuW)'lde napięcie.

"Harold na scenie"

Niebyw.ła kOlJle~l\r61:r:\~~::~

N. plel'w82y sellns wszystkie mIejsca po
$MS

,.'

~O

ar.

n a r o I ci 11 o g
2m.

_

węgierski

•

le

Ił

e m.

DJ:!' poc,"tek o lIodz ... po pot
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film d~więkowo-muzyc'Zuo-śpiewny
,Główne role odtwarzają najwybitn. siły aktorskie
sr.ęn budapeszteńskich: Marta Eggert - Paweł
Zombory--August Vandory•
Alexancler Pethes - JJlHlwig G[trdonyi
u
Najbliższy przebój kina .. Palace

J,ł."vor-Mercecles

N,.. 100

straszne samobójstwo kobiety

Rocznik 1911
powołany

Po gwałtownej sprzeczce z mężem rzuciła się pod koła pociągu

do szeregów

W najbliższych dniach ukażą się
aa ulicach miasta plakaty obwieszczające
powołanie do wojska
mężczyzn urodzonych w roku 1911.
Do przeglądu, który rozpocznie
się w pierwszych dniach maja rb.
stawić się będą musieli poza urodzonymi w roku 1911, urodzeni w
latach 1909 i 1910, którzy podczas
poprzednich przeglądów otrzymali
odroczenia z powodu słabego stanu zdrowia (kategorja B).
Każdy powotlfa.ny do przeglądu
musi przedstawić dowód wpisania
go na listę poborową oraz świa
dectwo tożsamości, wydane przez
odnośny komisariat P. P.
Stawiennictwo obowiązywać bę
dzie
zgodnie z rozplanowaniem
przewidzianych w obwieszczeniu
według komisar.iatów P. P.
Pobór rozpocznie się " maja ł
trwać będzie do końca czerwca
r. b. (p)

Podręczniki
bęoą

W dniu wczorajszym
kronika w podobnych warunkach i albo
pogotowia zanotowała wypadek sa opuści dom, albo pozbawi się ży
mob6jstwa
kobiety w naprawdę cia. Oświadczenie to przyjęte z0stało zimnem lekcewazeniem.
tragicznych okolicznościach.
Olelisiewiczowa wyszła z domu
W skromnem mieszkanku przy
i
długo, długo błąk~ si~ bezradulicy Grabowej 27,
zamieszkują
nie po ulicach miasta. Pod wpły
już oddawna małżonkowie Oleksie
wem
depresji i rozgoryczenia w
wicz. Pożycie młodych małżonków
umyśle jej powstał plan pozbawie
w pierwszych latach po ślubie nie
nia się życia.
Myśl samobójcza
pozostawiało
nic do
życzenia.
przewai;yla jednak. OIeksiewiczoOleksiewiczowie mieli dwoje dzieci, wychowujących się zdrowo ku wa doszła ulicą Kątną do toru
zadowoleniu rodziców.
Ostatnio kole.iowego i mimo ostrzeżeń druż
nika, podążyła naprzód
wzdłuż
jednak między małżonkami dochodziło do coraz częstszych
sprzeczek, przeważnie na tle materjał
Wszystkim
nem. Oleksiewicz, jako jedna z ty
posługę drogim
siąca ofiar kryzysu, zarabiał niewiele, tak, że coraz częściej zdarza
ły się wypadki, że w domu nie było pieniędzy na
najpotrzebniejsze
rzeczy.

szyn tioJi Łódź - Kaliska - Pabjanice. Po Ilaru chwilach nadjechał pociąg,
zdążający w stronę
Kalisza. Oleltsiewiczowa bez chwi
li namysłu rzuciła się pod koł<t
przejeżdżaJącej lokomotywy.
Przechodzący po parli minutach
drużnik ujrzał na torze już tylko
zmasakrowane zwłoki nieszczęs
nej kobiety. Zaalarmował pogotowie. Lekarz skontastował zgon i
zabezpleczył 'zwłoki,
rozerwane
przez Koła pociągu na kilka krwawych strzępów.

B. P.

skaraRozentala

Wczoraj, w godzinach
przedobiednich, powstała między mał
żonkami sprzeczka, żywsza i bardzie} niż zazwyczaj
agresywna.
Oleksiewiczowa oświadczyła wręcz
tańsze mężowi, że nie zniesie dalej życia

składa

serdeczne »Bóg Zapłać"

szkolne

o 10-20 pr.

z

Warszawy donoszą:
Wydawcy książek
szkolnych,
zgrupowani w od~elnej sekcji
Vrzy polSk\em towarzystwie wydaw
ców książek postanowili obniżyć
ceny podręczników szkolnych od
Najwięcej złodziei, najmniej handlarzy
10 - 20 proc. cen
dzisiejszych,
Główny urząd
statystyczny o- 356,114, wtem 39,730 kradzieży z
przyczem ceny zniżone obowiązy
pracował
b.
ciekawe
dane, doty- włamaniem; w ogólne.i liczbie zawać będą od 10 kwietnia 1932 r.
Postanowienie to zostało podyk czące prze'lt~ości w Polsce w melc!owano o 6903 kradziewch kolejowych, 454 k ra d zieżach pr zewo
towane chęcią przystosowania się roku 1931.
Jak wynika z tych danych, naj clów telegraficznych i telefoniczdo cen zmniejszonych rmu'obk6w
wszystkich, a powzięte w nadziei, większa ilość zameldowań o prze nych, 93.t2 kieszonkowych, 69,965
że również l przemysł papierniczy s1ępstwach dotyczyła, jak z.wyk!e z pola i Jasu, oraz 657 ltradzieży
zanotowano koni.
l graficzny pójdą tą samą! drogą, kradzieży, których
obniżając w najbliższym czasie ceny papieru, druku, oprawy itp.

Jakich mamy przBslq
-

ą

Kartolle coraz drotsze todzianie be
Ceny .'lliemn1aków, które obecnie, w porównaniu z okresem jesiennym, są wyi.sze niemal o 100
proc., albowiem z: " zł. wzrosły do
7 złotych za 100 kg., wykazują o,ecnie znowu tendenclf3 zwyżkową.
W .ferach rolniczych przewiduJą, it po zakońcZlOnym okresie sadzenia kartofii, cena ich znacznie
wzrośnie, w zależności przedewszy
stkiem od tego, jakie zapasy z zeszłorocznelgo wykopu~ Wyjątkowo
skłonnego do gnicia, będ&ie moźna
przechować przez lato do nowego

zbioru. (ag)

Itolne

Jlnn, mUlIli i Illnia

-dyżury

IPtek

Dziś w nocy dyżuru.ią następują
ee apteki: A. Dancerowej (Zgierska 57);
W. Or08zkowskiego (11
Listopada 15); Sukc. S. Gorfeina
(piłsudskiego 54); R.
Rembieliń
skiego (Andrzeja 28); A. Szymań
skiego (Przędzalniana 75).

zatrudnieni

przy miejskich robotach sezonowych

w związku z faktami, iż przed-, c~e~ie robotni~ów, magis,trat rówsiębiorcy budowlani. Lodz.i zatru!!- ~Iez p'ostano~tł ~wałcz.ac tę meniają b. często robotników z poza lodę przez WpłS~lt1e odn~śnych waterenu Łodzi c-raz
że konkurują runków do umow, zawieranych z
między sobą pła~eniem . niż.... zych dostawcami. Nieprz.estrzeganie tych
stawek od przewidzianych w umo- zobowiązań pociągnie za sobą odełódzki branie uMtaw i uniewaimienie prze
wie zbiorowej, magist;at
postanowił dopuszczać do przetar- targu. (d)
gów na roboty, związane z budo- ~!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~
wą łub wykończeniem
objektów
miejsldcb tylko tych przedsiębior
ców, którzy zobowiążą si~ do zatrudniania robotników sezonowych,
zamieszkałych
conanmiej rok w
Łodzi, oraz do stosowania stawek
płacy zgodnie z taryfą płac, przewidzianą w umowach zbiorowych
dla danej gałęzi
przemysłu, lu~
rzemiosła. Ponadto wobec tego, że
zdarzały si~ fakty, iż przedsiębior
cy z zasady powier;z;ali wykonanie
robót innym prredslębJorstwo~
co powodowało często nieubezpie-

I

Tajemnicz, naDad na mieszkanie
Policja ustali, co

było

W dniu wczorajszym do mie
szkania małżonków Democz.yń
"kich (HausIera S1) podczas,
gdy w mie~z,kan1n przooywali
r}omownicy oraz kOlega ich syna, niejaki 26-lebni I'g llacy Pod
!f'lŚny
(Limanowskiego
95),
wtargnęło kilku osobników
n1.rrojonych w tępe i ostre narzędzia.

Domownicy, wobec groinej
postawy napastni'k 6w, rzociIi
się na nich, llsihljąC
wyrzucić
'la drzwi.

W czasie ogólnego szamotasię ugodzona zostala t~pem
naTZędZ1em w głowę właśdciel

nia

ka mieslIkania 50-etnia Marjanna D C ll1hcz~l]lska oraz jej syn
?O-lc lni J ózef.
00 kor..,-la.rza wybi e gł za na-

powodem

najścia

pastnika.mi PodleŚony, kŁÓlrerou
jeden z napastniJk6w
nOżem
rozpruJ brzuch tak, że wW1ynęły jelita.
Napastnicy
po dokonaniu
swej ze'r osty zbiegH, ukrywając
się w pobliskich cegielniach.
Zaalarmowana policja wSICZę
la energiczny pości,g za,. zbrodniarzami,
wzywa i~ jednocześnie do poranionych pogotowie. Lelk arz, po udzieleniu pomocy matce i sYIllowi pozostawił ich na mie.j&cu,
Podleś
nogo
w stanie cię11kim przewióz'l do sZ'Pif. w Radogoszczu.
Policja prowadzi energiczne
dochodzoo.ie, celem UJStalenia
sprawców taJemniczego ,zajścia,
gdyż zachodzi podejrzenie, że
Iłem napadu byJa zemsta. (p) 1

za,

ie ki Triumf
ltIiędzynarodowej

Kinematogralii

""(ObUWIB
PIEKb"l
Film, kt6ry wstrząśnie

I Sfr(em lodzie

cdUł

TEATR MIEJSKI
Dziś jedyny w teatl"Ze miejski m
występ Stefanji Jarkowskiej, która kreować będzie swą popis o wą
rolę w komedji "Dziewczyna. i hi-

popotam".
W środę po raz ostatni
,,?II a nI
lat 26'1.
WYSTĘP PRIMABALERINY BALETU CARSKIEGO.
Klaudja Goriewa wraz ze swym
partnerem JaDEm Kirejewem wy
stą,pią. w teatrze miejskim
jutro,
we wtorek o godz. 8,30 wie cz.
TEATR KAMERALNY
po raz 101 "Hau Hau" z Jli
chalem Zniczem.
We wtorek i w czwartek wi ec z.
pożegnalne występy Stefwji Jarkowskiej w "Roxy".
Z TEATRU "ARARAT".
Dziś i codziennie powtórzenie nu}
znakomitszego programu sezonu
p. t. "Fajgl in der łuftn", o którym prasa i publiczność wymż:t
się z największem uznaniem.
Program składa się z dwunastu
pierwszol"Zędnych
numerów oraz
Kaliskim
z wielkiej rewji "Na
Dworcu".
Oprócz świetnego zef'połu popiBUje siQ również tańcami doskon3,ły kw!utet taneczny.
Dziś tylko jedno przedstawienie
o godz. 10 wiecz. Przedsprzedaż
biletów od godz. 7 wiecz.
Dziś

zywym towarem
Z innych przestępstw zameldowano o 597 wypadkach
zdrady
stanu, 131 szpiegostwa, 4011 innych przestępstw
ponitycznych,
456 ukrywania
przestępcó w i u-.
cieczki areaztuntów, 2357 buntu i'
oporu władzy, 7335 innych przestępstw przeciw władzy, 889 krzy
woprzy,sięstwa, 543
dezercji, 46
innych przestępstw przeciwko sil~
wojskowej i })aństwu, 141 przekupstwa, 346 przekupstwa urzędnj
czego 34,310 zakłócenia spokoju
publicznego, 2689 potajemnego go
!zelnictwa, 1006
przemytnictwa,
12~553 włóczęgostwa i żebraniny,
63405 opilstwa, 1280 hazardu kar-,
cianego, 3829 pol!palenia, 1596 rai
szerstwa pieniędzy, 1521 fałszerstwa dokumentów, 1055 fałszer
stwa innego rodzaju, 1502 morderstwa i zabó.istwa, 1337 spędze
nia płodu, 1518 in. rodzaju pozbawienia życia, 70975 uszkod?;eń cielesnych, 1766 podrzucenia dziecka,
1237 prze'ltępstw na tle seksuaInem, 36 handlu żywym towarem,
5624 in. przestępstw przeciwko mo
rainości, 142 bigam.ii, 18,939 przywłaszczenia ł
sprzeniewierzenia,
1309 rozboju i r'lbunku,
11095
ltłusownictwa,
1511 paserstwa,
30556 oszuatwt, 5024 lichwy oraz
o 1105 wypadkach wymuszenia.

Co usl,sz,m,

Publiczności

POLECAMY
Bezkonkurencyjny repertuar dźwiękowego Kina

" A ITOll1
Serja naj wybitniejszych
arcydzieł filmowych:

"KOnORES TAftClY"
Prod. Eryka Pomm.,.

W rolach gldwnychr

LILJAN HARVEY
HENRY GARAT
LIL DAGOVER
W!

Bomb, nad
Monie Carlo
Produkcja Eryka Pomrnera
Retyserja Hansa Szwarca.
W rolach głównych: SARI
MARITZA - HANS ALBERS.
Szkatuła naszego repertuaru
zawiera filmy tylko o wysokiej warto~ci artystycznej,
genjalnej reżyserjl t orygina~nej tre~ci.

dziś

12,10 Poranek z płyt gramofonowych.
15,25 Odczyt dla maturzystów
15,50 Odczyt dla maturzystów
wygł.
p. t. "Cyprjan Norwid" p. Tadeusz Makowiecki.
16,10 Pł y ty gramofonowe.
16.20 Lekcja języka francuskiego 7. Warszawy.
16,40 Płyty gramofonowe.
17,10 "Z kanadyjskich .iezior i
puszcz" - wygI. dr. Marceli Nałęcz - DobrowolsTd.
17,35 Audycja literacko - muzyczna.
19,15 Komunikat itby przem. _
handlowej w Lodzi.

-

Drzez radio

p. Karola
warszawskim wywiad
Koźmiliskiego z wybitną.
poetką
współczesną i tłumaczką Don Kar10sa, P. Kazimierą Iłłakowiczówną
AUDYCJE ZAG~ANICZNE.
Konigswusterhausen
(1635) l
:30,00 Opery: .,Rycerskość wie,3niacz:t"
)Iascagniego i "PIl.i3ł'~"
Lwnca,v alla.
Stuttgart (360)
20,05 Symfonja D-molI Beethovena z ehórami.
Wiedeń

(516)

19,35 Dramat muzyczny Pfitzn..·

ra "Serce".

Bukareszt (394}
20,00 "Pama w czerwieni" - 020,15 K wa.rtet smyczkowy :!Yeuperetka. w S-ch lł.ktach
Roberta
thovena op. 18l.
Winterberga.
22,15 Trantlmisja z Teatru WieI21,15 SOWOCZP&Il!l. muzyka na. ~
kieg·o w Warszawie
"Konkursu fortepiany.
orkie~tr kolejowych"
Budapeszt (550)
23,05 Muzyka taneczna.
20,15 Krmcert (Uwertura "Le0nora nr. :1"' Der thovena,
Poemat
Dzil!iaj o godz. 19,30 ll sl y szą. 1'a Liszta. •-'1':1 5(,0" , Serenada Vol!\m,,,
dj(1 shIC~lacZ€'
orzed
mikrofonem na, Drobne utwory orki estrowej.

*
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Lodź,

dnia 11 kwietnia 1932 r .

•

erem
lea
I
czorajsze inecze ligowe uptrnel, pod znakiem zwreiestw gOSDodarz,
Drlllga niedziela rozgrywek 11
gowych i osiągnię-te wynilk i dają już większą możność ocenienia sił poszczególn~h d·r uiyn.
Do boju
T'llJ&Zyły
druży!lly
łw owsiki e, forma i s:kłady których były tak tajemnicze, wystąJPi~ zespół Ł. K. S., wfe§zcie
\ benjaminek ligi, 22 p. p.
Najmłodszy 3. rodziny ligo·
wej u1leg~ zU/[}e1lnie zashJJżenie
lodzianOlID, lecz, zdaje się, że w
niedale\kie.l 'Przy!szłości nie obce
mu będą również zw~ięstwa i
nieje<lna drużyna potknie !Oię
na sw:vm najm,łodszym koiledze.
zwydętiyła

u siebJc,
wyst@ującą po raz pierws-zy Po
goń.
Obydwie drużyny reprezentują dziś taki pOliom, który
zapewnia im pobyt
w lidze.
100% nie poZ'Wala marzyć o wię
1{szych ~a,uraoeh.
Cracovia

PolO1llia zdolała rozs,trzygnąć
na swą konzyść pierwszy swój
mecz, bijąc w nim Wa-rtę. Pil'ZV
p'u:szczaJnie,poz;nańcz~y, groi·
ni na wlaiSnym gruncie, będą
musieli w wielu W}'II>ad.kach zr~
.zy.gnO'WW! I IUlkC6SÓW na wyjaz
dacJI.:
W druiglem swem spotkaniu
Ugowem ;Wa-I"I<zawianlka mów
:zawiodła. Wzmocniona nald.v·
cia tylu Iwietymi nabytikami,
nie stanowi ja1koł tak groinego
p.rzecl'WD4ka, za j,alki~o moglahv n& płe:rwazy rZlUt oka ucho.dzić. PrEeKraJlla na Sląs.ku z Ru
chem
nie dys.kredymje
jej,
choć ł)yla w kaMym ll'alZie wyuilkiam mało oea:ekiwalIlym.
W,reuele i debjutu·jący po
ru pterwłzy w tego.roc:znycihJ
misti'%04trwach Cza'mi pOlIlieś,u
zdecydowaną lPoratkę od Legji.
To tet w I'Umie dzj(łń wc:.zorajszy b}'ł moono ntełkorzystny
cUa plłlkantwa lwowskiego.

N aogół

cwyciężali

rze, a jedy!lly
w~lędem

gOSlpoda-

wY'j9Jłek p.od tym

.tanowi LeSja.

PQxo.tała

jeszcze jedna druktóra- dotychczas nie była je41zcze czynna. Ma ooa .je',Slcze tyd:ziefl do wYIPoozynik'u i
ndpowiediIliego PM~towania.
J'ui w najbliźszą niedzielę ujrzy
my ją na S taJ'cie.
żyna,

Zwolna 28.'rySOWUją się lPie1'lW
!!Ize kontury tabeli m.i'5f-rzO/WsIdlą;. Choć dzi, ś jeszcze na prc\Ze
słankach tych nie można opierać jakichkołwie<k oMiczeń,

tern.

niemniej dla dokładnego od«.wierciadlenia przebiegu tegorocznycll mistrzostw,
poczl\-

Iwan ~fI~~WI[l
KAR~llAM~[l

wszy od dnia dzisiejszego
dzie ją już sta,le podawali:

bę-

. ligowych
Tabela gter
l. lLegja
2. L. K. S.
3. Pollonia
4. Garbarnia
Ó. Rtroh
6. CTlł(lovia
7. Wa-rta
8. Pogoń
9. Warszaw.
10. 22 p. p.
11. .Czarni

4

2

2
2
2
2
2
2

1
1
1

-

6:1
4:1
2:1

2
2

4:2
4:3
4:4

2
1

4:4
1:2

2
1
l

3:7
1:4
0:4

Jalk widzimy, jedynie Legja
w dwu rozegranych dot~hc.zas
spotkaniach zdołała yayskać
dwa zwycif.\'ltwa i, mając największą iJ:ość zdobytych punktów i najlepszy stosuillelk bram ..k _ wYSUlIlęła się na ewlo tabeli. Jak długo będzie (lina leaderem - zobaczymy.

PleclI ligOWI wkraju

zd.obvli: Budhwald 2, Peterś i n~h do głoS'u. Bramki dla Lepo 1.
Honorowy g.ii zdobyli: Pmeroziecki, Wypunkt dla Warszawianki zdo- pijewski, Rajdek i Ceil:ndak (po
Warszawa.
Polonia - Warta 2:1 (1:0). był po przerwie Kom.gold. Sę jednej). Sęd'liował p. Szyba.
Rmegrany
w dniu wczO'raj- dziował -p. EgieI1Ski.
~z~'m mecz lilgowy na boisIk u
Kraków.
Połonit przyniósł w pierwszej
'iHJloWIC grę otwartą, podcza'3
CraCOvia - PogOń 2:1 (2:1).
gdy w drUJgiej połowie drużyna Obie druż:vmy wystą!Płły w skla
W najbliższą niedzielę, dnia
warsLRwska miała .znaczną prze dach osłabion~h, Ora(;ovia bez
v. agę: ud większej poora7:ki un ChTuścińskie.go, zaś Pogoń bez 17 kwdetnia, rozegirRne zosŁaną
me.cze ligowe. Po rltl".
łowal Wartę bramkan Fonto· utraconego Kossoka. Mecz byt dal~ze
wicz doskonałą grą. Plc.rwslą naoJ{ół nieciekawy i &tał na ni pierwszy WyTUiSZV do boju 'Vilraulkę
zdo·był dla
Polomi skim poziomie, pmyczem wszy sta krakowska i w dniu tym b~
w 40 minucie Michalski.
Po stkie bramki prudty w pieTw~zej dą zatrudnione ws-zysilkie d:ruprzerwie w 4 min. Warcie uda- połowie me.czu. Bramki dla Cra żyny, ogółem więc zostanie r0je się wyrównać prze.z Kryśkie oovii zdobyli Ma1czyk i MarJan zegranych 6 s,potkań.
wicza i dopiero'w 30 min. zwy- po l, zaś dla Pogoni Kuc'hat 1W Warszawie WarszawianiliIi.
cięską bramkę dla PO'Jonii zdo- rzutu karnego. Sędziował p. grać będzie z Czarnymi. Wisła
b,rł Szczepania-k. Sę-rlzia p. Gum Schneider.
pic-rwszy mecz odbędzie z Leplowicz.
~ją na wlasnem boi5Jku,
we
Lwów.
Śląsk.
Lwowie Pogoń oc,zekiwać bę
Ruch - Warszawianka 4:1
Leg.la - Cz.arni
4:0 (2:0). dzie wizyty Polonii, w Królew(1'0). POIIDimo wysokiego zwy- Mecz ligowy rozegrany ' w dniu skiej Hucie odbędzie się mea
ci~s·wa Ruchu do przerwy W.lr wczoraj"lzym między Legją a Rucllll z Cracovią, 22 p. p. "DQ!oza wh;nka była przeciwtni,k iem Czarnymi wykazał pod każdym dejmować będzie Wartę, wreszlllpelnie r6wnorzędnym i opa- względem
znaczną przmva'gę cie w Łodzi będziemy świadka
dla na siłach dopiero w drugiej drużyny warszawskiej, która mi frapującego meczu L. K. S.
pult. wie. Bramki dIIa Ruchll' też rzadko dopuszczala Czar- .. mistrzem ligi, Garbarnią.
Włoda·rz

naibliisze mecze
ligowe

Pi~rwsz~

S-U

pUD

v tf_Oro€zng(h misirzoliwat:b lieowgt:h
Porażka
Fama o dobrej fo-mnie i niezaszczytny wynilk osią
~ięty w s,połikani-u z mistl'l:em
liJgi Garbarnią poprzedz.tły przy
jazd
do Lodoz.i
na pieTWlSzy
mecz łIRorwy zespołu 22 p. p.
Ogólnie oczekiwaillo z wiei·
kiem zainteresowaniem t~n
pierwszego występu młodziut1cieh l~ów, obiecuj~c sobie
po nich wiele. Każd~T chciał na
ocznie PT7.ekonać się o Uill1ieję
tnościach tej drUJżyny, nic więc
dziwnego, że, mimo dość niepeWlIlej pogody, na boisku L. K.
S. było 4.000 widzów.
Goście wyshllPili w p.eluytn
sktadzie i jeśli mamy być szcze
rzy, to tyilko pod jednym wZg'l~
dem nie rozczarowali.
Uvła
nim k.ond~ja fi~yczna, z.adzl·
wiająco dobra,
jak na począ ·
tek sezO!llu. Gorzej prze~tf1wu'
la "le taktyczna strO!lla i opano
wia nie strzału. Każdego niema \
cechuje sikłOlIlnoś'ć
za wc1dniika
do
bombardowania bramkI.
Cóż jedn-a,k
z dobryc-h chęci r
kiedy pIa:ka mija się z ' celem.
Wreszcie ,r.uilyna 'zdobyta w tylu spot!kaniach ligowych i ntezwykle ~kutoozna gra napadu
L. K. S. do przerwy, stworzyła <fl-a gospodarzy
talk wi ei1-k i
handicap, że mowy nie mogło!)
byt o ich porażce.
Kondycj-a fiz~ma po,zwoHla
gościom na wytrzymanie dooć
szybkiego tempa, a n'arwet pI\Zy
cZy!lli~a się do tego,
że ostatni
pó1:godzillillY okres gry llale ~ał
wybitnie do nich. Bralk wykoń
czenia strzałowego nie poZ'wozw~kle

beniaminka I;gi 1: 4 (1: 3)

1il gościom na poprawienie wv
niku, choć oka'zji nadarzyło IHę
kitka.
Po L. K. S. widać byJo, ie gra
pierwszy swój meoz. Niemal
każdy grac,z pod konioo zawodów był cał1kowicie w~zelrpa
ny. P.ierwszy spl1(!hł Trzmiel j
f.aulami starał się nadrabiać bra
ki kondycji, co nie uchoddło
uwaodze sędziet:o. Na)slabiej za~ral Feja
na lewem slkrz~e,
ahsol u.tnie nie nadający się do
drużyny 1itgowej i zajmujący w
idej miejsce chyba tyłko dlatego, iż Ł. R. S. nie ma dz~ś odpowiedniego
sb,zy&O'Wego,
zwłaszcza jeśli Królowi powie1'2ono ·kierownictwo ataku.
Przesunięcie to okaza'ło się
balf.dzo dobre. PrlY KTólu z'llipeł
nie inaczej czu!li się zarówlOo
Sowialk jak i HeIlb&trei.ch, ata·k
cały zyskał na bojowości i ~W'a
wo uwijał się po boUl'ku. W 00mocy grali ' dolmze JańczYlk i
JasińSiki, looz sil im nie starczyło na cały mecz. Kara'sialk z
Gateckim w obronie twoTzy«i
bardzo dobrą parę, «raU spO'koj
nie i ta·k tycwie, zu!pelnie tuszu
jąc
p.rzooiwnilk6w, z któ~
zwłasz~a Rusinek i Świ~tolloław
siki b~ ze wz,głędu
n', swą
S'z~hlkość bardro groźni. MiJa w
bramce, Jak zwylkle, popisujący
się poz·ers1:we:m, nie miaJ trudneRO zada~ia, a 'Prze,p~czony
go;a'l nie był możliwy do obrony.

Zawody tenniso"e
we Lwowie

zapowiadają swój przyjazd do Ło
We Lwowie losta·ły roz~a
dzi na premjerę swego filmu
ne mecze ter.m~owe w haU kiry-

p. t.

tei, w tł6rych Hebda pokonał
Kolesara 8:2, 6:1, zd w grach
pań,
'BY'itrz8lOoW5ka I zwycię
żyła Bystrzanowską n 6:2, 4\:2.

Z6P1STA SIlIada'
blfllzDC dla
16TOPBRZA :bezrolloÓlUcb
ł

odzleł

Goście wylSt!!lpili w zapowiedZlnanym przez nas składzie. 'V
o'tzY'bkiem tt'4n'Pie
rOzipoczęto
grę, Przebieg jej w pierwszych
chwilach przynosi ata-k gości.
Dłm.gi plfZyziemny stTZa! Sadalskiego z lew-ego skrzydła przechodzi wzdłuż bramki i idzie w
aut. W niedł'ugim czasie ładnie
przerywa się Rusin",k, lecz sę
dzia omyl!kQwo odgwizduje spa
olny. Oddany strzał wylapuje
Mila. Dobrze obliczone wvsunię
de BHewicza na Biegaliskiego
stara się wyłapać Karasiak, a
odbita piłka idzie na komer,
prz~zem nie wiele brakowalo,
by padł goal samobój(',zy.
W;reszcie po kilku atakach pa
da pierwsza bramka dnia w 17
min. Zdobywa ją Król Jl<l rzucie wo'lill.ym, skierowując gło
wa pHkę pona.d wybiegającym
bramkarzem do siatki. Upływa
kilka minut dals~ych i rzut kar
nv dyktowany za rękę obrońcy
zamienia Herbs,t reich na drulgi
punkt, mimo heroicznych wysHk61w bramkarza Siada!ka. Nie
zta,ieni tern wojskowi z.ac·'lyna

U gości wybitnie r2'JUCa się w
oczy brak celności Vi podania
i niemal zawsze pilka .taje si,
łupem przeciwnika.
Wll'es,zcie
udaje się statystającemu i wszy
stko psuiącemu Feji' jedna dobrze mierzona na Herbstreicha
centra. PHka przyjęta z pOWIetrza wpada do bramki. Od tej
chwili widać w Ilzeregach wojskowych pewne zdenerwowanie, gra z ich strony staje "tę
chaoty~zna. Następuje przerwa.

Po wznowieniu gry staje itę
ona ruż mniei ciekawa. Ł. K. ~
w 7 min. strzel,a przez Herhstreicha jeszcze jedną bramkę,
poczem opada na siłach, oddając inicjatywę w ręce gości. Nil
stępuje cały szereg ataków 22
p. p. i gra kOillce:ntruje się na
p ollow i e
boiska g05pOąan:v.
Pod hramką ich wytwarza się
kilka
g.roźnych
momentów.
Brak celnego strzałtu daje si,
dotkliwie we znaki. Biegański t
Rusinek kilkakrot!llie pudłu.1ą.
Ł. K. S. ogranicza się tylko do
obrony, leClZ wYilli:k utrzymuje,
zdobywając w ten sposób pierw
ją aŁakowa' ć, uśmiecha im się
sze w tegorocznem mistrzoszczęście, . gdyż Jasińs.ki
:cawi- stwie pwnkty.
nia ręką, a z r.zutu w,omego Bi·
e1wicz s{l1Zela bramkę dla go<
Sędziował p. Scherer z <4ę
ki.
stochowy na ogół dość dobrze.

JOhn 6i1berl
w roli magika

Cheri Bib;"
w filmie p. t.

UDiOr Paruża
podło słynnej

powiel§ci

GASTONA LEROUX

Od Jutra

"Casino"

r~Jt~_~~

______________________________________

l~l~.rv~~~
..~GL~O~S~P~O~R~A~N~N~~~~~t9~~~________________________________~~_

KORureI ZRSS II laodzl
Yi. IObotQ l niedzielo odbył lIi~
• Lodzi kongre. r;wiądru robotniorycb etowarsyllZeń eportowyoh, w
których wlięłQ udział pr.te8loło 100
~eleg&t6w. Państwowy urZ4d w. f.
l p. w. był reprezentowany pnez
pIk. EngIa. I Warsza.wy I płk. Oieślaka I Lodzi Oako kierownika. okręgowego ~rodka.). Wśród obecnych byli równiet przedstawici~le
swią.zków robotniczych z ~OTani
ey oraz delega.oi klubów miejeoowych.
Wybory do Ulrt~u przyniosły
nas~pujące wyniki: Prezes p.
Pu~, wiceprezesi pp. Ja.nta
(Slą!lk) f Statter (Kraków), sekretarz - dr. Hichałowicz (Wa.raZ&:wa), Wltępc30 p. WiIozyń.skl (Warlizawa), ekarbnik - p. Baster (War
łzawa.), członkowie zaną.du pp.
dr. Gotlib (W-wa), Tytelma.n (Wwa), Rynkowski, Jordan (Lódt).
2 młej'!M IOStały zarezerwowane
dla. przedsta.wieieU Cieszyna l dla
związklt "Morgenetern".
Z wamtejs:r;ych uohwal posta.no
wiono ujed.noetajnić /Program fAlto
:wodów o młstnostwo klubów loJ>otnlozyoh, ~wić lZ8ll"Ządowi
;W Iprawie wyodrębnienia. eię klubów woIn" rękę oraz
poI'Ullzono
8pl'&WQ pomocy
państwowej dla
Jponu robotniczego i Bpr&wę prolIiJ,)Ońu pn;ez prasę ro-

=110

1I0we

władze
Zw. Dz. Sporło w Łodzi
w IO~ odbyło się w Lodzi
~e l6bra.nfe mądro dziennik&nr I publioyatów aportowyoh (od~ " Lodd),

na. którem po wy-

Iłuohanłu IPftwozdań oraz po u~elentu a.beolutorjum ~jąoo

urądowf wybra.no n.aetwujl\władze: Prezea p. Kosfehld (prze. aldamao~, członko
wie I&l'l~u: pp. por. Woskowioz,
K.a.łuSzytlM", Rełter, Mo LłpHYOj ko-

mu

• nowe

.uBj!Io rewłzyjna:
pp. Najder, P.
Lipazye, Rosenberg. Sąd kol6'!en.ki pp. Lityński, pO\'. Za.wi1ski, Ro
llenberg. Delegat do ~u pol.kiego ~u dziennikarzy prezee Wł. Kozfelald. Przewodniczył zebrsm.iu p. Ro-zenberg.

BOl'l
ew.

pół

do sprzedania

przy ul. Kelma. Dochód 3.600
.I, rocznie. Wiad. Zgierska 24,
Zakład Fotograficzny.

teI. 184-60.

-

Nił!lpo

zianki

Wgsokot:glrowe zwgt:i.;s.wa

S.rz~leckieeo

H. 5.

ł

o
l. I. S. fi.

F aŁalna gra bramkarza Turystów, Michalskiego
Trudno inaczej nazwa~ wyniki
LTSG - ORKAN 9:2 (3:1).
gą druzyn. Oba zespoły niewyko- mocy. Nieźle spisywa się równieź
ostatnich zawodów o mistrzostwo
Orkan osłabiony kilkoma gra- rzystują cały szereg sytuac.ii pod- bramkarz Wojciechowski. Bramki
klasy A. jak niespodziankami. Je§- czami drugiej drużyny ustępował bramkowych, a decydująca o zwy dla zwycięzców zdobyli: Antczak
li zwyciężali faworyci, to w bar- znacznie przeciwnikowi w zgraniu cięstwie bramka padła dopiero w 5 i Galiilsld 1. Dla pokonanych dzo wysokim stosunku, a jeśli prze i technice.
Przez cały
czas, a ostatniej minucie, strzelona głów Szymański. S~dziował p'. Stępień.
grywall - to w tak dziwny spo- I zwłaszcza w drugiej połowie gry ką przez Schooa z Widzewa. Sę Ogólny wynik meczu brzmi 6:2
"ól, iż wierzyć się poprostu nie ł LTSG miał znaczną przewagę, w dziował p. Fiedler.
(5:0) dla Strzeleckiego K. S.
chce w ich porażkę. Sensację doia konsekwencji czego odniósł nad- STRZELECKI K. S. Ponizej podaJemy obecny układ
P. T. C
stanowiło rekordowe zwycięstwo spodziewanie wysokie zwycięstwo.
sił w tabeli, przyczem
zaznaczyć
G:2 (5:0).
LTSG nad Orkanem.
Bramki zdobyli: dla
LTSG
W
Pabjanicach
na
boi"ku należy, iz nie uwzj1;lędniumy w niej
Drużyny, które
dotychczas w Voigt 5, Francman 2, Binecki i Pał Kruschimdera rozegrane
zostało K. S. Widzewskiej Manufaktury,
spotkaniach mistrzowskich wycho- czewski po 1. Dla Orkanu - Le- spotkanie
zawieszenia nie
Strzelec!.iego K. S. z która naskutek
dz1ły bądź na remis, bądź z wygra wandowski 2 (jedną z rzutu kameStan boiska był fatalny. rozegrała ani jednego spotkania.
PTC.
ną różnicą jednej bramki, ustalają go). Sędziował p. Grajwoda.
Zwycięstwo odniosła drużyna łódz
nagle wynik 9:2.
Wynikiem tym
ka, która zwłaszcza w pierwszej T ABELA MISTRZOSTW A KL.
t TSG dowiodło swej doskooałej
WIDZEW - WKS 1:0 (0:0).
1. Strzelecl,i K. S. 4 2 10:3
części meczu miała
zdecydowaną
Gra pomimo oślizgłego terenu przewagę.
formy i aspiracji do tytułu
mi2 l
9:2
2. tTSG
strza okręgowego.
ciekawa, Zywa, ze zmienną przewa
3. LKS
2 l
3:0
Do p'rz~rwy łodzianie zdobyli 5
Wspaniałem zwycięstwem moze
4. Turyści
2 2 5:2
bramel{, w drugiej ('zęści zawodów
poszczycl~ się druZyna
Strzelee5. PTC
2 2
4:6
napór ich oslabł nieco i gospodakiego K. S., odniesionem w Pabja6. Widzew
2 2 2:4
rz.e częście.t dochodzą do głosu.
nicach nad PTc, a więc z przeBardzo dobrze
wypadła
gra
7. Halwah
2 2 1:2
ciwnikiem, który przed tygodniem
8. Orkan
2 2:12
środkowej trójld ataku:
Czersl,i,
pokonał Hakoab.
9. WKS
2 1:6
Antczak, GaJińs!ci, oraz linja pow biegu na przełaj
Największą niespodziankę mamy
Ci
do zawdzięczenia Turystom.
W dniu wczorajszym odbył się
zgodnie Jaż z tradycją, po niemi- w Lodzi bieg na przełaj na dystan
łosiernym duszeniu
przeciwnika sie około 5 klm. o mistrzostwo 0przez całe 90 minut opuścili bo- kręgu. W biegu wzięlo udział dzieDrużyny TUR zdobyły nagrodę przechpdnią
isko Jako pokonani, co jest głów więciu
zawodników, przyczem
W sobotę i niedzielę został ro- następujące lwolmrellcje: Siatkówna, lecz niecblubna zasługa bram- start i meta znajdowały się na b031:27
zegrany w sali L TSG turniej klu- ka mieszana: Tur - Skra
karza Michalskiego, który niewia- isku Widzewskiej Manufaktury.
domo Ju! który mecz
przegrał
O pierwszej miejsce rozegrała się bów robotniczych w grach sporto- (po dogrywce), siatkówlm męska
swej drutynłe.
30:18
zacięta walka między
Krawczy- wych, z okazji odbywającego się - finał: Tur - Widzew
Finałowy mecz przyniósł
Wreszcie do zanotowania mamy kiem (KE) a Deką (Geyer). Pier- w naszem mieście lmngresu ZRSS. (15:3).
zdobycie
pierwszych
punldów wszy przybył do mety Krawczyk
W sobotę wyniki turnieju były pewne
zwycięstwo
zespolowi
~ Widzew.
Dostawcami ich w czasie 16,30,6, tui: za nim Deka następujące: siatkćwka męska: "Tur", który w pierwszej połowie
okazał się zespół WKS-u.
16,30,7, a w drugiej grupie o prze Widzew - ReprezentacJa Katowic mi:!t znaczną przewagę· KoszykówSztern - Tur 7:6
szło 30 m. za nimi
Osieja (KE) 30:16 (15:11), Tur - Skra (War- ka ,juniorów:
HAKOAH - TURYSCI 1:0 (0:0). 17.19,8, Berłowski (Pol. KI. Sp.) szawa) 28:21 (15:16). Koszyków- (4:4).
Widzew
F:nał im~zyk6wld męskiej przyMecz powy1.&zy odbył się na b0- 17,21,8 i Polak (ŁKS), dalsze miej ka męska: Katowice 0:20
(0:8),
Tur
Gwiazda
(W
ard6sł
wysokie zw,)'ciQstwo dl'użynie
isku WKS.
Przez cały czas gry sca zajęli: 6. Pisarzews!.i (KE), 7.
Turyści znacznie przeważali. Prze Beker (Zjedn.), 8. Baum (Makabi) szawa) 26:12 (10:8), Skra (Warsza Skry z WarEzawy nad niedysponoy 1U Tur'em w stosunku 29:12
wal - Sztern (Lódź) 24:4 (12:2).
bieg jej da się określlć mianem pO- i 9. Mordziński (KE).
PółfInał: Widzew Tur przy- (15:6).
jedynku napastników fioletowych
Wszyscy startujący przybyli do
z bramkarzem Hakoahu, RapopOl'- mety.
Ze zj1;łoszonych nie wzięli niósł pewne zwycięstwo drużynie! Sę:lz;owali pp. Malinowa'" ł Zemełko. Po zawodach wręczono na
tem. Bramkarz Hakoabu grał wczo udziału ' w biegu Starosta (Zjedn.), Turu w stosunku 36:10 (26:2).
Sędziowali pp. Borek, Zemelko, i grodę drużynie Tur'u za najlepszy
raj Jeden z najlepszych swych me- Freitag i Bogdański z ŁKS-u.
Szwed i Wieczorkiewicz.
I' wynik w ogólnej klasyfikzcji. W
czy, wszystkie atrzały
chwytał,
W niedzielę odbyło się dokończe czasie zawodów przygrywała or·
beznadziejne zdawałoby się sytudługOdystanso nie turnieju, przyczem rozegrann kies tra .
acje /Wyjaśniał i ostatecznie, ani
razu piłka nie znalazła się w bram
ce powierzonej jego pieczy. '
Na terenie kraju odbył się w
W. drugiej połowie meczu w 10
łłaro
dniu
wczorajszym cały szeret{
min. następuje wypad Hakoahu i
fatalny wybieg Michalskiego. To bie~61w naprzcła.i. wyniki któzdecydowało o wyniku. Wszelkie rych były następujące:
Kraków. W biegu n::l dystanNr. 7 dwutygodnika "Gospodar.
wysiłki całej drużyny
Turystów
sip.
4 klm., który się odhył w
ka Narodowa" przynosi w uwagacł
by naprawić błąd swego bramkawstępnych stwierdzenie, że pomi·
Widzów Krakowie w dniu wczorajszym
rza spełzły na niczem.
zwvciGżyt Modzelews'ki
w czamo wiosennego wzrostu nastrojów
około 2 tysięcy.
sie 14 m. 18 sek.
optymistycznych
niema jeszcze
Warszawa. W biegu na prze-o
objektywnych danych, stwierdzają
ta.i w Wars,z awie na dystansie
cyeh wyjście z k!'yzysu. Sytuacja.
5 klm. z.wycięstwo odniósł PnjeEt nadal niewyjaśniona.
chaIski (Le.gja) 16.38 przed MBW artykule p. t. "Główne zad&-

Krawczyk mistrzem
'odzl

Tur lej klub6w rObotniczych

Il

I

!
IW3n

I

Biegi

we

\V

kraju

•

hOospodarka
dowa"

.

Porażka łódzkich ba~ser6.
Zjednoczone przegrywa do CWS-u 6:8
W Warszawie balWila w dniu
wczQraj.szym drużyna bokserska kI<ubu łódzkiego Zjednoczone która w meczu li tamte!szym CvVS. przegrała w stosU!n
ku 6:8.
Poszczególne wya1i1ki były na
Ilępują<:~: 'V~eczore<k (CWS.) po
konał
na ptlll1tk ty nrzęczka
(Zjedn.), Śmiech (CWS.) zwycięża na punkty
Mkhalab
'Zjedn.), Cyran (Zj.) 1>0 l1iezwy
kle zażartej i ciekawej walce

Zawody bokserskie
IIKS-u

7".wooy bokserskie LKS., któ
re się odby iy w dniu wczorajsZ~'m
w cyrku Staniewskich
przy ud:zi.ałe !Jokserów PKS. l
BKS. ze ŚląsIka. przya1iosly nnstępwją<:e wyniki: waga musza:
Leszczyliski (PKS.) - Krzywań
ski II (ŁKS.). Zwycięstwo na
punkty odnosi Leszczyński, waga kog.: Nowakowski (PKS.) Leszczyński (IKP.). Walka nierozstrzygniGla. 'V. p.: Taborek
(mp.) -- Cichy (PKS.). ZWYClę
ta na punkty TalJOrek. W. lekka; Pisarski (Sokół) - Kerner

07etn.

pOIkQnal na pllJ1lkty Gossa, uzy§ku";ąc nad nim waczną p,rzewa~ę dopiero w tr.zeciej rundzie. Słanikowski (Zj.) ewyeię
żył na punkty Orlic:za (CWS.),
BarŁosiak
(CWS.) wyy;:ral M

pUJlkty z Marczewskim (Zj.i.
Kanpitlski (CWS.) mistrz Polski, pokonał w III-ej rUJlldzte
przez technicz. k. o. Bystrego
!Ziedn.) i Jaskuła (Zj.) już w
10 sekundzie znokautował Hymera (CWS.)'.
(PKS.). Wygrywa na punkty Pi
sarski. \V półśredni.a: SeweryIliak (ŁKS.) - Gruszka (BKS:).
Zwydęstwo na pUlkty odnosi Se
weryniak. VV. średnia: Makosz
(EKS.) - StaW I (IKP.). ;- Wy~rywa
przez techniczne k. o.
Makosz. S~z;iOWRł w rilngtu p.
Chwast.

Necz bokserski

Warta -- Cegielski 13~3
odbył się w
W Poznaniu
dniu ~zorajszym mecz bokser
,Id między drużyll1ami klubów:
\Y a l'ta i Cegielski, w k Łórym
zwyci~żyli pięściarze \Varty w
litosulliku 13;3.

nie gospodareze" p. TadeuH Lychowski podkreśia konieczność intensyfikacji naszego eksportu przy
stosowanego do zmienionych warunków gospodarczych, podkreśla
jąe, że hasło walki o rynek wewnętrzny utożsami!l;ne jest przel
bezkrytyczną część opInji publi~>
nej ze skrajną samowystarczalnością. gospodarczą..
P. Kazimierz
Brodnicki
omawia koniec~nośó
wobec dokonanego przewrot.u cen
na niekorzyść dłużników prod.ucen
tów
poc.ią.gnię.da.
wierzycieli
kapitału finansoweg-o do ofiar
na. rzecz wydobycia sIę z kryzysu.
Dwa artykuły p. Jerzego Komarniekiego i E. Wilczyńskiego poświęcone są zagadnieniom świoo

Katowh~e.

W biegu o puhar
Polonii zwyciężył HartUk w
czasie 17.44 przed Kabutem.
Lwów. Odbył się we Lwowie
bieg na dystansie 7 klm.
(na
przełaj). który przyniósł ŁWy
cięsŁwo
Jaworskiego
32.37
przed Brem n erem.

WIOSENNE MODY
Wiosna przynosi nam wiele nowości w dziedzinie kapryśnej mo·
dy. :Między niemi i takie, które z
pewnością. pozyskają. sobie łaskę
pań. Mamy tu na myśli coraz chęt
niej noszone z,,'\granicą. przez elegantki bluzki z jedwabnej charmeuse'y. I u nas ukazały się już
piękne kreacje bluzek znaneJ fabry
ki bielizny "Femina". Trudno doprawdy nie zachwyc<'tć się wytworną. prosto~ fasonów i szczęśli
wyro doborem
barw.
Materjał
charmeuse, będący specjalnoacią.
fabryki, wyróżnia. lię jedwa.bistym
d)'8kretnym poły!kiem i na.dzwy:!zajną. trwałością. w no!!zeniu.
Szczególną. uwagę zwraca pi~knie udekorowana wystawa firmy
.JÓzef Neuman, Piotrkowska 120,
zaopatrzonej stale w bogaty wybór najwykl'o'intniejszej
hielizny
ora~ btllllo4lk-

1

czeń społecznych.

W notatkach wysunięto słusznie
centralizacji prac badawczych przygotowują.Otfch m..
terjał do dyspozycji
pn.ństwowej
polityki gospodarczej. Dałoby to
najdowcipniejszy film świata znaczną. oszczędność kosztów i
wysiJtków, przyśpieszeuic, ożywie
w roli gł. fenomenalny
nie i skonkretyzowanie prac.
konieczność

BUSler KealOn

ncdzg
5PIINDID bezrobo.ggch

Wkrótce w kinie
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"Parada Miłości"

II."George
PoBancroft
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Diwiekaw, Kina-Teatr

Kobi~ia,

Diwiekawe Kina-Teatr,

WODEWIL

dźwiekawiec

ki 'ra siC

w pol.

Dalski

śmi j~

Zofia Bal!1cka. IleBsander labcluósBi, Krusluna InhwlczOwDa

Telefon 141-22
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nie~leltJ i §wi~fa o 12-eJ

w soboty,

Romans rozw6dki z adwokatem Jej męża

Slenkiewina 4a.

ODEON
Przejazd

poł.,

Poczl\fek o 4 po

Dzii i dni nlSleDn,ell 10a-Drae.

"RAKIETA"

Główna

Nieb,waIJ Dadw6in, Dragram !

Dzli I dni naSleDn,eh!

Kina-Tealr

N.... lon

Film o przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach p. te

a

Sekrełar

1

Komedia

dźwiekawa,

. b·s a

Delnie nie'rasabliwega humoru.

W' roli gl6wneJ:

premiera!
Nadprogram!

Dziś
H

ZE

MACA

KUPCY
którzy

maSlunowa ·Pejsachow8
Mąka macowa
n
codziennie 'wlela oraz

polecaj~

•
IIi
PiotrkowBka 38, tel

lWoje towary

I

Cena konkurenCJJnal

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

nie zna!!
zmniejszenia

AkWIZYCl1

obrot6w

NIEMIECKIEGO: Konwersacj~
gramatyki i literatury udziela
absolwentka Niemieckiego Gimnazjum. Dzwonić tel. 127-34
Od 2-3 i pp. lub 8-9 wie cz.
836-2

OCllosze.

PUCHS.
PIOTRKOWSKA 50, TEL. 121-36

MO

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

CEnTRA LnA lA Dow'n IA

lIą~aJ~!~
!6~~~!l~O!nna
M.J
Wong,
Harakawa,

AKUNUbATORóW
RRBIOWYCH

Trędowala (Plelń MiłoitI)

fIIOTOCYKIaOWYCH

S.s.ue

Warn.r Oland.

W rolach gł6wn. Kr610wa eJlPanu
Jadwiga Smosarslra, B. MleneJewski, J6zef WClguyn.
Poe.Qtell seansÓw. w dni powa••dnle
o ". 4, w sobot" niedelele i §wi~ta
o II- 2. Ostatni seans o gocblnle 9.15.
Na plarwe., Illans ,"I,stlde mielsaa
po GO ar.
NllIItQpn, program.

NA

•••

T.L.F.

BIURO ..IRENII"
PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223-38
4Ojp'os'V. z p,.eBył~

"

Ręk Op180W

d k' ni
re a ela e z!raca.

~

POSZUKIWANY 1 pokój s lruchw lItarym domu "
okolicy Pl. Reymonta. Oferty do
a.dministrlWji snb "Bez odB~pne
go'!.
818--4
mą, słoneczne,

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

W DOWOLNYCH ILOŚCIACH, WYKONYWUJE ULEP8Z0NEMI MET~DAMI,
SZ"YBKO i TANIO

-

----

WEZWANie

POWIELAniE TEHSTOlU

dlihaml _,n08ł w todll fl. 4ICIO, 811 o
Ił"
po_łoWI!. w lwaJu - ... ~ ftłIRałcIa - II&. . L

--------------

POKÓJ umeblowany z telefonem
dla pojedyńczej 060by do wyna.ję
cia. Tel. 163-50.
5349-7

1fL.
205·21 TEl.
ODBIERAMY· I DOSTAR-

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOtYCZANIE
AKUM ULATOR6W

--

POSADY sekretarki, korespondent
ki wzgl. pfaJcy na godziny poszukuje rutynowana korespondentka
polsko - fra.ncusko - angielska zna.
jąca stenografję. Oferty Bub: "Sa-modzielna" do "Głosu Porannego".
Telefon: 162-99.
826-15

KREDENS i 12 dębowych Krzesel bardzo tanio do sprzedama...
lIL Mielcza.J'skiego 24, m. 5. 48-7

PlaTRIOWSIA 167
Ifl. ~05·21.

SIłPIOCHODOWYCH

mJe9łe~a .. G1~au Pa~" .. ~~ml d.,.

I

16DZ

"Nlebezplec:.ny Raj"

W rolach głównych: M. Mallcka.
B. Samboł'skl I A. Brodzin

Prenumerata

..

Kino

KILIN8K1BOO 118
Os" I dni następnych I

UD

1~-82.

Upraszam o wcze§niejsJ'll IlIopatrze.
nie się w macę. WszelkIe umówien.ia
odsyłam do domu. Maca I mąka
znajduje sil; w firmowem opakowaniu

"ROSIE POBlnllYD1"

Dawląkowe

:::ido:oc'
WlI! 71 łtBIIBr..a

polecI! .nana
CUKII!RNIA

Po 20 gr.
-------------------.
NAJLEPSZE CIASTKA
pol. . .

[ DHI( HnInl. fiOMOlmJKlffil
PRZEJAZD 1. TEL. 138-72 i 209-87

Rtoslenla saredakcyjny.
wierIt. mllłmetroWJ 1-sr;paltowJ (atrona S upalt): I-aza ,trona 2 zł., Reklamy tekstem
..
1.5Ot w
a
miejsca na stronie od lio 7
60 gr.
D
bu ...
sietna
ocl- .ony hj do *"Ga
40 "., n.krololli 40 gr. ZWJcajne
tr.ełeał.

Sł

.J ..
~.

dałaM

łeWciel

aastraełeniam

teału

~

włącznie

tstr.10 .lpalt, 11 p. Drotm. 11 ". N WJ"I, naJ-niejne oQłoHeftie Ił. 1.50. Posaukiwallie prac, 10 g,. n wyrH, najmniej. . d. t ••• Oafouenła ~nowa i Idlvbinowe 12 zł. Ogłoszenia aamielBcowe oblicune q
o 5tfJlo drołaJ, firm sap. 100cVg: Z. og!. tahelary~De h,b fantaz. dodllt". SOJ/o• Ogl. dwukolor. 050% Orołel

