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Na
wzmocnieniu działań
wO.lennych w Szanghaju.
Wczora.l dł~~ doniesie~ ~~i~ich sytumiało do.fŚć do starcia, które 3e,Ja w MandżurJI .1est tak na.fest uwaiane za na.ipowawiej- pl'ęWna, iż w kam.:j chwili
szą potyczkę od czasu powsta-I 'lfii)że •wybu.chnąć. wIelkie po'lin ",~k Japońsko - chińskiclI.' wstaDle, ktore skIerowane bę.
.
r dzie nietylko przeciwko l'flądoWt!dloX I~Ch
~~dom~ci I wl m andżul'sk iemu, ale także
streną atakującą bylI japOnczy : pneciwko .iaPończykom.
ey. którzy rozpoczęli ofenzywę ~
na północ od Liu-Ho
przy ~ LONDYN, 17 marca. - MaI'popal'cłu ciężkie.i Mtylerji.
szałek Czang - KU.i - Szek wyChińctLycy początkowo cofnęli ~łosił w Nankinie prz('mówie~j ~, ll'cZ "óźnie,i a:ak odparli. I nie o syhIacji pOlitycznej
W

-I

P1'Zy~Oł()wania

boJowe trwaswe
pozycje, odgradzając się zasiekami z drutu naelekłl'yzowane
~o. Japońskie samoloty odbywa.lą codziennie loty
w)'WiaJą. Chińczycy wzmacn'ają

\łowcze.

~~~~~~~~~~~~~~

Druga piatilelka
IlDłana

politgkl eospoda

MOSKWA, 17. 4. (PAT). W MoLONDYN t 17 kwietnia.
skwie odbyło się zebranie wEzechGenerał Ma
ogłosił niepodle- związkowej konferencji na temat
rozlokowania ośrodków produkcji
głość prowincji
Hejlungjań
w ZSSR. podczas trwattia drugie.i
skit!.i~
~tan().wiącej
północ:ną "piatiletki". W konfel'encji bralI
ez~ Mandiur.tI. Jest to akt udział czołowi SOWleC<!y «kialapolityczny, skierowany prze- cze pl)lityczni i gospodarczy. Wiei
~iwko :Mądowi mandżurskiemu ką mowę wygłosił zastępca prezesa Gosplanu SmUga.
O'raz Japońezykom.
Przedstawiwszy na wstępie róż
Dowództwo armji japońskiej nice pomiędzy socJalistyczną plaw Mukdcnie ogłasza, Iż 27 sa- nowością a kapitalistyczną anarmówca zapowiedział zmianę
molotów Jap6ńskieh na wschód chją
polityki gospodarcze.i ZSSR. Druod Charbinu zrzuciło kilkaset ga piatiletka ma się opierać na
kiloł(l'aDlóW bomb
na o.bo2JY dwu zasadniczych przesłankach:
partyzantów chińskich. LiClZha 1) całkowite wykorzystanie bozabitych chińczyków przekra- gactw naturalnych, 2) wytyczen:e
zasadniczych momeonów gospoćar
cza 200 Judzi.
czych.

fIIac Donald wParyZU
Narady z premjerem
Tardieu
LONDYN, 17 kwietnia. (Pat)
f{orespondent PAT. dowiaduje
się, że premjer Mac Donald w
środę rano udaje się do Paryża, gdzie zatrzyma się w drodz,e ' do Genewy. Mac Donald
odjedzie z Paryża dopiero
w
czwartek. W czasie T>O'byru w
Paryżu premjeT ma obyć
szereg rozmów politycznych i gospodarczych z premjerern Ta'r'dieu i min. Fł:mdin.
Mac Donalld zamierza podob
bo wystąpić w Genewie z wielką mową programową
na temat TOIzbrojenia, w której jakoby ma przedłożyć kompromi
sowy wniosek pomiędzy tezll
amerykańską, fran<:uską i wło·
ską. Zasady
swego """Diosku
Mac Donald omówi uprzednio
, eremjerem TaMieu.

Posiłki
TOKJO. 17 k",,'iełnia. - Oddziały 8 i 10 dywi2:ji wojsk ja.
pońskich ladu.ią się na okręty i

Kreuger
losg

Ul
,z~j

Dyslokacja ośrodków produkcji będzie opierała się na dążeniu
do ostate.:znej likwidacji warstw
społecznych.
Z tego wynika tendencja dalszego uprzemysłowienia
kra.iu j maksymalnego zatarcia róż
nic i3tniejących pomiędzy miastem
.
a wsią.
Nowe przemysłowe re.jony mają
umieszczone w obszarach agrarnych w republikach narorlowościowych. W projekcie tym dopa·
trzeć si~ należy dążności do dal·
szego scementowania republik autonomicznych - "kołobozów" na
rodowościowych
z centrum moskiewskiem.
być

Co do szczegółów projektu, to
zamierzona
jest decentralizacja
przemysłu metalurgicznego w prze

p·życ

polski~l!o

I

monopolu

osji
z. s. S.
R.

Partyzanci opanowali tabor
kolei wschodnio - chhiskie.ł i
zamierza.tą użyć tel kolei dla
transporł'.1 swych oddziałów w
kierunku stacji Pogranicrlna.~a,
gdzie zbuntował się garnizon
chińs~ wypowiadaj., posłu
szeństwo rządowi mandżurskie

mu. Podobno .laPońska ludnoś~
drzewne
m. PogrmIiczna.ia uciekła de'

ciwietistwie do przemysłu
go na północy i przemysłu leśnego
i żywnościowego, nOi k~óre rÓ\\1lil'ż Władywostoku.
ma być kładziony sz'~agólny Iia·
clsk. Przewidywane jeSt zwrócenie
specjalnej uwagi na samowystarczalność produkcji rolneJ I rozwój
transportów, które stanowią achil
PARYŻ, 17 kwietn1a. - Krą"
lesową piętę gospodarki sowietów.
żownik .'pl'imauget", pO.iemDyskusja ujawniła szereg cieka
ności 8.000 tonn, na którego po
wych momentów. Tak np. dowiekładzie
powiewa flaaa wiceaddzieliśmy się, m. in., że około poło
wy olbrzymich terytorjum związku mirała Bertheolt, mianowanego
sowieckiego składa się z nieużyt głównodowodzącym
francuków, wymagających olbrzymich in skich sil morskich na Dalekim
westycji.
Wschodzie, odpłynął WCZIOrI
Plan drugieJ piatiletkl przewidu po południu do Szanghaju.
je zatrudnienie 01W'O HIOJWO specjalistów.
HONG KONG, 17 kwietnra.

Krążowniki eur"iJ~jl

skie do Chin

' Krążowni~ angielski

"Devonshi'l'e" otrzymał rozkaz udania
się do Arnoi w prowincji Fu _
Kien w celu zapewnienia ~hro
ny życia i mienia obywateli aD
gielskich.

zapal€zanł!eO

BERLIN, 17 kwietnia. (Pat.)
M. in. znaleziono układ
z pisanym przez
Władysława
we- państwem polskiem z lipca ro·· Grabskiego, sprzedaż detalic!Zna
Ze Sztokholmu donoszą,
dług informacji "Sodał - Demo ku 1925. W uk'adzie tym, pod zapale'k w Polsce powierzona
kraten", że wŚ'ród POIzostałych
ł zostaje holenderskiemu towanadal szantażowany
po Kreu~erze papierach znalerzystwu Financiele Maatsch:tpNOWY JORK, 17
ziono m. in. dwa kwity: jeden
I pij Garanta
w Amsterdamie.
na 5 miljonów pesetów, podŚledztwo w tej sprawie prze- (Pat) - Dziennilk i donoszą, że
pisany przez b. króla Alfonsa,
GDYNIA, 17 kwietnia. - To prowadzone wykazało , że w to Lindbergh w ciąJgu całego dnia
drugi zaś na lOO.OOOmrk., pod- czące się od dłuższego czasu ł warzystwie zapalczanem Sven- wClzora.rszego bezskutecznie WJ
pisany przez Hitlera.
rokowania w sprawie uzyska- ska o wkładz,ie tym nic nie by- czekiwal
na ,zapowiedzianą
nia
dla
Gdyni
pożycz,ki
szwa,iło
wiadomo..
wiadomość,
po otr.zymaniu kt6
BERLIN, 17 kwietnia. (Tel.
Aresztowany wczoraj Karoł rej mial się udać samolotem na
wł.) Afera Kreugera zatacza carskiej na cele budowlane nabrały WTeszcie realnych ksztal- Lange, dyrektor Garantv,
zecoraz szeT's'ze kręgi.
tów. W dniu wc'zorajszym przy ! ZIIlał, że 1 grudnia 1925 ro'k u wskazane miejsce w celu ode·
W:vchodzi na jaw,
że Ivar
byli do Gdyni przedstawiciele otrzymał
od
International brania dziecka. Miał on przy.
Kre'Uiger był na.ilwię!kszym ofinansistów szwa icarskich
i Matche wiadomość, iż na zlece tern wvplacić ZłOC7Ylicom
50
szustem naszych czasów.
fir;n
budowlanydb
sZ'Yajcar- nie Kreugera obc~ lżone .z?st~ło tys. dolarów, a jak D(ldnją nie
o.statnio stwierdzone oszu- SklCh, arch. Trachtel
I arch. konto Garanty na 17 mll.lonow któ
.
_ 100 UDO d I
stwa "króla zapałczanE'gQ" się Henzel, celem
sfinalizowania dolarów i odsetki od tej sumy I
re pIsma
o .
gaja wstecz do roku 1918.
uanowy pożyczkowej. Punkt,a- w wysokości 1.02 milionów do i Dzif'nnik "Grooc:ldin Flł"le
W kasie ogniotrwałej, maj- cje u~owy finan~oViej zostały larów. GdV Lange zainterpelo- : donosi, że Lindberg~ lioi.
y w
du,iącei się w gabinecie Kreu- podpIsane w uhu~głvm tygod- wał Kre~era,
co tO' oznacza , /. d
b kó 100000 d
. w Zur:vc h u przr! !DZ.
. . Mar- o t rzyma ł o d POWhru.,
·_.lż
.
Je nym
z , an w.
ogera w pałacu trmru za.pa.łcza nIU
że Jest·
.
,
negO' znaleziono dokumenty, o dna Goldhaara. Pożycz,ka wy- to w zwiąlZ,ku z wydzierżawie- Jarów, ktore mają b Jt' 'VvpIaktórych istnIeniu nikt nie miał niesie 10.000.000 fi'ank. szwaj- niem poISIkiego .mÓlnopolu la- cone z chwilA ~mt:u dłiedka.
DOkoci..
~
JłalozaDeaG.

LindbBrgh

Wielka
potYCZka
k
szwaJcars adiOd
a ynl. ·

kwietni~.
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Madryt, w kwietniu.
Republika istn"ieje
"jUlż" w
lIiszpanji 10 miesięcy. reformy,
które jednak dotychc'zas przeproy,adzono, nie w'Plyill~ły zasadniczo na zmianę zewnętrz
nej formy życia w nowym. u..troju. Zmiany - owszem są,
ale na oko.
Dla cudzoziemca
Madryt pO'Zostal takim, .takim
by1 rok, czy dwa lata temu.
Na Puerta deI Sol przewalają
się tak samo w niedziele, świę
ta i wieczorem
w powszedni
dzieI1 ozywione tłUłmY spacerowiczów, tak samo zapełll1ione
są werandy cukierni, kawiarni ,
tak samo gorące slOllce wiosenne grzeje i świeci, a sprzedawcy
kwiatów uwijają się po ulicach
i placach, ofiarując
za parę
~roszy swój pachnący
towar,
Od cz,a su do czasu wydarzają
się

starcia policji ~ opOzycją,
jak za monarchji, tylko, że w
inn:r m sensie. Pisma przynoszą
wiad, om0'śd
o roz.ruchach w
1.\'111. albo innym zakątku pro~:incji.

J cd.nyrrn z pierwszych dekre. tów nowego rządu repuhlikallskiemu był
mkaz wywożenia z kra.in antyków,
zres'ztą nictylko zakaz eksportu,
ale i zaka,z ohrotu handlowego
antykami wewnątrz kra iu. Dzisiaj ktokolwiek chce kUIP,ić d,la
Ilebie obraz np" lluh mebel anty{)zny, mUlSi uZY'skać pozwalenie prezvdenLa danej prowincji.
A pozwolenia takie
udzie]am~
lI!ą z regaly wv,lalkowo rzadko,
Skutek dek.retu był taki,
Zł'!
trzv czwarte magazynów z antykami zamknęło swe podwoJ!'!.
Nawet fa :ls'zywe antyki nie pojawiają się na rynku sprzedaz·
nym - J)oją się ludzie, aby nie
wzięto fa:łszywych za prawdziwe! To tez Hi,s zpanja, a Madryt
w srez'e.gólll'ośd,
zalane są teraz meblami ultra
nowoczesnymi.
DY'fe<ktOT jednej ze s,zlkół artv
styczno - zawodowych w Ma(hyde poc.hwala ten stan rze·
czy.

'-

Sk'o ro nie woJno już hauDZWIĘKOWE

~łu;ba

Talmud o krgzgsie
są

kierownicy

p,rzedrnieściaeh zwJaszlC2a, nowy p'r zybyte'k mUlzy teatralnej.
POziom pl'zellstawiell nie jest
zbyt wysoki;
przeważają w programie
komedje i fars..,. o doŚĆ niewybred
nym $4uśde. .A.1e tłum n0'wy'Ch
widzów pragnie łatwej rozryw' ki. -.Rząd republikański, ze WZRlę
d6w oszczęclnościo'Wy>ch i polityczl!lych,

"KOnORES JAnClY"
HARVEY
LILJAN
HENRY GARAT

Kobieta i SZPieg

BRYGIDA HELM
WILLY FRITSCtl

BOMBY NAD
MONtE CARLO
SARI MARITZA
HANS ALBERS

zredukował zna~"nie Iie.zb~

u

~al'ż

państw

Świat przcźywa obecnie cię~-I "Na.il~orszym czasem jest t~n
ki kryzys, a mędrcy tego ś"da- - pOWlada talmud - ~y pleta nie ~naj.du.ią rady, ja'k wy-I niądz jest drogi, a Śirodki żywbrnąć z tej sytuacji. Warto pirze . n ości tanie.
to rzucić okiem na to, ja,k myGdy przyjrzymy się ciężkrm
~lfl o kryzysie rnędlroy
tal mu- czasom, które przeżywamy, zudyczni.
bacz,y,my, 7.e teza talmudu jest
Jest rzeczą ciekawą, że .luz sIllISzna.
w6wcz,a,s, w zamie1'Zchłych czaokresie wojny światowej
sach, tahnudyści,
aczkolwiek pieniądz by} tani, carski ruibel
wyłącznie ludzie ksiąJ:bki, mieli i niemieck.a marka stracHy zuduże zro.z umienie dla kryzysu, pełnie na wartości,
natomiast
nie osztnkiwali się
w ob1ioeze- środki żywności były drogie i
niach, oce.niają,c ' sytuację trzeź- WiłaŚ/nie wówczas ludzie żyli w
dobrobycie i nagromadzili howo. ,;W dobie kryzys,u, w latach gactwa. Teraz jest wrę.c2; przegłodu, powiada talmud, należy I dwnie, pieniądz jest drogi,
a
ograniczać
się,
wyrzec się środki ż:vwltlOści tanie.
wszystkiego, osz'Czędzać, zadaMędrcy t alllludy'Czni żyli
w
walniać się najlJnmiejszem, nie- c.zasach, gdy nie byto radja i tezbędnem jedynie do utrzyma- legrafu, pomimo to znali wiele
nia żyda".
,.tajeronk" nie ~o,fZej od na!! .
Jes't to rada, którą proponu-,
NuuClzają oni: ,,\Y dobie kryje wielu z wspól~czesnych ' elko- i zysu, w złych c,zasach, w latacl1
nomrstów i mę'ŹÓw sta,n u.
t gl'odu, nie szu,kajde rOzwiąza'
Męd,r~y talmudyczni
znali , nia ptzesiITenia przez stosO'~II.również tę tajemni.cę, że przy- nie pótśrodków, nie us'p rawle·
czyną nieszczęścia j~st kryzys, dli wia leie go cudami.
spowodowany brak}em
środs,z'u tkajde rozw.ią,zania pr.zeków utrzymania. Swiatu grozi silenia na drodze pra·k tycznej,
stale niebezpiecze11stwo woJny, I w naluralnem, żelaznem pr a·
zaburzell gdv zabraknie jadła, wie żyda i natury".
Rada zak'adania komitetów
.JakaŻ jest jecLnak rada, jeśli
ratunk,owych, komitetów
po- póh'odki nic pomogą, ani też
mocy, otwarcia kuchni dla glod I cuda nie usprawiedliwią kryny'Ch, j)Il'zyodziania nagkh i na zysu.
.
.
kl.adania podatków z powodu . :\IQut'C:v talnmdyści p'rzys,zh
k,r yzysu, nie jest rzeCZq nową, \10 jJlfzekon:mia, że istota kry~y
W ' dziesiątkach miejsc tnaj- su tkwi w nieu<doanoścj kierowdujemy w talmudzie ostrzeże- ników nawy państwowej. Zienia, że w ozasach pTZesiłenia mia Jest w stanie wyżY'wić cały
musi cz~owiek myśleć o s'Woich świat i jeŚlli jednak
powstaje
btJ.iźlnich.
•
przesi1ellie, jest to dowodem,
Rabini zwykli byli naldadać że kierownky nie dorośIi do wy
podatki w latach głodu, nawet sokości zadania".
na sieroty.
Historja powtarza się·

"r

I

oficerskich.
Karje.ra wojskowa przesłala
b:VD magnesem, prz\,"'Cią!!ającym
lawodowc6w.
Ogólne natomiast zainte.resowanie zwraca
teraz na sie,b ie kariera nauezycielska, w której warunld materjaJne znacznie się poprawiiy.
Wszyscy rzucili się zatem do se
minarJów nauC2ycielskich,
które są pTzepe'iI1ione.
Kilka
dni temu mama było podziwiać
wywieszone na drzwiach zakła
du fryz,ieJrskiego w centnll1ll mia
'sta zawiadomienie treśoi nastę
pującej: "Zakład chwilowo niec.zynny z powodu wyjazdu wlaściciela
na egzaminy bakalarskie" .
Ogromnie
spadły w cenie mieszkania
w Madrycie.

WObnE DUSZI"
NORMA SHEARER
LIONEL BARYMORRE

Sz!latula naszego repertuaru
zawiera filmy tylko o wyso!liej wartości artystycznej,
genjalnej reżyserii I orygina'-

nej

treści.

W czerwcu wielka
niespodzianka

Pożar

palacu

króla Karola

BUGARESZT, 17 kwietnIa.
(Pat.) - Donoszą z Sin!<ia, że
zamek Foishor, rezvdenc,ia 'k ró
la, zostal zniszclZ10ny przez pożar. ORień, który powstał skuł
kiem kr6tkiełi(o spięcia, szerzył
się z o~romną szybatoŚlCią.
Zwłaszcza staniały
większe
W cią,gu pól g,odzmy, . palac
.Iokaae. PrzvczynFa się do tego
zbudowany
w całości z drzewa,
udeczka w pierwszyc:h dniach
D~·
rew o] Uicji bogatszych właśdde padł całlkowicie pastwą
li zagrani:Cę. Pozatem wielu wra mieni, pbmimo energicznej alk ścideli ziemskkh,
miesz;kajq- cji straży pożarnej i odckialów
cych stale w stolky,
opu:śdło
WO.lskQw)'lCh, Sz'kQd-y są
barswe wy't worne alp artamenty i
dzo
znaczne.
przeniosło się
na prowincJę,
gdzie życie jest tallsze. Dochodv
tej warstwy społecz.nej- spadły
znacznie, a rów\I1{)()iZeśnie WZTOwodza hiszpanów
sty p 'ace zarobkowe
ro1b otniCASABLANCA,
17 kwiefnla.
ków rolnych i dochody dzierżawców.
GłÓlWnodo,,vodzą>cy wojsrk hiszOsobliwością republi1kańskie palls1dch w Maroko gen, Mo~
go 1\1a.d!rytu jest t. zw. guarclia rato, lecąc z MeliJli do Ceuty,
de asalto, t. i. mHkja Teputb1iule,gł ka tasłrofie lo,tniczej, spokańISka. Składa się ona z
robotników, uzbrojonyc.h tylko wodowanej defektem motoru.
w palki /i(umowe.
Aparat, lą.dująoe przymulSowo
Lotne oddziały tej milicji w
stro.tu cywilnym prlZewoźone są rozbił się, Generał oraz pilot',
kontu·
w razie potrzeby autami cięia· kpf. Girrnenez odnieśli
rowemi z miejsca na mie.iosce. zje.

Katasfrola IOftiicza

I

1. M.

Na;nowezy arcyfilm ERYKA POMMERA

KiNO

[(łiłł'~

Już dziś,
Same arc,dziela!

korespondencyjna)

dlowaC: antykami,
można na·
o· 200 do 300 .,rocent.
reszcie przystątpić do pracy nad
Te w.arstwy ludności, zarabiastworzemiem
nowych
fO'Im jąJCe dzisiaj nieźle na utrzymadzieł s1.Ituki.
nie, mO'f1ą sobie pozwollić
Ha
Frekwencja W teatrach l tea- rozrywki. One właśnie zape'll1ia
trzvkach madrvckkh wzrosła j.ą wszystkie tańsze micilSca w
niepomiernie. Płace zarobikowe Ileall'aCh madryckich. Teatrom
i rzernieśJn ików dzieje się więc dohrze, co miero'b otników
wzrosl'y znacznie,
siąc nieomal otwiera ~ię,
na

Winni

•

zapowiadamy sz1agierowy repertuar filmowy
na miesiąc maj

Tanie mieszkania

(Specjalna

",CAPITOL

I

10 miesiec, bez kr61a Alfonsa.··Ż,cie Dowlzednie.w·Zanik handlu

antrkami••• Frekwencja

Kino-teatr

W mtrokach wielkiego miasta
(Burze

namse.tności).

i Armand Bernard. •

\V rolach główn.: Największy tragik francuski Charles Bo,er~
Mu?'yka: Fryderyk Hollandor.
Pioser:ki: Jean Boyer. •

Odelte FroreDle
Nadprogram,

i dni następnych r
Pocaą.tek seansów o godz. 4 po pal" w aob, i niedz. o g, 12 w poło Na porankach eeny po 50 gr. i 1 zł.
,..........................'g.RdR
....n.'.*.m.*Nffiama.g4ij~.m;WM&BmBB. . . .~łD~&.g.....~ . . . . . L J. .a.I66W§
. .m~...
amtt....................=;. . . . . . . .m.MNm........................
Dziś

( Jl S NO
... O h":ii i'ib;k~tSymfOnii ~jwięk"y ekranu .
Dziś
~
Ił p lor P
Zmy,!w'

i dni nastlIPnych !

Passe-partouts i bilety ulgowe
nieważne.

.manl

ż

w rewelacyjnym filmie p. t.

wg, sensacyjn~j powieści GBstona Leroux "Cheri-Blbi" współudział biorą Lila Hyams oraz Lewls Stonę.
Nadprogram: ~ Trubadurzy psiej operetki \ dźwiękowa operetka.
Pocz. o 4.30, w soboty i niedziele o 12 w poło

-

....~....mm....am............Bm~. . . . . . . . . . . . . . . .aa..........ł . . . . . . . . . . . . ".~1

.a...................a..........i ••!~E. . . . . . . .gg. . . . . .B2aD1_

....

DlwlQhOWU Kino -Teatr

"C PIT "
Dziś

I dni nastepnreh I

I·ny Klno-Teetr

Otwlękow,

S LE ID
X-\.HUTOWlCZr\ ~O,

O~iś i

Jll'l. ,!as~,pn,c~ ! _

Wspanialy fi] m, osnuty na tle rozgłośne; powieści znakomitego pisarza TEODuRA DREISERA p. t.

ragedia
AllnerykanG
III
.

Pot~tny dramat ludzkich rlamfl:fnoścł. Śl!ski. drogi łyela, zew płci,
utieczka przed hańbIl l !llIr~ 'mleroi, to tło tego fascvnująoego filmu
W J h
f
ł

ał6~on;~h

SJlVi ił Sydney .I Ph·lH
IIPS OmBS.
NaJdowcipnfieJs:zy film śwlała p. t.

a

Reżyserji słynnego
Słern\{»erga.

NADPROGRAM: DŹWIĘKOWY DODATEK PARAMOUNTU w języku
pol!tkim, orllz AKTUALNOśCI KRAJOWE. - Początek o god!:. 4.30,
w Bob. i niedz. o (l, 1·cj.
CENY MIEJSC POPULARNE l
BILETY ULGOWE WAŻNi BEZ OGRANICZEN DNI i ŚWIĄT.

W roli

tytułowej niezróvmany

B ster

HBalon

hM wcsolkó,,", gJnialny komik
h!\wi i roz~tl1j l.!sza do lez.
Poc;z~tek sunsów o ilodi. 4 DO DO'

, !ąr. 107

1S.IV -

"GLO'S PORANNY· ---

r9~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~_

~=========D=Z=I=E=Ń==W==]=L=U=S=T=R=A=C=J=I========~
•
•

ROCZNICA REPUBL lKI HISZFAKSKIEJ.
W calej Hisz.panji odbyły się wieJkie UJroczystoŚICi z okaz.P pierwszej roc.znilCV proklamowania IIe!pUJblUki.
Nasza ilustra,c ja przedstawia uroczystości w Aran,juezie podoz,a,s których prem jer Azana plI"zeszedł przed fr<lntem kOIDipanji honorowej.

ŚWIĄTYNIA JEHOL

odkryta i g,k opjQwana przez
Swen Hedina, IZlnajd.z.ie si~
w modelu na wystawie w ChicaRO.

KATASTROFA POW O
Rzeka Cisa wystąpiła z hrz
łacie kraju w okolicy Szegedu.
ja'k wida>ć na naszej ~lugtracji,

si.f:.
- 7 -

REPRESJE ANTYHITLER OWSKIE W NIEMCZECH.
Silny <ldd:ział policji zajmuje "brunatny dom"
w MonacJh.i UIffi , będący oenbralą i siedzibą organitwcji narodowych S{)c:jalist6w.
~

wo, samochody na pr:1WO.

4 ·" .."

.1!!'t .. '

l .

q --' %r

·'Y;WTw"'r ....

NIMFA W KĄPIELI
które nienajlepsze dzieło zmarłego przed
wątpliwie władają łukiem i atrzałą równie bie~ 200 laty
[Izeźbiarza drezdetń
skiego z czasów barocctl' Baltagle, jak ich antyczne imienniczki
zara Permosera.
Młode

amazonki

amerykańskie,

Pierwszy, wielki, ozarujący węgierski film dźwiękowo-muzyczno-śpi ewny p. t.
Hymn miłości i sz~zęścia! Dramat erotyczno-~yciowy
w 10 aktach. - Główne role odtwaunją najwybitn.
,
sily aktorikie Bcen budapeszteI'i.skich.

Dźwiąkowy ~ino-teatr

ALACE"
fi
Ił AJ ( l' fi Jl NI f
I
..
"
Diwiekow,

.'

TUUPA..~Y I1WITN.\ W HOLANOJL
Holandja, ktMa jest, jak wiadomo, krainą kwiat&w, prze
~'vwa obecnie OikTes ikwHnicni a tulipanów. W rzędach, nie
mających z.da się 'końca~ D'l'zec udne k',viede mieni się W5ZyStldemi barwami tęczy.

WESOŁY
OBRAZEK
Z FRONTU CHIŃSKIEGO

REGULACJA RUCHU
NIEWIELE ZOSTAŁO
W INDJACH.
z samolotu reklamowego w Ameryce, z któreNa. granicy Indji i Afganistanu
znajdnjo się drogowskaz, który go uleciał wskutek pęknięcia powłoki cały zaopiewa poprostu: Wielbłądy na le- pas helu, a sam aparat spadł na ziemię

OZI NA WĘGRZECH.
egów i zato'p ita olbrzymie poLiczne zabudowania zostały,
P<ldJI1yte przez fnle i ,zawalilv

Pierwszy raz w

I. Niedoścłgniony mistu sensacji

WąWÓZ
Początek

10l'l

Łodzi!

_.

Dziś

1"1~1ł

•

i dni

następnych

IL

dramacie pod tyto

zaginionych ludzi

seansów o g. 4-ei, w sob,

I

w emoc j onującym

l

niedz. o g. 12-ej -

Wielki podwójny program cowboyski 24 akty!
II. Niezwyci~~ony
prerJI -

władca

BOB

(IJ~J~1ł
~

L

we wsp~nlałyrr
dramaCie p. t

Szmuglerzy AmBr aóse
Na pierwszy seans wszystkie miejsca

PO 50

l

grOłZi a

,

18 IV.

&mi..,

poślubnej!
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·lblorowe wgt:" e(zk

nl;~~U luZ

nocu

.,GLOS PORANNY~ -

przewidują zwiedzenie stolic i naj.ważniejszych ośrodków ż)'"cia pr~emysłowego _

Na uroczustości majowe

do Jules Ro.

będzie

~a~itog?rska,

dróz kierunkami od I - V
o 1 dzień, zaś kierunkami od V - VI o 3 d ni. Ceny podl'óiy, które będił utrzymywane
•
m!ędzy 20 - 29 kwietnia, obeJnluJ'ą
przejazd kolelą." utrzymanie,
mieszl{anie żwiedzanie i udział w
~
uroczystościach 1 maja.
''
•
..

W,cie«zka do Afrvtu

ska, ,Czetjabiilska,
Kuzmecka, Borowole l Lenmgracl
mainsa literatura francuska zajmu
do Moslr\uy~
Let"ngradu, Kl'jawa l'
(3 dn i po by
tu). Kosnła'
375 dol"Pocz,atek 25 lipca, 3 dni pobyt~\
'u.
.
, '.
je się czę;sto
delikatnem
pojęcIem
Ode~,s"
moz'na
SJ'ę
udać
na
barclzo
44'"
d
l
575
dol
DnI'
25
•
•
- 01
~ o.,
:
. .
w Moskwie.
Archangielsk. S tą d ł a
nocy poslubneJ,
dOg~"'llych
warunkach. Zapr(}J'eldo
II TURA'
4.
dm • w MoskWie. ' Ro- maczem
'"
d l}
'
•
M'
D~...·
U'U
.
'
lodów
("Małygtn)
Wł a Ś me ostatUlo
ons
JR>UeJ
"'ano
6
rów'
ych
t
lIr
'
.
t
D
stro
Charko\v
Ma
• l' t
d
h I ..
'łoś'"
s o.w, mepro • l,.,
• , - przylądka Flory, Cichej Zatoki l
,pecJa IS a o psyc o ogJI mi CI
I TURA'. 4 dni' w Moskwie, 3
t
k C l b sk Kuznteck
' k
t' i
gm ogors, ze Ja 1ll,
, ' "Doliny milczenia" ,,,Wyspy zdeog łasza cle awe spos rzezen a na dnI' w L"'nl·ng-dzłe.
n, tlI
NOWOSI'b'rr,sIl, Swerdlowsll,LentU
W yspy
~
....
, K"~zta
"'"
"
- ch łych psów morskIch"
ten drastyczny temat.
klasie wynoszą: 252 marki, W II kI.
grad (3 dni). Cena 480 dol. 530,
d I
N
'Z· . M ł
Kar
Niema juz nocy poślubnej w _ 376 nJ, i w I klasie _ 556.
700 dol. Dni 32,
Ru o fa, owe} leml, a ye
.
~
makuli, Murmańska. Dni 35 - 40
1932 t k ,
o u, - wOI.a.
II
TURA:
3
dni
w
Moskwie,
2
Wał
"
le Koszta 1000 - 1800 dolarów.
Au t or twler d Zl,
ze noc ta 'Je8 t zu dni w Leningradzie, kost;ta: 2tO m.
•
pełnie podobna do innych nocy i
56
wyruszy dnia 25 kwietnia wyciecz zaczyna się 4-dniowym pobyten) w
Niezaleinie od' tych wyci~zel{
I d •
• 315IIIm.,
7 m.3 dni w Lellingra- ka z Moskwy przez Charków do Moskwie, N"Izn Ij -Nowogr ód, po t em mogą być uskutecznione ~ycieczdla nowoczesnej• m.o
ej pary me
TURA:
przedstawia żadnego spenjalnego
Dnieprostroju i Kijowa, Wycieez- 10 dni jazdy motorówką na Woł- td ryczałtowe w ltaidym termiuroku. Raczej przt'lciwllie!
dzie, 4 w Moskwie kosztują 210 111. ka obUczona jest na 10 dni w ce- dze a~ do Stalingradu, powrót ko- nie. God.ne uwagi są wycieczki
• II'sci
.
336IV m.,
672 5m,dni w MOSkwie. Ce nie: III kl. 70 dol., w II 136 d,ol a~ leją do Moskwy. P
k'
Na Ukrainę: 5 ,1ni w Moskwie,
Czy zastanawIa
e '
SIę - pIsze
TURA:
ocząte wycIecz
9
r6w, w I _ 240,
kI 30 czerwca. Koszta podróży 2 w Charkowie,
3 w
Kijowie
- nad sensem reżyserji ślubrtej
, l h? J k I
na: 168 ol., 24m., 504 In.
M k
Koszta III kategorJ'i 45 dol. II we wszystkich neta ac. a
{OV TURA; 5 dni w Moskwie, :) w
od Moskwy do os wy wynoszą:
miczne wydają się je.! wszystkie KiJowie kosztują: 357 m., 504 m.,
p
t
125 dol. i 172 dol.
160, I - 200 dol.
szczegóły dla objektywnego widza, 966 m,
zaczynają. si~ 20 c.erwca i trwać
W
Na Krym: 3 dni w LeningraSpytajcie się lekarzy, a zwłaszcza
VI TURA: 5 dni w Moskwie, 3 b~dlł dó 10 sierpnia.
d1.ie, 4, w Moskwie, 3 w Sewastopsychjatrów, że nic się nie zmieni w KIJowie, 2 w Odes'lie k08ztUjQ
I TURA: 4 dni w MóStn\'le, napolu, 5 autem po wybrzeżu krym"
'o pw tym 0ddwiecznym zw~czaju. ł 399 m" 588 m., 1134 m. cała po- stępnte przez Kazań do Swerdłow- od 10 czerwca do 20 września. Po- S),iem do Jałty, poczem parowcem
rzepara owawszy w cIągu pe m;
dróZe tozpoczną się dłuższym po- do OdeE>sy. Dni 21. KOSlZta: 95,
nych 12 godzin przed ciotkami, ata
m. byte.m w Moskwie i odb~dą się 200, 410 dolarów.
wujkami, kuzynkami, kuzynami I olrow lalderek, teraz dopiero odcza s~edłby do s~e.i ,małionld, ~s~oso- jedna tła Kazbek, druga do ElbruWołgą na Krym. 3 dni w Lenin-'
dobrymi przyjaciółmi i po spoży- wa jak jest żnlęczony i złamany blony odpowlednto, w pełnI sd d- su trzecia do Czarnego morza gradzie, 4 w Moskwie, statkiem z
clu olbrzymiej lilości najró:illiej- na ciele i duchll. Upał panujący na mysłowych i fizycznych. Dałby Jej cz~arta innym szłatdem także d~ Niżnego Nowogrodu do Stalingraszych, bardzie.i lub mniej ciężkich sali weselnej, uświęcone konwen- wtedy zasmakować prawdz,iwych morza Czarnego. Pierwsze dwIe du, Rostowa, Władyltankazu.
potraw, po wypiciu wielkiej ilości cjonałem zachowanie pełne wyszu rozkoszy wczesnego okresu po- wycieczki trwać będą około 8 dni
Autem do Tyflisu, Batumu, Stat
alkoholu i po zupełnem zmęczeniu ' kanej gracji i uprzeJmości nastraja ślubnego.
i ~ena ich wynosi 40 doJ., 80 dol. kiem na Krym, Jałta, Sewastopol,
całego organizmu tańcem i uroczy go zupełnie nie poetycznie i jeżeli
Noc puślublla w dzisiejszej for- Dwie pozostałe trwać będą 30 dni Odes!óoa. Dni 30. Koszta 140, 290,
stościami, nieszczęsna para nareS2I w takiej chwili szczęgliw~ małżo- mie to najpewniejsze preludjum w cenie 140 - 300 dol.
590 dolarów.
cle znajdzie się w swej małżeńskiej nek o czemś nlyśleć more, to ra- wyczerpania i starzenia się.
Do Armenji. 3 dni w Moskwie.
sypialni, Najzasłuieniejl naleiała czeJ zaczyna dumać o rannej tuale
~
Władykankaz, Autem do Tyflisu,
by się Im dobra kąpiel, ogólny ma cie, o prysznicu I wogóle o t. zw,
1\lorfs Bedel pisze w dalszym ci"';' ~ Pierwsza wycieczłm wyrusza 25 Eriwan, 8 dni dowolnych wyciesaż i lO-godzinny wypoczynel{, ja- postawieniu się na nogi, Ukocltanu gu: - Nie wiem, czy t, zw. "ccm-', czerwcU z Leningradu i przez Mo· czek w Armenji i Batum. Dni 2U.
ko relmmpensata za wszystkie tru, małżonka, posiada w każdyrtt ra- panionate mariage, () którym roz- skwę prowadz,i do Taszkientu, Sa Koszta: Kategorja III 90 dGlarów,
dy, połączone z głupim konwencjo zic więcej Iliezburzonego uczucia piSUją ita niektórzy nowatorzy a-' mary Fergany, Samarkandu, Bu- n 190, I 390 dolarów.
nałem.
od llie~(). Przerwie zapewne jego Inerykanscy, czy te~ t. Zw. niemiec II chary, Aszchabadu, Baku, Rosto, Kategorie różnią się
Jal<i Sl11utny widol< przedstawia marzenia o tualecie; 6ltara)ąc się w ka "Kammeradschaft" t. j. mal- wa do Kijowa. Dni 32. Cena 800 warunkami podróży, a nie progrumałżonka! Z nadwyrężonemi ner-I tych warunkach, przewaioie nada ieństwo koleżeńskie, przyjmie się dol. Druga wycieczka wyrusza 6 mam. Np. w lU l<ateg. podróż SŁę
wami, z zaspanemi oczami w Cizie- remllie skierować jego myśli na kiedykolwiek. W interesie jednak lipca z Mo.skwy i prowadzi przez odbywa w III klasie, mieszka się
więclu przypadkach lla rlziesięć tematy bardzie.i aktualne i wz.nio- życia rodzinl1ego, zycia małżelu,kie Rostow, BaJtu, Aszchabad, AIt- w mniejszych pokojach
hotelo
cierpi na migrenę, Była tak zaafe- sle, barclzie.1 odpowlada.łące donlo- go i wo,góle, krótko powiedzławsz.y Merw, Bttcharę, Samarkand, Ferga wych, odżywianie jest proste. W
rowana zabawianiem gości, sile- słości i uroczystości chwIli.
życia, powinniśmy uwolnić łormat nę, Taszkent, &mipalatynsk. No- II kateg. podróżuje si~ II kłas'1~
niem się na uroczyste miny ł odpo
Wtedy Jednak sytuacja robi się ności ślubne i weselne od konwen- wosibitsk,
CzelJabińsk,
Swer- mle@zl{a się w dobrych hotelach,
wiadanleru na całusy i tysiączne zgola komiczna. Wła§nle 'W tej cjonalów, prowadzących do absul'- I dlows!t, Leningrad. Dni 40. Dola- jada się w dobrych .restaurllcJach.
zupełnie oklepane grzecznOŚCiowe· chwili rożpoczYna si~ prawie za- du. I Jeśli konieewa reforma rozo rów 1000.
W I kateg. przewidziana Jest t kI.
p~'tania, że w iadtiym razie usposo wsze pierwsze maltańskie nieporo-\ POcZ1,lie się od skasowania, pojęcia
Trzecia grupa wyrusza 25 sierp- wagonów i odpowiedni komfort,
blona do miłości być nie lt\Oł.e,
zumienie ł wzalemne nie zrozumie- lIocy poślubnej, tak jalt było ono nia z Leningradu drogą na Mo- Wflzystkie wymienione wycieczld
'Małżonek, który nareszcie ma o nie si\1,
' ztozumlan~ lU czasów Ludwika Fi skw~, Swerdlowsk, Nowosłblrsk, ogło!;zono w Berlinie. Dokładne
kazję oswobodzenia sweJ szyi z
Jeśli więc znużonemu amantowi lipa, tern lepiej będz!e przedewszy Alnta Ata, Taszkent, Saltlarkand, prospekty można otrzymać w biukleszczy sztywnego kołnierzyka i małZonlmwi dałoby się kitkudnio- stldel11 dla m!odyoh małzeń!Jtw",
Bucharę, Baku Rostów
Kijów. rze "Jl1trowrist", Berlin, Unter d,
uwolnietlia
zmęczonych nóg z wy odpoczynek poweselny, przy·
X.
Dni 40. Dolarów 1000.
Linden 62-63.
4
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W. LICHTENBERG

ra
Drugi pasażer, gładko wygolony
nieco kOll)tllentny - typ ruemieckiego kupcu, w togowych okula.l'ach i nien<1gann!e leiąoem ubrJ,niu wsiadł do pocią.gu w Friedrioh
shafcn
8iedzą,oy już w wagonie
p:1U, z ostrym profilem i energicznym podbródkiem, monoklem w
prawem oku, niedbałą. eleg-ancj:tświatowc:t, zc'l:nvał się, niezbyt ucie
!I':Olly z powodu przybycia towa.rzy
@za poc'lróży. Po krótkicm badawflZ8m spojrzenil1, nie Z3.,n:ncnvnł się
nim więcej i patrzył ostentacyjnie
na rozuczaj:lcy się z okien wagonu zimowy krajobraz,
Zażywny p:tn usadowił się wygodnie w rogu przedzinlu, położył
niewielki knfen'k ręczny obok sie
bie na. riiedz6!liu i zapalił z min<l!
epikuryjcz;yJ,,, wielkie oygaro w
c.zerwonej opasce. Potem dobl'o '
dusznie obrzuoił wzrokiem swoje
vis a vis, który ze swej strony zda
wał się nie zwracać na niego uwa·
gi,
Przez jakiś kwadrans obydwa.i
podróżni nie zamienili ze sobą. a.ni
słowa. Wreszcie pan z cygarem rez
poc7.ął rozmowę:

- Ach, to trwa. ()u1t!.
zanim p.oeiąg doj~z1e

wieczność,

na tery

tOl'jum szwajcu,ulcle!
Pan z monoklem zwrócil wzrok
ba swt'!!u
tOW:1.rZV"-za:
,
.
- Jcż,'li f):111 pół g'Olhill ,' f nf\7.Ywa wj('('ZllO~ciq!", - u.1rzllf'ił nip('h~tlli'.', I ,,,ifla(' h.Y1o ]10 .i 1',~'O mi
lliC', Źl' ni'1 llJV~li p' )(lpinlOw:~ (' (LiI \Zr j konwersacji. Ale taUlteu nic
'

na tem przyłapać.
wizy? Skąd? ... Skąd pan to wie?
- Ależ tego może się domyśleć
Leppmun potrząsnął glową i
11:rWCt dzieoko, robi
pau to tak znowu na jego twarzy zajaśniał
I!iezręczoi~ i gdybym był przypaJ uśmiooh zadowolenia.
~dem konu&!ll'zem jJ'olicji, mógłbym
- 0, ni\3 mnie nie przyłapią.! Ta
hez na,mysłu przystąpić do al'eszto kl g'łupi Z.llOWU nie jestem, jak
wania puna.
pan sobie wyobra~a.
Leppffilw opadł ciężko lUt sie- Ależ dlaczego nie mia;n oby
dał za wygrantl, jak gdyby ohcial
skróC'ió rozmową. czas wy(lają(w tlzt>nie, chwytnją,c skwapliwie ku- właśnie pana przyłapać? Czyż pn.u
fcrelt.
nie wie, jak ostl'O tera,z kontrolumil siQ wiecznośdą:
- Wielki Boże .. pan? pa,n jest ją. szmugiel?
- Pól godziny w pilwnyr.h oko- O,· wiem. Mimo to .. , WidZI
licznościach może
być nitprn,wdQ prawdopodobnie liomisarzem polipan - wycią.gnął l': kieszeni paszwieezności/li powtórzył. Ale cji?!
..L 'ramten rozesmial się·
port dyplomatyczny z napisem:
pan pozwoli: - nazywam siQ Lep!)
- Nie, nic, nieeh siQ plln 1J.~pO- laissez pusser. Spojrzał tryumfują
man.
Pan w monoklu mruJ::.nq.l j:l1de8 lwi, mnj~ nie potrzebuje się pan z co na swego towarzysza: - No,
nu,zwisko, którego tnm ton nj(J uo- J1ewnoś:::iĄ. ohawiać. Jestem na- tO pan n:IJ to mówi?
r: mwdę tylko Bobby H!lrt i jfLdę
Bobby Hart zacisną.! wargI l
z\!miJl
- Jak prosze? --- zapytaJ t10~l' 11:1. zrnrody narciarskie do St. Mo- milczał. Po c,hwili potrząsnął gło
ritz, ;\10 lIr k{\żdym razie ostrze- wą i zapytaJ:
natręlniC', Nie zrOżllmialem,
- To bardzo pięknie, ale- Bobby Hart -- knykql taJ!1 gam pilna, żę w tak naiwny sposób
pan to robi, że będziesz zdemn,sko- g'clybym tak ja pana zdradził?
ten w~oiddy, ie A'O na.p;abują,
- Tego pan nie zrobi! - odArh, Bobby. Hart! - powiE'\lzil'ł ,,·l1ny pn:ez piel'wsz vg'o urzp'rlnik:t
który się zjawi w w!kł Leppman spol.::ojnie. - Bo
T.eppn1illl zllŚlllierhE'm z:tCl o\\'Olr1- gi'aniczl1e>go,
pan także przemyca.
PTlIl'dziaJc.
nia, - Bardzo mi miło , ..
Leppmall mile'za! przez ebwil~,
- To bezwstydne! - ·wykrzyMikzal przez ehwilę, z:'\ci~gnqI
kną'! Hart.
się parę r:\zy cygarem i op~rł się a potem rzekł trochę trwożliwie:
- Dlięku,ię }>anu. Istotnie mu,
Ale Lep9man powiedział dobro
o lJoduszki sied1.eniA.. Ltcz nagle
dusznie:
r;·odcrwał się, przystąpił do oko::!, fiZę więcej panować nad sobą..
- Przecież nie będziemy przed
- Pieniądze ma pan w kuferku,
zasłania.i:1c zupełnie swemu towasobą. gTać komedji. Raczej powiurzyszowi widok i tllpilJ!c niecierpli- l1iepra wdaż?
Leppm::m za,wahał Eię chw1lę, po niśmy sobie pomagać. Kontrola
wie nog'ą, wykrzyknął.
jest tera:>: rzeczywiśoie ostra... J e~ Niech pun mówi, co choe, a10 tem sl(jn~ł głową,.
Bobby Hart roześmiał sil;' głoś- stem pewny, że p!l.ll ma do~kona1tl
to trwa n:1prawdę do nieskMlczOukryte pieniq,dze, cle oni je i tak
ności, zanim się stanie szczęślhvic 110.
- To bylo moina ocht\.zu od1.a- wyna.Jdą.. Ja jednak S4dz~ .., 1i ak ..
na. szwajcarskim gru!1cie,
Hart cofnął się trocho a biorą,~ dną,ć po szczególnej troskliwości, napewne, mój kufereczek jest pew
do r~ltid~it'nnik, PQ'lViednnł pra- .lak!} pan otuczał ten ku!erek., ~y niejizy, nii pańskA kryj6wka.
ma pan tam d\lżo?
- Tak, naturalnie, jeż.r;U pan
wie po grubiań$kt.1.:
-... ~6j p.'lme, p~\n mi ll..'1.pra\\'dlł
-~ O cak, d~ć Jufo szapll.!)..ł 1M 1:\iSSf\7: pM~er wykrzyknljł
działa na nerwy! J ('h'li jn:!: p<m h)diw~: Stn pj~~zil'fti~t ~y- Bobb~' ff[ll'L 'T':\mt pt,\ pl':1y.~wi:Vl·
('7, ..,,1 z ('hv~rylU 1I~llJic('hem:
prZ{'1llyca dewilv ptZ<1Z gr;l.nle !? , to sięcy ma.t('k.
l1lu'i!;lhv palI to rohi'" przrnlljlllllipj
- Tll.m (10 lidl~t! - naJ't zwpe!- Pl'ymit,vwr\to SPMO!Jy bywaj,}
v: sposób mniej \, idoczuy,
1lie zdf:bial - C'zlowiokn, C7.y je-' C7.:1SI"Ill nnjklJ!'o7.I'. - A po (;ll\,ili
Lcp]'man sj)ojrzal lln nirg-o yv~ro st(':~ s7.alony?! W tym kufcrrcdm zapytal: - Tle?
k il'l1l j'l'Zl'l':lżon,vllI:
l'''('PSZ prwI\·il'it: przcz gTanirp, t y- :Ko, nir tyle ro p:111, To rzC"'"
- Co. ja?.. Ja. l/r7.6111 "cam de- le I>~? Pt7..ecieź mlW.2. oia aieła.twa - mruknaJ nrz.ez zebv

•

I
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B0bby. - Tylko pięćdziesiąt tysię
oy. - No, to także ładna sumka!
- rzekł tamten z uznaniem,Bobby chwydł nagle Leppmana
za surdut: - Posłuchaj pan, powie
działeś, że powinniśmy Sobie poma
gać ...
- Tak - powiedziałem i jestem
gotów,
- To bardzO ładnie. Ozy wziął.
by pan moje pięćdzieSiąt tysięcy
do swego kuferka, zanim przejedziemy granicę? - Dawaj pan.
Bobby wyjrzał
ostroź,nie
na.
korytarz, potem wyjął scyzoryk i
popruł materja.ł pluszowy na siedZi3mu, poetem szybkim ruchem
wy~ął stamtąd paczkę banknotów.
- Proszę przerachować.
Leppman policzył sumiennie: .
- 'Tak, zgadza się. Pięćdziesilllt
tysięcy. Potem otworzył swóJ
kuferek, na kt6reg-o dnie leża,Io
piętnaście pakietów po dziesięć t ysir.cy mareli.. Polożył na nie pienią.
dze Harta i z::nnknał kufereczek.
W tej chwili pocią.!r dojechał jut
do stacji granicznej. Na peronie 11kazały się czapki urzędników cel·
ny('h. Rozpotzę1:t się rewizja.
- J C'3zc:::e jedno pytanie - pospi.esznie powiE'dzinł Bobby do
Leppruau:ł· Powiedz mi pan do
lirha, sklld bierzesz tyle pieuiędzy
w tycL cięikleh czasnc11?
-W sposób baruzo prostyodpolVieuzinl t.nmten ze spokojnym
H~llilt'chant.

-

Jestem mianowieie

komisarzem poliC'ji. mOjli'JU l.il.l1nniem jest konl'isltmVilć pi<:ui~(1z(,
pl'z(m~·I11ik(}Hl.
Dzi~jai
1)(1:1.10 Dl i
'ną In rzll rokroLJlil', W h'll :-;pO!\I'lh
dun,lo 110 td laclnl'j Sll 1lI1, i llwn ·
"~i II

ty,-!(, C'Y

Dl" I'(·k.

l;oLby Hart nllu~dl monokl i po
:-:IZ pitT\\ ';':v I'tra.'il ~\\ni;:j IXljlrn\V
na., światowa l)os(.awe.

~r 10~
t8.l'\Y - .. G'COS P-dRA~ .:...:. DM
"
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TragedIa uUcznlcy

władze

, Samobójstwo u progu
Jlowego, lepszego życia

wojewódzkiej straży
pozarnej
w dniu wcZoraj,s zytn pod
przewodnictwem wojewody J'l'
szczoUa odbyło się ['O(:z,ne 14r
branie związku strazy pożar
'lej województwa lódlZ<kiego.
Pan
wO.iewoda zalgajając
zjazd stwierdził, że mimo pa nującego kryzysu straż na caIym terenie województwa 16dz
kiego rozwija się pomyśl:nie. Sl,raż powiększy ; a swe
kadry
liczebnie, powię.kszono Iznacznie rekwizyty i przeq:;rowadzo-no inwestycje.
Zjazd zastanawiał się
nad
koniecznośdą sfonnowanla dru
ż,Vlll żeńskich
samaryla11S'kopożarn:Y'Ch, który~h na te.renie
województwa do obe<:nej pÓa'y
działało 20, a których lkz:JJa W
roku bieią~Ylll1 powiększona zo
litanie do 50 druŻYlIl.
Z kolei zebrarti przyj~li budiet na rok 1932-33, który zamyka się surmą 31.200 złotych.
Po
sprawozdaniach zebrani
przystąpiU do wyboru główne·
go zarządu związku, do którego weS'zJi przez aklamacją! jako prze,vodnkzą'Cy wi<:ewojewoda PoŁocki zaś jaJko czl1onkowie starosta Rże\Vski, poseł
Rakowski z pow. Kolskiego
ziemianin Klawe.

Na

śladach

I

po długich

atud nt Politechniki Warszawskiej
i ciężkich cierpieniach zmarł 1S-go kwietnia r. b. w Wiedniu
przezywszy lat 30,

i

tamże

legów

pochowany został.
O ciężkim tym ciosie

zawiadamiają krewnych, przyjaciół
Zmarłego pógrążeni w głębokim smutku

Zuchwała kradzież

clzierską·
łódzki
delegował na

Zaahum:Jwany napadem
1I\'ydział

śledczy

. W dniu wczorajszym dQkonano
ktadzleiy W' śródmieściu,
przy ul. Piotrkowskiej 101.
We wspomnianym dOm\i, w poprzecznej oficynie na parterże,
mieszka samotnie Lidja Kedoclt.
W czora] około gudzłny wpół do
f,zóstej, właściclell\a mieszkania
wyszła
do miasta, wstawiając
IIlieszltanie bez opieki, zamykaj4c

śmiałej

niei udział w bezkrwawym napadzie w nocy z dnia 7 na 8 kwietnia na Górnym Śląsku we wsi pl)hieżyn około Katowic oraz w nocy .,. 13 na 14 kwieina rb. na pleb::tn.lę Zieleniec równiei nu Górnym
Sląsku. W obli tych na.padach łu
pem bandytów padły nikłe sumy.
Policja po ptze"łucbanłtt 'wlad~
ków napadów i stwlerdzeńłu rysopisu bandyt6V\' ustaliła, 7Je jest to
jedna i ta sama banda, która brll·
la czynny udział w wYLe,ł opil!anych napadach bandyckich. Prowa
dzone VI dalszym ciągu !ledztwo
ustaliło miejsee pl)bytu bandytów
i jest nadzieja, te ujęcie zuchwałych złoczyńców jE!st kwest ją go-

miejsce 150 na.jzdolniejszych funkcjonariuszy PoUcY.tnycb pbd do·
, ... ództwem insp. Noska.
Po przeptowadzonem wstępneltl
dochodzeniu stwierdzono, że bandyci, którzy dokonali "apadu na d~L
p1eball,ię w
Giżycach brali róWjW)

&

(~

•

ZARZĄD

TEREnOWO ·BUDOlULAnE60 TOWARZYSTWA,
SPóŁKI

AKCY JNEJ~

podaie do wiadomofici pp. ak.cjonariuszów Spółki te:i\ te W
czwartek, dnin 28 kwietnia 1932 roku, o godz. IO-ei, w lokalu
Spółki w I'Jodzi przy ul. KiIińskieR'o 78, odbędtie się

lWJ[lajne

Walne l~mma~leni~ A~[jOD8rjDnów,

I na stępującym porządkiem dzienRym:

1. Wybór przewodniczącego.
2, Rozpatr2.enie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu ira·
chunku .zysków i strat ze. rok apra wozd/lwcllly 1931, oraz
kwitowanie władz Spółki ż wykonania przez nie obowi~zków.

3. Ustalenie licaby oz/ooków Z!\rządl1 zgodnie z § 37 statt~tu Spółki.

4.

Wybór ezłonków Zarządu ua dwuletni okl'es, zgodnie
z ust. 1-ym § 38 statutu Spól'k:.i.

6.

Wybór pięciu członków Komisji Rewizyjnej na okres
jednego roku, ,;godnie z § 47 i ust. l-vm § 48 statutu
Spółki.

6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia ~8rządu i Kornisji
Rewizyinej, sgodnie z punktem 3·im § 23 statutu Spółki.

7.

Wniosk~

akejonaliusz6w.

PP. akojonarjusze mogą wziąć udział W tern Zwy~zainern
Walnem Zgromadzel1iu, e ile najpóźniej do dnia 21 kwietnia
1932 roku :tłott} w Zar~ądzie Społki W Łodti, przy \ 1. .KiliiHlkie·

go 78, sW& akcie w~ględtlie zaświadczenia o złobniu akoyj
u notariusza lub w instytucji kredytowej:

La Eanque Oommercinle de Bala w Balylet
Pilmienne wnioski dotyczące zgłoszenia dodat kowych

spraw

nn pOl'Zą.dek dzienny, winny być zło~on. pruz pp. akcjonarju·
sz,(iw w Zarządt:ie Spółki najpó~)liej do dnia 14 kmettlia 1932 roku
Zaświadczenia o

złotenin

wśr' dmieściu

Złodzieje przez okno dostali się do mieszkania,

U ;ę~ie zorganizowanej bandy jest kwestJą godzin
W swoim czasie !łol1osl!iśmy, ze
6 kwietnia rb. o godzinie
~ wieczorem kilku bandytów wtar
gn;lwszy Ila plebanję proboszcza
we w!:\1 Giżyce, powiatu Kaliskiegl> dokonali zuchwałego l·abunku.
Ba;ld~'ci za&trzeti11 k!l~ędZ<l proboszcza Aleksandra żurawskiego
oraz pobili gospodyni~ księdza Pe
tr'lnelę Siudę i służącą Zofję Kę

Ibidą.

i 'ko·

Rodzice. sioltra. szwagier i rodzina

morderców ksledzl

W dniu

Irma Schenhals,
26·1e1Jnia
' pros,tylutka
(Zamenhob 281
poznała młodzieńca, który przy
padł jej do gustu. zalkochała się
kryjąc swój z,awód bap;-<;!zo starannie, by nie sp!oszyć u}ludy
ahiWiłowego szczę. śda
i wyda·
wać się zupełnie uczdwą ko·

akcyj winD~ za'frięl'!lĆ numery
zdeponowany ch akcyj oraz stwierdzeuie, że złozone akcie pO·
zostaną w depozycie l'\;i; do koilCa tego Zwyczajnego Walnego
Ze:romadzonia
5294-2

jedY'l1ie
tri'!asl(.

na

klucz i angielSki za-

Stan tSJki nie mógł trWtlĆ dlu
go. Ukoehoolly Inny,
dowiedział się kim jest je,g o znajoma, a nawet nal'ze<:zona,
do
tego bowierm sto·p nia pOSUlnęły
się amory i bez słowa poże~na
nia, odstedł.

I
I

Schenhals6W1J.1a nie mo~la po
tern, temibardziej,
rabując
doszczętnie że termin śh.t:bll był J-UIŻ ulUl6wiony i otwierało si~ przed nią
Łupem ich padła biżuterja, skła nowe życie.
dająca się
z paru kosztownych
Z rozpaczy w cUlkierni Karo ,
pIerścionków, bramwlet i naszyjni
ka, garderoba, więltsza ilość nowej przy ull ky 6 Siel'pnia 30 otruła
bielizny w dwu walizach oraz sze- się ja'kimś gryzącym płynem .
reg drobnostek. Według obliczeń
Denat' kę po przepłuKaniu
żo
p'Os~kodowanej, straty wynoszę ołttdka , przewieZiono
w stallie
koło 4 i pół tysiąca złotych.
Pollcja poszukuje śmiałych zll)- groźnym do szpitala . Na sŁole
dziel. N'lIeł.y zaznaczyć. iii jest to pozostawiła li srt, ktÓl'y wyjaś
juz druga ~ ltolei kradzież w tern nit j,slolną przyczyllę l'ozpaczli
Samem mieszkaniu w przeciągu
wego kroku, (a)
nlespełńa roku.
godzić się tz

je

Kiedy około god'tłny 11 wróci'
domu zastała pned mieszka
polic,ianta. Zalntrygowllna, a
zarazem przestraszona, poczęła 8ię
dopytywać o p~wód
tej dłliwne.i
warty. Ku swo,ie.ł rozpaczy dowied~iała się, że w ml~zkaniu .tei gra
sGwaU
złodzieje.
Początk()wo,
przez mOl11ent, myślała, te to nieponieważ
drz.wi
wczesny żart,
mle6zklłł1ia
były zamlutięte i nic
nie zwiastowało wizyty niepożą
==nmr «
'
danych goścI. Kiedy jednak pollc.iant wskazał na wybitą szybę w
oltnle wychodzącem na drugie podwórze, zrozumiała, że wizyta by- Lustro \.I fryzj ra uchroniło Żukowskiego od przyla niestety realna.
krych konsekwencji
Po otworzettitt drzwi, właścicIel .
hma
Begowllr,
mie.
sl·kając
w
Pl'z elz trehylouą kotarę spojka mieszkania wraz z policjantem
pospiesznie wbiegli do pierwszego ZdU\lskiej 'Woli, poznała mOl!- rzała w zWierciad ;o i ~Il t.\veter:! KS.lrola Żukowskiego, ne· n1u
ogr01I1nemu zdumieniu
pokoju.
krnno pochod.:qce.go z Ka1i~"''lł stwierdziła, że w:as.nie za~lnio
Panował tu straszny nieład.
Na POdłodze wałęłJały się wycią
Zna jÓil1'OŚĆ '1'Jwl\czyla się ślIJ - IłV ,ki mąż goli sil!. Z dalszych
3'ltłęte % szuflad i waliz pudła, czę belU. PQ tocznelln niemal p<}ży- słów ustaliła, że Zwkowski IQści garderoby; nlljrómiejsze dro- du, Zutk.owsJd, wysłany przt~,: mlel'la po raż dru~i sie oze'l1ić
blllliił ~odzieltnego życia. Szczegól
fi,rmę do icut:j miejs>cowQŚ-c!, i włałnie przygotowuje się do
nie liczne ślady pozostawili zło· 7łl;kł 'z horytontu, pozostawia· ś lu b u.
U!taliw.szy terminślu!bu i
~zydcy na małe.i toaletce zawiwa- jąc zClnę na ł.'wku temba,rdz;ej,
jąeej ]lo bokach szufladki.
Były że w międlY'l'2asie
porzuciła miejsce, udała się onegdaj na.
one powyłamywane, wnętrza prze p r:łC I;
ulk'ę MrOClliI1ą 5, gdzie w"uśnie
tnąśnięte t .,orzucone opodal.
ŻuJww,ska wyjech!l.'a do Lo- ' . "męż'ulek" o godl.t/lnie
19-ej
W korytarzyku łączącym poko· dzi i zamiesz.k ala na ul, Szarej wychodził do glu,b u z ZoCją K.
je, gdzie mieściła się szafa z gar- 45. Pr.zY'Jjadkowo bawiąc przed
Na wid,(}k żoriy,
Zukól \V~kj
derob~ widok nie był barcbiej pt) kilku dniami w zarkladlzie fry- mi'kl, p:h:t'~ ta wiają;c obie
tliŁ'
cieszający. I tu złodzieje nie pow- zje'l.1skim (Korzenio"'skiego 11) wlasty wielce g,k(jn~ler:n(lWań('.
stawlłi kącika, kł6ryby IWzeoczy- us·łysza]a zn~_.iomy głi()s, dochoOmul nie bigamja! Z!lkowli. Na podłodze leżało kilka sztult dzący ją z przedziału dla męt- ska odna.fdzie chyba ·teraz wy~tatstej, mniej
wartościowej gar- czyzll.
ródllcgo n1atżOllr~a.
deroby. Kosztowne futro, kilka sukien oraz dwie nowe sk6rzane wa~
Iizy, zawierające bieliznę znikły
Auto przejechało staruszkę, raniąc: ją bardzo
bel śladu.
Stosunkowo najmniej ucierpiał
ciężko
trzeci, sypialny pokój, w którY11l
W dniu wczorajszym na uli- je.ntow·ać w syluacji,
samo·
złócźyńcy, w obawie przed zauwa cy Rz,gowskiej 62 zdarily:
się ch ód wpadt na sta,ruszkQ. Haz.et'liem icb z podwórza, najktócie,i fatalny w skutkach w YlJ)ud ek mulce zgnzylhęly
i Korzec'kl
przebywali. Świadczy o tt,m najle- samochodo,w y.
wysk<oczył z samochodu ,
wio
pIej zloty zegarek, jaki powstawi·
POow.racająca z kościoła
67- dząc jednak w jakim
stanie
li na . nocnym stoliku.
letnia Józefa Milczarek (W ój- znajduje się ;ptrzcjecha,n a zaPo pobiez.'I1em skonstatowaniu towska 4) przechodziła
pnzez mierzał umknąć. Przechodnie
strat, jakie poniosła Kedoch, poli- jez-dlllię, kierUjąc się na prze- za,trzymali go jednak;
'ZamiecJa przystąpiła cło pl'Zeprowad1:e- ciwległy chodnik
rza.iąc dokonać samQśądu.
NI
!tia śledztwa.
Gdy wychodziła ;: za stojące szczęŚ<lie intcnnmcja
.p olicji,
Złodzie,je pr6bnwali naprzód wy
go na przystanku tlr amwa .Ju, potożyla kres a wantu l'ze. Ko·
łlHllac drzwi, czego dowodzą ślady
na,ji{le od s.trony OhIO jen nadje- r7.t'~kiego osndzolJto W a.fl'ucie.
na zewl1ętrzlle.i !\tronie zaml{a, a chał pełnym gazem samochód, ~i :t. c,za rkowa wskutek wypadgdy to im się nie udało, wybili PTowadzony przez szofera Teku dozna ia złamania podstawj'
sl\yb~ w nlezabez)lieczonem ol.nie
oWa Korzeckiego (Ro,ki'Cillsku czaszki, kilku żeber ot'u rąk.
i w ten sposób dostali si~ !lo wnę 16). Przewieziono ią w ~Mnie bar·
trza. Tu "pracowali" najprawdopo
Nim kierowca zdołał się zór- dzo cj ~żkim do szpitala . (a)
dobniej w ręlmwiczkach, gdy2: !tir
pozostawili śla dów. Złoczyńcy muIfllllł
sieli być poinformowani, ze wla~cl
TEATR-I\UEJSKI
po ct'nach zniżollyeh bawi publiclf;
cielka mieszlc!lnia wychodzi nil
Dziś, w poni e d ziałek i Vi środę ność wesoła sytuacyjn:L kumetlja
czas dłttt9zy, gdyż Hpracowali" Sy
mocno dramatyczny r epOl'tHż histo "Omal nie noc jX)ślubna." w wyko
stema.tyetnie, nie pomiJająt i..adrte;
ryczny Tołstoja. i Szczygolewtl Df\niu: Machersldej, Wasiutyilslde)
skrytki czy zak~tI{a.
"Azef", który dziE:ki swej ft'aptl- Rrotkego, Szuberta i Znicza.
jącej fl1bule i 'wybOl'llem WykOUllWe wtorek o!!tat nie powtórzeni,'
nhl stale pl'zepełnitt widownią.
.,Kłopotów !JoUl;J'uchona" z MichaW roli tytułowej J. W.in~wtlr. hml Zniczem.
ła do
ni~ni

o

I nie bi

a

Spóinion, zgrz,t hamulca

i l'I 11'KJt .

nocne dyiury aptii

P~łś W 110cy dy~t1t\lii~ nastE:pl1ją
Jutl:O dl'lrn'Wl\ sZf.ll~go\Vf:\ku, sztn
ce tlI'pt~ki: Sulu:. ~t Kt\o\\petkłe'W~" ka "X 38". Clmy nnjniższe od !'lO
cz!\ (Zgier~k.~ 54), Suk c J. Sitki.e- gr. dQ S 2oł.
wicz~ (RotJcl'llika 26)j J. ZUDde1eW pr\lb:wh pod klellUlkiem A.
wiC'za (Piótrkowsk:\ ~!5) , W. Soko- Marka, l'nUllego ('hlllbnie ze 8 \\, ,':
lewic.t a i W. S!laLit (pnejnzc1 19), ) dzia.łalności l'cży ,. erskiej W Lo!),,'
M. UperL (Piotrkowska 193), A. sztuka żydowsk:1 "Dybuk".
Ryehtera. i B. Łobody (11 Llstopa. TEATR KAMERALNY
da 86).
Dziś. w poniedzialek i w środ\;

. t TEATRU ;,ARARAT"
poni clhilllek, dnia 13
kwietnia, jutro i W lirodc: teatr Iii ",

I

Dz i ~ , w

{':qnlly.

Od

C7..\Yiutku

::, ,,iąt('c z ny
Luftn".

p. n.

wieIId

program

,Fajg-l in

d ol'

Szczeg'óJy pol1:1.llC bQd1j. w naj
lJ!iższym llUlllCrz,e.

GlOS SPORIOWY
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Łodź,

dnia 18 kwietnia ] 932 r.

ze niC!lpodzianki lieoWf
Samobójez,

Chodat wczoTajlsze wyniki
były cyfrowo nikłe, a liwycięstwa odnoszono cooajwyżej r6ż
.nicą jednej bramki,
to
nie
brak im pewnej ' dozy sensacyjności, bowiem zwydężyli ci, na
których najmniej liczono.
I tak porażka Polonii tL Pogonią we Lwowie jest zupelnie
zdecydowana, choć niespodziewana, a wyraża się utratą aż
trzech bramek.
Wysoką

poraż-

ką swą Polonia cZY'lli wYJątek.
By dać już całkowity
obraz
niespodziewanego powodzenia
drużyn lwowskich
orzytoczyć
musimy
jeszcze ~wycięstwo
C'zal'nych nad \Varszawianką,
'g:rającą na własnym
terenie.
~Coprawda goal byl
samob6j:.czy, lecz wystarcza, by słabiut
'kim Cza'I'nym oddać dwa pun";ty,
Nie powiodło się również w
pierwszym wyst~pie
i Wiśle
krakowskiej. Mimo w.zmocni,e·
nia sk ladu doskonałym napast
nikiem Nawarą uległa ona sto~ecznej Legji.
Legja, mając jedynego dobrego sbrzeJca w swym napadzie w NawIfocie przez zdobycie tych dwu punktów zdołała
na dtuższy czas zapew:mć sobie swą dominującą pozycję w
tabeli.
Benjaminek litgi pokazaJ co
umie. COp'I'awda porażki Warty oczekiwaliśmy,
a przebieg
gry wskazuje nawet na to, że
była ona zasłużona.
I w tym
wypadku zwycięstwo
wyraża
się różJ.icą jedlnej bramki.
Dla zobrazowania
całości
musimy dodać tu wczorajszy
wynik
remisowy, uzyskany
przez ŁKS. w spotkaniu z Rroź
ną Garbarnią i taki,ż sam wynik mec,zu Oracom z Ruchem.
A teraz popatrzmy jak na to
rtareagowala tabela ligowa.
DotycllCzasowe swe
lo:katy
zdolały wtrzymać tylko Legja i
ŁKS. zajmujące pie,rwsze dwa
miejsca, Polonia natomiast sto
czyła się aż o szegć stopni
w
dół, ustępując miejsca Garbarni, Ruchowi, Cracovii, Warcie,
Pogoni, a nawet 22 p. p. Bez
punktów pozostają nadaJ tylko
dwie drużyny,
a mianowIcIe:
Warszawianka f Wisła.
Poniżej podajemy szczególową tabelę·

Tabela gier ligOWych
1. Legja
2.

ŁKS .

3. Garbrumia
4. Ruch
5. Oracovia
6. Pogoń
', . Warta

6
3
3
3
8

3
2
2
3
3

7:1
5:2
5:3
5:4
5:5

2

2

4:2

2

3

6:7

Dostoiewski
Ozep
Fr. Karlner
Anna Sten

- oto filary potę~ne
go dramatu z tycia
bogatej młodziety rosyjskiej. wychowanej
w państwie carów

arszawianki··Nieudan, start Wislr··Warla Dokona __ a Drzez
22 11I.··Dabr, dzień druż,n lwowskich

goal

4:6 gi nad rutynowaną Wartą było RUCH - CRACOVIA 1:1 (0:1).
WIELKIE HAJDUKI. - Gra
2:4 zupełnie zasłużone. W pierw2 ;.! 1:4: szej po'łowie gra utrzymuje się ciekawa, obfitowała
w wiele
3 3:8 olwarta, l,ooz po przerwie woj- groźnych moment&w podbram1 0:1 skowi mają z.naczną pirzewagę, kowych, których jednakże żad
wykazując doskonałą kondycję na ze s,tron nie umiała należy
fizyczną
i dużą allllbicję. - cie wyzyskać. W pielfwszej poobejmuje
Bramki dla zwycięzcy zdobyli: 'Łowie 'P'l'owadzooie
•
22 P. P. - WARTA 3:2 (1:1). Bilewic'z 2 i Rusinek l, zaś Oracovia zdobywając bramkę
SIEDLCE. Niespodziewa- dla Warty obie Kil"yśkie'Wicz. przez Zielińskiego.
Po pIl"zerwie Ruch dą,ży, done zwycięstwo benjaminka li Sędzia p. KrukO'Wski.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8. 22 p. p.
9. Polonia
HI. Gzami
11. Warszawianka
12. \Vis-la

2
2

2
2

Plecze linowe Wkraju

I
I

I
I

••

W ARSZAWIANKA
1:0 (O:OJ.
WARSZAWA. - Wyniik. nic
od'Powiada przebiegowi
gry,
gdyż Wa'l'szawianka była czę
ściej przy piłce i tylko dzięki
pechowi
nie poh'afiła wyzyskać swej przewagi.
Jedyną bramk~
dla Czarnych
zdobył
samobójczo
Zwiell"Z z Warszawianki, w 22
minucie po porzerwie.
Sędzia
mł!(ZD
p. Wardęszkiewicz z Łochi do·
okazje miał Sowiak i Herbstreich. bry.
Pierwszy strzelił słabo w ręce
LEGJ A - WISŁA 1:0 (O:O}
bramkarza, drugi ne trafił do bram
kI. Za faul sędzia nie chce dyktoKRAKÓW. Obie druriyny
waó rzutu karnego i zarządza wol wystąpiły z nowymi graczami:
ny z Iinji pola karnego - piłka Wisła z Nawarą i Jezielfskim,
przechodzi uad poprz« zpą.
Legja zaś z Latusińskim. LePo zmianie stron ŁKS gra le- gja miała znacznie więcej z gry
piej. W ataku nadal brak zrozumie i by)a drużyną leipszą. Zwycięnia wzajemnego. Wolno upływa ską bramkę dla
wojskowych
czas. Wynik ten sam. Wreszcie zdobył Nawro't.
S~ziował p.
uśmiecha się szczęście ŁKS. Oto Kwrzweił.
Koukiewicz tak niefortunnie odbija piłkę, ze trafia 'W swego gra- POGOŃ - POLONJA 3:0 (1:0)
cza. Wytwarza się luótkie zamieÓ
szanie - Król i Herbstreich są na
LW W. Gra niezwykle
stanowisku i za chwilę ten (!stat~i brutalna, przyczem sędzia usustrzela do pustej bramki.
nął z boiska Pazurka z Polonii
Garbarnia zrywa się do ataku, PogOIl naogół przeważała, jedpragnąc
zwyciężyć.
Strzelają nak wynik w stosunku do pIl"ze
Pazur~k łBator. Bombę Pazurka biegu glI'y za wysoki. Bramki
świetną robinzonadą wybi.ia na dla Pogoni zdcbvli: ZimmEllI' 2
Il'10. Lieróg Frymarkiewicz, w chwilę po- bi Łagodny 1. Sędziował .....
tem wyłapuje piłkę z pod nóg Ba- enna,n
tora) wreszcie nakrywką broni
strzał tegoz gracza. Napór Garbar· \ najbliższe
ni słabnie z chwilą, gdy b<lisko
opuszcza Riesner. Obustronne wysUki nie wpływają na wynik.
W najbliższą niedziel~ dnia 24
Funkcję sędziego spełniał nie·
szczególnie p. Mosiński z Warsza- kwietnia rozegrane zostaną, zgodwy, to też nie zdołał lobie zaskar- nie z kalendarzykiem, tylko eztery
mecze ligowe.
bić względów u łódzkiej publiczLódf będzie miała zn6w atrattności, która w wielu
wypadkach
głośno protestowała przeciwko nie cję w postaci meczu ŁKS. z Wisłą, Legja grać będzie w Warszasłusznym jego orzeczeniom.
wie z drużyną 22 p. p., w Kralto-wie odbędzie się sensacyjne spotkanie Garbarni z Ruchem, do ~tó
rego mistrz ligi nie ma szczęścia,
wreszcie we Lwowie czwarty mec:r
W
Tegoroczny bieg wiosenny tKS. rozegrają Czarni z Ctaco filzgromadził na starcie lq zawodników, przyczem z Warszawy wziął
Włochy akceptują
udział znany "crossista"
Puchał
c.fd. Trasa' wynosiła 5 klm. i biegła mecz piłkarski z Polską
z boiska ŁKS. przez lasek za boPolski związek piłki nożnej
iskiem i z powrotem
przez Al. ().trzymał zgodę od Włoch na
Unji. Prawie cały bieg prowadził PTO'J)ozvc.ię rozegrania m-oozu'
PuchaIski, który w bardzo dobrym rmiędzY'P!lństwowego
w piłlkę
czasie przybiegł do mety pierwszy nożną Polska - Wloclly. PN,y
w czasie 16:50,4, wyprzedzając czem
jako termin wysunęli
znacznie pozostałych. Również w dzieI'i 28 października.
dobrej formie przybył Starosta
W dniu tym Włochy obcho(Zjednoczone) 17,11,3 przed Pola- dzić będą dziesięcioletni jubilekiem (ŁKS), Deka (Geyer), Kraw- usz panowania faszyzmu i, o
czykiem (KE). Stanieckim (Wi- ileby PZPN. te'rmin tec akcepdzew), Trzcmskim (Geyer), Ber- tował, nasuwa się możność rołowskim (PKS), Sodułą (SKS), Ko- zegrania we Włoszech .reszeze
tlińskim (Widzew). Bieg ukończy dwu dOdatkowych spotkań,
a
ło 18 zawodników. Organizacja do miSJnO'Wicie IŁ reprezentacjami
bra.
WenecJi i Bolonji.
CZARNI -

ar arnia ł:ł (O:

Dwił! przgpadkowł!
Mecz z Garbarnią wywołał w
Łodzi zrozumiałe zainteresowanie,
to

piIligowany przez licz.n ych zwo
lenników, do wyrówlllania, co
mu się w1końcu udaje przez Sobotę· Sędziował p. Strączek.

też około

5,000 osób zgromawczoraj na boisku ŁKS.
~istrz ligi wystąpił w swym zwykłym składzie z wyjątkiem obroń
cy Billa, którego zastępował Joksz
Gra Garbarni podobała się ogól
nie, wyższość jej nad zespołem
łódzldm nie może być tematem dy
skusji. Lecz goście nie mają szczę
ścia do ŁKS. Ile razy na mecz mistrzowski przybywa.ią do Łodzi, t:,
le razy tracą w nim cona.tmniej jeuen cenny punkt.
Świetna gra Garbarni w polu
zdobyła jej ogólne uznanie. Gdyby z umieiętnościami temi szła w
parze i skłonność napastników do
strzału, kto wie jak by skończył
się dla ŁKS wczoraJszy mecz. Sytuacja nie była pomyślna. Począt
kowo ŁKS grał z wielkim animu·
szem i ustawicznie zagrażał bramct" przeciwnika z chwilą Jednak
gdy Pazuręk wykorzyst. nieumiejęt
ne podanie Trzmieli i zdobył dla
Garbarni pierwszą bra.mkę, wsze
rt"gi ŁKS wkradła slQ pewna dezor
jentacja I pokutowała jai niemal
do ostatniej chwili.
Osto1ą ŁKS było bardzo dobre
trio obronne, zwłaszcza niezwykle
pewny bramkarz Frymarkiewicz,
oraz skra.loi pomocnicy. Natomiast
atak niedopisywał stale.
Przedewszystkiem raził brak nie
zrozumienia się partnerów, niecel·
ne podania, a zwłaszcza nieumiejętne ustawianie się w oczekiwaniu piłek od swej pomocy. Wiele
do życzenia pozostawiała gra zedziło się

społowa.

Bezsprzecznie lepszą była prawa strona ataku, lewa natomiast
nadal kulała. Feja coprawda był
juz nieco lepszy, lecz nie odpowia
da 011 warunkom stawianym skrzy
dłowym. Br-ak mu szybkości i dobrej centry. Nie doszedł do form~'
również i Trzmiel, którego Smoczek obchodził jak chciał. Na.icięz
sze zadanie miał Jańczyk, gdy-L
lewa strona ataku Garbarni, Bator
.- Pazurek, była jedną z najlep~

bramki nft

szych części drużyny przeciwnika. Pieczołowita opieka Jańczyka
tak dokuczyła Pazurkowi, iż późnie.i zamienił on pozycl4:! z Maurerem.
Przebieg gry był bardzo ciekawy ł tempo szybkie. Pierwsze ataki ŁKS. doprowadzają do silnego
strzału Durki,
lecz GTegorczyk
niespodziewanie broni na róg niewyzyskany. Gra ŁKS zapowiada się dobrze. Nagle w 9 min.
Trzmiel źle oblicza podanie, piłkę
dopada czujny Pazurek i trzyma.ląc ją krótko przy nodze pędzi
ku bramce. Wybiegający Frymarkiewicz ułatwił mu ulokowanie
jej w siatce. ŁKS. załamuje się i
następuje dość długi okres przewa
gi Garbarni. Atak prowadzony do
brze przez Smoczka c~to przeby
wa na polu łodzian i jeśli nie wykorzystano okazji, to dzięki wstrze
miężliwoścl strzałowej napastni·
k6w. W teJ fazie gry Frymarkie·
wicz nie miał wiele do roboty.
ŁKS zdołał wreszcie wyrównać
grę i kilka razy dość groźnie zaatakował bramkę gości. DGgodne

!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Za kończenie kursów

_zimowych

Ośrodku WF. i PW.
W sobotę odbyło się w oouę
gOWY1lll
Ośrodku Wych. Fiz.
przy ul. Nowo - Targowej 21,
uroczyste zakończenie okresu
'pracy zimowej, połączone
z
Wlrę.czeniem ulCzestni.kom świa
dectw ulkończenia prrzez inspek
tora W. F. i P. W. DOK. IV,
mjr. Jancarza.
WszystJkie kursy, jak g,imnastyczny, szennierrczy,gier
sportowych, pływacki i t. d. da
ly pod kierownictwem pOi'. Wo
skO'Wicza
doskonałe wyniki,
wykazując
pomyśliny rozwój
Ośrodka.
Kwrsy uJkOIlczyło
przeszło 100 przodowni,ków ćwi
czeń cielesnych.

w

PIecze A. klasowe
W kraiu

w dniu wczorajszym odbyły się
w kraju nastę.pują.ce mecze o mistrzostwo klasy A.
Poznań: Warta Ib. - SteIla 3:1.
Kraków: Cracovia - Zwierzyniecki 2:2.
Lwów: Pogoń Ib. Ukraina
3:1. Old Boye - Grafika. 3:0.
Warszawa: Gwiazda - Skr31 2:2
Polonia. Ib. - Świt 4:1, Legja. Marymont 2:1, A'l;8. - Skra. 2:0.

Gry sportowe Tryumfu
W dniu wczorajszym odbyły się
w sali niemieckiego gimnazjum
gry sportowe zorganizowane przeł
drużynę Tryumfu z udziałem dru~yn lokalnych i Pabj. Tow. Gimn.
Wyniki techniczne były następują
ce: siatkówka. żeńska: Tryumf IKP. 80:28 (115:10), koszykówka
teńska:

IKP -

PTC 26:14 (18:8),

koszykówka
męska:
YMCA. 20:20 (6:1i).

IKP

mecze
ligOWI

PuchaIski (Legja) zwy·
cięża
biegu IaKS.-u

IWAD M~ll~[HID
,,8 IE RZI\ nT X"
ł

iako

•
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Diwiqkowe

\V

DRA D·KlnO

Ostatnie dni II

Celem Ulnozli.vrien.ia najszer$zy~l ••
warstwom obeJrzemB tego arcydzIeła

CenJJn zostgłv
zUlz·one na .Zł• 1 1!!1 i 2
U

Ijednoczons:z"yci,ża
Warszawiankę 6:4
w dniu wczorajszym bawił w

{,oazi zespół bokserów Warszawi:tnki, który w meczu z drużyną.
"Zjednoozone"
zostal pokonany
w stosunku 4:6. Poszczególne wy
Jliki były następiująee (od wagi
c;uszcjl: Brzf.:czek pokonał na pUll
kty }{ażniews -ieg-o (Warsz.), Szubiidd (VII.) zwyciQżyl Michalaka
(Zj.), Cyran znokautował w IIr
rundzie Olejnika. (W.), Stanikowski (Zj.) zwyciężył na· punkty Sno
\~,lcldego eW.) i Brzózka (W.) wygl'ał 113. pąlukty z Marczewskim
('l..j.). Ogólny wynik 6:4 dla Zjedno
l zonycb. Pozatem
odbyły się nasf~fJ~I.i:l( :,; walki towa.rzyskie: w w.
śr. DOliJiJa (Legja) z,remisował z
l3y&irym (Zj.), Layer (PKS) zwyoię
ż.~ ł JI<! punkty Roguszewskiego
(Z,i.) i J ;ti)l;:nłka (Zj.) "\V---ygra.ł przez
tl:.dluiczlle k. 0- z Włodarskim
(ł.JK~). w I rundzie. Sędziował w
rit_:~ll IJ. ~1ilsz. Organiz-a.cja dobra.

I1U,dzyklubowe ZBUJOćy

bokserskie

"Sokoła"

MTf;DZYKlubowe zawody SzNj
W sobotę odbyły się mtędzy
kuJ.bowe zawody bokserskie T.
G "Sokół", w sali, przy ulicy
l.milji. Wyniki walk były nast~PUjl!C\;:
w wadze muszej
I~rlY'wańskl II (ŁKS.) p(}ko,oal
~(J lliodekawej walce Pawłow

skiego (Sokótil, w wadze

k~u

ciej Krzywailski l (ŁKS.) zwyciężył wysoko na punkty Pfu..'L:elwika (Sokół), w tej samej
wadze Wdnlllkows,k i (Geyer)
wyrgral na punkty z Wiesławem
(Sokół), w wadze pi6f'kowej Za
jąc (G) zremis{)\,,, a t z Koiłod~ie
jem (:sokół) i w wadze półśred
niej Jaoranowski (ŁKS.) niezasłużenie wy~'rał w walce z 0sŁrowski'lll (Geyell·). Sędzio· wał

Turyści •drużyna

!1ta~.

.Jedyną bramkę

dnia
meczu

zdobył

w

drugiej połowie
Kalian z
rzutu
wolnego.
Sędziował
Po
Pietscb. Przedmecz rezerw dał wy
nik $:2 dla Widzewa.
li

-

CZLCiZ.LA-

Porażki łodzian
na meczu pięściarskim
Polonii

w ringu p. Fuks. Zawody stały

na niskim

poziomie.
bliczności malo.

WARSZAWA. W zorganizowaPu- nym staraniem Polonii drui)rnowym meczu bokserskim z udziałem
zawodników Warszawy, Wilna i
Łodzi osiągnięto następujące wyni
ki:
W wadze muszej Pasłurezak (po
lonja) zwyciętył na punkty Rotcholtza (Gwiazda), w wadze koguciej, utalentowany Zbieraki (Polonla) pokonał na punkty Taborka
(lKP), Kaimierski wYP1mktował
LeszczyńskIego (IKP), a Małecki
7remisował z Mrozowskim (Legja).
W wadze lekkiej Plernak zwycię
żył przez techniczne k. o. wilwanina KompQwskiego, w półśreqnłeJ
Czarek (YMCA), wypunktował Klimaszewskiego (Polonia), w śred
nie.i na punkty Karpiński pokonai
Stahla II (IKP) przyczem łodzianin
Z'adziwił wszystkich swą wytrzymałością, wreszcie niesłusmie q_
znano remis Kłodasa w walce z
nietwylde słabo watc~ącym Mize!
skim, który walkę t~ powinien
stanowc7.o przegrać.

Bernard Shaw: "Anio·
łOWie Pierds" dały mi ma:ximum zadowolenia. Podobnego filmu nie widziałem od wie·
lu lat.

Charlie ChapIin =

ReZysar

Howard Hugbes iwojem arcy-

dziełem "Aniołowie Piekła"
dowiódł, ta ietnieją prawdziwi
genjusze. Ten film tlietylko zachwycił In nie, ale pozolItawij
niezatarte wra~eni('.

"l\łłIDłlD\VIE PIEKłaR"
Już

wkrótce I

niespodzianek

Strzelecki K. S. kroczy na czele tabeli

~~:ew~t~~~an~tr:;~m~~h :~~~o;;i-

Plecze bokserskie

ŁTSG. ŁKS I b. 3:1 (1:1)
W pierwszej połowie ŁKS nie
ustępował przeciwnikowi i dopiero po. zmianie strOI1 zwyci~cy,
góru.ląc techniką j zgraniem, zdołali zapewnić sobie zwycięstwo.
Dla Ł TSG bramki padły ' ze strz'
łów Voigta, Francmaua i Berkmana. Dla ŁKS. jedyny p'unkt zdGbył

·

Mikołajczyk.

Zwycięzcy

potwierdzili swą do-

brą formę wykazaną przed tygod-

skowy trzecią z rzędu porażkę.
Mecz był dóść ciekawy, d1'użyny
walczyły bardzo ·ambitnie. Zwycię
zca okazał się lepszym, tak PIl'Ó
względem technicznym jak i zgra·
nia i miał znacz.nie więceJ z gry.
Zwycięstwo nie przyszło mu jed
llak łatwo. Decydującą bramkę
zdobył dla Strzeleckiego K. S. Galiński. Sędziował p. Fidler.
TURYśCI

PTG. -

l

g. 4, 6, 8 i 10.15
ftU

AL

'ANiii

__

Pająk - gra~zem

Cracovił
Znany gracz lwowskiej Lechji, grający na pozycji obroń
cy, Pająk, otrzymał już zwolnienie ze swego D1flcierzystego
klubu i !zasilił sze,regi Cracovii.
Pająk grał na nnczu z Ruchem w Wielkkh Ha.idUikacłh,
ponieważ został potwierdzony
przez PZPN., jako Rlracz Cracovii, dla której pozyskanie tego g.r acza oznacza
poważne
wzmocnienie.

Start
w
Los Angeles

KL. A.
3 11:3
2 12:3
3 2:2
3 6:1
3 6:4
2 4:3
3 2:5
3
5:15
1
3:3
3 ' 1:7

~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!:~~

usl,szrm,

O

H

2:1 (0:0).
w Pab.ianicacb
z tamtejszem PTC. ponieśli sensałłllrmiego
cy.iną porażkę. Do przerwy wynik
był bezbramkowy, a po zmianie
stron, jak to zwylde bywa na me- jest niemal wykluczon)
czu Turystów, mieli oni wi~ej z
Dowiadujemy .się
nowych
gry, a p'r zeciwnik strzelał bramki. Turyści byli lepszą drużyną, szoz.egółów w sprawie IAAF. i
nie umieli jednak wygrać stosun- przekazania całej sprawy, wral
kowo łatwego meczu.
z dowodami
Zwią.zkowi Fiń
Turyści, graląc

niem na mecz-u z Orkanem .. Zawody prowadził p. Marczewskl_
ORKAN - WIMA 3:3 (0:0)
?;a .Ili~ była .cie~awa. i ~tała ~a
dosc filskJm po~lOmle. Nl~Iele bla
kowało, by Wlma w pIerwszym
swym m~czu zdo~~ła dwa punk!y.
ProwadzIła 011a Ju:t 3:1. Zasąd, 0ny przeciwko niej rzut ka~ny i
mozllość wyrównanIa
podfiJeciło
drużynę karolewską, która zdoby- T ABELA MISTRZOSTW
la się pod sam koniec meczu na
1. Strzelecki K. S. 6
wyrównu.iącą bramk~
2. ŁTSG.
4
Dla Wimy bramki padły ze
3. Hakoah
4
strzałów Uptasa, Strzelczyka i Mil
4. PTC.
4
czarka. Dla Orkanu zdobył je Mil5. Turyści
;.!
ler dwie i Olsza.
6. ŁKS.
2
7. Widzew
2
STRZELECKI K. S. - WKS.
1:0 (0:0)
B. Orkan
1
9. Wima
1
Strzelecki K S. odniósł trzecie
z kolei zwycięstwo, a zesp.ół woł- 10. WKS.

Co

PocEtlttek

tA;

Pierwszy występ i pierwszy punkt Wimy w mistrzostwie
Be~Jlrzeczl1je
rewelaeją
tegorocznych mistrzostw jest drużyna
Strzeleckiego K. S. i Turyst'ów.
Pil.'J'wsza dotychczas nie przegrala ani jednego spotkania i prowadzi w tabeli, druga - zadziwić
może umiejętnością
grania i nieumiejętnością wygrania zawodów,
nawet znajsłabszym przeciwniIdem.
Wielką niespodzianką była poraik a fioletowych w Pab.; anicach
i wynik remisowy uzyslmny przez
WiOlę w pierwszem spotkaniu mistrzowskiem. Lecz o formie łódzli.ich drużyn nie wiele stanowczego można dziś już powiedzieć. Pew
na jest tylko forma ł~ TSG., które
po 'wysokiej wygranel · nad Orkanem, zwycięi.yło również I rezerwe ŁKS.
,
Inne druzyny mogą być spraw:
cami wielu jeszcze nIespodzianek.
lltogą zadziwić zwycięstwem, mogą zdumieć porażką. Za najpoważ
niejszego kandydata do tytułu mi
strza należy dziś nadal uważać zespół ŁTSG.
HAKOAlł - WIDZEW 1:0 (O:O)
W sobot~ odbył się mecz Hako
ahu z Widzewem. Gra jJaogół by.
la wyrównana i choć zwycięiyła
drużyna Hakoahu, więceJ okazji

"SZRnOU'U
EXPRBSS
Ret. ,Ió.. Sternberga

I

weN v r

czolowym filmie ~Paramj)untu"
prod. 1932 p. t.

dziś

Drzez radia

skiemu z terminem do 30 b. m.
Oto

Q

wykaże

Ue Związek fiński nie

swych san'kcji w slo-

sunku d'O Nurrniego, to prz~'
puszczalnie IAAF., w myśl swego statutu, UlChwali automatycz
nie dys,kwalifilkację Nunniego.
Jalk wiadomo, fińskł l!iWłązek
le1kkoa,Uetyczny na specjalnem
postanowił

posiedzeniu

UlZnać

NUil'mi~ zi' czystego amatora.
•

.'

.r: ~

•

, ."

,,

' ;;;

12,10 Płyty gramofonowe.
15.25 Qdczyt dla maturzystów
pt. "Komisja Edukaoji Narodowej"
- wygI. prof. Henryk Mościcld.
15,50 Odczyt dla maturzystów
pt. "Orzeszkowa." wygł. dr.
Zygmlmt Szweykowski.
16,10 Płyty gramofonowe.
16,20 Lekcja języka franollskiego.
16,40 Płyty gramofonowe.
17,10 Odczyt pt. "Na wiosennych śniegach" - wygoł. dr. Henryk Szatkowski.
17,35 Kcmcert muzyki lekkiej.

blnstein" - wygł. prof. M. Józefowiez.
20,15 Opera z płyt gramofonowych "Madame Butterfly" Pucoi:ci'ego.
22,30 Koncert Ohopinowski ze
stud.ia P. R. w wykonaniu Zuzanny de Meyere, laureatki II kOltkursu jm. Fr. Oh opina w Warszawie (nagroda publiczności).
Film polski opiera. się przew:1.ż
23,00 Muzyka taneozn1\..
uie na plenerze, czyli zd,iQciacl!
pod gołem niebem.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
Istotni{j mamy w Polsce piękne
Kl)nigswusferhausen (Hi35)
7.akątki, godne uti'walenia na, taś
20,10 Symfonja IX z ch {,rami mie filmowej. Ukazanie piękna
Beethovena.
kraju i przyrody jest ważuem za19,15 Komunikat izby przem.
stuttgart (360)
daniem, pl'zed którem stoi film
handlowej w Łodzi.
20,00 Kwartet smyczkowy Es- polski.
20,00 Feljeton muźyez.ny p. t. dur Oberubiniego.
Ale luk3. w te.i dziedzinie zoata·
"Tytan fortepianu - Antoni RuKalundborg (1153)
ła częściowo wypełniona. Nato20,00 Fragmenty z opery "Cho- miast życie miasta polskiego, ży
wa:ńszczyzna" Mussorgsldego.
cie stolicy z jej n1Chcm, gwarem,
Strassburg (345)
w napięciu dynamicznem nie z.oPrzy a.kompanjamencie
20,30 Operetka Audl'[tna "La stała · dotychczas w fihnie uwzg'ęd
króla walca, mistrza
Mascotte".
nione.
Bukareszt (394)
Dopiero film rei_ A. Forda "Le21,15 'I'no fortepianowe Schu- gjon ulicy" obrał sobie za tło WłM
oficer gwarc'lji
mana. _
nie ulice Warszawy.
carskiej
SztokhOlm (435)
Boha.terowie filmu wi~kStą, ezęM
19,30 Opcra Wagnera "Lohan- swego dnia spędzają, właśnie na
grin".
ulicy....
Budapeszt (550)
Są to sprzedawcy gazet wiel19,30 Utwory Ravela. (.,Grobo- ka, szara, nie"\\idoe7.l1:t rzesza, bę
wiE'('. COllperina", Walc. Koncert dą·~a. nię,iako symbolem mia.sta..
i rozkoszna
fortcpiaJlowy, Bolero, Obrazki z "Leg'Jon ulicy" będzie częściowo
przedstawicielka
wystawy).
drg'ają~ym filmem żywej Wars7.!I.sex - appealu
"
• • ' M $ : _ wy ... Uwzgl~dnia on w dużym za.kresie również i tłnm. 'Tylu !lcen
JłNNY
zbiorowych, co w .,Legjonie llIicy"
nie było bodaj w żadnym z dotych
czasowych obr3l1"ów krajow:rch.

JANA STRAUSSa

IWAN
ETROWICZ

$

ON

w kraju

najweselsza pokojówka
jako

W Inowrocławiu gościła. u ta.mtejszej Goplanji drllżyna pięŚCiar
ska Policyjnego It S. z Katowic,
która odniosła zwycięstwo w stoliunk.u 8:6. Drugi iWÓj meoz PKS.
rozegrał 'W P0zna-mu ? boks~rskll J
tlrll:Ly:l1ą Wal't)'. $4}v.uc:r pokonani
zostali w ~ÓJn.Y111 stoiilunJ;rtl 8:11.
W Krakowie d:rużyna pjęaeutl.'
ska W IHVI:'Jll rozeg-rala dl'llrtYllowe
r.<l"-ocly 7. N:1przoclcllI (Lipiu}') bij:lc .:ości w stosuuku 10:4.

KOCHAnKOWIE
w filmie

łtZemsta
łłietoperza"
Wkrótce w Łodzi

Biegi naprzelaj
Ul kraju

W niektórych scenach bierze uLwów. Odbył się tu doroczny dział PD kilkaset osób, m. in. zaś
bieg naprz~łaj o nagrodę "Wiek~l przeszło 300 zawodników startuj,
Nowego" na dystansie 5 klm. Zwy w sfilmowanym ttli,~'mym bie.!?'U kI
l'ięiył Sawaryn (POgOl)) w czasie larskim.
':ł4, min. 205,
MNO_
Wara%awa. Bieg na przełaj o na.grod'ł "Wieczoru Warszawskiego"
zgroIllild.złł M
atarcie około 300
zawodnik6w. DystallS 2500 rutr l'
Ze!polowo zWy'ci~tył AZS. zdoby
wając 562 pkt. pned Orłem 49:pkt. Indywidualnie odniós1 zwycit i
:Itwo Kużmicki (AZS) w <'za!!;
8 miu. 36,8 sek. przed Jlarw.ew
~1,i1u i Jaworskim-

_Wf ,....

18 lV . -

n ś lEI WIE H

I•

;,GLOS

PORANNY" -- 1932

nlJ-tanllepiej-eJ- iił~oŃii

WtOdli, Północna

I ..
Pierwsza polsBa 100·proc. muzuczna BOmedja

kupuje alę tJlko
w
NAJSTAR5ZEJ
FIRMIE

]

tel. 107·84.

•

Egzystuje od t865 r.

UWAGA: Czerwon6 wina naturalne dla cukrowo.chorych oraz oryginalne wina palestyńskie "Carmelu

Dźwiekowe Krno-Teatr,

DZiś

ODEON

i dni następnuch.

CHLOPCY

Przejazd 2

,

WODEWI
Gł6wna

1

Nadprogram:

Dźwiekow,

,

Kino-Teatr

Nadprogram:

RIPOLI N

Akcyjnej

najle sza

. . robił

"mjtr

I

.. d.......

Łodzi

Przewodniczącego.

KUPCY

--

zyjnej,

8. ROlIpatrzenie i Zatwierdzenie Bilansu oraz
Rachunku Zysków i Strat za rok operacyjny 1931 i udzielenia Zarządowi absolutorjum,
4. Bud~et na rok operacyjny 1932,
6. Wybór Rady Nadzorczej,
6. Określenie wysokości wynagrodzenia człon
ków Rady Nadzorczej,
,. Wolne wnioski.
Pp. akcjonBrjusze, tyczący sobie WZląC
udział w zebraniu winni 7 dni przed temże
złożyć sWOJe akcja względnie odnośne zaświadczenia instytucji bankowych w Zarządzie Spółki
Łodsi.

Po

którzy poleca.ją
swoje towary

UJ ,,6ŁOSIE
I

PORAnlMJ1"

--nie

.r ~

.'

.'"

j

-----zmnieJszenia

.'~

li N
dębowych

n. WBUłtBERGR

Piotrkowska 38, tel. 148-82.

Upraszam o wcześniejsze Zaopatrzenie si~ w mac~. Wszelkie zamówienia
odsyłam do domu. Maca i milka
znajduje się w firmowem opakowllniu

Cena konkurencyjna I

me-

,~ '.

, " ,

-'.

bardzo tr.nio do sprzedania.
Ul. Mielczarskiego 24, m. 5. 48-7 WPROST od g08podarz& do wynajęcia od zaraz pokój frontowy o
.2 oknach, frontowe wejście, na
POSADY sekretarki, korespondent biuro lub skład. Ul. Nawrot 15.
ki wzgl. pracy na. godziny poszu872-2
kuje rutynowana korespondentka
polsko - francusko - angielska :ma
jąca stenografję. Oferty !lub: "Sa.- POKÓJ umeblowany s telefonem
modzielna" do "Głosu Porannego". dla. pojedyńczej o8oby do wynaję
Telefon: 162·99.
826-15 cia. Tel 163-50.
5849-1

l

CEnTRAlnA ŁADowniA
TELEF.

WEZWANIE

TEL. 205·21
Ul.
I DOSTARODBI~RAMY

CZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.

KILlNSKIBOO 118
Dziś

PRZEJAZD 1. TEL. 133·72 i 209·87

Wspllniały

i dni nast~pnych (
1000/o-wy film polski p. t.z

iebezpieczny

Zarząd

Towarzystwa AkcyJnego Manufaktury , Wał·
nlaneJ "HUGO WULFFSON" w Łodzi
sawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 1932 r. o god,;. 6-e)
po poł. w lokalu Zarzlłdu w Łodzi, ul. Piotrkowska 78,

Raj

odbędJie się

W rolach głównych: M. Mallcka,
Adam Brodzl.z, B. Samborski
Ned program: Dodatek dtwiąkoWJ
Poc.~tek seansów' w dni powl ..dnle
o g. 4, w soboły, nied.lele I §wl~ta
o g. 2. Ostlltnl seans o godzInIe 9.15.
Na plorwszy seens wsaylłkle mi.jl!loft
po 60 gr.
NlIstępnr program.

zwyczajne waln. zgromadzenie akcjonarJusz,
& następującym pOr%~dkiem dziennym:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok operacyjny 1931 i udzielenie Zarz~dowi absolutorjum,
2) wybór członk6w Zarządu i Komisji Rewi.y)nej na
miejsce ustępujących,
3) budtet na rok 1932,
4) wolne wnioski.
Akclonarjusze, życsąey sobie prr:yjąć 1Idział " walIlem zgromadzeniu, winni zgłosić swoje akcje w biurse
Zarzlldu na 7 dni przed terminem zgromadlłenia.
1342-

POWIELAniE TEISTOlU
W DOWOLNYCH ILOŚCIACH, WYKONYWUJE ULEPSZONEMI METODAMI,
SZYBKO i TANIO

BIURO "IRENIT"

~M I LJ O N"

PIOTRKOWSKA 89 Tel. 223-38

=,

I '
Gl
P
•
.kle I domI
m esu~o~na - ~su orennego ze W82~S
datllaml wynosI w
4.60,
odnol!lzen e zalll'arilcQ - zł. 9. 4OgroB·f. z l)l'Icay lIa pocztf'wa w kraju - 2:_ t'.

Ło~1Ił ~

~

Rpkopisów redakc]'a nie zwraca
łt

NA

WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOb'CZANIE
AKUMULATOR6W

[UHI(HHIAl. ~~M~lInJKI(~~

Redaktor: Euaen.iusz Kronman.

Ifl. 205·21.

•••

poleoa

Prenumerata

~i,K:lt~~~A

RRDIOWYCH
SRPlDCHODDWYCH
(lJOTOCYKhOWYCH

NAJLEPSZE CIA ')TKA

.,

ol ca
p e

macowa

cod.lennie §wlela oraz
snana ze .
swej dobrOCI

AKUPlUbATORó\V
lóDI
PIOTRKOWSKA 167

gr.
",

filmowe.

znają

obrotów

~o

aktualności

seł

2. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewi-

w

farsa i

Mąka
.'.

rzeJaz

KREDENS l 12

dziennym:

wystawa!

Imaszvnowa-PejsaChowa
M A C A

najlepszy lakier do drzwi, okien,
mebli, podłóg, wanien i t. p.

Akcjonarjuszów

l. Wybór

ŁO z,

Ił I P

Walne l~roml~l~nie

Szampańska

SKlaRD FRRB i bRKIERów
ALEKSAnDER
millER
i S-Ba
' d' P
. d 4
.

podaje ninieiszym do wiadomości pp. Akcjonariuszów. że w dniu 28 kwietnia 1932 r. o
godz. 4 po południu odbędzie się w lokalu
Zar.lądu w Łodzi ul. Sienkiewicza 82:

następującym porządkiem

Wspanleła

tempo gry I

Ceny miejsc na pierwsze l!Ieense znacznie znitone. Pocz'ltek .eaM.
w dni powszednIe o 4-ej, w soboty, nied.iele I święta o 12-oj.
Nllstępny program KEN MAYNARD w filmie .Ostatnie 2 minuty'

Cudowny film miłośei i poświ~ceni8.

• Eiti w n i · a"

I

kr610wa ekranu

melodje i śpiewy I

NIebywałe

ZARZĄD

Włókienniczej Spółki

gł6wne):

BEBE DANIELS i John Boles

Przepiękne

Zielona 2 I 4
Dziś i dni nastepn,ch!

~om[ln!

I\LOWAnł
W roli

"

"

P. I.

Wrolach głÓwnuch: Adoll Dumsza, Kazimierz HruBowsBi, Władysław Walter I Zula POgorzelsBa

DlwięBowa.

KOmedia

dlwięBolUa

•

Ogłoszenł~a

za wierllJ milimetrowy 1-lzpal t JWy (strona, sIpalt): l-sza strona 2 zl.l Reklamy tekstem
redekcyjnYID zł. 1.50; w tekśc'~: l: %8stllleteniem miejsclI na stronie od a ao 7 wł~cznie 60 gr.
bu ustr.eienia mieJsca 50 gr., nll-ie.lanll od strony 8-ej do
tekstu 40 ar.1 nekrololli 40 gr. Zwyczajne
(l!Itr.l0~lpa.lt! 12 lir. Drobn. 15 a r•.SII Wfras, najDln~ejs.e o~loszenie zł. 1.50. Posz~kiwan~e pracy 10 gr. n w,
rlll, naJlDnleJlle zł. 1.20. Oałoszema l':IIl'ęczynJwe I siUlubmowe 12 zł. OgloSlliemll IIIlDleJscowe oblicZłlne eą
0500/0 drołal, firm SlIgr, 10())lo- Za og!. tabell'rvcr:ne lab fantez. dodlltk. 5fYJ/o• Og!. dwukolor. o 5(fl/o drołe)

Za udawDWwo .i'aaa ~. W.xdaWDi.oa .uf a <MU. 0<J.p.: EU.2eu,iu.a& Kronm.an-

końclI

W <1Nkami

ył"Mi

&kb.1ka 101

