nr. 169,

laódi,

10 czerwca 193Z r.

'oniedzlałek

Rok IV

Oplała pocztowa uiszezona ryclIlłem.
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BrcYb. Kowalski

odroczenie odbycia kary

ACfbi&kup marjawicki Kowalski
&J{aZlll11 na S lata włędenla wniód
do młnlstet'8łw1a sprawiedliwości
prośbę o OOrocunie odbycia kary
dołączając
świadectwo lekarskie.
Ministerstwo przychyliło się do
pr~by
Kowa19kiego, odraczając
termin POZJIOCl.ęcla kary do 1 listo

LONDYN, 19 VI. Z WsszYlIlg
tonu don'as'zą,
że
prezydent
Hoover na wiadomość o wkła· ,
dzie (, mocarstw w sPrawie zawieszenia spłat reparacyjnych,
ma zamiar zakomunilkować rz.ą
dom państw eUll'opejs·k kh, że
Stany ZJednoczone są ze swej
strony gorowe nawiązali rokoWaJda w sprawie ułatwień spła
ty długów wobec Ameryki,

pierwszej r&-

WASZYNGTON,

19 VI.

"-

Płk. Orove miał bycS deportowa- W zw~ku J konferencjl\ w Lo
ny do więzienia na wyspie. Wojska za'DlIlie, rO~'PU'szc.zono w Sta-

na wieA~ o tern zrewolto- nach pO~08k~,

te prezydent
trzy aerodro- H
~..
ł
i t ped wlec któ
miał prze
oover relegra'1 lczm6 wyrazi
my
or o
,ry
od
~..
.
wieźcS płk. Grove'a do więzienia, Z4{ ę na '""""lęcle w CUl.'lIe kon
podejmując walkę :& odchiałaml rzą feTeIIl(lji sprawy rewizji dł~óW'
dowymł.
wojennych. S'Prawa la miałaby
wały Slę, opanowały

Wzruszające sceny między

WASZYNGTON, 19 VI. Kan ..
dydat na prezydenta StanO'w,
obecny glllbernator stanu Now,.
Jork, Roosevelt, ost.ro krytyk.uje dzialalność obe<lnego rządu
w artykl~h dzlennikrursJdch.
SzczegÓ!!niej RooseveLt potlllpia
pomykę w spraw l dhl"Ó<W wojennyoh, twierd:zl\l.l, fe ...o1:J.eoołe
Amer:v1ta stara się pod~zeć f1
nansowo Euro'P~. nic baCiząc na
swą cięfką sytuację gQS1podar-

powziął uchwałę,

wymierzoną

przeciw rządowi Papena.
Wedle brzmie:nia ulChwalycechą nowego rządu Papena
jest jego zależność od narodowych sOICjaUst6w. Rząd, kt6rego moclo dawcami są narodowi
socjaliści, nie może liczyć na
ludo
PopaTCie bawarskie.l· Tlart.J·i
"
wej, kt6ra zaJmie wobec niego
stanowisko rzeczowej opozycji.
Rzesza niemiecka _ wedłu,g

BERLIN,

dotyczących
wbezp~częnia

19 VI.

(PAT). -

Z Niemiec zachodnich nadcho~z.ą w dalszym ciągu wiadomoSCl o krwawych
walkach ko-·
mUllisŁów z hitlewwcami.
W miejscowości
Hagen w
Westfalji miala wczoraj miej.
kI
sce lllezwy e
zaCIęta b6jka
między oddziałem hitlerowc6w
i komunistów. Obie strony uzbrojone były w palki gumowe.
ba...,<Tfiety i rewolwery. W czasie

I

brzmienia uchwały - istnieć
l-alko ......,,'l·ązek
krwawe.i utaE'Czki padło wiele
mofe
tylko
n
pa~tw na zasadach federa~. strzał6w. Ponad 40 ()86b odnio
nycK
slo rany, w tcm pięć cię2kie.
Widownią poważnych

zaJ'ś~

i jego

ko

na rozprawie

potwierdził
może

ś\riadczył:

- Jeżeli ci dotychczas mówiłem
że cię kocham, to słowa te słysza.
~ tylko ty, a zresztą nikt. Obecnie jednak mówię i niechaj cały
świat słyszy, że kocham cię i Ze tyl
ko ty jesteś w mem sercu. Jest to
wielka różnica, bo obecnie słyszy
mnie cały łwiał.

I

OskarŻOtty wstał i ucałował jej teJkruni. KiLku policjantów od·.

rękę.

Pani Matuszka,
~zła z sali.

niosło rany. Brunatny dum zo-

szlochając wy. stał przez poAf'Cję obsadzony.

Matuszka po wysłucbaniu wyroku skarJ;ująeel!o oświadczył:
- Melduję posłusznie. Jestem
zadowolony...

R6wnież z M~11lI1Cji nadcho-

dzą wiadomości
o za'burze..
nialCD, podczl11s kt6~ych poważnie.rsze rany odniosło siedem
osM) ..

a. wiecu pod golem niebem
policja

zaaresztowała

Jak już itonoslliśmy, komitet
strejkowy, który urzędował w sobotę wieczor~m w lokalu klasoł!
wych związków, postanowił zwołać na dzil'ń wczorajszy na godlZłGdy późną nocą obwieszczono nę 10 rano do sali KinQ Oświatorezultat głosowania, powstało nie- wego na Wodnym Rynku wiec
słycbane wzburzenie. Po upływie strejkujących włókniarzy. W zw!ąz
wyjątkowo krytycznej
półgodziny ku z tern komitet zwrócił się jeszuformowały się nieskończone po- cze onegdaj do starostwa grodzkie
chody, które powoli opuŚCiły teren go z prośbą o zezwolenie. Władze
ł pomaszerowały do swoich obozów administracyjne w ostatmej chwili
za miastem. W zamieszaniu setki odmówiły jednak wydania zea:wowyczerpanych fizycznie ludzi. pada lenia na odbycie wiecu, tak, Ze zo
ło bez przytorąDOŚci. LiCtLni aenato stał on z samego rana odwołany.
fOWie ze łzami w oczach, ściskali
O' malem zainteresowaniu akcją
I'ęce
nieseczęśliwym
weteranom, prowadzoną przez komitet ŚWlailwyjaśniając im, Ze przyjęcie usta- czy fakt, iż na wiec przybyło og6wy pociągnęłoby za sobł ruinę ą- łem zaledwie dwieście robotników.
~kańNdej walut,.
. ~ .;.
- oni drzwi kina zam.

Porażka W

BERLIN, 19 VI. (PAT)'. ....- Hindenhulf'ga,
a
w MOOlachjum kon sprawy reformy
gres bawarskiej pa'r tji ludowej od bezrobocia.
ObradująlCy

KOlIlgres doo:naga się od rząc'ZEl·
du Rzeszy zlaaodzenia zarzą- była KolQnja.
Roosevelt domaga się, by dano
,..
W czasie likwidacji pochodo 7ll'Ozumłen.la Europie, WJ din- dzeń nadzwyczajnych, zawargi wo.fenne muszą być płacone. tyc;h w dekretach prezydenta du demonstracyjnego sztmm6.
wek hit.1.el'owskilCh
doszto do
bójki między hitlerowcami •
boj6wką "słahlhelmu". Na oddział policjantów, kt6ry lik widowal pochód narodowych socjalistów, rzucano z okien "bru
oskarżonym
żoną
natnego domu" krzesłami i bu

Podczas tego okrzyku Matuszki,
ten fakt,
to udowod- zamknęła jego żona, oczy i zachwla
nić.
la się, trzymając się tylko z truNajbardziej dramatycznym mo- dem poręczy. Woźny podaje Jej
mentem w ostatnim dniu rozpraw krzesło oraz !nklankę wody. Na
sali panuje grobowa cisza. Matuszbyło zeznanie żony Matuazld;
Oboje, pani Matuazka i oskarżo- ka patrzy miłośnie na swoją ŻOt1e.
ny, przez cały czas ~kali, nie mo
Na tem zakończyło się przesłu.gąc pohamować łez.
chanie żony Matuszkł.
Po zeznaniach swej żony Matusz
ka wstał i donośnym głosem oMatuszka

nadmieniając, że

rzą-

dem Papena

się stać centralnem zagadnieniem konferencji w Lozannie.
O·b ecie
Biały Dom ~Iasza kategoryczne zaprzeczenie te.i pogłoski,
która najwidoczniej lansowana
jest przez nieznane elementy
polityczne
dla jakichś
tajemnych celów.

zoslanił!...

l'Iatoszka

NOWY JORK, 19, 6. (Tel. wł.)
Po czterogod7JiDnej dyskusji, senat
amerykański odrzuCił w nocy usta
wę o wypłaceniu weteranom 2,4
milia'1'(!l dolarów. Podczas decydu
jącgo posiedzenia setki weteranów
zapełniały galerje i trybuny senatu, a dziesiątki tysięcy czekały na
decyzję przed
Kapitolem. Ni8slychan') D8,pięcie udzieliło się całemu
miastu. Policja była przygotowana
na najgorsze. W. pobliżu Kapitolu
ustawiono oddział marynaI"Ly, ale
w ten sposób, by zdenerwowane
tłunq nie widzia4r i~
,

popierającym

Kandydat na stanowisko prezydenta Stanów
jest kategoryczny

LONDYN, 19, 6. (PAT). Z Sant
'Jago de Chile nadchodzą wiadomości, że wybuchła tam nowa rewolucja, trzecia z rzędu w ciągu
d7liesięciu dni.
Podczas drugieJ rewolucji utwo
rzył się rząd liberalno - socjalistyczny, z przedstawicielem ugrupowań umiarkowanych, b. amblł8ll'
dorem chilijskim w Waszyng!onie,
DevilIa, na C7lele.
o iJe państwa europejskie dojPierwszem działauiem nowego dą ze sobą. do porozumie:nia w
rządu było aresztowanie komunłzu
kwestji rą>alracji.
jącego szefa lotnictwa, płk. Gro-

Proces pJlZeciw zamachowcowi
Sylwestrowi Matusz.ce zakończył
się, jak wiadomo, wyTokiem, ska·
zującym zbroitnlar2J~ na 6 lat ciężkiego więzienia, które będzie ohostrzone postem I twardem łOZem
każdego 31 grudnia i 30 stycznia.
Po odbyciu kary Matuszka ZOo
stał skaZllłny na zapłatę oo87ikodowa11li.a kolejom austr.iackim w wy,
sokości 4,199 szylingów 72 gr.
Areszt prewencyjny od dnia 2 pai
dziemika ub. r. został zaliczony
na poczet kary_
Sensacją ostatniego dnia procesu
było oświadczenie Matuszkl, który
zakomunikoWi3ł
obrońcy, I.ż znajduje się obecnje w stadjum przemiany seksualnej I wkrótce zostanie kobietą.

Rezolucia,
bagnetr i rewolwe"
w walce z hitlerowcami i
ich

Europa musi placiel

Rewolucja na rewo-

lotm.icz~

.
cia

NiemcJl nie bedą · "łacić, a Sł. Ziednoczone nie
cllca nic opuścić z długów wojennych

l*!da.

Lotnicy chilijscy w obronie swego szefa

."

bez

uzyskał

;~~~tóry był duszą

=

"0 "roczu
1=1 Tel.
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~
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CI

5 włókniarzy, w tern 2
komitetu strejkowego
knięte. poczl3li

spokojnie rozcbo.
do domów.
Przed kinem pozostał jednak
tłum, złożony z około 100 włóknia
rzy, którzy naskutek apelu ezłonków komitetu strejkowego rozpoczęli wiec pod golem DJiebem.
Skc.nsygnowana policja rozwiąmła jednak
szybko nielega1ny
wiec. Po pewnym crr.asie włólmła.I'ze ponowili próbę odbycia wiecu
na terenie plantów na Wodnym
Rynku. Do zgromadzonych przemó
WIił jeden z członków komitetu,
stojąc na ławce. Oddział policji
rozroszył znowu wiecujących. W
czasie rozwiązywania 11Ii.edozwolonego wiecu polic.ia- zaaresztowała
5 róbotników_ Wśród . nicb podobno znajduje się dwuei:" Itzłonków
dzić się

i eranÓw

1

członków

liomłtetu streJliowego.

O godzłnłe 3-ej po poł. miało
OdbycS w lokalu OKZZ. zebranie
delegatów fabł'ycznych z przedstawłcielami
komitetu strejkowego.
Zebranie to jednakte do skutku nie
doszło. Należy zamaczyć, Ze podczas obrad zebrania delegatów mia
la być poruszona sprawa przekaza
nta kierownictwa akcji etrejkoweJ
związkom zawodowym.
Dziś rano od~dzle si~ w magistracie pod przewodnictwem wiceprezydenta Rapalsklego ponowna
konferencja z mlędzyzwlą.zkową ko
misją robotników sezonowych. Jak
się dowiadujemy, sezonowcy umle2
nUi przerwanie trwającego strejku
od rezultatu interwencji w magio
stracie.
się

__~t____________________________________~20~.~V~I.~~..~G~L~O~S~P~O~ft~AN~N~~~~~19~m=~______________________________,______~_r,
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Z mImętu zmiellJl)'ch szans j.)apiel'owemi formułami
ule- IdóNł weszła w krew yankesom BrUninga, I obeclnie uległo t YI-l1l3IC'lY to Jll'zedsięwzłęć l'Zl3dko
politycznych, z pod g,I'UZÓW wa ezyć świat z gospodal'Czego kry ł tcrl\iZ nie pozwala Im zmniej- lro slInlt'jszemu potłkreśleniu. mozolnych.
lących się kanonów ekonomji, zysu.
sZJ~ .,standa.td of life", sto- Mianowicie
Niemcy grożą, te
Mimo, ii w Stanach dominuje
z chaosu narad, kongresów, poA Stany, ten Szajlok
n aro- ~ na stallowf ~łu rozl'óżnlł1ją- nie będą spłacać swych Iicznye}l oplnja, że skreślcnie dłu~ów po
rozumień, układów i paktów, dów, który ztcUlUl'Owawszy ~ó' (C'm o!lmie.nnJ' eh,aJl'aktel' rena- prywatnych długów, póki ni... ciągnęłoby za sobą skreślenie
wyłoniła się konfel'eucia
10- ry złota, dusi się telIRZ nod ci~- , aeli i długów wo,łennych, l • uzysknjq skreślenia l'eparacji. repPk"ft'Cji, co znowu umooUwi·
z-aiiska.
żarcm lO-mlI.lonowe.• arm.li bd f t::go łytułu9 wstrzymują 81ę od
Ro!.a Francji i Anglji je8t nad loby zlllesit-'1lie ograniczeń I daZrodziła się bez entuzjazmu, l robotnych, hOl'enda~nego defi- wzięcia udzlaru w konfel't'ncjł. wyraz
trudna.
Uzgodnienie lej powrót eałe~o świata do
bez wiary w je., zbawcze skutki, / cytu budżetowCf(o, pretensJi in·
Stanowisko
Niemiec
jeSt l. wuch &p~eeznych stanowisk, zdrowia, Jednak Hoover, ktÓl'ew dziwnym okl'Csie dzie.towym, walidzkich, a nadewszyslko hc- wszystkim dobl'7c znanę jesz- Niemiec
i Stanów Z.tednoezo- go kD(lenc,la wy~asa w grudniu
kiedy świat a,IOO uczestniczy w overowskiej teorji "p.I'os~rlty", cze ze stanowczye.h deklaracji nych, wie1'2yciela
i dłużnika, r, b., nie chre wziąć na swe
,iakie.lś konferencJi,
albo się
'
"~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _III!
barki tak elę'lkj~o br7,cmienla
tło nieJ przygotoWU.1e; zrodziła
odpowiedzlalno~cl I na1'8zić się
się przy boku zbankrutowanej
na gwałio,wny sprzeciw !zby de·
konferencji genewskiej, 21 któI pulowanych; w len s/po8Ób o~
rą, ku )}Nel'ażcniu optymistów,
,Zaopatr!7. się na upalne dni
) ppod&l'CZ8 świata, Stany Zje·
Mac Donald związał D!ł1'~dy 10l dnocwne, powstaje aadał szty-

l

Jesn dbasz o zdrowie i wvdainoSe pracy
entyl

zańskie.

Została powołana

do

życia

w
preeeden

czasach, nie mają.eych
8U w dzie.łach świata,w ~t3sach!
gdy statystyka,
ten tragiczny
epos lat ostatnich, nieubłaga
nie wskazu.le, że wartość pieniądza wzrosła w ci~ 3 lat o
35 prOlC. na całej kuli ziemSkiej,
a suma obrotów handlu świato
wego
w tym samym
e.zasie
7iImlie.iszyła si~ o 40 proc.
W takim
momencie, cały
świat, .tak długi i szeroki, uekał niecierpliwie
na
wielki
tłzień 16 CC'.erwca, by z ,przeraże
niem usłyszeć II ust Mac Donał
'da, okrutnie beznadziejne 810'wa: "Cały świat i system zała
muje się nam pod nogami". I
łJale.t nie na pOOieszenle, tylko
wezwooie do szybkiego ratunku, póki .jeszcze czas. Ten brak
ufności u twórców konferencji
2araził cały świat Jadem sceptycyzmu. Konferencję traktuje
flię, jako formalne stwierdzenie
rzeezywi.słośei,
iako prawne
sformułowanie nasze.i tyciowei
kwadratury kola.

owy

i

or

wna

ł

A

Sprzedaż

wszelkich aparatów
zelektryfikowanych n a

W

SklBpiB ElektrownI,

elektr:vC'znych i

r a t y i za

Piofr~owska

radjowych

gotó"kę

115, felef. 134-42

WSZELKIE POKAZY NIE OBOWIĄZU.!Ą DO KUPNA.
. .______. .__________ . . . . . ..m__. . . . . . . .__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

si~

do koniecz

konieczność

zmiany stanozachodzi, choiby
! (Uat~o, Iż wszystkie państwa
llłu~nicze ~otowc do zTZ<'czenia
I'li~ swy<:h bczpośl'ednich aURU'
itów, nzn,LeŻDlają zapłatę rat
moratorJum Hoovera od zapła
cenia Jlrzez Nieme.' sum repw'a
cylnych.
wjska

Koszt zużycia prądu w ciągu
godziny wynosi 2 do 4 groflzy

nie nagina

ności życfowych.

Słnnów

Narazie FI'anr.la i Anglja 0do rClOłurji, zawieszające.t
wypłaty
na ('zns
tl'T'!1jmia konferenc.ii, który f 0'1'mainie .test ograniczony t~rmi
nem wy~aśnięcia mOl'ator,tum
Jimmy Walker, burmistrz największego miasta świata, łapowni . . Hoo\'era, t. J. dniem 1 lipca. F~lktyezn i e jPdnak nie .iest praw
kiem i bohaterem afery korupcyjnej
dopodobne, by konferenc.1a poJi'lllilllY Wal/k er.
Burmistrz wił rzekomo w podró!y po.ślW:>- na Ju.\snsową eSkapad«) do Eu- 1l'\\'3ła kl'óre: niż kilka mlesi')największego
miasta świata, nej w Meksyku i wskut-e'k tego "opy, skoro kasa miejska nie ey, zwłaszcza jeśf.i zesłanie zre.
burmistrz, o którym bez prze .. wiel'u szczegółów nIe mo4nn by wypłaciła ani centa. Zastana- aUzowany ,)lan M,ae DoaaJda,
sady rZec moma, źe
jest jed- lo wyświeUić. Jimmy W&lker wiała .ię nad tern prawie ('ala
polącunła J}l'ojektowaneJ mi~nym z najpopuLarnie,i5zych lu- pozosta? przy sW'o im lUnędzie. prasa am~rykaóska.
do wcilp , J'-o
(bynaJ'llclowe.1 kGJ1ferenejt ekS'!ale I ]'akkolwjCJk ]'e"o
dzi nietylko w Ameryce,
..
-"
I 00 się ok aZ'uje?
na całym cywilizowanym g~.o bystroIŚć UlmY'slu,
d:lealtelroePrawi
ł
drÓŻ W lk
Ilomiezne.i 2 konferenc.ią Ioznńnerja itd. zyskiwały nadal poe ca Ił po
a ~NI I skif.
bie ziel!l1JSlk im,
klask tłumu i UJŚ.mfechy kobiet do E11i1'opy finanso,wał ..amo~ny
Skąd ta popularność?
_ to jednak cora,z ~yratnjef pI'Zemysłowiec
lWle.rykallski
Węzeł J(ordyjski krzyżu~ących
Jimmy Walker stanowi W5pa można było dostrzec, że macki r mr. Smith, któ~y wręczył bur- &ię potl".leb i interesów z pcw·
niały tY1P rasowego mężczyzny. korupe.ti ogarnęły n.ietfłko po- mł8~'i &wo]e CZf'kt na 'u- nością nie zostan'e radyka'nłe
"Całkowicie storpedowaliśmy
W k8lźdym cadu eleganciki, u- szczególne re~Ol-ty gospcdnrki mę 10.000 f]oJarow.
pr.zcci~ty; o wicie Larcb:ic J)1' 3W
konferencję, przed powołaniem grzecz:niony sŁał się z biekomuna'ne,i Nowe~o Jwlm, lecz EÓ \': paln ,~~th j~t a~r.nt.em dopodG'bnc fe,,,t, że bN1l.1tl po&l:ł
,jej do życi,a"
powied:z.iał giem lat bożyszczem kobiet i u .. do(!jeJ'ał.y takle do crabinetll su.
•
...
'j • qOltab e ~","dI. Company"
.' wiona IJrolongala
JU()I'l1tm'jum
Słimson w pr~ddzień Lounny luhieńcem wsz}"Sllkich miesZlkań m~o bUlł'Illistrza.
10warz.:v-t""a sŁoJłłcego
w bh.'
._
Jednym z najwję.k8z~b atu- l>kk h stosunkach handlowych l IIoovcra, lecz bez utlzłul'll twOI"
Rzeczywistość potwierdza
to ców miasta, którego .jelst wlooa
rzem.
tów,jakim operują prncl",,"i. z Ulzędem hurmmtrza. Walku cy i wbrew je~o woli.
lakoniClZlle zdanie.
....'l· 'vv
n"a 1n
-era j ....
t Uh.._1--",id sj~ okv.a 'o - jede.n z
'N'
'.'
h na,h'lei,\
Os,
t
a1mie
lała jednak Z!l80 uły ey n.n.IVt\.·"
.,~
J"'~"
~K
v..l
lenUl .Da.lmIIlCJSzyc
Konferencja bez Stanów Zje(}
horyzont powodzenia _ Jimmy Z<lnrzeczruny fa.kt, te ten oatat- C~8'k6'111' :oa 3,000 dolarów zrea·
I'
f ~l. t
P a .. by 'OIDferenc.ia lozańsl.a pomyśl
DOICZOnY'oo .fest kadłubem
bez Walikera. Coraz głoŚlIliej zaczę ni-,..przyjął w cbsJra:kterze bur- IZQWl!l1'"
(\J.U e ........,y u w
fl w
głowy, .tesł beżsiInem zg:ro108- to szeptać, a potem
mhtna
"mnleńJd
prezettdk
ryłu.
Prte.MlJahany
w
t.
l
'tn
kle·
ni• .J)Dlatwłla te sprawy, (1Ia któodezwała
'dzeniem polityków, U8iłująeych się p,ra,sa, podnosząca
pewne kwcclc 26 tysięcy dol8:)'6\1'.- DUDku Wal1rer rasł'"lłlil' aię nie- rreh U)!-taia zwołana. Jsłni~je
od Pe'WOflIRO pamięci...
i'wierdrl\f) ~-tońcu. znac.znie poważniejsze pra,w dozarzuty natury mater,łalnej prze W IlibkeJ' przyjąl
ciw "wlełkiemu hU1'mlstrzowl". banJkiera mr. Sisto wspQmnkwą ża CIekł oaQ1D8l
od Jedne,Q pot.ohieńsłwo, .ł..e na ..ku tek aPocz.
fa,ko dar koncemu
fa- Zł' , ~~
w mJędz~łe
Pierwszy
z~rzyt
zaUlW1l!o.no l: "'ot"',
...
",,-_J
_.I:
W a.nama wfmtur fwil!lł ()b.ięły łu'yzysem
o 4,
przed trzema laty w czasie po· I- 'cznegoG wo~ów c1$aroW}1'(\h, pJ"!, ....I' ... O"łI"Ww nn.
Dziś poru ostatni l
~o!/tllni~ ~ię w odmf!1 nowyth
bytu w Nowym JOl1ku nadbU/r- I' II. ,,Paf11181tn Tl'DMpOirtatioa hra.
"Awanturnica"
mistrza
Berlina
BOSlSa.
J
u:l
Compall,y".
WaLker
plen.i!ldze
Doeha.ldJe.ui.
~CllDiai:
~_
prlA'mlan destruktywnych.
Drllmllt serc I Imysł6w.
W roIlIch głównych:
wówczas krą:żyć zaczęły pierw- przyją1, a hoJny
oflarooa/WCla czeJ dopTowadd}y jednał: dt.!
f-l
Gina Mllnes i Gabriel Gllblio
sze .pogłos,ki o ja'kiejś
aferze Humac7,yJ aM'óJ goest niMwyk. 1Ml r.-welaK:yjn~ wp;ro:!'t l'Czu1t,akorUlpr.y';nej, a w rezudtalCie u- 1I1wiellbienlt
łmrmjBtrz, kt6- tó...... St'w iewzooQ, iż w dntv wy
Pocz.
tworzona zo,stała komisja śled .. rego walory, j,a!kCll exilowieka i Jazdu WaJkerr. lo l!: Uf typy jego
o 4.
eza dJa zharlania ca~e.i s'Prawy. fa(lhowM, potrafi;r ocenić. Po- a~t fm~ 1m', 5~ooci
Miłość Kozaka
tea:n przyszła sp.rawa pOciwyAi podilll' z kOIlI. hanko"Cłf6 WaJ
Co robi Walken-?
w roI. gł. John Gilbert
~
Ilike.ii
naftowych.,
kt6ry~h pa- kel'l, b.a~aWJłikI:: 28S.83ł: ctolarQw
i Rene Adore
Wy,ieżdź.'l do Ew'Opy rzeko- kieł rzekOmO da1'o-wano Wafke, którą to kwott: f;rzekazał
tUI
mo celem 2l3tlJ1ajomienia się ]f; rowi ł t. d, Auł<>rytct Walkera rzeez b11!l'mk>trr.. do Jednej u
urządzeniami wielkich miast. klóry mial się pulbUcwie
0- sŁoHc eil..Rt"Ope.fski~h.
Pieniądze do nabyoia (\Odli~Dnte "łf sk1a·
Jego
podróż
jest
jednym
wiei
I świadczać na rzecz tej czy tam· ' te stalllowić n"a.i.fl
prowizj~
'I
"TA INNA" wg. noweli
kim pochodem
t'ryumfalill'yilll ! lej ~rupy przemys-fowei,' mial lroozakejl, u .wartych
mlęd%y pie p. I,ew6nbe r gn 'Ił Jnowło
WHa g? entuzjastycwie Berlin , hyć wyzy5kany dla celów spe- młashm a. up!SywlJejowanymł dZLi i Teofilowi. i n.~ kolop. t. "Krawcowa z Lunevl1le u
Pra~ ltd. Tymczasem iednak kulacyjnyclli. Pozatem darowi!- przemy&łowcarnł Z/l. wsłll'Włoo njach i letniskach obok :hC"
za oceanem sprawy dojrtewają 'IV miaJ~' być bodicem do sklo~ nldwem " ·aJker.a.
włodza.
i całokształt za/r zutów przech\' nienia Wal'kera
w kierunku
&Zaa
Ostatni.o pisma donoozq , iż w
Walkerowj . zaoouą:g:la się,
I kupna
danego fabry,kału dla
Pocz. o 4
Wreszcie Wa!1lkel' sta/nąl przoo tgminy now.oJorskiej. ?we pre- ą.ferę Walk&ra ",miesza",:' jest
"Miłosfkl Księcia Pana"
komilsją śledc'zą i Now~ Jork I l.CIl!y 1?rzYJęt~ w złej Cly d~. tak.:u brat ie~o, znany leka.rz
w roI. gł. Jo.e MoJlca I Conchlta Montenegro. Nadpr.:
dowiedział się o ni'elktÓil'ych tak I bre.l W'ler1.e, lak. wo,g~le
r.a ,lI nowlJjor~ki ,ir. Wnbker, któf\' I
sześdl1
l11ie'):~ "
Tyg. Foxa z poguebem Doumerll
Łach, co do któr)'1Clh coŚ niec'oś sprawa -:- uwa7ana lest prze~ \" ci~H
ulooKowl'ił
na
~w~m
kunl..'J4:'
p6:
ju/ż dawniej przeibąlkiwano . .__ i obywateli 7~ b9lrd~o .przykr~ 1
Pocz,
mlIjona
~~'.
W tYilllsamym
czasie jednak I dla god'llOŚCl.~u:l1mlstJza Nov;e·
o 4.
zabr'aklo w· Nowym Jorku ,1pra. fXO Jorku ubll7a.1l!cą·
...T·
.···
..,~ b ez .,a l~ .mOWl
~)~ t ej o
, wej ręki" WaYterą mł'. Sller..
Niezwykle ciekawie prtedsta łapówkach w '7,wiązkll 1: IU'ksl1Namlętn. wsp6łor. tycill
WOOda, ska'l'bnika,
względni e w: J. si!; sprawa podróży Wałke~ s()\Vcmi inowacjanl,i na slynJlt'j
BeU, Bronson, William Bord
głównego agenta
finllJnSoweł{o ora. Nasuwa 6iQ pytanie ,
sl~ąd "Pi:ltcj 1I1~J" w Nowym J,,'r tu.
I Rod La Roque.
• ••••• f~~· ,
b\llI111d\Strza. Pan Shel"WU'Od ba· gtę wzięły ho:r.encJa).ne
kwoty
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BUDOWA NAJWIĘKSZE J TAMY NA ŚWIECIE.

W stanie Arizooa (:północn a Amer)"ka) już od miesięcy pracują na trzy zmiany psrzy wymosty przez rzekę,

iończeniu tamy Hoovera. Na n alSzej i!Jw;tracji widzimy IProwi zorycZtIle
które dają wyobrażenie o wieJ kości huido*~mej famy.

Co uslrszrm,

dziś

Drzez radio

OTTO BOETTCHER.

świetle naszej ustaJwy ustrojowej"
12,45 Płyty gTltmofonowe.
- wygi. p. Maria. Zaborowska..
15,40 Płyty gramofonowe.
16,40 Pogada.llka. w języku fmn·
18,20 Lódzka 8iU.dycja literackotUEkim.
muzyczna..
17,00 Muzyk~ lekka.
19,45 Komuni~ izby p!"Lemysło
18,00 "Szkolnictwo zawodowe w wo - brundlowej w Łodzi.

1932

WIZYTA FLOTY ANGIELSKIEJ W GDYNI.

Do portu woJennego z'a wi nęc1:a diIlia 15 b. m. eskadra wo·,
jeIllIla floty angieLskiej, zllożona z 4 kontrtolipedowców.
Dowódca esbd'ry Qlllgielslk iej kom. Boyd złoż~ wizytę dowódcy fioty w<>jennej R. P., kom. Ulllll"UJgo,wi, poczem kom.
U:n.~ rewizyt<>wa.ł go na konfrto~petdo~u "WiiWian".
Na zdjęciu !Il88Zem widzi m y 'kQ.Iltrt011pooowioo "Wiwian".

MIASTECZKO LUEBLO W W MEKLEMBURGJI

20,00 Feljeton p. t. "Młodziet;
nasza" - wygI. p. PaLaskowski.

przyszłoM
weł Hulka

LINDIN

20,15 Transmisja z ten.tru "Now Wars~arwie
operetki
"Kwiat Hawaji" Abraham.

wości"

AUDYCJE ZAGRANICZNE
Langenberg (472)
20,20 Opem. Wagnera "ZmierzcJi
bogów" (2 akt).

bvł:v prezydent dyrektorja.bu
kłajped.zkiego, z.mrurl 1)0 O/Pe.racji ralka tołądka.

MAURICE HANKEY

Londyn (356)
21,30 Sonaty skrzypcowe: HlI.ndla E-dur i Irelanda D-moll.

praga (488)
20,00 Koncert (Fa,ntaz.la na for.
tepłrun z orkiestrą. ~ajkowskiego,
obywatel francuski,
k.tórv Koncert na. fagot MOZM'ta" Koncert
przed "ądem w Peronn~ wyto· fortepianowy F-moll Szopena, Kon
czył sprawę ex-cesarzowi Wił cert skrzypcowy Beethovena. Kon
he.1.mo'w i o odszkodowanie w cert fortepianowy Dworzaklru).
BudaJpeszł (550)
wysokości 100 tysięcy franków,
20,45 Koncert uczestników konponiewa.ż jego 9-ldnia córeczD)'Ipilom.ata am.gielski, ~os·tał
ka została w swoim czasie za- kursu szopenowskiego w Warszawie (LIli Herz, Gyula Karolyi, Lai- jednOigłośnie wybrany sekretastrzelona podCZ3.S ataku wojsk jos Kentner i Imre Ungar). W pro I1Zem generalnym ikonferl:lllcji
ni·e mieckich.
lo zoo>Slki ej.
gramie utwory Swp-ena.

Odcinek

Po~ieś<::iowy "Głosu

Porannego".
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CZERWONA.

LIMUZYNA
Powieść
Ciąg

dalszy..

sensacyjna J. Wej.la.
nielJa'3kawie.
Była to
wysoka!,
elegaa0ka kobiea o ciemnych oC7;!tch i ohftych rudo-bronti
włosach.
Radca przyjrzał się jej
bacznic.
- Nie rozumiem, c() to ma. znarzyć. krzyknęła zdeneirWowana..
- Oto estem tu już po 1i3tL trzeci:
Czy orzyma.m wreszcie moją. branszczwpła.

Jeszcze nie skończyłem, pa4tIe radco. Naturalnie
udałem się
Jlatychmiast do hotelu
"Bristol",
lecz tam absolutnIe nikt me wiedriał o znalezieniu
branwletki.
Nie wiedzieli nawet,
la wogóle
~ranzoletka. zginęła. A więc hrabiaa. wszystko zmyśliła!
- I musiala chyba do tego mieć zoletkę?
Radca pokazał bTamoletkę.
poważne przyczyny? zauw3iL.ył
Tak, to ona!
radca W'I1rz. - Jeśli idzie o coś
Wyciągnęła po nią dłoń,
lecz
zupełnie.- prostego, nie
zwykliśmy
radca powiedział:
.ię uciekać do pods~pów.
- Przeprasza.m, jeżeli ta brooAjent z.ameldowM, że biuro l'7.e- zoletka należy do pani, to
musi
ezy znalezionych prosi pilnie pana. ją. pani dokładnie walĆ. Cz.y może
radrę·
mi pani podać jakieś Clharaktery.
- Widzi pan, jest to druga pro· styczne szczegóły?
ba. Zres:z.tą chodź pan ze mną! Nie
- NaturaIaie! Med,aljon daje się
wejdziemy razem, aby nie zwracać otwierać pr~z adśnięcie Ukrytl~j
uwagi.
sprężynki.
W biurze czekala. jeszcze młoda!
Wewną.trz znajduje się fotogra.
dama, która przyjęła radcę bM'1zo f ja młodego włoskiego ofi~era!

liicz.ące 650 mieszkańców, padło lPasbwl\
wielki~o poża
ru, który w krótkim czasie stra wi~ 28 domO'Stw, w8!kutełk cz~
połow,a miesZ'ka.ń.cÓ!w IPOzostała bez dachu nad głOlWą..

i bielizne
dla bezrobolnJch

Składaj odzież
1

-

Widzę, że j&3t
- Może się jednak mylę! Drogi kawał! Ta.kie jest t'y<cle: baJrdziej
pani prawą właścicielką klejnotu i doktorze, niech pan p6jd.zie do wy- pomysłowe, niż na.IwspalIńalsz.a fan
natycłuniJast go pani - wydam. Pro- dzi.ału ruohu i stwi&dzi do kogo t~ial ...
szę załatwić resz~ formalności! należy samoClh6d "A Gl12". Niech
- AIet, parue ra.doo... nie mogę
zwrócił się do urzdnika, poczem 1). mi pan o tern. natychmiMt donie- po~...
.

-

To wystarcza.

puścił biuro. Po drodze skinął na sre.
.aJjGnta i r02kazał:
Po wyjściu Martensa raJdoa po- Proszę śledzić ~ kobietę
lecił ajentowi:
stwierddć jej identyczość!
- Proszę zapytać telefonicznie,
czy prezydent policji jest W' biurze.
XVII. FATALNA PRZYSŁUGA
Rozpoczął na nowo spacer po po
Po pół godzinie ajent wrócił z koju.
Po pail"Il chwilach przybieoł do
meldunkiem, że kobieta, którą śle
niego
doktór Maatens, dźwigając
dził, przesili kilka ulic,
poczem
wsiadła do ezel{,aącego ją samQ- grubą księgę pod pachą.
- Panie radco, niech pan sobie
chodu i odjechała.
wyobrazi...
wprost nie do wiMY...
- Co to był zasamoch6d? Ale niech pan sam. zobaczy!
zapytał radca.
- Pańskie zdenerwow.amie mó- Była to czerwona limuzyna
opatrzona numerem "A 712". Sz;>- wi mi dosyć.
A więc to .tednak
fer n~ywa się Gugtl-.,a.w Hoohsteger prawda.! Lad11a historja! Właścicie
Radea Wurz zerwał się.
lem czerwonej limuzyny, której z
- GU'3taw Hochsteger?! Znam takim z.aipalem szukh.1i nasi a,jenci,
to na.zwisko, - powiOOział doktór w którem morderczyni
jeździ na
M·aliens. - Musialem je gdziś Bty· spacery, nM;ywa się Antoni hrabia
szeć. Czy nie nazyw.ałsię tak ajent Soolfeld i jest prezydentem policji
który ewego ozasu u nas
pra.co- stołecznego mIasta Berlina!
Wurz podszedł do biurka, rzucił
wał?
- NfJUIaInie, - odpowiedział się na. fotel J wybuchnął śmiechem.
Wurz. - To jest brurdzo dziwne i Martens stał wciątt jeszcze nierlIAle nie, nie. co może mieć ten sa- clIomy z.e zdumiE!nia, trzymając w
ręce gruby folJał.
mochód z morderstwem? ..
_ No doktorze, niech
się pan
Wurz przechU<kał się zdenerwo
wanym rokiem po pokoju.
N.agle wreszcie zbudzi i siada.. Ładna hizatrzymał się przed doktorem MM storja, oo? Policjl:1" która śledzi sa ..
tensem i powiedział:
mochód 8wegl,) prezydenta. Pie.k~y

- Ja równłeł ule, drogi doktorze. Ale to nfc nie zn~y.
Niech
się pan cieszY' WMZ ze mną.! Znowu się policji udało! Jest na tropie
mordere,y. Prezydent niewą.tpliwe
poda, nas do wysokiego odznaczenia, gdy eię o tem dowie.
Doktór Martens -otworzył ksi~ę
i spr,awdził jeszcze raz. Omyłka by
ła wykluczona. Komisarz otad 80
bie pot z czoła.
- Co teraz poczWemy,
pani~
radco?
_ 'Będziemy na:dal postępow~
urzędowo. Pozostawimy sprawę jej
biegowi. Damy światu wesoły temat do kpin. PolicJa w pogoni za
swym wałsnym prezydentem! GaJa.
Eurl)pa będzie ryczała ze śmieClhu,
gdy to się dostanie do gazetl
_ Ale .J·a myślę Mt.ijo, panie r'ld
f;'
co. Przecież stwierdzenie tego f.ar
ktu zmienia zas:l.dniczo całą. .sytu-.
ar~ę· Co sę tera2; st.anie?
- Nie mogę panu dać na to na
raz.ie odpowiedzi. Przedtem mus~ę
pomówić z prezydentem. Przed zł/)
żeniem m01dunku nie mogę nic po-

stanowić.

ea.
(II.

Co ...

«
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Walczmy o zdrowlef K. H. STROS'
W

~iejszych

JA

czasach, kie-

dy człowiek z trudem utrzymu.je się na powi~rzehni życia, kle
dy cały jego sposób 'bytowania
jest nac~howany ciągłą troską
o jutro, bez planów,
obliczonych na dalszą metę,
w tym
właśnie momencie
pQdn08imy
ważny problemat, od rozwiąza
nia którego zależeć będzie może przysz.łość, a kto wie może nawd i stan obecny cier··
piące.i niedustatek ludności. Tern ważkiem
zagadnlel1lłem
jest kwest.fa Zdl'OWOłnOŚei społecznej. T .. stlona życia dzisieJszego edowieka,
tak bardzo
dzięki konjunkturom doby
obecne., zaniedbywana, stanowi
o przyszłości wkolenia, które
rozwija się . w tych fatalnych
dl.. niego warunkach. Waicząc
D.'wawo o byt, nie powmniśmy
zapominać o nas samych,
bo
z nas wy,rośnie prueież nowe
społeczeństwo S7JCzęśliwsze mo
że od n88.
W imię tego wielld~o za·
gadnienia {lOO'ta:llOwiliśmy wydawać raz tygodniowo specjalny dodatek, poświęcony sprawom hygjeniczno - lekarskim,
by tą drogą przyłożyć się skrom
nie do podniesienia zdrowotności naszego arOOu, rzucając jednocześnie hasło: walczmy o siebie samych - walezmy o na·
sze zdrowie. (al)

Kwiat Hawaiu
Disiaj o godz. 20,00 tra.nsmitują
polskie oparetkę rozsla,
wionego a.utora. "Wiktorji i jej huzara" Pawła Abrahama.. - "Kwiat
Hatw.aJji", gra.ną. obecnie na licznych
scena,ch Europy. Muzyka Abraha.
ma przedstawia świetne ilkrzy~owa
nie węgierszcz~ny z jazzem.. LIbretto przenosi nAl! w dwu('.b pierw
szych .ruktacll do stolioy archipelagu hawajskiego
Honolulu.
"Kwiatem hawajskim" jest ltslę~·
niczka Laja, którą. ra.oja SMnu IliJIlI1
rykańskiego
zamier~
wydać za
y;amkeslIJ, a.le której serce skłania
się ku księoiu hawajskiemu Lilo.
Taro. ,.Kwiat HaW1ł\lji" ~isuje
8.kt rezygnacji, aby odnaleźć ukochrunego w Monte Orurlo. Egzotyczna mU?lyka Hawaji przeohodzi z po
włóozystyoh bostonów w twawe
foxy. Operetka, wystawiona f ~e.
wana z wesołym tem.per.amentem,
nie ustępuje w niczem "W!ktorji".
rozgłośnie

I

Na tarasie wilni,
położonej
nad jezi1or-em, oświooonem w tej
ohwili świa.tłe.m ksi~yca, sIedzia~ stary admi' rał w towarzystwie swego dłwg<l.lebniCl,j.;u przyjaciela, byłego k8ipicfaJna okrętu
i garstki znajomych,
między
ktÓlrymi znaJdował się redaktor popu~arnegQ pimna. Nasta-'
wiOony 8iparat 'l'ad.lowy przynosił im dźwięki muzyki,
która
gdzieś w dalekiem ~leŚlCie roz·
brzmiewał a w sali koncertowej.
Cudowność tego wytnalazku była przedmiotem romll'owy.
w
trakcie kMrej dz.ienn,i'karz zauwa!żył:

- A g'dy jeszcze zostanie łł
czyniony wynala'ze!k Inny, pozwalaj'ący nam widzi.eć na odległość ...
Stary ka.pitan
podniósł do
wst kieliszek wina, pO'tem zalpa·,
Hl faJeczkę i mll'ulknął
przez
zęby:

- Orlik'r ycie. drogi panie, odkrycie, a nie wyna.laze.k .
- Jak to pan rozumie? - za
pytał dziennika,r z.
Kapitan spojr~ał
na niego
sw 001 i iasnerrni zamyślonemi oczyma i powiedział:
-

Wyna~azek moż·e odnosić

się

do czegoś, co jeszcze
nie
i'Slt nieje. Podczas gdy odkrycie
odsłania tylko przed nami coś.
co zawsze byJ'b i jest. Tak, jak
Kolumb nie wynrulazł Ameryki,
ale ją odkrył.
zechce
- Pan chyba
nie
twierdzić? ...
- P,r zeciwnie! Widzenie na
odle:glość obrazów
rzeczywIstych jest zdoonOlŚCią duszy ludz
kie.i, tyJ!ko malo kto umie z tej
zdoJ.nCJfŚJCi robić UlŻy tek.
Znajduje się ona w nas zaciemniona
i Jakby okryta .niepr.zelJlUIslczalną zasłoną. Oh-odzi tynko o to,
a,b y S'konstruować od:pOlWiedni
dete1k tor, który'by nam donosił
istniejące obrazy, ja,k nam do'"
no·si dźwięki.
Dzietn.nikarz uŚllliechną.l się
nieco ironicznie, nie podzielaI
bo,w iem wialfy w okuHystyc,zne

z

mo·żlirwości ducha ludzkiego. lern. Widzi,ałe.m tej samej nooy,
Ale kapitan bez dalszej zachęty o tej samej godzinie g6rę lodozaczął swoje opowiadanie:
wą i toną.cy O'kręt.
Płynąłem
- Mniej więcej na rOik przed Wlte\I1czas na parowcu zbyt dawojną światQIWą
znajdowałem leko od miejsca wY'Padku... się na okręcie "Arpad" pomię Wtenczas nie chcianQ mi wie·
dzy środkowo - a.merykańskimt rzyć, nazajwtrz wiedzia'ł o tem
pOI'tami, a Ja.ponją ... Była to cały świat. Panie kapitanie, hla
ponura noc wrześniowa. Parnię ~am pana, pwszę mi wierzyć.
tam jeszcze jak dzisiaj,
choć
Obwydł mlIlie gwałt.oWlllie za
niebo był.o pokryte
cZ!IJl"Ilemi ramię, jego drżące palce zaci·,
crunurami,
jednak powietr~e skały się około mojej ręki. nie było zlbY't du,gzne i nic nie Spojrzałem na drugief(o oficera
ws' kazywało
na niebezpieczeń i widzia.łem po nim, że nie wąt
stwo b~iskiej burzy, tak, że ka· pił o słowach tego człowieka.
pitan dobrego okrętu mógł stę
- Co się panu śniło, czy wła
położyć
spokojnie spać.
ŚJCiwie , co pan wi,działeś,
ja'k
.
zapytałem praMinęła Już pófuloc, gdy drugi powiadasz? o,fi'Cer, ktr6y wla1śnie oib}ąl sruż· wie wbrew swojej woli.
bę. wszedł do mojej kajuty i zbu
- We śnie - wynUJCil z siedził mnie ze snu oznajmieniem,
bie too dziwln y człowiek - wiże jeden z pasażerów
roa mi działem, jak
w ciemnościach
coś ważnego do powiedzenia.
morskkh nagle wytrysnął slup
- Go to takiego? - zapyta·· ognia. A POlte.m w tej łunie ujlem.
rzałem dwi·e cyfry: 146 stopni
- Powiada . że mia.ł szczegól- wschód i 28 na półlIloc. Zerwa·
ny sen i sądzi ...
tem się ze snu i sam wYlPersważe lo nie ma
Tam do J,icha. MalllI się bu- dowałem sobie,
dzić z powodu snu? wYlkrzvk znaczenia. Mimo to jednaik zanąłem. Niech idzie do dja- notowalem w mQim notatniku
fe cyfry. Ghcia'l em zasnąć nabla.
Oficer spojrzał na mnie wa- pOIw rót, ale nagle zoibaezyłem w
ha iąco i by'o tyle dziwnej trwo- mo jej kajucie od·b lask ognia f
gi w jego obliczu, że nagle i ja znowu w tern świetle ,uikazały
uczrullem żywy niepokój i Zlnie .. mi si~ te same cyfry.
- Muszę wyznać, że stano,wnilem zdanie:
czość, z jaką ten człolwiek mó- ZaJr.zekaj pan, zaraz id~ wił, wywarła na mnie ",-rażenie
powiedziałem.
- Co pan sądzi, że te cyfry
Na schoda,ch słal ten czlo-

.

ozna'Czają?

wic'k w pó'cirniu i czeKa/o
Okrzyk trwogi
se1rdCCz.l1ej
- Czego
pan cl~esz odewyrwał się z piers,i te'gl,> ezlo-·
mnie? zawolałem
niechętwieka:
nie.
- Panie kapitanie, tam pło- Pa·nie ka'Pitanie - wyjąkał ~ proszę mi wienyć, ale nie okręt.
miałem widzenie we Śme...
P,od wrażeniem te,go dziwne- Co mnie pamskie sny ob- go jaiSnowidzooia,
poszedłem
chodzą?
do kajuty kapitańskiej i roz!o_ Kiedy to nie by~ sen _ po.. żyłem na stole ka.rtę geograficzwiedział tonem bardziej
sta- ną· WyszukalelJ11
OZlllaczone
przez
pasaJŻera miejsce, a oficer
nowczym i z naciskiem. Ja
na moje nieme
nie śni'lem, tylko widziałem .... odpowiadając
To wielka kata.strofa na morzu. zapytanie, powiedzia'l :
panie kapitanie ... Wtencza,g kie
- Ta.k, to m6,gliby być olkręt
dy "Titanic" zderzył się z g6rą linji San Francisko - Honolulu.
lodową, także
o tern wiedzia- Ależ w takim razie - po·

PANI I JEJ TOALETA

wiedziałem pod wpływem nagtcgo zastanowienia aparat
iskrO'wy byłby już chw:)-"Cił sygmały o pomoc.

to, -

Pytałem j1lJŻ telegrafistę

powJedział ofice,r.
było żadlllf'..go sygnału.

-

o
Nie

W o'hec tego nie mogę brać
za tak znaczne zboczenie z drogi! r'ze-

oo-powioozialności

kłem.

Ale wtedy 6w człowiek chwycH 1l1.IIlie bla,ga.}nie za ręce, wo"
łając z nieopislłJIlą rozpaczą:
- A czy może palll wziąc na
sIebie orltpowied-zialność za zgubę tych ludzi, którzy tam giną?
Teraz, gdy pan wie, co się tam

dzieje?
- Może pan tego nie zdoła
z}''()Zumieć, panie redaktorze ciągną.ł kapitan dalej swoją opOlmeść. ~ I rzeczywiście nie
było to może zgodne ze
rorowY'm, .ludzkim rozsądkiem,
a
jednak dziwna wieść, przyniesiona mi przez tegQ człowieka,
była .dla mnie w tej chwili bardziej przekonywującą,
anIżeli
limna logika, i dlatego wyda ..
l'O'zkaz zmiany kUTsu. Obok
mnie na pokładzie stat ĆYW pasaier, cały drżący ze wzrlllszenia.
łem

To dziwne, jak
na okr~,cie
panują jakieś przeczucia.
Jak·
kolwiek wydałem rozkaz, aby
nie zawiadamiać nikogo o zmia
nie "kursu, \V ni~dlu!gi czas potem prawie wszyscy pasażero
wie obudzili się ze snu i wyszli
na pOIkład, a wieść o tej dziwo.
nej ekspedycji ratowniczej rozcsz,ła się między nimi. Każdy
komentował ją na swój -vosóh.
Po czterech godzinaeh
jak
najszybszej jazdy. majtek
ze
stra·Ź'nicy zameldował, że
na
horyzoncie ukazało się
świllt :·o. Wszyscy stłoczyli się
na
pI"zodzie okrętu. Ist-oł,nie za da.1
sze
pół godziny
ujrzeliśm~'
przed sOlbą p!onący OI!Uęt
pośrodku krwawych faJ. Przód okrętu był już pogrążony w morzu, a przy blaskach pożarli wi
dzieliśmy przepełnione
ludźmi
łodzie ratulIlkowe.
Dop :ynęliś.
my blisko do płonąc·e go o-kn~ł1l1,
jak lo tylko byłQ możliwe i s,puściliśmy własne lodzie ratowni-

cze. które z'a bra'y tych rozbitków, którzy rzuci.1i się w fale.
Cud oca,looia bYł do'k onany. Okazało się, że ani jedno ży
cie lwdz,kli e nie padło ofiarą katastrofy.
Kiedy ubejrzałem się za zwia
slull1em tCf.{o dziwnC!go ',"ypad·,
ku, nie ujrzałem go już {)obOlk
siebie. Zgttbił się pośród
innych pasażerów, nie chtcąc wide.czuie przyjmować podzięiko

felieton radiowy
Dzisiaj o godz. 20~OO p. Hulka
Laskowski zajmie audytorjum Ta,..
'djowe feljetonem p. t. "Młodzież Przyszłość nasm", w którym podkreśli zna.ozenie wychowa.nia. mło
dzeiy dla przyszłości społeczeń
stwa. Bowiem kaMe istnienie dzil30
ka r - to siła jutra,' lub jego sła·
boM.
(r)

Wall.

Odczyty
Celem spopul:m"y'Zowania z,3Jgadpracy cha.łupnic.z.ej, to jest
warunków tej pracy i koniecznośl)i
\lnormowaJlia. ich w drodze ustawo
we.i łódzki komitet wystawy
chałupniczej postanowił zorganizo
wać cykl odczytów, poświęconych
temu za~ad.nieniu.
W obec tego, te problem chałup
nictwa żywo interesuje klasę f 0hotniczą., komitet postl"Lnowił udost~psn.il! szerszym warstwom ludnoś
ci robotniczej zazu:ljorni(onie I\ię ze
f,pT',1,W~ eb:lłnpnirtwru i 'IV tym celn
za.proponował organizacjom i związ
kom J'ohotniczym urządzenie odcl'l
tów na tpn tem:lt.
W niektór~rdl związkach i oświa
towych int\tytu c.iach robot.niczych
odca,yty zostały już wyznaczone.

I

nień

Letnia sUlk'nia z deseniowej
etaminy i duży mię·kki kapelusz
slomkowy (1).
Elegancka suknia letnia z
crepe .. satin w dwuch kolorach:
granatowym i niebieskim. Pelerynka opadająca na ramiona.
Jasny słomkowy k:lJpelusz z
kwiatkami(2)',

Jersey jest w tym roiku baTdzo ch~tnie noszony. Robi się
z nieRo s'ulkienki, bluz·k i i karni ..
l el'k i.
Kamizelka z r~kawami z jer·
se:v'u w kolorze c~'trynowym(4)
Popołudniowa
bluzeczka z
jerseyu w dwuch pastelowych
kolorach (5).

Sportowy jutmpe'r ek z dwuch
rod'zai jE'rsey'u w kolorach blalo - czarnyoh (6). Kołnierzyl~
z gładkiej:{o je~sey''U.
Granatowo - czarny jumper z
jersey'u z kamizeleczką w ko.lorze spódniczki (7),

K3ipitan g,końc'zył OIpo'wiadanie i nalał sobie nowy kieJi.szek
wina.
- Nie rozumiem tyko - zauważył dzieunilka'l'z dialCzego
okręt nie dawal sygnałów iskro
wych o niebez.pieczeństwie?
- Dlaczego? - rQześmiał się
kapitan. - Bo, widzi pan, o ..
girll wybuchnął wła'ŚIl1io
obok
kabi'n y, w której zna.łdował się
radio - apara't, tak, że iuż nie
można było dać s~nałów. Martwy, techniczny aparat zawiódł, ale du.sza, dusza .ludz,k a,
widziała i przemówHn.
Położył rękQ
na ramieniu
swego przyjaciela admirała i 0haj zapatrzyli się w rozświet}o·
ną blaskiem ksi~ż.\"Ca dal, jak gdyby lam szukali od"'ie<eZl1)1d
tajemnic.

J

-
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Nr. 169

Po długich i ciężkich cierpieniach rozstała się z tym światem dnia 19 czerwca
1932 r. naj ukochańsza żona, matka i siostra

D. P.

o
przfłgwszg

z6

i

lai 58.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi dziś, w poniedziałek, dnia 20 czerwca
r. b. o godz. l-ej po poł. z domu przedpogrzebowego, o czem zawiadamiają zrozpaczeni

Maż,

Nr. 1 winni się stuurodzeni w roku
1911, 7.3miesikali na terenie 9 komisarjatu poHcji, o nallwiska na li
tery: P. S. Sz. Sch. U. W. Z. Ż. Ź.
Przed komisją poborową Nr. 2
wil1ni się sbawić mężczyźni zamiesz
kali na terenie 14 komisarjatu policji o nazwiskach na litery B. G.

ś.

łłocne dyżury

aptek

D."iś

z pierwszego

t

Główny

p.

Księgowy Wydziału Zdrowotności Publicznej
Oddziału Szpitalnictwa

I Kierownik Administracyjny

W osobie Zmarłego tracimy zasłużonego pracownika, o którym
za.chowamy najżycz]iwszq pamięć.
Niech Mu ziemia lekkq będzie!

l'Iaeislrai

ID,

pifłtra

w dniu wQU>rajszym przech(),(\nie na ulicy 28 p. strz. Kan. był;
świadkami niezwykłe] sceny.
Na pierwszem piętrze doma pod
Nr. 33-35 wybuchła głośna awantu
ra, poczem okno na balkonie zOSUl
lo z impetem otworzone i jakaś
młoda niewiasta szybko sr~czyła
w dół, pa(la.ląc na chodnik.

lilAK Y

D.
Komisja poborowa Nr. 3 jak rów
ni ci: komisja, dla poborowych z powiatu łódzkiego w dniu onegdajszym ukończyła pracę i z dniem
dzisieJszym przestały urzędować.

i rodzina

1932 r. zmarł, przeżywszy lat 64

roc%nika 1911
W dniu dzisiejszym przed Romi

zieć

Tajemnica mieszkania

Wia~omo~[i ~ieiij[~
Pobór
flją, poborową.
wić mężczyźni

córki,

Desperatce pospieszono z porno
i wezwano PGgotowie, lekaq
którego sfwierddł, Ze ranną jes'l
prostytutka 28-letnia Ewa Adamiak (Kilińskiego 25).
cą

todzi

Adamiak uległa złamaml\l DOgI.
Przewieziono ją do szpitala w stanie ciężkim.
(a)

I

z

w nocy dyiurują następują
ce apteki: J. Koprowskirgo (Nowo
wtićtl jłSZCZI!
miejskn. 15), S. Trawkowskiej (Brze
zińska 56), M. Rozeubluma (SródTragiczny wypadek samochodo- malarz, Maurycy Trębacz, wywarł
miejska. 21), M. Bartoszewskiego wy, który miał m~ejsce w piątek w calem mieście olbrzymie wrait'
(Piotrkow ka 95), J. Kłupta (Kąton w nocy pod Brzezh ami, w czasit> nie. Przez cały dzień wczorajszy
54), L. Czyńskiego (R.okicińska 53) ktróego został cię7ko ranny znany katastrofa ta była przedmiotem r07

budzi

. =

ot:z

za

ił
poważne

obaw.

mów i komentarzy. W rozmowacb
Stan zdrowia Trębaeza, przeby ,
tych zwracano uwagQ na cudowne waiącego w szpitalu Poznańskich,
ocalenie innych trzech pasażerów uległ w ciągu dnia wczorajszego
samochodu, a m. in. żony artysty pewnej, nieznacznej porrawie. Ma4łłJiN'i
MilIIDiF
,.., larz odzyskał przytomność,
lecr.
nie pamięta absolutnie, co się z
nim stało. Wie tylko, i7. umieścił
!<wą chorą córkę w sanatorJum. Le
karze nie dopuszcza.ją do sęduwe
go artysty niłmgo, aby nie męczy~
go rozmowami.
Konsyljum, które przeprowadzi·
ło wstępne badania
chorego, ni,
szta!ldaru,
ufundowanego przystl!piło jeszcze do dokona~ia
1)I'zez społcczc1'i. st\\'o łódzkie le- .iakichkolwiek zabiegów. Lekarze u
gonowi śląskiemu. Przedstawi- ważają stan Tr~bacza w dalszym
ciele przybylYoC;h do Łodzi orga oiągu za bardzo gromy. Nalely
'Iiza.cji złożyli u stóp pomnika nadmienić, że wiadomość, iż wskuKo~illszki cztery wie1'ic[!,
po· tek katastrofy został uszkoowny
ezom, po odczytaniu przez d:. kręgosłup malarza, nie odpowiada
Polą'kiewi.cza rezoJ.uocji, przyję prawdzie. Malarz odniósł wskuiek
tej długo niemiIknącemi bra- silne.go uderzenia o ziemię ciężkie
wami, orkiestra odegra'a hylnn obrażenia cielesne. Czaszka uległa
narodowy.
pęknięciu a
artysta - wstrząso
wi
mózgowemu.
Po llroczystośdach, ~złCJlIlko

Przeszło lOO-tysięczny tłum brał udział w manifestacyjnym pochodzie
Święto rocznicy powrotlU 1\0 dzież szkolna ze sztandarami i
Okolicznośdowe,
pIerwsze
macierzy prastarej ziemi po,'.- orkiestrami. Uczestnicy pocho· przemowIenie,
WyglOSli
dr.
skie.i - Slą.ska, było .oor,hodl{J· du szerokim pierścieniem opa· Sumborski, jako prezes komine w Lodzi niezwyd<le llr~zy sali pomnik, wysbuchu.tąc z u- tetu oochodu świ~la. W przeście.
wagą: prze.ięciem przemówieI'J. mowJeniu
podkreśli;
mówca
Miasto nasze przybrało praw
Przedsta wiei ele w'lUdz, wśród lIlaczenie Ślq,ska dla Polski odziwie świątC(:zny wygląd. Udt których widzieliśmy przybyłe raz zaszczyLn~ rolG śJ::tzaków \v
koro wlane fl:ł1gami państwowe· go z 'Warszawy, prezesa le,gjo- wantach o przynaJ.eżnoś6 do
mi, przystrojone kwiatami i zie nu śląskiego,
wicemarszatka RzpIitej. PrumÓlwienie dr. Polenią balkony domów, witryny sejmu dr. Po.Jakiewicza,
woje- lakiewicza dało obraz histo"
sklepów i frontony gmachów wodę ł6dzlkiego Ja'szezoHa, sta- ryczny powstania górnośląskie
pań·stwow~h, tworzyły poonio rostę Podohińskiego, pr7"dsta· go i wskazało na łączność Ło
sły na8trój.
wicieIi samorządu, poJicji, woj- dzi z Śląskiem.
UroozYiSto' ŚlCi
rozpoczęły się skowośd i t. p., zajęli miejs<:a
Po przemówienhlch nastąpinabożeństwem w katedrze, któ- przed pomni.kiem.
Ja
uroczysto,~ć
p05więcenia
rego wysłuchały delegflcje po- " M i l A
szczególnych instytucji, sŁowa
rzeszeń i związków zar6wno z
Lodzi, jak i na.;dah·,zych okolic.
Uderzył chłopca w głowę, raniąc go ciężko
Po nabożeństwie i okoliczno
ściowem
kazaniu, w którem
w dniu wczoraj zym na szosie chał tramwaj podmiejski Nr. 53 i w
podkreślone
były zasługi
po- Zgierskiej w pobliiu stawu w par- cbwili gdy W:lg-on wymijał most,
wlStaoców ś'lą.sdtich, ufornnowuł ku Jul.lllnów miał miejsce wypadek motorniczy z niewiadomych powosię poch6d, który przemaszero- który zrobił wstrząsa.ją,C'l wraże- dów, w~Tchy1ił się i korbą, czy też
wał ulicami miasta.
nie na widzach.
innym ciężkim przedmiotem udeW poohodzie wzi~1i udział:
U Stanisława Terebińskiego (No rzyt 14-letni~o Kuźm~skfeg'o w
28 p. S.K., organizacje wojsko- waka 4) przebywał siostrzeniec je- g'łowę, poczem, nie zważając na
we, rezerwiści, inwalid.zJ, byli go 14-letni Henryk Kuźmitiski z krzyki przechodniów, którzy lISilo
wojskowi, przys'Posobienie woj Kutna.
wali zatrzymalI krewkiego motomi
skowe, hUlJ"cerze, sokoli, cet:hy,
Wc zoruj Tereb iI'lf.\Jd uda.ł , i~ na ( zeg-o pl''lyspieszył biell'l: i odje chał
delegacje, nrzypyłe ze w~zyst sp/H'pr z dzit>rmi, zabierając rów- 110 Łouzi.
kieh tron PoJ,ski oraz lkzne nież Kl1ŹllJiiJ~kiei!'o.
Ranny padł nieprzytomny na zi(~
rzesze spo!ł'eZellstwa ł6dzkicgo.
Chlopcy przygJfJdn.li się rybkom, mi<!. ~ie7.włoc7.nie We7.Wano pog-ot;)
Zgórą
siu tysięczny tłU'I"ll we oparci o balustradę Ila melicie t.rUm wie. Lekarz stwirrdził pękni;;cie
wzorowym porzą·dku przeszccH wu.iowym, zbudowanYlll nad strugą podstawy czaszki oraz wstrzą.s móz
Piotrkowską
do Placu 'Wolno- wypływa.jącą. ze stawu .
gn. Po nało~eniu opatrunku, rann\)
ści.
Tu u stóp pomnika KoW pewnym momencie od strony go w stanie groźnym przewieziono
ściulSzki
zebra,ła ~i~ już
mło- Zgierza. w kierunku Lodzi nadje- do szpitala Anny Ma.rji.

Straszny cz,n motor
I

·CZegO

wie zjazdu udali się na wSiPólny obiad do Tivoli. O godzinie
17 -ej
w {.,:machu fUha,r monji
(lod przewodnictwem wicemar·
<;zalka se.fmu p. dr. Polakiewi~za odbyJa się u.roczyst~ a.kade
mj,a, w której W'zi~ło udział 0ko'o 2.GOO osób. Po akademji
odbyl,o się dekorowanie śląski
mi krzyżami zasługi wybitnych
uczestnj'k ów
wal,k powsfa1'i<'zvcn.

'"

..

Dochodzenie w sprawie katastro
f Y samochodC1we.i prowadzą wład,ze
pol!cji powiatGwej w Brzezinach.
Szofer taksówki Nr. 12 nie został
dotychczas wypuszczony na wolność. Wizja lokalna mieJsca wyp'!l~l
Im odbędzie się dopiero w dniu
dzisie.iszym i dziś ustalone zostanie dokładnie, czy przed skrętem
zna.idowały się ~"Iy ostrzegaw
,
cze.
WczoraJ rozeszla się w związku
z wY!l"adkiem plotka o tern, jakoby
Trębacz rWał popełnić samoMjstwo przez wyskoczenie z pędzące
~o samochodu_ WersJa ta _ należy
to podkreślić Jest całkowicie
wyssana z palc? Ofiara wypadlnl
snała podczas wywrócenia się auta.

NasLępnie prof. 11"liwersvłetu
JagieIJmlskiego dr. Adam Ktodzii'lski
wygłos[ł odczyt p. t.
"Znaczenie, Ś,\ąska dla Pol's ki",
kLórv zakoll~zy! aka<dem.ir..
O ł{odz. 19 w I:alach rady
mieJskiej odbyl si~ zjazd dele·
gatów legjol1n śląc;ldcgo, \\' kt6
rym \Yzi~ło udział qkolo 120 ucZljs tników.
Po :!łkl.lrl~7elllll skiego, ja,k o pro lektora urocz",obrad wysIano depes7.e ho'do- stości oraz do wojewody śląskie
wnicze no pana pre7yoenta Rze go Grażyrlskiego, jako opieku
czypospolitej, marsza tka Pits ud na ludu śląskiego-

I
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Lodź,

r,um', DO kich le
WSDaniale rekord,

Drut!i~ lDi~js,~

światowe Kusocińskiego
Jak wiadomo, rekord ten należy do Nurmiego.
Ciężkie
zadanie,
podjęte
przez Kusocińskiego, pnynio~ło mu Jeden z na.lwiększych je
go dotychczasowych
sukce~w żydowych. W biegu na 3

Gdy

Kusoełńskl

tak wspaniadrugi
nasz as lekkoatletyczny, amia
nowicie WaJsó\Vn~ l'ozp:r.awila się
z własnym
rekordem
światowym w dyskn. Wezorajszy
wyczyn
Wasówny jest
wprost niewial'ygodny,
choć
wiele tysięcy widzów było .lego
świadkiem.
Wa.isówna wyśró
bowała swój rekord do takich
granic, Li nie ma obawy, by
znalazł się kt~ kroby 1(0 mógł
w najbIiiJszym czule poprawić.
Chyba tyłko sama W ajsówna.
O sukcesy tycl1 zawodnik&\\'
Jla olimpjacbie możemy zdaje
liiię być spokojni.
le spisał się zagranicą,

ANTWERPJA, 19 VI.
\VI. .,Głosu Porannego".

(Tel.

Międzynarodowe zawody lek
koatIetyezne w Antwerpji zg.ro-

Pławczyk

wyjeldSa
na olimpjad,

w

dniu wczorajs'Zym odbyły
się w Wall"sz8wie za'Wody leikk.oatIetyczne, w których w,ziąf.
oo'Zia,ł l'óWIIlież "i rekordzils ta

Polski w SlkOiku wzwYlt,

Pław·,

czyk.

PtwWlCZrk osill#l1ąl ooskonawynitk' 190,8 001., usf.an8Jwia'.ląc tern samem nowy rekOM
PolISki, który dOlt~hczas wyno
sił
188 001.
Wy!Ililkiem tym
ły

Pławozyk

osiąJg'llął

niezhędJne

[llImmUm,
z:aFPClWiIliająoo
wyjazd na olimp jadę.

mu

sównę, słabszy~ natomiast w drugim dysk padł na odległość 42 me
trów 43 cm. Wynik ten jest lepszy
od poprzedniego rekordu ~wiatowe
go o 2,04 mtr.
Jak widać dla Wajsówny specjał
nie szczęśUwe jest boisko ILKS., ho
wiem już po raz drugi ustaliła na
niem rekord światowy.
O wielkiej róinicy klasy, Jaka
cIziA d7lreli Waj9ównę od innych dy
skobolek świadcq dosadnie wynl·
ki. Drugie miejsce zajęła Janowska
30,43, ZylberłAlnka 29,04.
W oszczepie tytuł młstrZ)"lll "01ski zdobyPa. Smętk6wna (LKS)
30,51 m. przed J8ł1e68ką J9,6!5 ł
wo)n'uow8kQ. KonkurencJa była
słabonadzwyCtlJlljne.
obsadzooa I wyniki
tet Ił
nie
·
80 mtr. przez płotłt.ł
wygrała
Sch8lbló.ska w czasie 12,5 8., JIC'O'
waaąc bieg jut Di3I pierwszym płot
ku. Druca Frelwaldówna 13,4, PIu

W skoku wda I z miejsca pierwzajęła
Lutrosińska
sze miejsce
(ŁKS). Wynik 2,47 jest lepszy od
rekordu okręgowego o 13 .!m. Siko
rzanka 2,41, Jasieńska 2,29_
W punktacji okręgowe zwyci.ę·
żył Śląsk 160 pkt. Łódź, 122 pkt.
Wa.rszawa 9t pkt. Kraków 54 pkt.
Poznań 32 pkt. I Lwów 2 pkt.
W punktacji klubowej prowadzi
Stadjon (Król. Huta) 81 pkt. Pogoń
(Katowice) 79 pkt. AZS. (W-wa)
71 pkt. MakaM (Kraków) 54 pkt.
Kruschender 50 pkt. ŁKS. 43 pkt.
Sokół (Pabianice) 29 pkt. Grażyna
14 pkt. Makabi (W-wa) 6 pkt. AZS
(Lwów) 2 pkt.
Bezpośrednio po zawodach dokonano wyboru reprezentacyjnej dru

~sD6I.J" Wflllkll.

Po ski

we Lwowie. Wybrane zostały na·
zawodniczki:
60 m. Breuerówna i Sikorzanka.
100 m. Breuerówna i Orłowska.
200 m. Orłowska i Gottliebówna.
800 m. Świderska ILebekówna,
80 m. płotki: Schabińska i Freiwaldówna.
4x100 Breuerówna, Schabińska.
Sikorzanka,
Orłowska
(rezerwa
Manteuflówna).
Skok w dal: Janowska, Piotrowslea.
Skok w zwyż: Janowska, Mallteuflówna (rezerwa wajsówna).
Kula: Jasieńska i Wajsówna.
Dysk: Wajsówna i Cejzikowa.
Oszczep: Cejzikowa, JlclSieńska,
(rezerwa Smętkówna).
stę1JLjące

Faworyci zwrcieiaiil
W

mistrzostwach A klasy
TURYśCI -

I>oJski, łlstanfiwioncmu
Kusocil'isklcl1,o.

Ill'zez

W sztafecie 8:m - 200 400 -- 200 zwye~ ł;~~'ł a omżynu
holendcl'ska, lli·i!vie mi;>}sc" Z:l

WIMA 5:1 (1:0;
Rozegrany w dniu wczora]·szym
>ęła An~Jja, I'n)sk,!ł z~,ś ł!lt!~so·
na boisku Widzewa mecz o mistrlO
wała s·~ Ul! h'zeciem miejscu.
stwo klasy A między Turystami a
Wimą zakończył, się zwycięstwem
W ogólneJ pUllktac.ii pierw·
Turystów, którzy mieli przez cały sze mi-e.iscc zajęła
AngJ}a 32
czas meczu a zwłaszcza w drugiej

pkt. Na drugiem mi~,iscn PoIska, przye~m różnica wynosi
tylko jeden punkt, gdyż nasi re
WIDZEW. - PTC. 8:0 (3:0)
Widtlew grał doskonale i zwycię prezenłanc.i zdobyli ieb 31, trze
żył słabo grający zespół pab)liniccia HOhmdja -- 16 pkt .. C7.warki w nadspodziewanie wysokim
stosunku. Bramki dla zwycięzcy te Węgry - 12 pkt. l ostatnf~
zdobyli Augustyniak 3, Rotte 2, Belg!a - 7 pkt.
połowie maczną przewagę.

Fryc 2 i Bałczewski 1.
p. Larlge.

Sędziował

ŁKS. Ib ORKAN 3:0 (3:0).
ŁKS. odniósł łatwe z~ię
stwo, zdl~bY'Wając wiSzystkie 3
bramki w pier,wSoZej połowie.

DAHLIN

% oohlka RooOlIIlskiego z LKS. omz braan'k uza
Orkanu. Sędziował lP. Kopiu.

Sęd'Zie u\Sunął

WKS. - SKS. 1:0 '(2s0)Od 15 mi.nufy WKS. gra w
dziesi-ą.t!kę, ~YIŻ Ktrezyński kiOD
tuzjQW1l4lY OIPW;~cza bOlslko. Po
mimo to
WKS.
1lI1yw!kUje 2
bramki przez Sfol1all"iS,k iego i u·,
trzyiIll'Uje wynik tM dl() d{QflllOll.
SędziO'Wał p. Marez~ki.

Odnośnie do wypadku z graczem
Ol:arnych, turkowskim, Z8f":lą.d I{gi zwrócił się do poznańskłe~o o.
Z. P. N. z zapytaniem, czy ~urkow
ski grał 21 marca M. w barwacb

Ostf~Jł.

O iłe turko·wslei gi'al tego dnia,
to w kołacil ligi panuje opinja, te
dotychczasowe (do dnia 20 maja)
mecze Czarnych zweryfiImwane lO
staną dla nich jako przegrane wal
ci:yłn;:ra~::h ~is: ~sO z:r ka nie było rozpatrywan~, Kdy1 kowerami. Odwołanie Czarnych w
W kategorji 250 ca. 1) Fajer (pol Garba,rnia nie poparła swego prob.' sprawie meczu '~ Wisłą (0:1) nie by
lo jesI&cIT.e tozpat~
Ika). WJ'oiIł obIenrowaIJ thImy. stu k.aucJł.

l

W 400 m. przez płotki
nie ...
zwykle zaciętą walkę stoczyli
słynny zwycięzca
olimpijski
lord Rlll'~llley i Kosłrzewskl.
Zwyciężył anglik w czasie 55,4
s. C.zas Biniakowskicgo wynos.i
55,5 s. Jak widzimy rÓŻnica hl'
la minimalna.

"ułaskawion,"

Na ostatniem posiedzeniu z8rZI1du ligi PZPN. rozpatrywano spra wyścig uliczny we Lwowie
w~ dyskwalifikacji Nawrota. Odwo
W wyścigaeh automobilowych ł pr.1.I8d Kubickiem (Czechy) I Cień- lanie Legji zostało wbrew oczekiwa
motocyklowych, które odbyły 8i~ skim (Polsk.a).
niom przyjęte i ostatecznie zastoso
w dniu wcrorajszym po ulicach
W kategorJ. ·' wyścigowej ponad wao do Nawrota najmniejszy wyLwowa przy udziale znanych za- 1500 M. 1) Carraciola z szybkością
w~dników 7Jllgranicznych wyniki 86 klm. l1!a god~ine. 2) Bronet miar kary przy obraq;ie sędziego, a
były nast~ujące:
(Niemcy).
mianowicie 1 tydzień dyskw a1ifika
W k"ategorJi saltiOChodów sporto
W kategorJi wyścigowej poniżej cji. Kara liczy się od 21 bmwych zwycięiył Smith (Or.echy) 1500 CIl. 1) Hartman (Węgry), 2l
Odwołanie natomiast Garbarni
~ Ryffer (polska ł 3) Holuj (Polska). w sprawie dyskwalifikacji Sm~z'

l

-I

W bi!'gu n3 1500 mir. p'Jwtt ,
dlo sit: nas~~'m p17e~sta';d {'jc
łom .i:ni nh'co ~orze.i. JC('naJi
za.ięlt oni lmnktowr-ne midsca.
Kuimicki i Sidcrowle~ J))'zy·
byli _iak('} pi~J.~' i szósł.'i. Zwycię
żył Lewclok
(Anglia) 3:54 S.
~==~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!~:!!!~~!!!!~!!!!!~~~~~~'" .Tesł to C2~lS l'ówn.V ~T~;. ":,do\Vi

Nawroi.

Carraciola w,gral

4.Di,,~r

Licznie
klm. Kusociński osiągnął dZ8S jest tem cennie.1szY.
zgromadzona
publiczność
orzą
8 min. 18,8 sek., a więc lepszy
dziła Knsoeińskiemu wspaniałą
od rekordU' Nurmi~o.
Sukees Kuscińskiego, jako owac.łę.
pinwszy rekory światowy, uzy
Również
doskonale spisal\
skany prz.ez lekkoatletę ,p olaka się I pozostali reprezentancI
to na .c,r oneie zagraniczn)'m. nasi.

-

I

A. khlBa rMlPOCZęla już zawody
......
...:eJ ."-OJ.
.......... Wczor3l"'ze
wyniki
.... ue~
F
- to zwyeJ,estwa fawor!tów, przy-t
C7lem. niemal
wszys~le
wynik
brznuą do zer:" JedynIe t~lko TuryAci poowolih na zdobyCIe pokocłó.ska.
nanemu przeciwnikowi honorowego
W tliolia w dal _ roEbiegu mł- punktu.
8trzoetwo zdobyła Janowska osią
TABELA MISTRZOSTW A KL.
gając w ostMnłm skoku 5,07 draga
1. ŁTSG.
17 10 37: '1
Piotrowska 5,06.
2.
Turyści
14
11 32:15
Finał na 100m. przynł6eł zwycię
3_ LKS.
14 "'10 20:13
stwo Breuerównie 12,7 l. nad prze
4. SKS
11 11 17:17
męezonę Dleco Iłcznymł 81arlaml
5. Widzew
9 9 19:12
Orłowską 13,5 s. Sikorzanka ~ta
6. Wima
9
9 19:27
ła zdY1łkwl3ilłfikowana_
7. WKS
9 11 15:21
Plinał na 200 mtr. wygrała bez..
8. H~okoah
8
9 6:15
konkurencyjnie Orłowska 27,4 8.
9. PTC.
5 10 11:35
pned Oottliebówną ł Sikorzanką.
10. Orkan
2 8 13:32
S1ztafeta 4dOO. Cały czas prow a
dzl AZS. I dQPiero na ostatniej
Ł TSG. HAKOAH 3:0 (2:0)(
zmianie, na skutek upaaku Nowac
Rozegrany na boisku DOK. mecz
kieJ, warszawianki tMeą kilka cen o mistrz~two klasy A między
nych sekund. Biegnąca, jako os~at ŁTSG. a Hakoahem zakończył się
nia w sztafecie Stadjonu, Orłowska niezasłużonem zwycł.ę$twem leadenadr1abłal stracony dysł.anł I zwycię ra tabeli. Naogół drużyna Hakoahn
ta w czasie 1,56. Drugi AZS (War w plierwszej połowie miała więcej
szawa) 1:57,4, Makabi (Kraków), z gry, po przerwie natomiast utrzy
Pogoń (KIaiłowice).
muje się gra otwarta z nieznaczną
Sztafeta 4x100. Zwyciężyła Po- przewagą Ł TSG. Bramki zdobyli
goń w składZ1i.e Breuerówna, Biała Voigt 2 i Binecki 1. Sędzlowl3ł p.
sówna, Bytomska i Prajsówna. Grajwoda.
li

ofiara DomOtmJ bezlollotll..

i Wais6wn,

W biegu na 200 m., po ,pN.ed
biegach, do finału zakwalifikowali się Binlakowski l ('o;ysz.
W finale I'1WYclężył holender
Czas 53,4 s. Mak,ab,j 54,5 s. Mi-I żyny Polski - na mecz międzypat\ Berge w czasie 22 r. przed Bl~
strzowska sztafeta Polski Stadjon slwowy z Czechosłowacją, który nia:k()iwskim 22,4 s.,
a Czyn
przybyła dopiero jako trzecia.
odb'tdzie się w prtŁyszłą trledzie1ę
znalazł się na 6 miejscu.

Nowł!lDistrz

niać.

O

Polski nil za"odath "

Dniem wielkim, dniem t'r y-' madziły na starcie zawodniumfu, była dla naszej lekkiej ków Angl.fi, Polski, Węgier, Bel
atIełylki
wcroraJs~ niedziela. J(.ii l Holand-ii. W pl'Otll'amie
Dzięki Knsoe~kiemu po raz tych Z81wodów przewidziana ró
pierwszy nazwisko polaka zna- wnież była próba pobi~ia relazło się
na liście rekordów kordu ,śwLatow~o na dystansie
świata.
3 kim.
przez KU800lńskiego.
Wspanli8ły
wynIk KUItOclńskiego, osiąg,ni~y na żawodach
w Antwe"P.ł1, w których ()Ibok
takich moearrLy sportu ,lak An,'ja, braH odział pw.edslawiele
Drugi dzień mistrzostw lekkoatle
le Belgji, HoIandji 1 Węgier, tycznych Polski przyniósł nam piel"
ma dla nas o~mne znaczenie WSZOl"zędną
sensację
w postaci
propagandorwe. Czyn &usoclń wspaniałego rekordu światowego
skiego, kt~emu 108 pl".l.eSądzłł Wajsówny.
Pa,bjaniczanka, stając do rzutu
pobicie słynnego rekordn na 3
dyskiem, osiągnęła fenomenalny
k ,l m. nlemwyeiężonego N liJrmiewprost wynik. Nawet na treningo, zasłnguje na największe n- gach nie udawały się Jej tak daleznanie. DonloskJi§eł maezenia kie rzuty.
Pierw8zy rzut był, Jak na Wajtego faktu nie można nledO(!e-

dnia 20 czerwc~ 1932 r.

młody łotewski

szu,

UiStanowił

miJsf:riz w

ma~

w Rydze nowy re
kord światowy, przechodząc 25
mB angic1S1kich ('pr,zeszro 40 ki
lometr6w d<Jskonałym czasie 3
godz. 32 min. 26 sok.

.~r.

Itm

RiłP~d-ZZ

M.

jutro z

•

•

PP. 6:1 (Z:1)

Wiedeńczycy grają

VI.- .,GLOS PORAN'NY~ -- 1932

•

I

ŁKS.

Wjedeńs~a drużyna piłkarska

Ra
pid ro.zegrala w niedzielę mocz z
22 r.. p. z Siedlcc, w którym osią
gneła łatwe i wysolde zwycięstwo.
potw i erdz.ając swą wyso-ką klasę.

Rapid zwyciężył b2z wysiłltu w
stosunku 6:1 (2:1). Gra gości pooob
nie jak i poprzedniego dnia z LeKi'! by~3 niezwykle skuteczna i e·
fektowna, zwłaszcza zaś w drugiej
JlcMowie, kiedy wiedeńczycy bawili
się :7. siecllczanami.
W dniu jutrzejszym gościć 'bę
dzie Raj)jd w Uxlz" którego mecz
z LKS. hędzie dla naszych miłośni
ków piłki l1użnej o.t1rl(.lwna niewi-

Tradycyjne "gospn!1arze zwy
ma zastosowanie tylko
do trzech wczorajszych sp otkall ligowych. Slulkces na wla.·
snem boisku odniosły: ŁKS.,
Warszawianka i Czarni, natomiast nie powiodło się Garbax'ni, która d'ość nieoczekiwalllf'
przegraJa do Wisty.

Widocznie powrót heym.ana
okazał się wiel'k iem zasileniem ata.ku wiślaków, kt6rz:v
potralfHi
pokOiIlać
groźnego
przeciwuilk a. Ja·k cenne było
to zwycięstwo dla Wisły d(}w(,·
dzi wysll'nię.cie się jej tJ.·ż na
siódme miejsce w tab eH, tuż za

III

ciężają,"

t

ODPOWIEDNI MOMENT.

Dziś

posiada ona pe!nowarto
tylko w Przy
kuckim, dobrym pomocniku, t'
ob1>tawić sikTzydłowe

go, rozumiejącym co znaczy ta,k
tyka i posiadającym odpo,wieclnią szkołę technic,zną.
Pewne
wyższe aspiracje zdradza rów··
- No, lak się pan z&patru
nież i Kniola, zato ze slrzałem
Je teraz na jakiś napiwek 1 Ula
twHby o," panu powatŻiIlie dalsz Siprawa przedstawia si,E: znacze pięcIe się w górę!
nie gorzej,
gdyż
przeważnie
A4' EM'4DU*

piłkarski

Ofiara brutalnej gry i ... słabych trybun
Tragiczny w skutkach mecz piłkarski odbył się wczoraj na bo.iskl1
TUR. przy ul. Letniej. W godziuach przedpołudniowych odbywały
się tam zawody mI~zy dwlem~

mieszkania.
Publi.cwo.ść,

~wo reagując

na

brutalną grę, widząc Krzywań~kie

go w opłakanym etanie, zerwałł\
lilię z miejsc i gło.śno krzycząc, dQdrużynJami robotniczemł.
l1liagała się przerwania meczu,.
Podc:1Jas gdy zawodnik jednej z \ Pod naporem tłumu, rachitycwle
drużyn
Mieczysław
Krzywańskl zbudow3ille
trybuny poczęły się
(Przejazd 25) z zawodu urzędnil{, chwiać ł w pewnym momencie rukopnięty został przez przeciwnika nęty, grzebiąc pod deskami kilka
tak nieszczęśliwie, te uległ pował- osób. Stojący obok syn roootni~a,
De.1 kontuzji.
6-letni Ozesław Encm1~gier (Górna
Wezwano lekarza pogotowia, któ 14) został przygnieciony, doznając
ry skonsiatował głęboką raDę twa- złamania podudzia o.raz ogólnYCh.
rzy i kontuzję nosa. Krzywańskt Oięikich obra2Jeń ciała. Pogotowie
po nałożeniu mu prowizorycznego przewio.zło Chłopca w stanIe dośp.
opatrunku pJlZewielliony został do ciężkim do szpitala.

!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~~.

Teatr i Iftuzyk
TEATR MIEJSKI
Występy "Bandy!.! stanowią nie
Iłabną~ą

jest on niecelny. Reszta pracowita, ambitna,
staro się jak
może, a poniewat nie na wiele
ją stać, pl1zeto w spotkaniach z
więiksZOlścią k~·uhów ligowych
skazana jest na niepowodzenje
Skład Warty byl nastę,pują ey: Ka,gprzak, Nowicki, Fl~ler,
Przyk'llcki,
Wojciechowski.
Szerfke I, Radojew-&ki, Kni,ola,
Szerfkt.: n" J{ryszkiewicz, Nn..
wacki.
ŁKS. wystą!pił
w zWY'kłym
składzie z Ta.cteusiewkzem na
śTodku ataku.
W dru'żynie t"
K. S. widać pewną, choć bar ..
dzo nieznaczną poprawę. lLepiej nieco fUlJkcjo nowa1'a lin.ia
napadu, w pociąglli~i(lch było
wi~ej myśli.
Herbstreich był
lepszy,
niż w ostatnich dwu
meczach, jednak dużo brakuje>
mu do peltni formy.
Sowiak
sprytnie przyczynił się do zdo
bycia bramek, Król nie mópł
sobie dać rady z Przykuckim,
zato dla Durki łatwiejs zym do(J
obej-ścia był Szerfke.
Pomoc gl' ć' b ~L ! d e fellzyw·
nie, p'rzez co mi(JI!.), ni:1 a " ' ,,
kiem wytworzyła się luka. W
'l.bronie
popisywał oię K::H'3 ..
siak Grał on .za ~iChtf i tTa~eckiego, który o~tatn~o zdradza
spadek formy i je.~t mocno nic:
pewny; Fr:YI.11Rl'kiewkz,
jnli
zwykle, spokojny i P '- \\ ily, 7a·
wsze na stanowisku.
\V pierwszej części zawodów
gra była ol.warta l mimo hnlkll
przewa.gi, udało SIę łJKS. li zyskać dwie bramki. Jedna z nich
padła w 17 min., kiedy to Sówiak, sto.iąc tyłem do bramki,

Wisła

mają

już 1-''' ~. pl~.Ilktów.

Tabcl~ ligowq,
w ktorej zaW 23 min . tJrzyznauo ŁKS.
szły
dość
poważl'c
(1rzcsl!llil~
rz:u1t wo,l.ny tuż przy liII ii pora
da,
podajemy
DO!liicj
karnego. Przyjętym pow~,l ecll'
nie zw)'{!zajem, Warta tworzy
mur, zamykając pole do s1r1.a·
łu. Jednak między gra-czy w'Ci22:7
14
~
1. Le;gja
~ną,ł się i Sowiak, a w n1omen12
9 I:U
2. Pogoi'l
cie strzał/u J)u;rki uskoczył w 3. Czarni
12 lO 1;;:11
bok, dając pi!1ce przejŚĆ do siał 4. Ł. I\. S.
9 19:M
11
ki. Takiego 1l'i<:ku nikt się nic 5. Cracovia
lI)
8 21 :9
"podziewał, a tem bardziej za\)
llU6
11
6. Garbaruia
stonięty bramkarz. to też nie
13:
1'1
8
7
7. Wisla
rl)lszył się on nawet do piłki.
'i
H 12:17
8 Ruch
9:17
7 8
W drugiej połowic p()łczątko 9. \Varszaw.
1~:23
5
8
10.
\Varta
wo Warta utrzymuje nadal grę
r'
,)
9:22
8
otwalrtą, z chwilą jednak, gdy 11. Polonia
,1
10:22
22
p.
p.
8
12.
,ta~o się j,a " 11 C111 ,
że
\\lojcie·

TabBla ligOUJ8

chowsld nie wytrzymał tempa i
opada z sił, ataki ŁKS. stają
się bardziej uporczywe i groź
nIeJsze. Skońc7:ył-o się jednal~
tylkO' na szeregu momenlach
!1orlbramkowydl, z !"tórych a·
ni jeden nie był wvkoJ'z\·stany.
Nawet takiej okazji, jak rzut
karny, nie wvkorzvstano na
oodwy żs z e nic wyniku, gdyż nic
·/ 3.wodr:y zwykle wy!: onawca
kl!, Eerbstrei,eh, strzeli1 w (tut.

Plecze ligowe VI kraiu
W ARSZA WIAN .{A -

Warszawa. - Mecz ltgowy rozt
grany pomiędzy po'~-yiszymi zespo
łaml, zako{lC:zył się po równorzęd
nej wake ni/dem zwycięstwem dl u
iyny wars~awskiej, I~tóra już w
l ierwszej połowie uZ~'skała w J·eJ
mili. bramkę ze strzail.l ł~CJlal{a.
Sam przebieg gr.v był niecie/<awy. Po p{)czqtkowej przewadze
warszawian zakolicwnej zdobyciem jedynej bramłii, gra toczy się
ze zmieullem ct;czę<i.: ~m, przycZl'm
oba ataki zawo.llit.y w sYluacjach
podbramlwwych wył.Hzując lOIabą
c.:yspozyc.lę strzar(l\'\ 'J. S~dzlowal p.
Rettlg. Widzów 3 ty!!.

była dość wyraźna, zalkOl~czyła
się bezbramkowo.

Za wody prowadził popra wp. ArczYłlski, z micjsca po·
skra' liajrc przejaw,! zbyt j .
strej f!:I'y. PUlblic:z.nośd 4.000
osó'b.

Inic

WISŁA

.- GARBARNL\ 2:1 (1:1)
Kral<ów. - Derby lokalne. :\1ecz
Garbarni z Wisłą zakOliczył się
lladspodziewanem zwycięstwem do
brej tego dnia i uie~wykle ambitnej drużyny Wisły. Prowadzenie '
uzyskuje Wlsla ze strzału Reymana III, lecz Garbarni tldaje się wy
równać przez
Mal!rE:ra_ Po przerwie Wisła znów prowadzi, gdył
Rymallowi udaje się zdobyć drugą
hramkę.
Następuje po tej bramce
okres przewagi Garbarni, która jed
nak nie lR()że nic wskórać, dzięki
dobrej defenzywnej grze przeciwnI
l,a. S~dziował dobrze p. Wardęszkiewtcz z Ł(}dzl. Widzów 4000.

Skl~daj

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

odziC!l:
i blelizDC; dla
b~zr

bo. g«b

DRTOPEDYST 8..KD STRUKTDR

T iest Banda! II

Pracownia ortolled,czna

Olt!

~re

112. lei. 111·35.

POGO~

1:0 (1 :0)

Tak wi~<c d:·u.ga po ' o".. a zawo
dów, w której przewaga ŁKS ,

dla Łodzi atrakcję, czego
ści.ach i to takich, jakich jesz'
dowodem stałe nadkomplety. PierT E A T R M I E J S Kicze nie widzieliśmy.
wszy program "To jest Banda"
tylko do 25 czerwca
idr.ie jesz~c tylko trzy dni, coGOŚCINNE WYSTĘPY
dlZ<ie.nnio po dWlal ra,zy O B i 10 w.
łł
Rozentuzjazmowana publioZ.llośĆ
wykonywa wszelkie prace, wchodzące w zakres
BRłtDY
bawi się świetnie, oklaskują.c wspa
ortopedji: sziuozne ręce, nogi, aparaty ortoped o
KABARET KOMIKÓW
11ialy program i klLpiw,lnych wyko pod kierownictwem:
wszelkich systemów, gorsety na s&:rzywienie
M. ,Hemera, F. Jarosyego i J. Tuwima
kręgosłupa, wkłady ortopedyczne na płaską
'lawców.
stopę (platfus) z kompozycji aluminjowej i z masy. A paratv własnego wynalazku na kr6teze
TEATR W PARKU STASZICA
nogi,
zastępuiąee obuwie na korku (można na
Dziś i dni następnych komedja.
Udział bior~:
nic wkładać normalne pantofelki).
Pasy rupBacha i Engla "Hiszpańska mu- H. Ordon6wna
A. Dymua
turowe
i
brzuslne.
cha".
z. PogoPlelska
K. G1mpel
J. Godelska
M. Hoherman
E. Koszuts!>.i
TOURNEE ARTYSTóW TEATRU S. G6rska
L. Żelichowska
L. Lawiń.kl
MIEJSKIEGO
F. JarO!!y
K. Tom
A. Bogucki
B. Wasiel
Grupa. artystów teatnl miejskie W,
Dan
Chdr Dani!
Kilińskiego
go w Łodzi
,vyru!~a
nn letni
Codziennie 2 przedstawienia
objalZd miejscowości powincjonn.IPrzyjmuje od 9-12 i 3-7, a w soboty do 3 pp.
o godz. 8 i 10 wiecsorem.
nyrh i 7.drojowi3kow.Ych z komedją Bilety w cenie od 1 zł. do nabycia
Solidnym i odpowiedzialnym udziela się kredytu.
w Kasach Teatru.
J. Bra ndta p. t. "Przygody Boba,
Specjalny dział obuwia ortopedycznego.
Kasa zamawiań TRAt,JClUTTA f.
Krack'a,". W rolach gtównych pp.

óz~ł

porażek ,

żyna
22 p. p. znajdu .i (; , ' 1(: 'V
nieco gorszcm pOfcteniu \\'ar·
tę ratuje lepszy sto s unek brnl1lek a \Val'szawianka , Buch i

(

Zofja G'rabowsl,,~ Ka,zimierz Szu- ~kie'rowal l;uusz/ownie cio ~iat
bert i Henryk Rzletyńsld (reżyser Id centrę Herbstreicha, druga
sztuki).
- _. Vi zgoła
inl1Yc.h oko!iczo{)·

Warszawskiej

ilością

jest niezwykle cenne . Zdaje się,
stwach
pl'z,"padnic "'arszaii w tegol'ocznY'Ch mistrza ·
wiance roJa pogromcy najsiluiejuych aruż:i-fJ ligowych.

I-łerbstreich nie wykorzystał rzutu karnego

ściową je'dIIlostkę

Tragiczn, mecz

najmniejszą

szawianka. Jej zwycięstwo nad
Bolcśnie oczuła SW'l nor:1żkp'
Po!{onią, która dotyc.h czas o · PoJ.onia. Dziś zajmuje ona prze
bok Legji poszczycić się mogła dostatnie miejsce i jedynie drll

ta

••

nańskiego.

mie.iącym

Garbarnią.

ŁKS. przesulIl.ął się tylko o jf>
den szczebel, a to w związku ~
nieapodziewanem naogół zwycięstwem Czarnych, którzy po
konali pewnie Polonię. Nieoczr
kiwany sukces odniosla War·

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

Mecz li.gowy ŁKS. 1. Wartą
nic nal,eżał do rzędu specjalnie
udanych.
Goście
okazaJi 8i~
zbyt słabym przeciwnikiem, by
lmUL~ić ŁKS. do większego wy·
siłku. Drużyna,
którą widzi,,·
liśmy, jest tyLko cienie.m
dawnego świetnego zespołlł po-

saa

O· I

Sen se,ine z'Wrcieslw8 Wisi" Warszawianki i Czarn,ch

dzianą sensacją.

-=EWłH*M

•

j

CZARNI -

POLONIA 3:2 (2:0)

'naJbliższe

mecze

Ugowe

W najbliższą niedziel\:, cfn.
26 czerwca rozegrane zostauą
czteTy spotkania hgo'w e, przyczem kalendarzyk rozgr y wek
przewidu.ie nastt~ujfl(;(' mecze:
W Warszawie Leg.ia --- PogOlI, w Krakowie CracovIa Po,lonia, w Poznaniu \Val'ta Czarni i w Sielcach J~ fJ. p. 'Val\szawianka.

20. VI - .. GL'"<5S

...

P<:i'Ió'NNYW ..:..

19~

Nr. 16\J

Dziś

wspanial premiera I
Ir61 humoru -

niezapomniany lIC. K.

Feldmarszałek"

.VLAST BU Il\n
bawi i rozśmiesza do łez w swem najlepszem arcydziele filmowem p. t.

Bełyserja znakomitego

KaroII Llmle'l.

Poozątek w

NadDrolram: Dlwieko., dodltek

dni powszednie o 5-ej, w soboty i niedziele o 2.30.

Bilety ulgowe ważne bez ograniczeń.

Sala wentylowana i chłodzona

••

Adresowa

I

I W. 1'1. fiBJlŃ5k4

.'

OSTATNIE WYDANIE NA ROK' 1930
POZOSTAŁE JESZCZE NIELICZNE

EGZEMPLARZE ZA 50 PROC. CENY

Tow. Reklamy

I• I.· ZAn

Międzynarodowei
WARSZAWA,

SRMOCHODOWYCH
PlOTOCYKLOWYCH

łIU.

115
Ił •••

DO NABYCIA
W WYDAWNICTWIE

i. r. RUDOLF

MARSZAŁKOWSKA

E

124.

••

CEnTRAlnA łADOlnlA
AKUMUbATORóW lóBI
BlłDIO\vYIH

,,~..

J

" . . . . . . SILV· OZOM· MOTOR
IOEALHA KĄPIEl BAlSAHłCZNA

wzrecmere

~cw=~~~/I

PIOIRKOWIIA 167

•••

WARSZTATY RaPARAOYJNE
WYPO;bCZANIE
AKU MULATOR6W

Ifl. 205-21.

fl(A

14ft

1"BLI!F. WEZWANIE

Tn. 205-21 TEL.

ODBIERAMY I DOSTARCZAMY AKUMULATORY
DO DOMOW.

PENSJONAT

"D I ił Nił"

UL. ZAMOJSKIEOO, TEL. 488.

POD ZARZ. D·ROWEJ

Kto szanule

wzrolł

nosi ciemne okularl
z fi, m y

SZYMON URIACH

sp.

I O. O.

PIotrkowska 33, tel. 222·23.

POKóJ UMEBLOWANY, sło
neezny z telefonem do wynaj~
cia. Mielazarakiego 24, m. 5,
Tel. 163-50.

-----<-1----_

DO ODDANIA słoneczne, froutowe dwupokojowe mieszkanie
z kuchnią, balkonem i wygodami: gal, elektrveznod6. Skwaro-

. . ._ _ _ _ _ _~-------. . . Iwa 20, m. 39.
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~kopiaów redakata nie Iwraoa.
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AIIUI.NOWEJ

Komfortowa

wilia. Centralne og,.ewanle.
I zimna woda w pokojach.
810neCllna weranda. Wykwintna kuchnlana lladanle dJetełJczna. C e n y z n l i o n e.
Bieląca ciepła

InfollDlIOji ud.lela d-YOW8 AbruUnowa" Zakopanem WłllA
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