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Ziazd sybiraków 
otwarto w Warszawie 
Warsz. koresp. „Głosu Polskie

~o" (St. Gr.) telefonuje: 
Wczorai w auli Politechniki 

warszawskiej odbyło si~ otwarcie 
zjazdu Sybiraków. Na uroczystości 
był obecny prezydent Rzplitej 
orof. Mościcki. 

Wygłoszono szereg przemó-
1Vień i referatów przez byłych 
iesłańców·katorżników oraz przed
>tawicieli oddziałów wojskowych 
-iolskich na Syberji. 

ES 

Odszkodowania lite skie d 'a o ski 
6 milionów dolarów - za rok 1920 i 3 m1ljony dolarów 

za rabunlii szaulistów · 
KOWNO, 29 czerwca. - Wczo· Przyjmując projekt litewski p. 1y, wyrządzone Polsce, wskutek szkód nie została jeszcze ściśle o-

raj o godz. 10 rano odbyło się 1-szc Hołówko oświadczył, że do chwili naruszenia neutralności przez !.i· kreślona. 
wspólne posiedzeni~ litewsko - jego odjazdu z Warszawy polskie twę w czasie wojny polsko • so- Pan Hołówko wyjaśnił naśtt!pnie 
polskiej komisji, Posiedzenie zaga- M. S. Z. nie otrzymało projektu i wieckiej w r. 1920. błędne informacje prasy litewskie& 
ił przew. delegacji litewskiej Ba- dlatego też nie mógł się z nim za- K t . kt 1 ki kł d • o euiigrantach litewskich, Emigru 
1 t. , on rproie po s s a a się • . d • • b • d • 
up1s. d . d l tł „ 1 popzna~. • . d , d z trzech części. Pierwsza zawiera Cct znaJ UJą s1ęKo ~cme po ?P~ekę 

rzewo niczacy e e6 ac11 po· on1ewaz w czasie po rozy e- . d . , . k'd któ zerwonego rzyza oraz mtrustel' 
ki . H ł, k • ł B I t' . 1 „ I k' . d K kł zą arue wyrownama sz o ' re • • ki ł • 

b . Id .k k• s ei o ow o wręczy a u 1sow1 egacJt po s u~J o owna łV s a- t 1 hl' . 6 T , stwa oracy 1 opie spo ecznei. E-KD ala I ZI ows I piśmienną odpowiedź rządu pol~ dzie rządu polskiego zaszły zmia- dzols a ,Y ODICZg?ne nknta d tml JOnodw ' migr&~ci litewscy w Polsce są na 
k' . . d . l't k' d 1 . . . , o arow. ru 1 pu o yczy o .„ k' h h h . k • 

. na miejscu startu s 1~go ~a ~s~1a c~en~e 1 1ewk~ ;e ~y, he.egtaCJak ?,1ust zWas1ę~nąc npo- szkodowań za szkody, wyrządzoue ta 1c •• samyhc pradwac. !a emt-
PARYż, 29 czerwca. (Pat.) - o ruemoznoset przy:Jęcta po s te~o wyc ms ru CJt z arszawy, . d • ł 1 :ć l't ki h t granc1 1nnyc naro owosci, naprzy 

, • • kt . g H ł, k d • • • . . t k przez z1a a nos t ews c par y kł d • 1 b uk 'ń R lotnicy majorowie Kubala i Idzi- pro1e u gwarancy1ne o. 

1 

o ow o spo ziewa się, 1z ms ru t' . 1. , któ t • a rosy1scy u ra1 cy. ząd 
. b I t• ł t . d l • t d 'd • d 1 b d zan ow 1 szau isow, re zos aJą • ł d . , l't ki h ~owski po odbyciu kilku pró nyc.h Ba u 1s wręczy nas ępme e •~- c1e e na eJ ą za Je en u wa • 

3 
•1• d 

1 
, wz1ą o emtgrantow 1 e~,s c o. 

l !t-> „ 1 k' . l't k' · kt d . b t . ocenione na mi Jony o arow. , . d • „ • t &. •tów na płatowcu z nowym s~· gaCJt po s teJ t ews 1 proie pa·, ru, wo ee czego nas ępne poste- sw1a czerue, 1z mogą om zos a" w 
ltiem, w czasie których osiągnięto ktu o bezpieczeństwie i arbitrażu, : dzenie komisji nie będzie się mo- Wreszcie trzeci p.!UJkt odnosi Polsce pod tym jednym warun· 
zafawalające rezultaty, przylecieli dodając, że pr.ojekt litewski był ~ło odbyć wcześniej jak w sobotę. się do szkód, ~j~~zonyc'i przez: kiem, iż zrzeką się agitacj! prze· 
dzii na lotnisko w le B.ourget. j.uż przed kilku c!11iami przesłany! Wreszcie p. Hołówko wręczył Litwę wskutek wy-w42u z Suwalsz ciwko rządowi litewsk!emu. - ZCl 
skąt nastąpi ostatcr '~F' olłot do do Warszawy za pośrednictwem p. Balutisowi polski kontrprojekt czyzny archiwów i dokumentów są powi zania te złożyć musieli. 
Ameryki. posła polskiego w Berlinie. w sprawie odszkodowań za szko- dowych. Wysokość tych ostatnich szyscy emigranci. 
--

nięcie kongresu po oju 
w sprawie zatargu p .lskoalitewskiego 

z m 
ezolucia 

lotników Trasą polskie 
Angielski kapitan leci przez ocean 

WARSZAWA. 29.6 (Pat) Ostat- wiając groźbę dla bezpieczeiistwa j waci1 pożegnał członków kongresu. 
ni dzie~1 obrad ~6 międzynarodo- międzynarod :)\vego i pokoju eko- W odpowiectzi w imieniu kongresu 
wego Kongresu pokoi u był nie- in~micznego różnych krajów, XXVl, prze\vodniczący p. Haebetlin .t.ło 
zmiernie ożywiony. Kongres odbył międzynarodowy kongres pokoju'. żył gorące podziękowanie komi
dwa posiedzenia: przed południem I uważa,. że rok?wania pomiędzy tetowi or6anizacyjnemu i wyraził 
i po południu. . . rząd~~l obu kra1ów powinuy być głęboką wdzięczność za doznaną 

Kongres przv1ął m. in. nast~- przyspieszone, podobnie, jak i de- gościnność w Polsce, a zwłaszcza 
pującą rezolucję w sprawie polsko- cyzje, jakie poweźmie w tej spra- w jej stolicy. 

LONDYN, 29 czerwca, (Pat.) -1 prowadzić be.dzie przez Wyspy A· 
Lotnik angielski kapitan Cour•::ey l zorskie. Z owego Yorku zamie· 
przyleciał wczoraj na Wyspy A- cza fofnik- odk,ć lot ~ ;)!ny do 
zorskie. Lotnik odleci następni~,Londynu bez litdc„"'ania. (Jak -w .a 

przez Wyspy Funlandzkie do No· domo droga, l•lórą leci kpt. Court· · 
weJ!o Yorku. ney jest drogą projektowaną przez 

Courtney uważa1 że w przyszł,o Kcbalę ; Idzikowskiego; oni rów-
ści droga powietrzna nad Atlsuty nież trz~ć chcą do Ameryki 

„Zważywszy, że zatarg polsko- Przed zamknięciem obrad kan- wodniczący zamknął XXVI mię-
litewskiej: lwie liga narodo"Y~.. I Po tern przemówieniu prze-

litewski grozi wy~oła~em nowych gresu zabr~ł gł?s w imieniu komi- dzynarodowy kongres p. o rnju , po
poważnyc~ kompllkaci1 . w stosun· tetu o~gamza.cy1nego mecenas Ły- czem członkowie kongr.: sn .vyje
kach pomu;dzy narodami, przedsta- pacew1cz, ktory w serdecznych sło- chali do Krakowa. 

kiem mi~dzy Europ-t a Am ka przez Azory, - Przyp. Red,) 

Krylenko domaga się ' ~v śmierci 
dla inżynierów 

Gen.Nobile nie byłprzygotowf'nY szy~~~~~A~o~~-~a~Pa2 ~ocgs~~ ~~ł J~~ l 

szaccrtyńskim przemawiał prokura· Kaligano\\> 

·ci w ... ~ 
'0"' 

do Podr , z· b. g , ł tor Krylenko, który uważa za rzecz skiego i Boj o y na Ie un po nocny udowodnioną istnienie organizacji kó\\' Kołod11\. 
Opl·n1·a norwesKa osł~arz·a g'!lll o leb'lromys'lnos'c' . ,kontrrewolucyjnej, pozostającej w wa Aleksa1. „co-

.I. v 1111 stosunkach z przebywającymi za- sunku do 2L , •• okurą-

0 l 29 6 (A W ) N k I . granicą b. posiadaczami kopalń tor żądał kar) , ia w wic;-
s o . • . l orwes a opinja pub iczna ostro ataKuje generała Nobile za 1eg o 1 oraz miarodajnymi organami państw zieniu, względl .as trzech wno-

lekko myślną podróż do bieguna północnego, którą pudjąl nie będąc odpowiednio przygoto ·I zagranicznych. Do dnia wczoraj- sił o skazanie warunkowe. Zakoń· 
wanym i nie znając dokładnie tamtejszych waranków. · 

1 

szego prokurator zreasumował za- czenie rozpraw spodziewane jest 
M. in. prasa norweska wytyka gen. Nublie niepomierną ambicję, wyraż::łjącą się rzuty_ stawia'.1e 31 ~ pośród ogól- w dniu jutrzejszym. 

w chęci zatknięcia sztandaru swego l<raju na biegunie, co w rezultacie naraziło na wielkie ne1 hczby 53 oskarzonych. Doma-
niebezpieczeństwo 13 samolotów i 19 ol<rętów. ----

Dzienniki tute1sze tracą nadzieję, aby ujalo się uratować A•nundsena, który prawdo- Atak szału i samobói· stwo 
podobnie zginął wśród lodów północy. 

.· 

Dawno nie widziana, piękna rool!aczka nasza 

Stanisława li a 11 o n e 
ukaże się wkrótce w emocjonującym 

i erotycznym dramacie - -

~,Co może kobieta··' 
ł'ńti·., '. i . ._, . I · . .,, · „ · · · ~i&i:·i·:4· tif~ 
~ 18-b"'-! fa 

va, kt@~ ~ ~. anuj e) 

z powodu nieot rzymania promocji 
~QQQil~QefigQQ~QQQQQQQG 1 ' " hl LWóW, 29 czerwca. (A.W.) -- ~uspokoić musie i ~o usptc c oro-

laht Venizalosa Oonoszą z Przemyśla, że w tam- , formem. 
te!szem gimnazjum ukraińskiem Drugi wypadek miał miejsce tam 

obalił gal>inet grecki ~darzył się straszny wypadek. Mi8 ie w seminarjum nauczycielskietu, 
ATENY 29 (Pat) "!" związku .z : :i.owicie uczeń 7 klasy Finger 1 !ttórego uczeń nie otrzymawszy 

ogłoszonym wcz~r~J h~tem Vem- powodu nieotrzymania promocji promocji pozba.w.ił się życia strze 

P. DtVBY 

zelosa, prezes mtmstrow Kasanda- . · . ' . . ' 
nis podał sii; do dymisji. I c!o klasy 8-eJ dostał nagle ataku la1ąc do s1eb1e z rewolweru. 

W dniu dzisiejszym ustąpić ma ~zału, przyczem koledzy, chcąc i!o 
cały gabinet. I - - --ooo 

Znów katastrofa samoc.hodowa 
Dwóch kupców zabityc~ ~ w izbie polsl<o•am .. 

kańslciej · Z Bydgoszczy donoszą nam: ło o kamień, następnie upadło aa 
, \VI czoraj wydarzyła się kata- przydrożne Q.rzewo, poczem sta„ 

W ARS i A W A "t9 (Pat) P~n De~ 1

1 
io'..rofa samochodowa, która poclą c:zając się do rowu, przy_l!niotło 

wey, doradca rządu polsK1ego 1 gnęła za '3obą dwie ofiary. Dwa1 sobą znajdujących się wewnątrz 
członek rady Ban:m Pol.sk1ego .zo- ! kupcy bydgoscy Czesław Kaczma- pasażerów. Zawiadomiony o wy
stał wybrany na stanowisko . v.:1ce- i .rek i Władysław Czepczyński o padku lekarz oraz policja, przy. 
prezesa polsko-amerykanskteJ izby ~odzinie 23 wracali własnym sa- hywszy na miejsce, / wydobyła z 

. nandloweJ. . . . mochodem z Poznania do Byd- pod auta martwe już zwłoki Kacz 
\ ?} 1 e.,c• d'..:.' ' ·. I Na posiedzeniu ~em .omawiano goszczy. Autem kierował szofar marka i Czepczyńskiego i ciężko 

· ~, ... ~ szereg spraw, ztmerzaJących do Stefan Wardęga. Nagle skutkiem pokaleczonego Wardęgę, którego 
LUNIE'' ,, 

lf~ I sk1erow::irna e1<sportu p obk t~go do iepsucia się motoru, kierownica odwieziono natychmiast do szpi-
·~~~I ' ! Amnvk1 odmówiła posłuszeństwa, a auto. tala. 

eeeeeee~e~eeeeeeeeee&MłH,MteeeJeMJeftMeeMefteee81 jadąc w szybki em ·tempie, uderzy-

t 



Nasz najukochańsz1 ałowany i szlachetny brat i szwagier 

• P • 

1\1 c ___ } 3orn tei 
Fabrykant 

po długich i cięłkich z wielką c~erpliwością znoszonych cierpienSath rozstał się z 
w Brnie (Szwajcaria) i tamże został pochowany, pr2eżywszy lat 43. 

~ym światem 

przyjaciołom O tym straszliwym ciosie podają do wiadomości viszysłkim krewnym, znaj om m i 
pogrążeni w głębokim smutku 

siq o nieskładanie kondolencji. Bracia, siostry, szwagier i bratowa 
• 

o Ue wzrosła drożyzna; Of Ili ~rc1·e 
w czerwcu? w u Kongresu Buchary trcznegoi Poznai swói kraj! 

W poniedziałek odbędzie ~1ę 
"'' magistracie posiedzenie komisii 
notyfikującej ceny, wchodzące w 
skład obliczeń zmian kosztów u-

' . trzyma ma. 
We wtorek lub środę zbierze 

si komisja do badania zmian 
d{osztów utrzymania celem ustale· 
nia wskaźnika za czerwiec, który 
.w porównaniu z majem oscyluje 
około zera. 

wycief:z~a szkolrra 
w Pieniny 

Wczorajszy pierwszy dzień uroczystości Wczoraj wyruszyła z Łodzi w 
Pieniny wycieczka uczniów płci 
obojga VI-ych klas miejskich szkół 

przysłuchiwali się uroczystościom powszechnych. Wycieczkę tą or
otwarcia kongresu przez ustawione ganizuje wydział oświaty i kultury 
sp~cialnie me14afony. w celu umożliwienia uczniom 

W dniu wczorajszym rozpoczął nieckim, oraz przedstawiciele władz 
się w Łodzi w nader uroczysty spo· z wojewodą Jaszczołtem na czele. 
sób djecezjalny kongres euchary- Z dworca udano si~ do miasta 
styczny. przez ~rk im. ks. Józefa Ponia- Marszałkiem kongresu obrano szkół powszechnych poznania pięk

dyrektora oaństwowego gimnazjum na i zabytków Polski. Miaslo przybrało odświętny wy- iowskiego, gdzie po obu stronach 
g!ąd, gdyż w przeddzień uroczy· alei głównej ustawiono szpalery 
stości otwarcia konsresu, inicjato- młodzieży szkolnej. 
rzy jego dołożyii starań, aby. upięk· O godz. 11, odprawioną zo
szyć miasto, budując szereg bram stała uroczysta msza święta w ka· 
tryumfalnych ozdobionych barwa- tedrze celebrowana przez nuncjusz11 
mi i flagami narodowemi oraz pa- Marmaggiego. Na mszy był m. in-

im. Kopernika p. Piekarski. Po W wycieczce, znajdującej się 
przemówieniu nuncjusza w języku pod opiekit wychowawców, weźmie 
wło~kim, kardynała Hlonda oraz udział .40 dzieci. (ml 

(b) 

lalsty do Redakcji 
przedstawicieli władz i społeczeń· 
stwa katolickiego ks. biskup Oko· ft0C08 dyżury apfek 
niewski wygłosił okolicznościowy Dziś "' nocy dyżurują nastęru· 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o zamiesz· 

czenle na łamach .Głosu n · '!· 

pieskiemi. . nymi obecny p. wojewoda. 
O godz. 10.30 przybył na dwo· O godz. 4 po południu odbyło 

referat. . . jące apteki: 
Uroczystosć urozmatc~na była O. Antoniewicz (Pabjanick• 50) 

go• następującecr" •· 
Łód7i.:-

rzec Łódź-Kaliska pociąg wiozący się uroczyste otwarcie kongresu 
nuncjusza apostolskiego Marmag- w gmachu szkoły rzemiosł, wobec· 
giego prymasa kardynała Hlonda, ności 2.ooo osób. 

1• oraz wielu duchownych. Na dwor-1 Otwarcie dokonał p. wojewoda 
.. cu powitali gości przedstawiciele Jaszczołt. Na dziedzińcu szkoły 
,. duchowieństwa z biskupem Tymie- zebrały się tłumy wiernych, którzy 

produkcjami artystyczn~m1 ~horów K. Chądzyński (Piotrkowska 164), 
towarzystwa im. Monmszk1 pod W. Sokolewicz (Przejazd 19), R. 
batutą .P· Prosnaka. . Rembieliński lf'.ndrzeja 28), J. 

. ~1eczore~. odbył si~ raut w Zundelewicz (Piotrkowska '.l5), M. 
sah Fllharmo~Jt. _Dals~y ctąg kon- łKasperkiewicz (Zgierska 54), S. 
gresu odbędzie się dz1s. (x) Trawkowska (Brzezińska b6 ). 

~dni;~_ • •• ;:Sil Wycieczki kanaliza· Streik farmaceutów kasowych 
prowadzoną. CJjDB Członkow·, ... Kasy Chorych otrz .... ma1·ą lekarstwa Poza szkołą pr11,. "" • 1 

w Płocku mamy w Pv ·•sza odbędzie się z aptek prywatnyc. 
tego rodzaju szkoły, z ty "'n. 1 lipca Wobec wybuchu strejku farma-~co do przygotowania specyfików 
pr.zy państwowym instytucje: r . . . d . ceutów zatrudnionych . w aptakach ~płynnych na zapas według recep· 
gogicznym w Warszawie. Rzt. . ;na JZ~CJJ 1. wf ?Ctą· kasy chorych odbyła się specjalna tur schematycznych. 
specjalistów pedagogów byłob'I' dJąc 0 nta lipca, konferencja władz kasy, na ktorej 1 .lau.ądzenie to wydane było 
podanie dokładnej charakterystyki, Id dlseqę_b wy~ieczek .ni~- postanowiono przedsięwziąć wsze!- przez kasę chorych w związku 
celów i założeń szkół pracy. Pra- .z11.. t· . a ~sto ' tn cre_s~Ją!...yC kie kroki celem ułatw1ema ubez- z ·szalejącą epidemją, grypy i miało 
gnęłabym jedynie zaznaczyć, że bsiuędswa.. kmai P11. s ~~ami prac oKoło pieczonym korzystania z pomocy na celu szybsze uzyskiwanie przez 
· t k ł i' · 0 Y na zacp. t t h b · h " f.kó 1 · Jes to sz o a wzorowa, rozw 1a1ą· W cieczki t d - ap elf prywa nyc . u ezp1eczonyc spe„y 1 w eczm-
~a indywidualne zdolności ucznió.w zez Ys ee· alnie de,l pro wa zon~ . Wcz.oraj w no1.:y odbyło się po· cqt.:h. . . 
f prowadzona systemem . z.upełme g~owcó~ bdbęd ~1egow~nrcn1 f~ s'.edzen1e ~treJlm;ących farmaceu- . ~aznaczyć należy 1z przedsta· 
~Ci.rębnym, niż to ma mie1sce w 15 i 22 iipca r. b ~ wkt n zuo ' ' tow, na ~tore~ powt~etu rewlucię w1c1e~e związku 1.ekarzy na ~onfe· 
tnnycl· szkołach, i dla uczestników · u~ . orf Y I stw1erdza1ącą. ze akqa tarmeceu- rencJl w sprawie podwyżki płac 
.. Zwłas cza ..pNrc?jącej .inteligen· l Piotrnowskiej 1 J!i~:l (bie~~ R 1~ tów ~lit ma. charakteru strejku, uznali zarządzenie. w tej sprawie 

CJl o zapatrywaniach liberalnych; manta) 0 godz. 11 l rz~~ · 01:J_ a ~10s1 Jedy~1e charat<ter protesta- władz kasy za rac1onalne. (t) 
odpowiada łodzka szkoła . prac~ i niem, powrót okołop 1 _ {i pół cyJn, przeciwko zarządzeniu 1tasy · 
po~ każdym względem.. Nic tez popoł. na P.1. Reymonta. 
dziwnego, że rok rocznie z otwar· 

• 

Akcja podwyżkowa pracowt~i1iów 
komunalnych i robotników 

sezonowych 

ciem zapis?w kandydatów do tej 
szkoły, garnie si«: do niej znaczna 
liczba zgłaszających. 

Nipstety, szkoła pracy w Ło
dzi rozporządza zbyt szczupłemi 
funduszami i dyrekcja tej szkoły 
zmuszona jest odrzucać cały sze. 
reg podań rod::iców o przyjęcie 
dzieci. 

Pragnęłabym tedy za pośred-
11iclwem poczytnego pisma sza· 
nownego Pana Redaktora zwrócić 
uwagę czynrnków miarodajnych na 
powyższy stan rzeczy, wierząc, że 
tą drogą łódzkiej szkole pracy zO· 
staną przyznane większe fundu
sze, które pozwolą na otwarcie od· 
działów równoległych. 

Przy odpowiedniem rozwinię
ciu i powiększe111u ram szkoły 
pracy liczne niewątpliwie rzesze 
111, tek pracujących uzyskają pew
r. Jsć i 'pokój, iż dzieci ich pobie· 
r.11ą ;1auki udzielane z prawdziwą 
piec,: olowitoscią. 

Dziękujqc Szanownemu Panu 
I ·daktorow1 uprzejmie za udzie
t'11ie łamów Jego poczytnego pis-

ma łączę wyrazy prawdziwego 
s., cunku. 

Przejazd na miejsce wycieczek 
oraz powrót, odbywać się będą 
specjalnym pociągiem, złożonym 
z 6 wagoników. Program wycie
czek obejmuje zwiedzanie nastę
pujących objektów: połączenia ko
lektorów l i il przy ulicy Obywa
telskiej około rz. Karolewski, 
głównego kolektora w stronę stacji 
oczyszciania ścieków, będącej w 
toku budowy. 

Domagają się ona 15 proc. podw~żki poborów 
W dniu onegdajszym magistrat czas jedynie zastosował podwyżkę 

otrzymał pismo w sprawie akcji według okólnika ministra spraw 
podwyżkowej, wszczętej przez wewnętrznych. 
związek pracowników komuna!! To samo żądanie dotyczy rów
nych i instytucji użyteczności pu- niei wszystkich pracowników ma· 

Uział w wycieczkach jest bez- blicznej. gistratu, co do których związek 
płatny, konieczne jest jednak, w Związek domaga się w pierw· domaga się zastosowania dodatku 
cela~h z~.pewnienia. wygodnej k?- szym rzędzie podwyższenia płac o wielkomiejskiego i dostosowania 
~untkacJI, uprzednie .zaopatrze~1e l::> proc. dla wszystkich kategorji płac pracowników umysłowych w 
się w karti: ~czestmctwa, kto.re robotników sezonowych, zartud- magistracie warszawskim. 
bez · .ogr~.mczen "".Yd~)e wydział' nionych przez magistrat. ł Powyższe wystąpienie związku 
kanali~aq1 1 wodoc1ągow (ul. Na- Wystąpienie to motywowane· będzie tematem narad prezydjum 
rutowicza 2). jest przez związek wzrosttm dro· magistratu, które zajmie wobec 

(m) żyzny o 25 proc„ oraz tern, że mego stanowisko w pierwszych 
podwyżkę otrzymali nawet włók- dniach przyszłego tygodnia. (b) 

Obozy letnie 
wychowania fizycznego 

dla nauczycielek 

niarze, a magistrat przez cały ten 

14 proc. podwyżt~e otrzymają 
Państwowy urząd wychowania ło' dz y nb ot 1~ CY b dO'UU i ~ni· 

fizycznego organizuje w b. roku c r u n u ~ 
dwa, ob~~y speCJalme dla naucz.y· W siedzibie inspekloratu pra- mowy, i\ióra obowfa1zywałaby do 
c.1ele1c 1 instruktorek wychowania cy odbyła slę konferencia przedsta- 3L grudnia rb. 

E. L-a flzycz~ego V! stowarzyszeniach. . I wiciel_i stowarzyszenia przemy- . Prze~stawiciele ro~otni.ków oś-
Dma 3 ltpca otwarty zostame słowcow budowlanych ze zw1ązKa wiadczyll, że domaga1ą s1~ stoso-Ł·~Jz, 28. Vł.28. 

taki ob?z w Kościerzynie na Po- mi w sprawie podwyżki dla wania podwyzki wstecz o jeden 
-ii~~~~Ci:.~?1===1 morzu l trwać będzie do 20 sierp- robotników budowlanych. tydz!eń, wooec czego co do tego 

0 , 0 med nia. Drugi zaś, o połowę krótszy W rezultacie_, długotrwałych punktu odbędzie się ponowna 
~zcz~mł~ir.a i:ii'Pa;o· z·uL1··~111 ~ozp.ocznie się w Wągrowcu dnia narad ~rze~ysłowcy. zgodzili si~ konferencja w poniedziałe~ i ~łu-

~11i wu I LUilHil n~l\ 22 Iwca r. b. ltl na udz1eleme robotnikom 14 proc. gotrwały zatarg zostame zhkw1do-
,~„-- ~A~ d~l)lQ...,_ . l>~Wf..iki i do.iem podpisania .... .,., ... ay. (b; · 

' 

Kiedy można korzystać 
z mieiskiej biMjotel<i 

publicznej 
Poczynając od dnia 1 lipca, w 

ciągu letnich miesięcy lipca i sierp· 
nia, miejska bibljoteka publiczna 
otwarta oędzie od godz. l popoł. 
do g. 8-ei wieczorem, zas w so
boty od godz. 9·ej rano do !l po 
poł. (mJ 

Teatr i muzyH:a 
TEATR .".UEJSKI. 

DZliś \ codziennie o gcdz. 8. m. 45 l ·
gen<la o człowde.ku z gliny Ii. Lej\\ ika 
w polskiej par.afraz.ie A. J\farka „GO
LEM" z Kazimierzem KijO\\Skim w r-01i 
tytułowej oraz J. Boneckim, Wosk-0w· 
~kim i Lu!Jieńską w rolach gtównych. 

TEATR LETNI W OORODZIE 
STASZICA 

Dziś i jutro osta,tnie <lwa powtórzenia 
kapitalnej farsy amerykańskiej „ff~O 

MENALNA UMOWA". 

KIEPURA W RADJO. 

Nieda\\ uo ra<lioshtchacze polsvY dzl1: 
ki transmisji !'l: Pozmania mogli słys~ 
koncert świetnego tenora polskieiro Ja. 
na Kiepury. 

W dniu julrzeiszyun, t. i. w nied.zielę, 
1 lipca (godz. 19.50) Jan Kiiepura w:ystit· 
pi w Teatrze Wielkim w Poznaniu w. 
roli CovaradossiegQ w oprzerze PucQ.. 
niego „Tosca", która będzie miała w tym 
dniu specjalną obsadę, gdyż prócz Jana 
Kiepury wystąpi znakomity ba~ 7,:y. 

~nunt Zalewski w roll Scarpia. 

TEATR POPULARNY 

Dzli.ś o godz. 8.20 wiecwrem premji.:rn 
krntoohwili w 3 aktach „C-0 oo robi w 
nocy". 

Jutro dwa razy pow1tórzeillie wcwraj
szej krotoic.hwHl o godz. 4.20 popoi. i 8.20 
wiiecrorem „Co on ·robi w nocy", 

-OONG" W OORODZIE PRZY UL. 

CEGU::LNIANEJ Nr. 16. 
Dzjś w dalszym ciągu rewia aktualna 

.,RAKIET A NA KSIĘŻYC". 

Dziś i jutro w niedzie}~ fr.TO" pr~d$Ła. 

wie~a o Kod.z. 6. 8 & » 



30.VI - GŁOS POLSKI - 1928 
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Katlia i tragedii życiowych naszej młodzieży szkolnej 

trz ł cz • 
1a do a • 

CZYCI 
Zama eł 

W chwili 
Mistrzaha uratował życie Koledze 

gdy: chciął się rzucić pod pociąg został uratowa 
przez oficera policji 

J k d •t• dn' 1 •1 k' Klim . d b • . iż 1• • ·Zonym terminie 
al on0&1'1iśmy, w w ~)· Qj:i z Il na III kura. ; chwyci go za rę ę asp. ell: g yż o awiano się, zirea 1zu1e t. obrębie u Iłl V \ 

rajlU)'ID w pamtwowej u.kole he- ~a.dani ucmiowie II-go kursu, i przestraszonego odprowadził na on swój szaleńczy zamiar. policji. ' ' • f twej,l pny ulż Kai~t.lłynik j złożyli :zeznania w zupełności po- posterunek policji na dworcu. Pierwszym pociągiem rannym Przed Komisją Poborową r.. 
kon:r1 ~=~fu en~ nauc~za iell merdzające słowa Mistrzaka; bo gdzie poddał go przesłuchaniu. przyjechał z Koluszek ojciec ~ci- (Ogrodowa Nr. 34): 
Zofję Kac~e„ lcl6ra cudem j1 w1em przy wyjściu z auli szkolnej Wówczas okazało się, że jest ta wors•kiego, któremu leż oddano _Poborowi roc~nika 1906-J9o5 
no uniknęła łmiercl. Młodocian -ciwiorski, który wiedział o tem, istotnie Stefan ściworski. W cza- syna. ma1ący odroczenie z art. 35 b. U· 

zamachowiec zoatał uesztowan i.t pozostał na drugi rok, oznajmił, czasie rewizii osobistej znaleziony Zenon Mistrzak zachowuje się w s:aw6 ° P?wszechnym obowiązku 
z~ś policja łledoz~ wdrotyła. en .te został µrzy ~im celi zupełnie spokojnie. sdużl ~ dwo1skowej (cz~sowo nie-
~.t.czne dochod:zeaue, która u1awm • • . . . . • , z o m o służby w wo1sku stałem 1 
lo watrz"9a41\Clił szczegóły, niuca.o godzin.Je 5-ef popołudmu rzuci list ~tsan~ ~o ~ic6w, ~ ~t?rym Przyznał s~~ do te~o •. lZ zamie- ktorzy z. w11żnych powodów tcho= 
jące ja&ua.rwe światło na się pod pociąg. zawiadamtaJąc ich o swe1 sm1ercł. r·zał zastrzehc nauczycielkę Ka- roba) nie mogli stawić się do 
tratizm sytaacfi naszej młioddety Zastrzelić się bowiem nie mo- prosił o przebaczenie. r.zyńską. Zapytany, czy żałuie przeglądu.~ oznacz~nym terminie 

ł fata.bay ay1tem szkolny. ~e, ponieważ nieznany sprawca Samochodem przewiózł asp. KH <>we20 czynu, odpowiedział: ~mxf(z~~11 ~ obrębie r, IV! . .VI, 
Przezwiezicmy z miełsca nłedo-.vykradł mu z kieszeni rewolwer. mek niedoszłego desperata do u- ,,żałuję, lecz tylko tes,!o, że Kaczvń Pr~ed K'o 1 .X.IVpkobm. pohCjt. 

zł . -.L. - . .J-• . .J- ··--~-- ... _..i ł k ~ b .&-! • d 1 d k • k . • " ( ) mtsJą o urową Nr ~ 1 ei :r.urQWll uu .... ~ •wuczego, rMi tet 01egów. y o ..,l.Ullerc1 rzę. u ś e .czego, poczem s omum- <l a zv1e • P (Zakątna Nr. 82): · 
Zenon .Mutn:ak" poddany zolłał o powiadomili rodzinę, zamiesz kowal się telefonicznie z posterun ~I Pob · .k 

9 7 
, 

nlezwłocmJe przesłuchaniu. Prze- ałą w Kolu&:z;hch. . kiem policji na stacji Koluszki, po Lekarz-dentysta z waż~~~~1 ~ooc!~1d~} ~ h kto~z) 
d~wwZY"tklem zaipytalllo ~o, w. jwki Stan psychiczny Sciworskiego l~cając .powia?omi~ o w·sz~stkiem E! H· !2brJr'nld . nie mogli się stawić. ~o p~z~~fąd~ 
~6b ma.lazł ełc w posiaduuu rie ył stra.szny; drżał on :ze 1tnchu, 01ca $ciworsk1ego 1 nakazac mu iJ U (I I U 1 '!1 oznaczonym ferm1me, zamiesz-
„.oJw...u. ik twier.dzili koledzy, przed oi- niemrłoczny przyjazd do Łodzi. O • " w obr~b.i.e VI, VII, Xll komi· 

rwołwer -... oświadczył Mi- 4m., rolnikiem gospoduującym Całą noc przetrzymano Stefana, _Andrze1a 2 tel. 3~-43 ·1 pohcJt. 
wykradłem z lkieezeni ko- ~d Kolusz1kami, który odgrażał· ściworskiego w urzędzie śledczym' Gabinet czynny lO-l 1 3- · 
Jl<>, Stefana ścłwomłego. 11, it połamie kaści synowi, jeśli ._W 41&& *'•*&EWA MWWJ '*iW@Mk' &MSW#&*F ZHR'fiP 
zamknięcia rolru akolne- ut otrzyma pt'omocji. Prowadzący 

woreiki prz~zedł z rewol- gchodzenie aspirant Klimek wy
do 17Jkoły i pokazywał go . d~gował niezwłocznie wywia- Odkryte głowy na żydowski. o- :.l, ołwiadczaie,c. it uc.vców na stację Łódź - Kaliska, 

~łuJ aamob6fstwo, feśli me o- pdając im rysopis ściworskiego, 
trzyma prom.ocfi ceem zapobiegnięcia zamachowi Bóiki na cmentarzu między bundowcan owa wcami 

Z Warszawy donoszą nam: 
s kUmi Il na M-cL Wówczas po- 1aaohó;czemu uozniaika. Sam za~ 
stanowiłem wyikraiłć mu rewolwer. w tym samym celu udał się na 
W tym c•lu llpl'Owokowałem z dw.rzec Łódt - Fabryc.ma, dokąd Na żydowskich cmentarzach raz 

Po krótkich pertraktacjach ro- l 
dziny zmarłej z członkami „Bun- c. 
du" uzgodniono ceremonjał po- pt 
grzebu. Oto ojciec miał odprowa- rz~ 
dzić pogrzeb do bramy cmentarza spr. 
- a uroczystości na cmentarzu i skin. 

lwskiego zanieśli na 
n pochowano ją -
-tnicy smutnego ob• 
odkryte głowy1 co 
zwyczajom żyaow-

nim bójkę, podcsu której pr.;rbył na parę minut przed na- po ratz dochodtzli do powb aż~iejsz{ckh 
eł ł br ..i • • K 1 -·'- awan ur na e grze ama zw.o . 

W'f •HID'ł em ma o6 • ktenenł "'1'"-1Ctem pociągu z O'usz~. W Warszawie starcie nastąpiło na 
marynarki. a peronie dworcowym po pa- pogrzebie studentki Riwy Hepne-

Ta:k więc z zeznaii MhłirzaJka '.>· m ~inutach obserwacji dostrzegł równy łodzianki, działaczki ~Bundu 
kazało się, :ł:.t wykrada;ąc rewol- chlpca w czaipce uczniowskiej, - która przed kil~oma dniami ~ko· 
wer _. 7-mio atrzałowy brauning ktćego wygląd zga<lzał się z ry- czvła z most~ kole1o~i:go do _W1s~y. 

miałby zorganizować »Bund". ...io późnej nocy. 'l~ 
W dniu pogrzebu Hepner roz- okolic_ i.:r.!entarza trwały OóJkt 

myślił się jednak i gdy kondukt między bundowcami a zachowaw• 

lił k 1 d · ś · k' U „Bund• chciał. urząaz1ć swe1 dzta· his11pamkł ....- oc8; o e ze tycie, !op;em. c1wors tego. czeń ten łaczce pogrzeb postępowy - pod-
znalazł się u wrót cmentarza - cami
ojciec zmarłej wezwał policje; i ka- Prz· 
zał rozpęJzić tłum bundzistów, li· wystaw 
czący około 1501) osób. odgraż 

gdyJ; były wszelikte dane po temu, byłsilnte zdenerwowany. czas gdy ojciec samobójczyni zna
i! ściworaki i•tO'bnie popełni czyn dly pociąg zajechał przed sta- ny zachowawca członek „Agudy" -
:UesperaC'ki, poniewar! tak' samo cję, czefl 6w postąpił krok na- upierał się przy pogrzebie rytual- Jednak mimo oporu, bundziści i zmar 
Jak Mi~ nłe otrzymał p!'Omo- {>rzcll. W tejże samej chwili, nym. porwali zmarłą i wśród śpiewu 

HENRYK F ALH. I Hotelu' „Sporl". Istota moja z ca- rej głos kobiecy pyta. w!ecl · · 
łą siłą buntowała się przeciwko gwałtownie. - Czy to panna Lolle · " 

iój istotnie się 
_,_,nie przeprosiła 

.!18 '"'rzez nią kata-, takiej insynuacji. ta? , 
- Jestem ofiarą nikczemnego - Allo! Kto mówi - .,. 

żartu. Nie wiem co za idjota wy- - Tak, to Lolleta. ('· KAT AS OFA ' _,.,1sał:- inie format-
. ułanie 

Andrzej Mitblitz wszedł do 
mieszkania Jakóba Limours z twa
rzą zmienioną: 

- Straszna rzecz co mnie spot
kało! Pozwól mi usiąść i mówić. 
Jeste§ moim oddanym przyjacielem. 
Przychodc: jednocześnie zdać ci 
relacje: i zasięgnąć rady, mam bo
wiem zamiar posunąć sic; w tej 
sprawie bardzo daleko. Jesteś 
prawnikiem, prowadzisz różne spra
wy, będziesz mi, jestem pewien, 
świetnym doradcą. Wyobraź so
bie, że ubóstwiana żoneczka, 
z któtą dopiero wczoraj popołu
dniu wziąłem ślub zwiała tej nocy 
do swych rodziców. Paradne, co? 
Miła noc poślubna! . 

Jakób Limours podskoczył na 
krześle: 

- Co. co? Żona cię .porzu. 
ciła? 

- I to w jakich strasznych 
okolicznościacht Co za tragiczne 
nieporozumienie, wywołane ohydną 
mistyfikacją! 

- Co mi tu bajesz? Jaka mi· 
styfikacja? 

- Czekaj! Przypomnij sobie 
jak to było wczoraj: ceremonjal 
ślubny, moje i Fanny wzruszenie, 
później przyjęcie u jej rodziców, 
wreszcie radosny przemiły obiad ... 
Pamiętasz to wszystko, bo byłeś 
przy tern obecny ••. Około północy 
kiedy tańczono w najlepsze, ulo
tniliśmy się dyskretnie 1 Fanny. 

- Widziałem was wychodzą
cych. 

- Ach taki... Otóż pojecha· 
liśmy autem do oczekującego nas 
miłego gniazdka. 

- Stanąwszy na miejscu, pro· 
wadzę z galanterją Fanny do na
szej sypialni małze1is:.;ieJ, gościn
nie uśmiechającej się małżoukom. 
Widzisz, ze rmmo wszystko j.;:stem 
ie~_w .sent)'.me_ąta!r~J'lll pąs11·0ju. 

Wte Fanny m6wi do mnie: silił s~ę na do',"ciP .wsunię~ia mi chanie? Nic to jedn, 
Co to za ,Jiebieski papier t~go hstu ~o kieszeni! Że tez tego Omal że -znowu r .ia I Pl'zed chwilą wiu. 

wyg ci l kieszeni smokinga? me zauwazyłeml ziemię. 1 została nieubłagan<t 
- iebieski papier? . Fanny odrzekła, cedząc słowa z - Ależ ja pani 1 _ znam! Pro-I jestem w ~.mowie z L 
-~leż tak, patrz? l uśmiechem, który nic dobrego nie szę mi wytłomaczyć co to m głupi kro~ne J:?OJ sta:y przvj.a 

'llogło. 
Po 

_I nówiąc_ to_w)'.ciąga mi z le-jwróżył: żart... ratu1 mnie z te1 opresp! 
WeJ ~eszem meb1eską kopertę.· - Niepotrzebnie s1'ę unosłsz N' ńł · " dal · F Jali:f1b obsypał swer.o nrzyi 
N. · t ł b kł d ł te mo5 em mow~c eJ. an- " 15 '" 

te pmię .a em, a ym w a. a mój drogi. Mam wrażenie, że ty ny przerwała połączenie poczem la cał(li~anją mdłych pO'cie:.U?l., 
do k~szem .t~ką kope~tę, ~ięc też uważasz mnie za głuµszą, niz wybuchnęła: po wyiscm Jego dał 3ię .0pa.u-:nvać 
odpow. dam JeJ~ ~e me wiem jestem, a ja jednak się nie gnie- B 

1 
T . . . !niezwykłej wesołości: on to bo. 

skąd S\ _tam wzięła. . . . wam. Lis.t ten został zamknięty, . dn hawot 1" era.z. nM' ma~ JUtz wiem zazdros•zcząc Andrzejowi 
- '1ęc_ dlaczego ru~~ems~ stę zaklejony, a później otwarty ... nie zał _re. wą __ p ;i;"~jci. 1mo, tek~ a i pięknego małżeństwa, uległ nis· 

- mó m_1 Fanny śm~eJąC się._ przez ciebie? A więc przez kogo? ~a e~ si; u~Wl •15 ociem :i~1rs . im, kim podszeptom i wsunął mu do 
. Pe y jestem, że me ?.arumte- 1 dlaczego nie miałbyś być w naj- WOJ~ hod e. ~ rue 0rv. 1 at\ o kieszeni ten nieszczęsny list. 
młem t wcale. lepszej komitywie z tą panną Lo- c? H~ Ne . 0 211 ~1 nab.nya ahclbę " . oc .a chcąc tern. rozbić jego szczęści~. 
. - ltfe zaprzeczysz. chy?a - lettą. me . 1e pOLTZe uię c y a c1 mo-1 

c1ągnęł ,daleJ, .. że i;ue spiekłeś _ Dlaczego? Bo jej nigdy nie wić, .że między nami wszystko 1 - Zwa.żywszy na wrażliwość l 
ra_ka w leJ chw1lt. Wiesz~ że mam widziałem! W życiu mojem nie skończone. Wróć do swej metresy. I ambitność charakteru Fanny zer-
w~elką chotę zapytać ~1ę co _za- było żadnej Lolettyl Bo.że, gdybym była wiedziała! Po wie ona z nim bezwątpienia - po 
w1~ra. . koperta?.„ ~1s!Ilo Jest Na to ~ni odpowiada: co zdecydowałam się wyjść za cie-I myślał uradowany. 
duze 1 1czaste. To me 1est mę- _ Dowiedź mi to. b~e?. Inni m~od~i ludzi~, lepsi od

1 
Czekał na dalszy bieg wypad-

ska ręk __ ~ _ Jak? C1eb1e. ~arah s1ę o ~OJ~ :ęk,ęl ~a I ków. Po kilku dniach przyszedł do 
.- qoę;a Fanny o co też ty _ Najzwyczajniej w świecie. szczęsc1e to, co by się JillZ me da- niego Andrzej cały rozpromienio-

mnie połe1_rze,~asz? . Telefonując natychmiast do hotelu ło powetować jes~ze nie nastąpi-lny. . 
Omc cię me podeirz~wam, „Sport". Dowiemy się zaraz czy ~~~!Wracam do rodziców. Zegnam I - Stary przyjacielu! Błogc sła-

tylko ~ :e1 koperci_e musi być mieszka tam jakaś Loletta i co ją . . . wię niebo za ten przykry wypa· 
hst,, a z Jestem two~ą żoną, ~ięc z toba łączy. M;mo m~1ch rozpaczh'."yc~ pro- dek! Wyobraź sobie: miałem daw 
chciała m go przebiec wzrokiem, - Ależ najmilszą chęcią, testow, ws1~dła do. auta 1 od1echd- niej wrażenie, że Fanny wycho:fzi 
oto \~sz. tko. . .. Chwytam książkę telefoniczną, ła .. Ja .z~ mą dru~1em autem .. Ro- za mnie zarów·no z miłości jak i ze 

. Mow1~ to, zamiar swoi Mtych· szukam hotelu „Sport", znajduje dzice 1e1 wy.rwat?-1 z głę!'o~1ego względów towarzyskich. Teraz 
m1as_t w. yn_ wpro\~adza. V( k?- go, łączę się i po chwili hotel się snu z .początku ~1e z;~zun:ic:h o co zaś.„ chociaż jej przysiągłem a na
p~rc1e 15 tnie . zna1do.wał ~tę list odzywa. Fanny odbiera mi z rąk c~odz1, Wreszcie 01ciec JeJ rzekli wet, śmiem twierdzić dowiodłem 
pisany na papierze h~towym ho- mikrofon. mi: swej niewinności. zyskałem w fej 
tel~ „Spo " przy ul. P1g;all~, teks. - Pozwól że ja będę mówić - Jeżeli pan jest niewinny, trzeioczach sławę zdobywcy serc nie-
ktoreg~ b1zm1ał dosłownie Jak na I głosem bardzo łagodnym t~le- b.a tę sprawę wyjaśnić. N;~ech panlwieśc~c~. W rezultac~~ mam zonę 
siępuJe. .. . . fonuje: się uda do hotelu „Sport i niechlba.rdz1e1 zakochaną niz mogłem na 

- MoJ na1drożs~y An~rz~JU! . . . , pan się zobaczy z tą Lolletą. wet o tern mar.zyć, która tysiącz-
~nan P?Wody dla ktorych ozemł~s - Proszę uprze1m1e popr?s1~ do . . 1 nymi dowodami miłości stara się 
się: życie Jest kosztowne; ust~puję !el~fo:iu pannę Lolet~e.„ ~O\~ię w 1 Tak te~ _zrobiłem. Znalazłem i mnie przywiązać do siebie. Nier.h 
~nzed tym_ argumentem. Pomeważ muemu pana Andrzeia M1tbhtz, tam roze~mianą, .wcale ładną bru-; Pan Bóg da zdrowie temu bydlę-
1ednak m zrywa:iz. ze ?Jn_ą od Ktoś odpowiada: n~tkę, kto:a dopiero po <;trzyma-i ciu, które mi chciało spłatać figla. 
jutra już czekam etę u s1eb1fl tę- ,. .mu odeJI?-m~ ty~1ąca fr~nkow przy- . . „ 
slm1 ąc za twe mi gorącymi uścis- - A, d~sk?nal~- Po1~~ zoba- . ~~ała m1 się, ze. ta~ąz .sum~ dał - Po~elam two1ą radosc -:- ~d 
kami. P,)daj mi teiefouicznie go- czyć czy nie 1est JUŻ Vf łoz~u. pei ktoś za nap1s?-me listu I :oz- rzekł Jakob z ~muszonym 11s~1e 
dzinę spotkania, na. l<tórą całeml Słodka Fanny poda1e m1 słu- 1 mowę ze mi:ą. Ni~ _zdołal~m 1ed- chem. 
sercem zgóry się zgadzam. Ubu- chawkę. , . ! nak wyd~~yc od lll~J na~1ska t~-1 
stw1ająca cię Loleita. Teraz two1a koleJ. . ,~o „kogos , Bała .s1~ bowi~~! „z~ ~ 

Nic znałem żadnej Loletty z Dwuminu~owa przerv;a. :,o kto- ' w ·wszystko zwali się na ma . N1t0 



TO „ot.'JS POLS\<I 
ł..ódż 

30 czerwca 1928 r. 

„s. s. Union 4:0 (Z: ) Bójka na boisk 
1, który zupełnie do- pują jedfm za drugim, obrońcy zie Zawody o mistrzostwo kl. B. 
~ się z nowei swei lonych nie mogą sprostać zadaniu, KRAFT - SZTURM 4:1 (2: ). zegrane w dniu wczorajszym w 

'miast z Durką na wreszcie bramkarz ich musi po Do powyższego spotkania któ· godzinach po południowych na bo 
1!1.ż .od piei:wsz~J r~z trze~i !kapitulować-, W niedłu- re się odbyło na boisku W. 'K. S. isk~, przy ul. Wo~ej między po

a się wyzszos~ g~m czasie prawy łączn~k strzale!° wczoraj przed południem, Kraft wyzszem1 zespołallll za.stały ~~koń 
.viększa skuteczn?śc me do Qbrony podwyzsza wymk przystą'Pił z 3-ma rezerwowymi; czon.e s~an~alem. • ~ianowic1e w 

.• 11 pod bramką przeciw- do 4:0. Szturm z nowymi ,graczami. Obie 24-eJ minucie druglieJ fOłowy na 
1.0 też w 10 l un. pada pierw- Union otrząsa się z przewagi i drużyny grały słabo skutek WS2'JCZęcia bój1k1 na boisku 

,a„ SlY g.oal .:trzelony przez prawego zaczyn~ n~ci~rać, nap,astni~y wy- Do przerwy Kraft' gra pod wiatr pr~ez widzów sędzia p. Szer J. o~ 
.;..i.11.,. t'rzez cały łą«J:mka. twarza1ą ruek1edy dosc grozne sy- nie przeszkadza mu to jednak d zdał valcover dla Hasmone.t 

,_,rowadziła 1 :O i do- Union reprezentował się naogół tuacje pod bramką przeciwnika. zdobycia 2-ch goali przez Dressle (3:0 bramek i 2 punkty) przy sta· 
„tatnich ro.inulach Wi- c;łabo; jedyny walor cechujący dru- lecz tu właśnie występuje z całą ra Napad Szturmu zawodzi pod

1 
nie 2:1 dla Hasmonei. 

·równał z rzutu karnego. żynę ziefonych - to ambicia, lecz wyrazistością ich anemja strzało- br.amką przeciwnika. Do przerwy wynik brzmiał 1:1. 
~Jóźniej okazało, sędzia !o ~byt ma~o. jeszcze, by rokować w;a, skutk~em której nie są w sta- Po zmianie stron Szturm uzysku "Pierwszą • -~tnkę ~y~uje H~o 

1 
l;łąd, a mianowicie mias~ 1ak1es na~ieie. ,?o przerwy rezul- ti1e zdo,byc honorowego ~unktu, je ze strzału Sikorskiego honoro- . ea przez -„. Wyr~wnu1ące-
~1 wmien podyktowac tat podwyzsza ~ udlarz. Sędziował p. Petch, nie popeł- wego goala natomiast Kiraft nie u- go aoala z "t"TUm z rzu 

rzm. wolny w stron~ Widzewa. Do ~o zmianie s~ron Widze~ prze- niaią.c kardynalnych błedów. zyskuje rz~tu karnego, tu karne{ ..... "icza 
błędu t~~o, decyduiącego o l~sach waza: błyskaW1czne ataki nastę- W. W 23 i 32 min. Begrman zdoby- (po trzy • ' 
~potkama, ~ęd.zia ~rzyzn!'-ł się w fi1M *' swm•ąp iH§ Er G 4Mk ""*' •• i wa dwie ostatnie bramki dla Kraf przez hr:- . 
~pra~ozdamu sędz1ows~1em, co ~tu. Do końca zawodów dała się Po zmianie „. 
ł~czme z pr?testem U.i;10nu: ~kł?- , • : zauważyć przewaga Kraftu i „spu- strzału środkow~o .„. 
mło w,. G: 1 D. do un~.e wa7mema Co usłyszymy dz11s przez radyo? , chnięcie" młodych graczy „Sztur- bywa 'J?l'Owadzente .z da1„_ 
zawado~ i wyznaczenia nowego i • ! mu". ległośc1 wskut~k rueporozum11w„ 
spotkani~. • Warszawa {1111 m.) - ~kowski: Tańce hi.szpańs1de. 9. Bilse:' Sędzia p. Szer N. _ slabv. Pu- obrony Oratorrum. 

Decyz1a tą ~rogo .Kosztowała S. 12.00 - Kow.;e:r.t z olyt grnmofono- Polka bumor:rstyczna. 10. As.eh: Patrol bliczności mało. Zamaczyć należy, it na meczu 
S. Umon, hor,em drogocenny w wych. brytY':Jskl. 11. Blon: Szept kwiatów. 12 nie było ordnerów gospodarzy {0-
rnistrzostwie. pui;ld, tak ch<żko za 13.00 ·- Sygn.al czasu, hejnat z wffeży NamY'Slowsk'i: „Fornal", mazur. HASMONEA _ ORAT.ORJUM ratorjum). 
p;acowa.nv. w. p1ei;wsz~m .~potka- :Vlarjacldel w Kr.~~-''"'1e. 22.30 - Tr.ansmis.ja muzyki t::nec2')nej Jedyne zawody footbalowe, ro· Sz. H. 
n1u musieli z1elon1 odstąp1s prze- 16.00 - Odczyt p, t. „O obcrtaieh wy- z restauracji „Oazia". Orkiestra pod kier 
f::iwnikowi. ~howania fizycme.go mf.odtz!eży" - wy- Wada wa Rosz,kmvsild.eg.o i lgn, Karbo ,, _@@@@@@@@@@@)@@; 

D0 zawodów powyUzych \V./,' - 11:rosi pułk. Ju!Ja.n Ułrych. wiaka. 1. A. Joloon, O. K::.hn: łfollyw •- . 
d~ew .'!ystąpił z P~d1~rzen r:'.A I - 1 16.40 - Odczyit p. t . . ,Uin-·oszczenfo a<llod Rose. 2. V. Ellis: The Yale BJues. 3. o"-'.·z1··e .... ~~. 
~- '~~ ·- ......,_ ~ m!nist·racii komunalnej", w:ndosi _prof B. Roth, J. Bi50·n: Einmal bliiht uns del' I ""J "t# ·-

łakn~ ••TU!:'tiS' ?i dr. L. w. Biegeleisen. Mai. 4. Oberfeld: FHL!lina. -. J. Sylvain .
1 

1u.ż .. L kulturalny dom" ~~·~to~ 
i.IV 'Jl !J 17.ZO - Odczyt v. t. „Na&zc przepisy The Neve-r, Never Laud. 6. S. F2in, B ł u7 i ~ ""' '\. 

W dniu dzisiejszym na boisiku1 saniLame, a spdec-;eństwo". Russel: Tmkisoh Towell. 7. R. Wiedo·11 OBU IE ~ (_ .~~ 
przy. ul. Wodne~. o godz. 5 po J>O- 1_7.45 Program .dla najmlodszlch. Tran.1 e~s: .Vals.c Eriik:a. ~: _!·;.Petersburs.kl'. Pk1 • KSl4ZKI 
łudnm odbędą się zawody hwą. snnsia z Krakowa. 1ki m1lośC1. 9. Kammst< .. Ja ·Pana tez. 10. 1 S rzedaż w pierwszorzędnych !łl?tJCJltKl•[)()łl\f.PC>JSl{IE~.Q 
rzyskie między druż-ynami „Hako- 19.05 - Komunikat ro' iczy. - Ro~ M . .Eiseman: Czy kochasz mnie Jeszcze?, p h kYAllTALN•E 

9 
TOMOW' lĄ_ Zt:6•50 GR• 

ab" -- „Turyści". mal.t00ci. Występ Henryd{a Malkowsklie- 11 . .Edgar Leslie: In.dian Btttterfly. 12. - magaz1nac • li!jóljlioiQlmf,W ... .'.! .~ ... -<iJ:Z• 
Spotkanie powyższe za_ wiada go. Komu.nikait TOIW • .zache·ty do hod~ H. Skrz;yiolrowski: Wiosm.a! wrosna.1 - -

•ię niezwyikle ciekawie. bowiem wili kiotlli w Polsice. fuxtrot. 

~ drużynie fioletowych wystąpił ~.15 - Koncert ipo:pul.l'l"l!Y orldestrv . -------------
k;lku graczy extra-klasy. Pozatem filharmcmii Warsz. (transmtsla z „Doli-' D d 

Srodek światowej aław7 ! 
Zioła Th v· h ,, 

moczopędne '' e . IC Y będzie to jedyna poważniejsza im-iny Szwaicarskiei") dyr. Zdzls.law Oń r. me • 
preza sportowa, których specjal- rzyński. I. 1. Blon: Pr7Niaoielsk:> chorą- s N1· aaw1· az· ski· Są 
ny brak odczuwać będzie Łódź w giew. 2. Adam: Uwertura „Gd~·b:m1 by;l • ~ 
dn:.:ich dzisiejszym i jutrzejszym. królem". 3. Pall: Walc z operc~ki „R•O?. 
Hakoah wystąpi w swym najsilniej wódka". 4. Aletter: •. R.ococo", Ga•wot. 
szrm składzie z Segałem w ataku. II. s. Audran: Pot.pourri na ,ematy z o.-

najlepszym środkiem pr2eciw chorobom nerek, pęcherza 
gonorrhei i td. . 

Zawody popt:·~edzone zostaną peretki „Lalka". 6. Bc.Jzoni: Mem1et. 7. 

Specjalista chorób skórnych, wene· 
rycznych i moczopłciowych 

Prz:ylmuje od 5 do ~ wiecz 

Wobec zawartości · kwasu krzemionkowego są również nieocenio
ne przy zwapieniu naczyń krwionośnych i zastępują kurację wodami 
mineralnemi. Prócz tego posiadają właściwości bakterjobójcze. Skutek 
nadzwyczajny, Cena pudełka 2.50. Labor. chemiczne Herba Paris. 

__,.,,.e eczem. Lanner: ,,Die Werben", wak. III. 8. Mo.- Sienkiewicza 34, t~t )au.o, Ządać we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
22S 

~.i~~-:9~. · KINO w OGRODZIE 
Choroby skórne, W razie niepogody- na sali I 

weneryczne 1 mo· Od wtorku 26 czerwca do poniedzial· 
czoptc1owe. ku 2 lipca włącznie 
Przyjmuje 

od i:>-10 i od 5-8 
Leczenie lampą 

kwarcową. 
Dla Pań od3-5pp. 
Oddzielna poczt?

kalnia dla Pań! 

Doktór 

„Dziedzictwo krwi" 
Wstrząsający dramat miłości i 
obowiązku - najbardziej palące 
zagadnienie dzisiejszego życia. 

W rolach głównych: 

, 
•• ~„ ~ 

- · · Klinger 
SPOlOZIELCZY c~~~~:·„::· 

MARCELA ALBAN~ 
i KAROL de VOQ r 

ANONS: Następny program 

„Panienka bez przsszłości" 
w rolach głównych: BETTY BAL
FOUR, WILLY PRlTSCH i HARRY 

Xnpców i Przemysłowców w !oazi, 
spółdz. z ogr. odp. 

Piotrkowska nr. 41 
załatwia wszelkie czynności w zakres ban· 
kowośc1 wchodzące na jaknajdogodnieszych 
warunka(h, - jak również udziela zalicz-

ki na inkasa. 

Bank czynny od 9 - 2 po poi. 

' włosów 
Leczenie lain
Pll H.warcową 
Andrzeja nr. 2 

Tel 32-28 
liodziny przyjęć . 
od 1.50-2.50 dla .Pań 
od 6-8 dla Panów 
W niedziele i świę-

ta od 10-rn 

Lekarz dient. 
ZOFJA 

Biełakowska 

HOLM. 

I Początek w dni powszednie, soboty, 
niedziele i święta o g. 4 po poi 

LECZNICA 
leH.arz7 specjalistów i gabinet 
dent:Yst;yczn;y przy Górnym Rynku 
PiotrliowsKa Z94, tel. 22-89 
przy przystanku (tramw. pabjanickich) 
przyjmuje chorych w chorobach wszyst
kich speojalno;ki od g 10 rano do 7-ei 
po pot Szczepienie ospy analizy (mo
czu, kału, krwi, plwocin !etc.) operaoje 

opatrunki, 

jest 25 z rzi:du państwem, gdzie w wyj,tkowo 
krótkim czasie zdobyła sobie rynek .znana od 100 
lat, niedoścignionej f akości, najbardziej poszuki• 
wana na rynkach światowych herbata angielska 

L YO .N S'a 
Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych 
- - - - - w całej Polsce - - - - -

Jen. Przedst. TEOFIL MARZEC, 
Mazowiecka 5. Warszawa, Marszał~owska 89, 

1ri1ejski Kinematograf Oświatowy 
Wodny Rynek(róg Rokicińskiej). 
Tel. 1826 Llojazd tramwajami 16 i IO 

Od wt or ku, dn. 26-go do ponie
działku dn. 2 lipca 1928 r. wł 

Oramat w 9 aktach. - W rolach 
głównych: Lee PAł<RY, Slnaida KO 
l<OLENKO, Hans MIERENDORF. 
Ola dorosłych: 

Dr. B. DONCHIN 
Specjalista clloróh oczu 

powrócił do liraiu 
przyjmuje: ·poniedziałki, wtorki, 
środy i czwartki od 10-1 i od 4-7 

ut Moniuszlii I. 
tel. 9-97. I b. asystent prof. 

EE!lm!liil'BlE.Um:E!!!P.m:mllmDlll&!IBiDm91millill„_IZi" D-ra A. Meissnera Porada 3 złote. Wizyty na m1esc1? 
Zabiegi 1 oeeracje od umowy. Kąpiele 
świetlne. Elektryzacja. Naświetlania 
lampą kwarcową. Roentgen. Zęby 
szruczne, korony złote platynowe i most~ 
W niedziele : sw1~ra do 'Jl't.t J "O po 

Niechaj nas dziecko sądzi 
Dla młodzieży; w Warszawie 

przyjmuje 

w Krynicy 
willa Grunwald 

Doświadczona 

Trzej uczciwi Hultaje 
Dramat w 10 aktach z życia po· 

azukiwaczy zlota. 

W poczekalniach kina codziennie 
do godz. 22. audycje radiofoniczne, 

Dr. med. 

Ignacy Grynberg 
choroby wewnętrzne 

specj. choroby serca 
przyjmuje od 5-6 p. p. 

ul. Cegielniana 53. 
Tel. 74'·15. fłlotocykl p I f 

„Puc:h'· - O ODIGS ka WZAMIĄN 
(reiestrowany) za posadę dla nie-wy kwa li fiirnwane.1 

na b1e~u do sprze. siły biurowej - panny, o skromnych fte8e8eeeceee8eeeee~ 
dania · 1. · l . . l wymagaaiach, dam posadę buchaltera 

Łódź ul. S~nator· przyjmuje na ipiec ekCJe. Cegie • ..,;ykwalitikowanego w poważuei insty· DYWANY 
ska J6 warsztat niana 41, m. 27, od 18 do 15 i tucji żydowskiej. Oferty sub „Zamiana• reperuje Tkalnia Sztuczna, Piotrkow• 

mechaniczny. od 19 do 20. 249-3 ..!5'j-~ ska 92. 293-H: 
•·----------·------,---.....::__ ____ ~---·- .... "~ ~ -· _ ---~wa _ ~ Pr ęn un?ie a miesięczna .moau Polskiego" ze wszystkimi dodatkami \\IY• li Ogłoszenie za Wiersz millmetrowy 1 azpaltoW}I . 

.!:toksl w Łotdzl zł. k4„i<?, za odn~szenie - 40 groszy; 
7
z
20

prZ$• .-. J strokna _i ~eiklclet łO gr
5
oszy, s

1
ttronaz5 szpalt. ·- Ne1trologi 50 ~r. str. 5 upa

0
tt.

1
- Na1clssłau ., 1J pocz ową w ra1u - %l. ... -; zagrsmcę - zl, • • po te śc1e ;;AJ ~r. 8 rona szpa • - wrczaJne to ~roszy str. to sz?alt. - J osnn a aarę1 

czynowe i za~łabinowe 10 złot. - Ogłoszenia zamiejscowa ol>liczan:; są o 50 proc. zd ali 
za!1ranicnych o I 00 procent dro:tei. 




