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Zamach

W Z

na b. cesarza Wilhelma?
AMSTERDAM Ul VI. (PAT).
B. kaiser Wihelm oraz księżna
Hennina zostaH wraz ze świtą
zaproszeni przez jedną z roazm holenderskich n~ wyciecz
ke dwoma łodziami motoTowemi po jeziorze Kaag w J)obliżu
Leydy. W czasie wycieczki w
łodzi, w ktr6ej majdowala się
ś'Vita, nastąrpił wybuch. 4 osoby z poir6d zanroszonych gości
oraz mechanik
odnieśli
ciężk~ie rany.
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Wybuch rewolucji

W,łowiono Z

Dalsze

Wis" pod Torunie
wlamgwa(zg bankowgt:h

IZł:zeeóIU- poszukiwań

W związku z napadem na
Bank Handlowy w Łodzi, polic.ia pl'owadzi nad.aI energkozne
dochodzenie.
Ubiegłej
nocy
przoeprowadrono ponownie cały
szereg obław ł rewiz.\l w różhycn spelunkach na skutek otrzymanych poufnym Z3lD(>ldo
wań od osób chętnych otrzyma
nill nagrody w wysok06ci 15000

MacieJewska, koehanka 7.bległe
go woźn.ego Junga. Jest ona
sios-trą jednego ze manych po
lieJi włamywaczy, a sama mlana wśród świata przestępcze40
zamieSzkuje przy IlUey Dąbrowskiej 6.
W tl'akc.i.e rewłzji w mIeszka
niu Maciejewskich, nie udało
s.ię nic konkretnego stwierdzić.
złotych.
Zapytany Macieje~'8k1 o mleJZwłasZlClZa policJa zWtl'ooiła sce
pobytu sl08try~
nie nie
baemą uwagę na doniesienie. mógł, lub nie ehełM u.tłUftll~
iż wspomniaIia kobieta. ktÓira
Podczas dalszełto dockodz~.
brała U(J,zial w napadzie na nia policja 5twiercł~iła, it JUD'
bank, jest niejaka Weronika staraanle praed wel~ ••~

LONDYN, 1.'\ VI. Donoszą z
Buenos Aires, ż·e według otrzy
manych tam doniesień, w Boliwji wybuchła rewolucja. Pismo "La Nation" donosi, że na
czele ruchu powstańczego s,t oi
radykał Roberto Josa, były sekretarz legacyjny w Rio de
Janeiro.
Powstańcy mieli l.ająĆ miej~cowość Villazon i
poouwają
si!; w kierunku ważnego węzła
koleJowego Tupiza. Powstańcy
zdołali przejąć większe smny
gotówki, deponowanej w bankach rządowych. Połączenia te
legrraficwe i kolejowe aą przer
ovane.
Ruch rewolucyjny został spo
dowany cięi::kim kryzysem gospodarczym, kit6ry prutywa
ł · ~ozbłl~J
Bnliwja.
połowłe drogltoło WIlI Garbów,
Z Warszawy dOD08q:
KTąży pogloska, że b. prezy
pow.
puław.kiezo
motor -CZłł
Nad
lotniakiem
woJskoweRl.
dent Sil es, który niedawno u·
Dęblinie
wydarzyły
się
wczoraj
"wysadzać"
l
okazała
al, potrzeba
stąpił
ze swego
stanowiska
sprzyja, jeżeli nie otwarcie, to rano dwie katastrofy lotuicze- natychmIastoWego IPWanlL
Wobec braku odpowiedniego tew zaledwie pięciominutowych 0dpocichu powstaniu.
renu, lotnicy postanowW I4dowd
stępach.
.Dr. med.
O godz. 10,30 l: parku lotnicze· na polu obsłanem żyłem.
W niewielkiej odległokł nad
go wystartowali na aparacIe Breguet XIV do lotu ćwiczebnego ziemi~ stery odmówiły posłuszeń.
Dęblin - Lublin - plut. piL Ry- litwa, wobec czego plut. piL RySpec. chor. tołądka, klazek.
dlewski,
oraz siert. obserwator dlewskł zerwał pasy ł W)"Ikoczył
wątroby I wewnętrzne
'I: samolotu Da rlemłę.
W chwilę
Matusiak.
Gdańska 44, tel. 224-44
Samolot odrazu
wzbił się na pótn1ej w ten samem miejscu spadł
dużą wysokość.
Mniejwięcej na aparat z sierz. Matusiakiem. Plut
Mi,
Rydlewaki leZący na złemi z poła.
manemJ nogami został uderzony
skrzydłami samolotu
w głowę I
zginął na miejscu.
Sierz. Matu'
lilak odniósł cięł.k.łe rany. Aparat
Nieznani sprawcy wybili szyby
ZDłszczony. CłęZko rannego MatnRF.RLIN, 19 VI. (PAT). - lowanym wypadkiem motocvchłopi odwieźll furmanką dCl
Itaka
Wczoraj wieczorem kUku nie- klawvm.
szpitala
pobliskłeJ cukrowni.
znanych sDrawców wybiło szyDziś urzedlnik Drotokullu dvMnieJwipJ
w tym samym cza·
by w gmachu konsulatu 2Cne-\ plomatyczncgo wyrazU posłowi
sie
z
IotaJska
w
Dęblinie wystarto
ra lne~o Rzeczypospolite j Po}- poskiemu uholewanie niemtecskiej w Berlinie. W raporcie kiego urzędu SpTaW zagranicz- wał do codziennego lotu instrukpolicji zaznaczono, że posterun nych z powodu zaJść i obiecal cyJnego por. pilot Władysław Bier
ki policji, wystawione dla 0- że dochodzenie policJi w tej nackł, Instruktor pIlotatu w Cenchronv gmachu konsulatu nie swawie nrzenrOWad:lODC be:- trali wyszkoJenJa ofłcetclW lotniczdążyłv wkroozyć, gdyż zosf:t- dzie bardz.o surowo
twa na aparacie "Moran" w towa'
ty odcią~nięte od miejsca svmu
nys~e ppor. obser. ł Zy~unta
Intenta.
Samolot \ftnłMł słę tylko na wy
soko'~ 20 mtr. I w czułe wirażu ze

Iw&zelkie ślady, m~ąee go

zgu iż władze śledcze WaI'SiZ8W,
innemi zniszcz.ył wydel~owldy do Łodzi kilku
wszelkie posiadane \V domu fo na.fwybitnie.fszych wywiadowtografje.
ców' którzy wespół z policją
Po odo·ale_enm
foWgraf.ił łódzką pl'()wad:za dllchodzenle.
Jung" ... futografa ulicznego i
Jak dcnąd władze .ieszez~
skopjowaniu jej powitdrowały nie natrafiły na jakikolwiek
po e.ałe.i Po~e listy gońc.ze ~ ślad mogący przy~ynić sie do
u.iawn~,enia
sprawców włam,,
nastepująeym rf&OJ)isetDł
Ottoo Jung, syn Fryder~ka nin.
Wilhelma oraz MatyldY1 wiek
Jak dotąd przebywa w Ilł'''~
20 lat~ wzr~t śr~dnf, postawa cie 17 oso.bników" kt6rzy d~
krępa, twarz ·okr~ła, ~ełna, nie łychezM nie ",yk~li Aweco
c'O pł~ata, zarost wfg().lo- alibi. Bedą oni wypuszezeni
ny, wlo&y ciemne blond.
wo.lność dopiero z chwn .. łiłY
WI'flICIrde dowiadujemy się, władze nabiorą zupełnej pewno
ścl, li nie brali oni ucblału '"
zuchwał,.-m napadzie na ban'•.
bić.

Między

n.

"

Ir" ol

-'CZB

" odsit;pie pietlU' . IRinui Z.ID~lft "WIi luiniIIów
lit; dwa aparatu

Powrótl'.

Ppor. mtent odnlód bard#) cięż
Przewieziono go natyclunlasl do szpitala wojskowe,o.
Trariczna śmłerć A. , p. por. Bier
nacklego jest dla lotnicłwa pol1Ja rany.

s~o atratą

Napad na konsulat DOlsli

·artament OSDodarcQ
Sensacyjny proj ekt Churchilla

-I

LONnYN. 19 VI. (PAT).
Churchill wygłosił w dniu dzisie iszvm w Oxfordzie odczvt
w któ~YIl! wystąpił z projektem
wyłomema z parlamentu spe:
Cjanego
parlamentu gospo-rlar"
czego, w skład ktolI'ego wch.adziIiby w proporc,iona1nvm stl)
'Iunku przedstawiciele trzech
stronnictw, z pośród wybitnych
"nawc~w życia ekonomicznego.

ślizgną.ł się ną skrzydło.

GhurchiłI uzasadnia? s·w ój
W chwilę potem spatą na złmllę
pirojekt potrzebą oddzielen;j~ Jak kula.
Słało się to W' oczach

spraw gospoda,rczych, które są
dzi,ś. waż~iejszemi dla pomyśl.
nO~l kraJ? od balastu dyskusji
pohtycznel oarlamentu. Parla·
.
ment gO:'lpodarczv bv1ih ..., mstytucją
stal,ą.
niepodlegaJą>Cą
~miennym sytuacjom politycznym w ciągu jednej kadeneji.

ofteer6.w ł podofker6w
obserwujących start.
Oczom tych, którzy płerwsl dob'legIł do młeJsea kałastr O'J
h.
u ka"
' .
zsr life straszny widok. Por. Bler:
nacki. był martwy. Sztanga kłe
roWf11C)' przebłł! 1!tu plersł ft,a wylIcznych

rot.

bardzo

ciężką.

Był

to Jeden I uaJlepaych pilotów z
pulkll lotniczego w Warszawie.
Przydzielono go do szkoły w Dę
blinie, gdzie szJ)olfł nowe zastępy
lotnicze. Ojciec Ś. p. ppor. Biernae
kiego Jest emerytowanym genera'
~m ł zamieszkuje stale w Pozna·
nlu.

Poseł

I

W dniu wczorajaZyD1

I polIcyjne

niesienie

wła~.e

łócPkie otrsJ1D,llJy do
polie.ii

toruńskie i

wyłowieniu z ~isły, pod

Q

TOl';I

niem, trlQ)a rueznanego młoda
go m~p~y, kt6ry w kielS~"
nlach ubrania ni!" posmdał żad
nych papier6w. Na szył trupa
ujawnono ślady. pocbodząc..
od uduszenia.
Zachodzi
podejrzenie.
{~
trup

wyłowiouego

pod

1'0!'lt-

to r.włok~ goń
łódzkiego Banku Baooło·
weg()~
:lunga, DlA ustaleniłl
tożsamoścł t~l1'M.~. d"e.legowano z Łodzi jednego z . najzdolnie.1Szyeb fun.k.ejon,arju$zy nniem
ca z

mężczyzny,

r.zędnl ślede~eg~

Rosiak Dobitr

na wiecu protestacyjnym we Lwowie
19 VI. (PAT). -IdZi na CZNe
trzema wyrokami
P08. Rosia,k weDartv o ('l:f'Le·
śmierei na komunistów, jakie wo uaiJował wygłoaić pt'Zem6·
zapad'" we Lwowie, poaczu wienie, lecz znajdujący sic "
ostatnie~o procesu
komuni- pobli~u rZf'.lludlnicy i robotui
stycZ1Ilego, dziś o godz. 11 przed cy rzucili się na posła Rosiak:
południem komuniści lwowscy i pobili RO do krwi, unuszają.
usiłowali uma.d:zić wice prote- do uciccdti. Między towarzysz'
stacyjny.
Małemi
gI1lJjkami cą posłowi boj6wk~ komuni
przybyło na Wały Hetmańskie stycz:ną a robotniJkarni
doszło
pod pomnik Sobieskiego około do bójki, w czasie której pobi ·
100 komuni.!lt6w I Dosłem ko- to kuku kOm:'l1nistów.
munistycznym Rosiakiem a Lo
LWÓW.

vi

związku

oZ

Katastrofa autobuso
Dwie osoby zabite 10 rannych

•

TARBES, 19,6. (PAT) - OQlJlt. nowanie nad maszyną, hamulce
bus samochodowy, zdął.ający z zaś zerwały się. Samochód wpadł
Soreac do Lourdeea, w którym na słl'ome zbocze, ulegając rozblznajdowało
się 24
pasażerów, ciu. DWIe ,GlOby poniosły śmierć,
ulegt katastrofie. l\tianowtieie, w 10 zaś odnłO&ło rany, wśród nicb
chwili gdy
omnibus zjet.d!ał ze Jliekt~ ~
omeco ptgórka lzofer lIłracfł pa'
-

20. VI -

"GŁOS PORANNY" 19S()-
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Rewizja traktatów
nie powinna przestraszać Polski

ch

BUDAPESZT, 19 czerwca. "Pester Lloyd" zaJmuje się w
W ł,udzi znajduje się
cały gdzie umiejącym wogóle czy-I POłudniowych (9 rano - l po przy warsztacie, 1Ili8z:cząe IWartykule wstępnym
zes tawie- s.zereg szpitali, w kt6rych stale łać, jest to jeszcze typ wysoko I południu). Z czasem naleta!o- t'OM:e i psując urzą.dzenle za·
niem mcmorJahl pacyfistyczne- lub czasowo przebywa ten lub względnie stojącyl Wobec tak by pomy~!eć o lałożeniu ~j)P. kładowe, skutkiem braku ele·
go Briand::. f. dys,kus,ją w izbie inny odsetek ludności naszego kdtastrofaln~go stanu szeroki1::h ejal'l1ej st~cJi nadawczej, krrł mentar:nych POJęć, czem jest
francuskie j w sprawie wydał- miasta. Pacjent, przebywający mas,
stanu
pozostawionego kofalowej,
ktfuaby w go<'zi- dane tworzywo i iak s~ z nu'm
ków
n1\ uzbrojenie Francji, w t'akim zakładzie użytecznoścI nam w spadku puc t przeklętej nach, czy to przed -- Cly teź obchodzić należy.
przyczem autor '.itwierd7.a. iż publicznej zostaje
nagle na pamięci rządy rosY.fskic,
ko- popołudniowych tego rJd2aju
Jł':dnak chwilowo.
f.,'<ly do
przyczyna wydatków tych leż:) dłuższy CZIIlS oderwany od swej I nioecznośdą się staje zdecydo- pupularne, Lttwi!:}-co - UC1.ąee lodowatej oziemblości apoł~-'
w dużej mien;e w izolacji Fra.n· pracy, zarobkowej, a ponadto Wtwe stanowJIS."o AWlaUego ocI- wykłady urządzała.
Mógłby r.zel1stw przyłączyło się zuoote
cji.
wyrwany ze środowiska, w kt6- łamu sipołeczeń'stwa, bez wzgJę ktoś ł)oruszyć w~t[)1iwoś~, cZJ ·n ie powszecb!l.e, przyz.nae trze
Dłuzszv ustęp al·tykułu po rem dotąd się obracał.
du na dzielące nu!! JK)glądy po dla samych szp.itali warto u. ha. że wyłą(',z:nie do ofiarJło
świeca autor Polsce, podk'rf'ślll
Jak zaznaczvl;lśmy, wynrka.ją loityczne! Tu mieści się Źlr6dło ruc:lamlać radiostacJE:, JCduak ści społeczeństwa odwoływać
ją.c m. in., "że orze1. ministrów ce 1. choroby ode'r wanie się oby wypowiedzianego wvi.el poglą· prmięlać trzeba, że w takim lIU~ me wolno. Potostalv t!Ilne
Grandiego i Zalcskiego ..łwier· watela od warsztatu pracy i od du, że nawet ewentualne za- wypaJJru z wykładów korzysta zTesztą drogi.
dzonem zostało, iż w najwa~' §rodowiSka towarzysko. 8pO. prowadzenie instalacji radjo- łyby jut nietylko S1.pitale, ale
Gdyby wieJikie finny radjoniejszych problemach politYki łecznego, w którem dotąd prze- w~j po szpitalach naszych nie cały stereg i'Il!I1ych .,akład6w technicme zechciały poczynłć
międzynarodowej
niema iao- bywał, ma też i swoje dodatnl~ Jest wystarczającym środkiem społecz-nych, jak szkoły poc7.at w szpitalach inwestycje radjonych różnic interes6w mie,dzv strony. Szczególnie w naszym do podm.iesienia poziomu umy- kowe, ochrony, intC'l'lllalv. wię we, zainsta!tlwać odbiorniki I
Polską a Włochami. Polska - , kraju, gdzie liczba zupeŁnych słowego ł kulhlralnego m,,;.. zienia i t. p.
odpowiednią ilością sluchawelt
pisze dziennik - dochowa nie analfabetów wciąż jeszcze sta- roć przeciętny pacjent Sl'pi ta IStreszcza iąc się wy.prowadza czy głośnik6w, liądzę., te wyda.
wątpliwie wiary swemu sprzv nowi kolosalnie wielki odsetek ny, rekrutuJący się z w~rstw mv wnioski nastę1>uj~ce: Na- tek ten sowicie by im się omierzeńcowi francuskiemu,
ogółu "obywateli" i gdzie do ludowych, robotniczych,
niC' 1{llzem (lnv:li Polski pow!ljen- pt.adł. Nielden pacJent w cn..
.Fakt, że Włochy uważają za przeciętności najeży człowiek, uozumie nawet czę.sto llauk~· ne.i jest staranie MiQ te WLLvst- sie pobytu w sz.pitalu nabierz~
możHwe rewizję traktatu poko który się ledwo podpisać umie. wych odczytów, czy tyrele!'d'i. kICh sił o niemarnowanie RD\ takiego za.miłowania dQ rad iłl.
ju. nie powinien budzić w PnJ Ze sz,pitali ubywa
i do nich nadawanych pil'zez rao.io, nIt' jednej godziny roboczej_ Skuł że wypisawszy się ze sz:pitala
sce obaw. PomYSł obcięci ob- przybywa codzieii inny osobo m6wiąc .tuż o tern. że kOlUun-;· kip.m "aś chorób, któ'r e pn-> 4 f'f!wnościa kupi aparat, lub
szarów Polski nie mógłby nigdy nik, lecz element społeczny zo katy meteorologicz,re "1zy go- najlepiej nawet zorganizowa- sam go sobie zbudu.iłl z fnw Europie znaleźć oddźwięku staje ten sam: jeśli nie analfa. ..uoda't'Cze .ue mogą go zainte- nej pomocy lekarskiej trapić brycznych,
gotowych r.7.ęścł.
Przez odbudowę ' Polski nie n- beta zupełny - to pół·analfa- resować. Jedyne zatem wyj- ludzkości nie przestaną., ubywa Aby zatem takIego pacjenta za
czyniono nikomu niesprawiedJ) beta, indywiduum, które nau- ście z tej sytuacji pozostaje w ~ warsztat6w gospodan.zy,~h chęcić do kupna aparatu, inne..
wości, wrpoSŁ przeciwmie stalo czywszy się jako _ tako pisać l nl'worzeni'l specjalnych pnga- nnjlCeThIliejsr.y element. 'fn.eha mi słowy, by pacjenta ;"mii!.
się zadość odwiecznemu prawu czytać, n;c więce.i pozatem nie danek i ..,ny'itępnych ogólno- latem, E.by ezas, który już nil\- nić w kHjenta, wystaret~ usprawicdłiwośd .
Co najwyżej wie o Polsce,
ani o szerokim k$ztałcących w,'kład6w o Pol- l1chronme naskutek chor61. ma mieścić w sali szpitalnej, "
sprawa korytarza wymaga tak świecie.
sce, jej geograf.ji, stosook,ach być dla ekcnom;ki krajow/'j kt6rej jako chory przebywał,
dla Polsld jak i .dla N,iemiec ko
Wobec takiego stanu rzeczy Jlospodarczvch i ustrotu p,)Ii- stracony,
był przynajmniej aparat odbiorczy danej firmy,
rzystnego ~ozwlązama, 0l?ar!e- , powstaje
pr.zed calem spole- tycznym.
produktywnie w.vzy~kcmy na zaopałlrzony w szyldzik. wskag~ na ~sP9'I~em porozumIenIU. l czelistwem w ogólności, a radjo
r.la,; na te wykłady da s,ię ~ dokształcenie mas. To Jok~ .. t!lł zujący cenę i podkreśla ląc za16
N~eb~zp,~7.e.nstwo ze stro~y
fonją polską w szczególności na największą łatwością wykroić cenie ma się odbywać owiemb tv daIlI"<:to aparatu. Toć wiado ..
'WIe~o\V Dl~ Jcst dla PolskI zbyt der potę7Ale zadanie: oto nie- ~ pośTód ezterech godzin ptrzt'.d drogami: jedną Już "llr~l sull' mo, fe przyzwyczajenie ,jest
grozne, a ~adne D?oc~rst~o, któ I chaj przed pacjentem polskiego
' fakt załolJ.lcnia instalacJi radJ)' drugą naturą cz~owicka, trzeba
re:n u . zalezy. na lstmen!u Po]- szpitala otworzy się możliwość
wych po szpitala-:.b j tem sa · go zatcm przyzwyczn;.ć do stumem daniu chorym możnoŚoCi chan:a rad.la puez aparat te.t.
SkI, me będlle mogło l!ueć POI-I nietylko niezmarnowahia tych
s~e za; de, że .sta~a SI.ę. ~abez: kiLku czy kilkunastu tygodni le.
przysłuchiwania się nonn:\I. a nie innei marki.
pleczyc ~sz~lkleml mOZhwemI żcnia w szpitalu, lecz przeciw.
nvm
programom radjowym;
Na zakończenie kilka słów l1
~waranCJaml.
nie, niech ten czas będzie wydrugą zaś przez stworzenie Spl> tern, jak całą tę kwe5t.i~ PO'~.ię
korzystany na powszechne docjalnych pogadanek i wykJa- to we FTa~jl. Leży przed nakształcenie I
Dli'
d6w popularno - naukowych. mi jeden I ostatnich Bumerów
Już sam fakt zaprowadzenia
!!r
dostosownnyeh do poziomu 11- Łvgo-lnika
radykalneRQ "Le
pod kołami pociągu
w szpitalach instalac.J·i radJ'o- I.
mysIowego słuchaczy.
~tonde". Pismo to redngowane
Triumfalne d:ieło słynnego rdysera
Do rozwiązania
pozostaje
PRZEMYSL, 1 tł,6. (PAT) - Gro
wej w tej lub iooe,j postaci
Aleksandra Korda:
kw~stiA przy dzisiejszym kry pn:ez w,ielkiego Henry de Barzą
przejmująey
wypądek
miał
bU5se'a, poświęca swe szpal:y
miałby
przełomO'We hist-orycz·
r ~
"I ł O~r ['" zysie J-bardzo poważna: ~ką(l PT->pagowaniu
wczoraj mlejsee na linji ~hyrów ue
idei radv~,al
znaczenie dla doks'ltałcenia
zdohyć środki pieniężne cele:u
Iwoniez.
Wczoraj wyjeehała s mas i podniesienia ich na wyź ;,
.. finansowania omówionego wy nvch w r<'!oks7.tałcie tulturv
Przemyśla żona ppor. Hilczewskie OlZV szczebel kultury. Już samo Dramatyczne przeżycia pięknej ko·
ludzkie.i, poruszając obok po.
?
litvki inne dziedziny zainterego, stacjonowanego w Przemy- słuchanie popoJudni OWVdl od- biety, kt6rą, prześladow<lło piętno żej projektu
przeszłości zmlZanej przez. wi~lk~
Nim wgłębimy się iln medias sowań o~ólno·ludZ'kieh,
jak
'lu, ze swą córeczką pociągiem o' c:zytów i wieczornych koncer- miłość.
- W roli "
"'ł. znllkomlta Plękt el. sprawv. mUSImy
.
sl'e• na ~1.Jk()lnictwa,
sztuki
l)iękne,
,..,.
....
yłoby
p·
"
zed
p'
'
"7e,
res
łów
otw
sobowym do Iwonicza. Gdy pociąg
v...
..
ność węgierska, uwodzicielka e.mmu
6 'ć
ciętnym pacJentem
polskie~1)
reszcie raz um W1 • że przc~sta· sport i rad iofon i:l. I oto w jedruszył za stacji w RymauolVle p.
niemv oświatę uważać za lu nVlil z ostatnich numer6w uka
Bilczewska stanęła wraz z córklI szpitala, z' właszcza prowincjonalnego, zupetnie nowy świat! Film ten po~wala Marji Korda wy- ksus. za coś. na co p07wol;{' so zał się artykuł Pawł1\ Dermee.
koło drzwi. Drzwi wagonu wJAtocz
Nie wolno !\nJ na r.hwilę wął- kazać caty sw6j wdzięk w przepię\(' bie mogą tylko niektórzy, a poci t~łu{em: "La T. S. F. a
nie nie były zczelnie zamknięte J tlić ,że pacJ'ent sZ'Pitalny,
na- nych toaletach, stylizowanych spe- reszta niecha.i w czarnem błot· I'Hospita,J", poświęcony tej nIe
cJ'a lnie dla niej
przez znanego
mala·
k e k a zm I'ło w...
""II'a 1H.n>
l..-·-kl"' "O słvchanie
Gtworzyły się podczas jazd)'. Wteważnej
sporawie.
z
y
z-aml"ło""".'"I·a
do
rozry
u
cz
brn "-s·
'"
..... u
rZIl Rexa. Ś wietnie s k
onstruowany
dy .t-letnia córeczka P. BilezeW" wek intelektualnych, t: Jłł" scenarjusz wil\ze znakomicie motyw Na Zachodzie Europv i w Ame R;ncz dla nas nil. iciekaw$za, to
skieJ wypadła z wagonu. Pani BJl· wnoScią nie porzuciłby tych za nami~tno§ci, jak" otaczajil piękną rvce dość już dawno zrQzum:a fakt, Żł" francuski 2.11to1' I\nalo
czewska,' chcąc uchwycić c6rec:tkę miłowań po wypi.samu SIę ze kobietc: dwaj m~żczytni: mąż i daw- noO, że oświata szerokich. 01- uiczneoo artykułu nawołuje do
ny kochanek. W powodzi,intryg,
. h mcłs nIe
. •Jes.• am' lu - zakładania
instalacji r~djo
przccl·w.nl·e, "'.ak"ad....
U
' rkt6z yl..m l c
wyskoczyła z pędzącego
pociągu szpl'"tala,
r.
!
...
re zrzucajl\ j" z piedestlhu
szanowa·
.
k' k
wvch
po
szpitalach
jedynie w
,kc
w
swem
mieszkaniu
radjo,
nej
kobiety
na
bruk,
Marja
Korda
k.susem,
8m
też
las
ą
pans
ą,
tak nieszczęśliwie, że wraz z córo
pogłębiałby
odtąci
swe
mizerporywlI
i
zachwyca.
C7.y
filantropj:t.
W
tamtych
unie:
la!iad
humanitarnyen.
by
ką została rozazarpana przez koła
oe
wy.k.sztakenie.
- II. d:T.iwnych krajach zrozumiano ulżyć cłl.orvm w clerpi.::niach l
pociągu·
Ktokolwiek
choćby
przez Niezr6wnaM pełna cUPU i tempera· oświatę swoiście, po amerykań sk,rćcie: Im- me.kę nudy '!ód
IIIJ"em
krótki ok'res życia z racJi swej
mentu ulubienica publiczności
sku: .jako dobrze procentujący wlokącvch 51ę bez kOllca szarych aodti:n szuitalnych. ZuWII
WIr
pracy społecznej czy vo1itycz- (oll~eD
OO
husmess.
BERLIN, ~S,6. W zakładzie dla lIej miał snn.soooość letlmięcia
pemem llatommst mi1cteniem
Chvba
nie jest
obojętne
t'~
w przepięknym romantycznym fl'lml'e
..
• prze
b
umysłowo chorych w Teupitz do. SIę
Z materjałcm
ludzkIUl,
miłosnym
mvs owcowi, mżymerowl, O y- pokrywa l'O'ruszone J)nez nas
wannie ~r6d którego drune UlU bViO pra ,
zorczyni ulokowała w
watelowi ,..ip..mskJp.ml\l. z jakim mOlllt'ntv wiekich korzyści, pły
nących dht Jr.'.aJu Z dokszta;ce19,1etni;a penSjonarJuszk~ zakładu, r:ować, ten wie na jak meznol~rnn
materjałem ludzkim mleć be- nia
mal'
8tcześliwa Fra.ncji,
(nie
niskim
poZlomie
umys!oli
U
li
dą
do
czy,
n
ienia.
Ten
sam
ntKlarę Wand. poczem odkręciwszy
wym ludzie ei się zna}du.lą. Wspaniała ilustracja muzyczna or- botnlk rolny czy fabryczny Ula gdz.le o~wiata i kultura ludzka
kurki odeszła.
lepszy
robociarz kiestry symtonic~nej pod dyrekcj~ czej się zabierze do roboty, ma i lownrzYllka Ud tak wysokim
Gdy w chwilę potem powróciła Pierwszy
łódzki, a tembardziej prOWl'llLeon. Kantora.
jąc jakie takie okrzesame. bę stoją p{.i.iomie, fe mOże sobie
zastała umysłowo ehor, nidywłI.
cjonaJny, nie czyta J)oza prasą Ceny mIejsc na)nltsze: od zł.1.- dąe choćby tyl'k o zgru~za o- pozwolić na zawezwanie s.połe·
ugotowaną w gor4CeJ wodzte. Pip..
oosłowtJlie nic,
a do zł. 2. na pierwszy seans wszyst- ci-osany, a nie tak, jak jest dziś czeństwa do otitu".t1ości .jed"'tlie
J )rukową
kie miejsclI po 1.- zł., w sob. i nie•
h w imię szla~hetnych haseł milęgnłarkę areSztowano :Itl lekko.
przccłd w porówrnaruu " ro- dziele od godz. Udo :s po 50 gr. gdy marnuje milj.ardy Z'1oty('
mYŚln046.
botnikiem
rolnym,
rzadko
i 1.- zł.
roeZlnie
~zy to w potu,
cz} łoki do człowieke _ brata .••

I

I

Sa:

Matka I córka

I dni nas1 eDnych!

IDtanI a

'L

Plaria Korda

'"I')

Ulololl.ana

ŻY

PI

re

[lUJ

WOJ"n
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Tryekająea rakietami humoru ł niebywałych sytuacji komedja zdrady i omyłek. -

Dzil I dni nasteanJch I
Doskonała

lIuatracJa muzyclna
pod kler. M. LIDAUI!RA.
Początek seansów o gOI'~'" 4.30 p. p.

w soboty i niedzie le . godz. 1.~.
Na pierw~zJ seans W SZ \ ~ tkie miej,s.c8
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W roli głównej As humoru Ameryki

Estelle ro, i Jameson T mis.

Od dziS cenu dostepne dla wszgst i,b
Na "Iec:zorowe seaBSC
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a~roplan!

Olbrzymi ruch na "dworcu" lotniczym w Le Bourget zmusza
do stworzenia nowego portu
Lotnisko Le Bourget, widownia
&ylu wydarzeń w historji lotnictwa
l ~ pewnością. jedno z najp1~kniej
s7.ych lotnisk Europy, utra~ d\)o'
tychl'zasowe swojo
7ill.a~zeni3
wskutek utworzenda pod Paryżem
nowego znacznie większf'go portu
lotniczego. Z nowej
wielkiej po.
iyczk4 Younga około 150 milj. zł.
przezna.c'7.0no na. celo lotnictwa., z
tego zaa blisko jedną. trzocią część
na budowę nowego wielkiego pła,
ClU lotniczogo. Plac ten urządzony
ma. być bIiiej Paryta i tak, &by po
ło!ony był blitej Sekwany, aniżeU
Le Bourget i dhtego srużyć mógł
do lądowa.nia niotylko samolotów
lądowych, ale także hydroplanów.
Po zbudowaniu nowego
lotniISka
Le Bourget słuiyć ma
wyłącznie
do celów wojskowych.
Wskutek niebywałego wzrostu
Le
komunikacji
napowietrznej
Bourget już od dłuższego czasu nie
jest w możności opanować wzmaga
jącego się ruchu. W godzina~h naj"
sillniejszego ruchu mniej więcej co
minutę opuszcza Le Bourget jakiś
samolot. O t.akim cZaJsie często się
zdarza, ~e samolOlty musz!l! czekać
w powietrzu dopóki nadejdzie na.
:nie kolej lądowania. Jedna z nie-

..

lłSO

I

dogodności położenia lotniska w
Le Bourget polegała na tem, że
polegala na tem, że lotnisko to ma
prowadz!l!ce do niego drogi przecho
dzą właśnie przez najbardziej oży~
vdone dzielnice stolicy.
Polożenie nowego portu lotnilGze
go nie jest jeszcze ostatecznie ust~
lona, słychać jednak, że rzą.d zamierza wybrać na ten cel okolice
Maison - La.fitte. Miejscowość ta
położona jest nad SekwaJną. na pólnocnej peryferji Paryża. w bliskości
stolicy. Maison Lalitte stanowić bę
dzie stację końcową. dla lotniczych
Jinji lą.dowych i morskich, prowadzących do Londynu, Berlina.., Ko~
penhagi, Brukseli, Genewy, Bazy-

Paryż...

Paryż

lei, na Morze Śródziemne, do A1ry~
ki., Indji i na. Balkan. Hydroplany
mogłyby

przejmować

pasażerów

wielkich parówców atlantyckich,
lądujących w Le Havre i Cherbour
gu, przywO'~ą.c ich stamtąd do Ma.is-on Lafitte, skądby natychmiast
mogli się udać w dalszą. podróż do
l'M.nych miejscowości w Europie,
czy łat do Afryld lub lndjl.

Nie zapominaj(le o poJeniu
zwierzą.

jego szaleństwa i łzy

w najpotężniejszem arcyd~iele erotycznem

"MIASTO M IŁ O ś C)"
..............................
Iwan Petrowicz

(armen Boni i fiina l'IaDts
Wkr6tce kino "Cza,,··

Jak

się wyłudza pieniądze

Naiwna miljonerka i sprytna
Władze w Nicei zajmują się o"
becnie ciekawą. aferą, której ofiarą. jest znana nicejska miljonerka,
pani Alma Simonnot, właścicielka
kilku will. Pani Simonnot udala.
się jesienią u r. do znanej wrótki
w1'6tą.cej z kart,
poleconej
jej
przer. pewną
znajomą
angielkę.
Wróżka obowiązała. się na trzech
seansach, za które miała otrzymać
honorarjum w kwocie 1500 frank.
odpowiedzieć dokładnie na 'Wszel..
kie pytania. Palli Simonnot skarży
ła f5ię, że ją. w życiu stale prześladuje "pech", a wróżka zooowiązała się temu zaradzić. Wszystkie 8e
ansy trwały po 8 godziny.
Na
pierwszym seansie
oświadczyła
wróżka, że ·"pech" !Yc',ni Simonnot
pozostaje w związku ze zmarłym
jej mętem, który na. tamtym świecie nile może znaleźć spokoju. Na
drugim seansie oświadczyła wróż..
ka, że na. posiadłościach pani Simonnot spoczywa klą.twa i dlatego
niebosze.zyk mąż nie może na tam=
tym świeCie znaleźć s'Pokoju. Na
trzecim eansie
poleciła. wróżk,'l,
swej klijentce, by podjęła. z banku
w.szymkie pieniądze i oddała je
wróżce w zamlmiętej kopercie. Pa
ni Simonnot zastoeowała sdę do po
leceń wróżki i oddała jej zamk.nię
tą kopertę, w której było po sto ty.,

wróżka

ei!ącfrankowyl'h

banknotów. Wróż
ka oświadczyła., że dla przebłaga"
nia fatum należy tę sumę ofiarować duchowi. Zapaliła dwie śwtec~)
i w Jch płomieniu w obecności
pani Simonnot spaliła. wręcz;>ną. jej
kopertę. Pani Simonnot
wręczył:t
jej następnie cztery koperty
za~
wierające 400 tysięcy
franków.
Tych kopert wróżka już nie spalib
a zadowoliła się tem, że w ciemnym pokoju odprawiała nad niemi
rgzmMte zaklęcia, które
m,ialO'
przeciwdziałać i

usunąć prześladu

jące prunią

Simonnot nieszczęścia.
Po tem "hokus pokus" wręczyła
\vróżka swej klijentce
kopert~. z
tym jednak warunkiem,
by }lani
Simonnot przez osiem dni tych ko
pert nie otwierała. Tak samo po_
stą.piła wróżka z biżuterją., któr:l.
była schowaro w skórzanej torbie.
Po ośmiu dniach otworzyła
pani
E!imonnot koperty,
ale zamitw>t
pieniędzy znalazła tylko st:ne ga
zety. Ze skórzanej t.orby ulotni!:'!
się też drogie kamienie. które Wl'ó'ż
ka zastąpiła bezwartościowymi ku.
myczka.mi. Uwiadomiona
po'ic:jJ.
wdrożyła nll.tychmiast śledztwo a.i/3
bezskutecznie, pO'l1iewa.ż wróżka '~I~
lotniła się - najprawdopodohnic'J
do Poludniowej Ameryki.

nie w Parku Staszica
PP.

lamiliska, Iruwlcka, Martini, Niemirianka, Grliliska, Puc"niewska,
Szezesna, Szmar6wna, Wierciliska, Żabcz,liskl, Butklewiez, C,wiński, Dąbrowski, Hajdula, Michamak,
Mroziński, Tatarkiewicz, Woslczerowlcl I In. graJiI codziennie o godz. g-ej wiecI. w wielkiej rewii D. I,

.,

Dąbrowska, Jakubińska,

Szczegóły
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odPowie., przed~tawieni. kr6tką prz"IU't,,-Pchłyl
Gdzie są
uczon'
uczone w~'
pchły? żądała public,zillO&,r.
- Moje panie
1
!>anc,wicl
Zjawiłem się znowu na sC"
- Zobaczysz to, m6i pan.ie. Mam zaszczyt - itd.
nę z arkuszem białego papiM'1I
.,Właściwie nie jestem religijl wałi się jeszcze w kościele.
Rad1:e panu byś kupił bUet pierPotem zdjąłem marynarkę, a nim siedziały we wdzięcznyd1
ll1ym człowiekiem", zaczął
Mały człowieczek, o wybitnie wszego rzędu, zwykle kosztuje wykll'zvwiłem kapelusz i za~ie pozach pchły,
których U1\U;O
mr. Perkins swoje opowiadanie. głupim nosie i niebieskim parą. taki Mlet 75 centów, ale ponie-. wałem jakąś piosenkę, coś o I być 24.
Mister Perkins jest to )J!l"zysad- solu w ręku stanął przed okien- waż pan koniec~nie chce nU,'ć Miss~ipl. Głosu nigdy nie mia- Nie wid'Zę ich! - odezwaf
kowaty, okrą,gły jegomość, o ma kiem kasy, wsunl\ł głowę i rOl!o sp~jane przedstawienie dla sie lem. Po śpiewie tańczyłem be1 się człowiek z nosem.
łych, chytrych oczach. - "Ale glądał się, uśmiechając się)J!l"ZV bie, musi pan zapłaeić dolara.
kapelusza.
Tańców nigdy Sle
Przystąpiłem hlisko do mp.lZ('
w niedzielę i to
w dodatku. tern tajemniczym
uśmiechem
Nos kiwnął przytakująco. - nie uczyłem. NajbliiJs,zym nu- i oświadczvłem:
przed południem - nie roMę We wiosen.nem słońcu blyszczaJ Człowieczek wyJM z kieszeni g~ merem było: stanąć na głowi(\
- Bestje są mikroskopiJne, a:
już teraz żadnych im.teresów. jego nos jak dojrzała grusz1kJl. sty zwój ściŚiIliętych baDlknoł6w Tego się uczyłem jlrko chłopiM. zwytkł~m oki~ pan ich nie ujNie wypada w niedzielę )Yfzed.
•• Czego pan sobie tycz~?" __ dolarowycll, ~zył 'mi jeden, ale idąJtyłem, jak się okazało rzy. CZy )Yfzymósł pan ze 50 ba.
południem stać JlIl'zed budl\ i zapytałem ~_
a ja mu dałem czerwony bUet. zupełnie zapomnieć.
bo apI)· mikroskop?
czekać na gości. Pożałuiecie fp._
Zobac.zyć przedstawienie. na Mórym nllJpi~ałem wielkieroi dłem na ziemię. Publiczność b,'"
- Nie, - westcooął ..miest,, ·
go państwo, jeśli nie pójdzieei~ - odpowiooział, wdąd; się u- literami:
.. Przedstawienie dla la zachwycona i biła jOOnogło' · ty nie".
za moim przykładem".
śmiechajllC.- Czy mogę wejść? artystów". I obaj wesZl\iśmv do nie brawo. W ten "POSM zakań.
- No widzi pan - od.powi 4l •
Było to
przed
wielu laty
- Jest za weześnie, - odpo- teatru.
czytem pierwszl\ część przed.sła działem, i przedstawienie bJfła
gdym dopiero rozpoczynał swo- wiedziałem. - Niech pan przyj Panowały w nim zupełne ciem wieni•. Spuścił.em kurtynę.
skończone.
ją ka·rjerę. Po nieudanej speku- dzie punktualnie o godzinie 2. ności, a m6.i szczęśliwym tra~ __ PQdąą~U)8.uzy służący teatru
Zg·asiłcm światła. Komiczn,
lacji z ba welną poświęciłem się a Jeśli się pan spMni o p6ł go- fem zdobyty gość był zupe1lni~ roznosił wśrl.id publicznOŚCI ła.· człowieczek przestraszył -się nasztuce. Stałem się dyrektorem dziny, to też nie zaszkodzi. Ale bezradny. Słyszałem ' jak kilka kocie. Sbużącym byłem .ja, a pu g,l e ciemności i znowu się do
w~drow(llego teatru. Mój zespół bilet może parn teraz już sobir. razy w ciemności się potłukł i bl1c·znościll - on. A roznosiłem mnie przytulił. Był zachwyconv
był nawet caŁkiem ładny, a skła kupić.
głośno klął,
na.jprawdopodoh- J)'Udeł!ko gumy do żucia i tW3r przedstawieniem i kiLka·krotni~
dał sic: z jednej foki,
trzech
- O 2-giej będzie dla mnie niej mocno się o coś uderzył.
de jaja. Publicz'ność korzvstała mi dziękował. Nieco mnie to za
małp, sześciu girls, południowo za późno.
Muszę POpoŁUUlliu
- Niech się parn 1llI11ie mocno z tego.
Ponieważ nie była to żenowało, bo w ostateczności
australijskiego kakadu o jednej pojechać do Tormetstone. do trzyma, - wołałem do niego.
zwykła pauza, lecz pauza przed dałem mll za jego uc~iwe#;o do
nodze, byłego sławnego tenora, : swego kuzyna,
aby wypr6ho·
- Dziękuję, dziękuję, - do· stawienia dla aliyst6w, liczyłem lara tylko zgniły towar. "Thank
który
z powodu picia stracił l wać siłę Jego młodego wina. _. szedł mnie jego przestraszony sobie za ,jaja podwóJnie, aClkot you very, very much!" - powi"
swój glos,
z 24 tresowMlych l Ale chciałbym bardzo zobaczył głos, a w,k'l'ótce ()Ill sam mocno wiek jaja pochod.ziły z Denve.... dział jeszc.ze raz, uścisną! mi j!(}
pcheł o mikroskopijnej wielko- : tresowane pchły. Czy nie m6~t- się do mnie przycis-nął. - Gdzie z miasta,
w ktarem byliśm~ rąco rękę i zniknął. Po jego Ił
ści, '110 i ze mnie, iako kasjera. ' by pan zaimprowizowa~ dla Sij pchły i co one tańczą.?
przed sześciu tygodniami. A po · dejściu chciałem się ])'!'zckollać,
Przyjechaliśmy do peW1I1ego mnie zaraz przedstawienia?
Drżał na calem ciele z obawy tem sześć razy znowu uderzy .iak długo trwało przedstawienia
malego miastecz.ka prowincio - Popatrzyłem na niego, na je- i oczekiwania.
łem w dzwon, . aż wreszciI'! za dla artyst6w włącza.:e z wielkIl
nalnego - w Midde - West, go głupi nos, na bezmyślnie uZaprowadziłem dziwnego me- częła sic: druga c.zc:ść.
Pierw pauzą. O niebal UłolmU się CÓ)
gdzie pcrZypuszczałem. że zrobie ŚIIi'l.iechniętą twarz, na niebieski I cenasa sztuki do pierw.szego rz~ szym punktem programu był:.. złoty zegaTek wraz z łań~u .. ~
dobry interp.!i.
parasol w ręku i pomyślałem du i pospieszyłem na seene. Kil foka. Oświadczyłem ..damom i kiem. A co najgors::e uI~tmł Sl-:
Bvła niedziela o 11 IZOdzini.. sobie: GoŚĆ jest tak dobry, jak ka razy zadzwoniłem wielkim oanom", ż$ zwierzę jeszc70 śla ; też m6j portfel wraz J. dxhn.
przed południem. O godzi-n ie 2 każdy inny, a każdy, kto pł:u~i dzwonkiem, by wytworzyć od i dlatego moma je widzieć l d~ dem, który m! przyniosło millmiało się odbyć pierwsze przed- musi mieć sałvsfakcję. A wiec powiednią
atmosferę teatru. leka, względnie moz.na je lIly sto Denver. NIe można go była
stawienie.
Stałem przy kasie, odezwałem się:
Potem oświetliłem scenf< i pod- szeć tylko. "Panie i panowi,," absolutnie zobaczyć, chyba j.OG
która właściwie jeszcze wcale
- Specjalne orzedstawienie niosłem kurtvJJ~. Człowiek ów natężyli słuch, a ja posledb~l)1 bardzo sillIlym mi'kros~ope.lll ...
nie funkcjonowała,
gdyź moi będzie l)ana za d1:ogo koszto'Ml- siedział, prawie nie oddv;:ha.i~ za scent: i zaJ'JICzałem Ikilkakł'ol M6I:~o przypadkowo me było
przJII)uszcruni . kUjenci majdo· lo.
.... lWem.
OtwOn,łe...
Tłum. iii.
-

Teatr tresowanych Dchel

Nie ekodzi, -

dz:iał. pchły?

CM

pokamią

I

l

md....

-!-~
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Odebrać książki
wydziąłu

handlowego

SekretarJat III wydziału handlowego sadu okręgowego w Lodzł prosi W'Szysłkfe firmy~ które
dotychczas nie odebrały swoich
ksiąg handlnwych, oddanych do
poświadczenia, aby
w dniu 2ll
czerwca, t. J. w piątek zwróciły
się po odbiór tychże przy ul. te'
romskiego 11 S, pokój .6S, celem
tH11knię,dia ~entualnych trudnoś.

ci. W dniu następl.1ym kancelarja
. handlowego
przenosi
się do nOWego gmachu przy Plaeu Dąbrowskiego ł dla interesa n..
łów nie będzie czynną do dnia 23
czerwca włącznie.
PrzyJę~
interesantów odbyłVać się będą od dnia 24 czerwca
w pokoju nr. 22; na pierwszelO
piętrle, w godzinach 00 9 do 12
w południe.
wydzmałlu

spotkało się
na porządku

dzienl1ym
Sorllwa Szyfman, który w dłu1.szelD prze'
przejęcia p1'zez miasto szpłt~la w mówieniu zobrazował zebrąnynl
Radogoszezu od fundatorów Kon-I !Jołozenie katastrofalne w Jakiem
4Iztadtów. W dyskusji nad tą Itflra znajduje sit szpital w Rado$osz.
wą na wniosek radnych żydow" '·zu.
F"ndatortY szpitala, wskazał
!efch uchwalono odroczyć iPrzyje"
cie decyzji.
mówca. ws,zczell ostatn!o starania
u ma.glsłll'atu celem przejęcia IIzpi·
W dntu wczorajszym staraniem tala z zatrzeienieln, iż szpital ten
towarzYS;łwa ochrony zdrowia lud uleglIi"! rozbudawie ł stanie s~e
IlOści żydowskiej
"Toz" ndbvła pod względem tecłmiki lV7.1lrem
• Ję wielka konferencja przy udzia- dla i~ch szpitali.
ł"
pr7:edstawicłelł .fer ludności
Jak się okazuje jednak kOmiSja
oraz świata lekarskiego.
z ramienia func!atorów nie doszb
Po objęciu przewodnictwa przez .leszcze w tej sprawie do oorozu'

II

Dziś

urzędów sk~ubowych

i dni następnych!
-1.-

lołów"

"PieiR iy

Dziś

rozpoczyna -się w izbie skar
. bowej dwudniowy zjazd' naczelrików urzęd:ów skarbowych z okrę"

4AAA44AA~!lIJ'PDW. . . .tJllFNMillfare*M·""iWiJi

gu łódzkiego.

Wnll~zający ~o łez drn~at

W zjeździe wezmą udział prezes
~by p. Kucharski, naczelnicy wy"
(1z:lałów izby, wszyscy naczelru:cy
llrzc;.dów, oraz specjalnie przybyły
t W arsz~wy delegat Imnisterstwa
EJmrbu, inspektor Alland.
Zjazd ma na celu usprawnienie
(1.' ymfaru ł ściągaIIlia podatku dochoc1owego~ jak ł całkow:iltej dziaP

ska.rbowych.

z jednogłośnym sprzeciwem' sfery lekarskiej

Na iednem s ostatnich pOillie< dr. Szwajra zabrał głQ$ wiceprp,-, mienia z masrlstratem.
dzeń rady miejSkiej znalazła Kle xes ..Toz'u" i rady mleJskleJ dr.
Mówca wslcazał, li

Zjazd naczelników

łalnoś<Jr urzędÓW'

z udZiałem nIezrównane)

~::~

WIJ
]L

n

~
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liHn!l ~
.. JL JL ..,

l
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Gary Cooper imn~f:~~:~ Louis Wilhelma

LUPE VELEZ odśpiewa pe:ne nllsf:oju. ~zarują.fe, .pieś!li
meksykańskie. Ponadto stynną "pleśń wiek6w splewallł
treperzy w lasach i wśród dziczy gór skalistych.

- II.SENSACJA SEZONU BIE:tĄCEGO!
JEDNA NOC W PAŃSTWIE

.,001· Pro ..

(b)

O"

NOCNE DYtURY APTEK. Dziś
'W nocy dyturują. następują,ce a.pte
Id: G. AntorueWl!cza. (pabjanicka.
;;0); K. Chądzyńkiego (piotrkoWI"
ska. 164); W. Sokolewicza. (przeso
jv"zd 19); Relllbjelińskiego (Andrze
ja 26); J. ZundeleW1ilcza (PI"wtrkow
~ka 25); M. Kasperkiewicza. (7g(er
ska 54); S. Trawkowskiej (Brze~lińska. 56).

Sił

16~

skutecznym

I

SZCZĘSCIE-

_
-

Tatusiu, masz lzezęśeie..i
1'101

-

Nie potr.zebujesz kupowa6
nowych książek: zostanę je~z.
cze rok w tej samej klasie ...

ZE STRACHU.
_ Mamusiu, teraz jut wiem
dlaczego kurczą.tka wyJęgują
si~ z ia.iek.
No, dlaczego?
Ze strachu, aby ieh nla
ugotowano .

MOtE

POCZEKAĆ.

Pani domu do tebraczJUJ - ' I
Oto para jedwa~ych pończoeh.
które moiJllaieszcze no~ić. N.~
turalnie. że 'lJrzeba je ńajpier,w
zacerować.

tebraC'lJka: -

Dobrze, mog~

poczekać.

NOWE SLutĄCE.
_

Marysiu, czy pani je:s~ze

-

Nie. Już się uspoklOUa.

Iśpiewa?

n_z

auu uu

Pobór rocznika 1908 i 1909
Dziś wiInni Sdę stawić przed kO-'
.Jutro winni się stawić pr:r.ęd kc..
misją. poborową. nr. 1 przy ul. Za.- misją poborową nr. 1 przy ul. Zakątncj
82, mężczyźni rOCznika kątnej 82 mężczyźni
ror.znika.
1909. zamieszkali na torenie 9 ko# 1909, zamieszkali na terenie 14 k~

misarja.tu, których nazwIska. zan& litery: I\n p do Z.
Przed komisją poborową nr. 2
puy ul. Ogrodowej 84, meŻCzyźni
ltl/):r.nika 1909, zamieszkali na. te"
renie 14 komisarjatu, których nl!;'
zwfBlm za.czynają się na. litery: K.
Przed komisją poborową nr. 8
I przy Al. Kościuszki 21, mężczyźni
t'oc7.nika 1908 kat. B. uznaJlJ cza.Ql\WIl za niezdolnvch
&łużby
wojskowej w maj~ ł czerwcu 192\}
Tnku. za.mlos2kali JlIl, terenie 11 kn
misarjatu, których nazwiska zaczy
JU,ią s~ Im litery: Ni M .10 Z.
":pvna.ją się

ruisarjatu, których nazwiska ZliCZ"
lIają się na. :nery: od A do H.
Przed komisją. poboroW\ nr. 2
przy ul. Ogrodowej S4 mętczyźni
l'ocznib 1909, zamieszkali na tere"
IJie 14 komisarjatu, których nazWir.ka. zaczynają S4ę na l&terJl I J
M.
Przed komisją pobOTO",", nr. 8
przy Al. Kościuszki 21 męzczyźru
roczmków 1883 - 1906, o ile dotychczas nie mają uregulowanego
stosunku do służby wojekowej l
zamieszkują. lila tereme komisa;rja!ów po1lieji 2, 8, 5, 8, 9; 11.

TEATR. MUZYKA i SZTUKA
"Ślub eywiiliny" Kaiajew~ szlagier

środ

Letni Teatr Miejski dziś 8,30
,.Żydowski. Król Lear"

kiem przeciwko reumatyzmowi, podagrze, grypio, b610m nerwowym
bólom głowy, migrenie I prze-

Pierwszy polski film rewjowy, oparty nil oryginalnych zdjęciach
w teatrze warszawskim .QUI PRO QUOD .• Udział biorll:

zIębIeniom.

Nie wyrządzaieie sobie szkody, u!ylIIając

~N~r.

WIE_
- Jakto, nic nie wics.z o sto,
wBekim'l
- E. co znowu. Wiem.
To
przecież ten, co wymyślił te kQI
nierze wykładane.

społee~eń.

stwo łódzkie winno w tej sprawie
zabrać głos ł zalnter~wać Ide
losami ~el placówki, azeby moda
po~ostac P?d zarz!dem dotyc~cza.
sQwy.m i nie doptlscić do .WD1a:tQ'
wien.!a. W tym celu l1alezy za~ta_
nowić s:ę czy społeczeństwo lód"
kłe mogłoby znaleźć potrzebne ku
temu fundusze.
Referat ten wywołał bardzo O'
iywioną dyskusję, podczas której
:r.ał:feraIi Dl. bL głos prezes Mino.berg, dr. Sterling, adw. Wajnman.
Rumkowsld, oraz dr Klozenberr I
ławnik wydziału zdrowotno~cl ou
blłcmeJ dr. Margolis.
W kOl1lduzJi uchwalono wybra6
komisję, która rozpocznie pertrak
tacje z fundatorami szpitala.
W
skład J[omisji weszli: pp. Minc.
berg. NaJroan, Pawet Rozental.
Na c7.ł~!1!{ó'W
dokooptowanych
wybrano pp. adw. Wajcmana J
Rumkowskiego.

do

[~ J~ J[~J "I~~ftl" 1

Tabletki-Togal

________________________________

TrOCh, humoru

-

t

..

~~U~.V~l~~G~~~O~S~P~O~R~A~N~N~Y-~=-~19~3~O

rnałowarto~ciowych
środ!t6w.

innych

IIUD OIłDONÓWNIł

Według

reie.n talnego po§willdczania
pl'zes~ło 6000 lekarzy wyraziło swoje
uznanie dla skuteczności dziatania
Togalu. Nabyć można we wszystkich
eptekach. Nr. registr. 1364. Cena Zł.S.
3366-2

Zimińs,ka, Górska,
Dymsz~, Lawiński.

' Jarossy, Krukowski, Tom,
. III

Pecz. o 6-ej pp_

bieżącego sezonu i "Skrzypce jee-ienne" sztuka. w 4o>ch aktach.
która jest popisowem przedstawEeTeatr Park Staszica dziś 9.00 n:em tego doskonałego
teatru.
.Tylko u nas" T3Jenty aktorskie, jak i opracowa
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:I I Jd.e reżyserskie tego zespołu stoi
bez.sprzeczIie na europejskim pO"'
MIEJSKI TEATR LETNI
z-iomie, występy więc tego. teaJt,1't'
Codziennie o godz. 9.ej -mecz. będl!! Się nieza.wodnie ci~szyły za
po cenach zniżonych "Król Lear", lt"luiłonem zt\inwresowruniem.
kap:taIna sztuka Gorruna, prze'
TEATR POPULARNY

wyiszająca głośną "Mirę Efros".

" i\
Dziś

I D"

I dni nmstepn,cb I

Początek dziś o godz.

' ~6~~~~tl

6-ej.

Jedyny w swym rodzaju
dźwi~kowo-śpiewny I

film

Dla adeptek karjer, fiRmowej
BICYPIKł\łlTłłlł KOMBDJft I
z t.ycia aktor6w za kulisami filmu

MARlON DAWIES i WILLIAM . HAINES

Ponadto biorą udział: Douglas Fairbanks, John Gilbert, Charlie ChapIin,

Rod la Rocque, Karol Dene (Slim) i inne wybitne gwiazdy i potentanci
wytwórni filmowych, oraz cały Hollywood_

NadprOgram: Bernarda de Pace.

fenomenalny wirtuoz odegra.
szereg popularnych piosenek.

Ciesząca si~ nadzwycza.jnem pl
Sztuka przyjmowana. jest entu~ wodzeniem Wielka. rewja. w 14Ą;Q
z-jastycznie.
obrazach "My możemy tetll•
TEATR REWJI W PARKU
JULJAN TUWIM
STASZICA

w Szopce lóclzkief.
Codziennile o godz. 9 w~~czorem
Scenka. na werand:llie ogródki
. po cenach zniżonych przygotowa.. Grand. Hotelu rozebrzmi Miś hu'la , wielkim kosztem j nak]:a,deJYI
morem l wesołośclą.
pra.cy, wyBIŁawowa rewja w 16
Progra.m Szopki Rewjowej zo(obra.zach "Tylko u nas".
stał jd' częściowo zmiationy.
Ozdobą rewji jest wielki półfinal
Centralną. figurę zmienionej re,~Ust3. zbyt czerwone", w którym wji jest znakomity poeta. JuljaD
hiorą. udział pary JIiłosne od Adatna, i Ewy.
Pozllitem w progra.mie Tuwim.
;'Q~"_ _ _ _ _~_~~-.
ka.pitalna parodja słynnego zes}>O"
Dr. med. ' 3243
lu Rewellersów, "Muzyka z poll
\vietrza , "Wielcy łodzia.n(e".
•
TEATR KAMERALNY
Specjalista
chorób
skórnych
Swdetny zespół rosyjski z Rygi, wenerycznych i moczopłc!owyc~
~tóry lliedawno zakończył wystę" leczenie światłem, badaD1e krWI
'y w tea.trze miejskim i został b.
i wyd?ielin
:orąco przyjęty przez publiczność
Andrzeja 5. telef. 159-40
Mzką.; w końcu tego miesiąoa.
Przyjmuje od 8-11 i od 5-9 wiec,
WZI1l0M swoje występy w tea.trze
w niedziele i świqte od 9-1
Odcbieln!l poca.kalnie dl. pań
k~era.1n:YID. Misze z~ą

S N-leWIliS
.• k-I

\

20.VI. -

mołe siłl znaleść

PORAN!fY -

19So

itp.

woda

w studni

Pne4 kilkoma dniami magistral
",plal koa.kul'1l na budowę Izko'
" prą uL Roklciń.ldeJ. W mię
IąCUlle przystłpłono do
budoWJ atudni Da tejie posesji. Według
lItaleJ'cycb przepIsóW budowlal;rch .tudnłe winny 8I~ znajdo.
••6 ... odległośc.ł eonajmnłeJ 10
Jrtr. od d()łu kloacznego.
Tymczasem studnia. o której
wyżej mowa, mająca już około 150
litr. głębok~c1 znajduje atę Jedy·
nie od 4 - 5 mtr. od sąsiedniego
lołn kloacznego, co niety1ko nieJgodnem Jest z istniejącymi prze.
plsami sanitarno • bud., lecz grozf

GŁOS

nawet

szkoły

całkowitem

Winę W

miejskiej

Dr. WinCenTY liAJEWICZ

zatruciem WOdy

względzie ponoal
WYdziału archłtektonicz

tym

kierownik
nego, który w .woim czasie wsła.
wił słę również instalacjami stu·
dziennemi na Polesiu. Mianowicie
z powodu zbyt późnego zamówienia I sprowadzePla pomp kolonia
robotnicza na Polesiu do dnia dzi
slejszego pozbawiona Jest wody,
co opóźnia wprowadzenie się loka'
tor6w.
ł.e
magistrat
Przypuzczamy,
zaintere.suje się spt'awą studni w
mającej pow.tał! szkole
przy
ROKiclńskiej.

Po długotrwałych cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentam~
zmarł dnia 19 czerwca r. b. w wieku lat 70.

Pogrzeb odbędzie si~ w sobotą, dnia 21 czerwca o godzinie 4 po
z domu przy ulicy Pomorskiej Nr. 21, na stary cmentarz
katolicki.
O dacie nabożeństwa żałobnego nastąpi osobne zawiadomienie.
Na smutne te obrzędy zapraszają kolegów i życzliwych pamięci
południu,

zmarłego.

Brał,

uL.I

Jaknakrgwa€ ostoi

Wszyetkim tym, którzy oddali ostatnii\ posług~ nllSzemu
ojcu i tdciowi

nieodtałowanemu mętowi,

B. P.

Org.juBla. wgltawa W Pradze (zeskiej

Wsr.ytM!y dobrze wiemy, lak
.wlelkJe znaczenie przy spożywaniu
posiłków posiada forma w Jakiej
Jedzenie podawane Jest na stół.
Brudny obrus, obtłuczony talerz,
wygięta tytka - wszystko to wy. atarc:za nalzupehtłel do odebrania
Dam conajmnieJ połowy apetytu, z
Jaldm zasiadaliśmy do stołu. te w
taldcb warunl,ac:b i pożytek z Jedzenia Jest mniejszy, niż być powlalen, Jest rzeczą Jasną.
Moment psychologiczny przy je~eniu odgrywa rolę olbrzymią;
wiedzą o tem ~w!etnie zarówno go
lpodynie, jak ł wła~ciclele restaura
cJI, którzy na estetycmy sposób
podawania potraw zwracają teź
bardzo duZą uwagę.
O tern, te umieJętn~ć nakrywa" .fa do stołu moie stać sfę L.. sztu. ką, mogli~my się przekonać w tych
dniacb, zwiedzając w Pradze czeskiej oryginalną wystawę p. n.
"Jak nakrywać do stołu?" urządz-O
ną pod protektoratem pani
min)"
strowe) Beneszowe). Większość pań
które wzięty udział w organizacji
wystawy czynna jest w rozmaitych
towarzystwach sztukJ
ludowej,
dzięki
czemu w poszczeg61nych
eksponatach uwzględniono niejeden
oryginalny motyw ludowego artyz·
mu, wyciskającego coraz mocniej
swe piętno na rozmaitych przedntło

r-------------.
RfltBER
Dr. med.

2472

SPECJALISTA

Chor6b sk6rn. I wenerycznych
Leczenie diatermją. Elektroterapia.
Południowa 28 tel. 201-93
Od 8-11 rano, i G-9 w.
W niedziele od 9-2
Dla nlezamotnych ceny lecznic.

nawet o pokazaniu, Jak podaje
się czarną kawę i przekąski gra'
ezom w szachy lub w karty. NIekt6re z pań w gustowny sposób
nakryły stół do wieczerzy świątecz
neJ, inne znów pouczają gospody'
nie, jak powinno wyglądać·święco.
ne wielkanocne w domu nowoczes'
nego europejczyka.
Nie zaporuniąno tez o nakrywaniu do stołu w podróiy, co w dzi<
si~jszeJ dobie wycieczek posiada
szczególnie doniosłe znaczenie. Pa
nJ Brumlikowa wystawiła bardzo
oryginalny skćrzany kuferek, który automatycznie się otwiera l mo
że być z łatwością przymocowany
do ściany samochodu itp. Dno kufereczka stanoWi płytę stO'~ową, na
której układa się zawartość kufer'
ka, a więc: serwetkę, talerzyki,
filiżankę, łyżeczkę,
nóż, widelec
ltcl. Wynalazek bard:r:o dowcipny,
praktyczny ł pożyteczny.
Wystawę "Jak nakrywać d.o stołu?" zwiedziły tłumy, co naJdQb!t.
niej świadczy o zainteresowaniu,
jakie oryginalna ta, a wielce pozy
teczna zarazem impreza wywołała
uietylko wśród praskich gospodyń,
lecz ł
wśród
Jaknajszerszych
warstw mieszkańców stolicy nadwełtawskiej, okazujących zawsze
dla rzeczy prałttycznych nłepospoU
te zainteresowanie.
Bob.
ułożone pod talerzami poszczegól.
nych stołowników zastępują obec'
nie duie obrusy, a na środku stołu,
niczem nie zakrytego, stoją wazy
:li kWlatamł ł artystyczne figurki
DDbrodziejsłwem
porcelanowe.
dla włosów
Inaczej nakrywa się do stolu pod
fest
regularne
mycie głowy płynem
czas obiadu lub kolacji, a· inaczej
lub ahampoollem
podczas śniadania i podwteczorku
Up. Wszystko to na wystawie pras
kiej uwzględniono, a nie zapomnla

łach

codziennego użyłku w gospo.
darstwie domowem czeszek ł słowa
czek. Motywy IZIuki ludowej prze.
jawlaJą się niety1ko w prześlicz
nych ornamentaeh baftów, lecz w
stylu mebli, naczyń itd..
Nakrywał! do stołu trzeba uml~
nie tylko do obiadu, lub kolacjL
Nawet bowiem naJzwyczajniłljsze
jajko gotowane, o ile podane jest
w estetyczny l dobrze przemyślany
sposób, stał! się może swego rod zaju... delikatesem. Zrożumlały to
znakomicie organizatorki praskiej
wystawy, które swe'mI gustownemł
I często wysoce artystyczneml. eks'
ponatami pokazały n~, jak to
przy odrobinie dobrej woli mOZna
podnieść urok domowego pokoju
jadalnego i jak zrobić, żeby spoży
wanie codziennych posiłków sprawiało nam prawdziwą pnyjemność.
Już same tylko eksponaty war'
s~tat6w artystycznych UTA., pozostających pod kierownictwem pa,nł
KaderabkoweJ l artystki Loll Jen'
szowskleJ wzbudzają najwyższy po
dziw u zwiedzających wystawę. Ou
słownie ponakrywane stoly poucza
ją nas, że moda nakrywania stołów
duieml obrusami zaczyna stopniowo
przechodzić do histor)l, podobnie
iak i moda zastawiania środka sto·
lu wielkiemi misami z potrawami.
Artystycznie wykonane serwetki,

l

bratanka, bratanek i rodzina.

Z,gmunlOwi Zussmanowi

składamy til drogi\ J (!ł~bi

110

serca płyni\ce .BólJ Zapłać·

Rodzina•

[o

u!łyuJmy ~lii

i iutro

~flel ra~jo 1

DZIŚ

12,05 Muzyka. z płyt graroofo.no11.52 -12.05 Sygnał czasu
z wych.
Warszawy i hejna.ł z wieży Mar~
16,15 OdczytaIlle }1l'og'lamu tlZlen
jackiej w Krakowie.
nego. i repertuar teatrów d kiln.
. 12.05 - 13.15 Muzyka z płyt
16.20 Muzyka z 1)łylt e:ramofono~
gramofo.no.w~ch.
wych.
16.10 -16.15 Odczytlllnie
pro·
16,55 "SkrzynKa. pocztQ'Wa"
gramu dziennego. i repertuar te3f'
korespodencję bieżą.cą . omómi dr.
trów i kin.
Marjam. Stępowski.
16.15 - 17.00 Muzyka z płyt grv
mofo.nowych (transm. z Warsza17,20 Tra.nsmisja s
Krakowa.
Pro.gram
dla
dzieci.
wy.
)
17,00 "Szkolnictwo polskie zv
18,20 Pół godzjJny Pen • Klu<
granicą" wygłosi p.
Stefan bów w studjo Polskiego Radja.
18,50 Rozmaitośai. I komunika!
Szwedowl'ki
17.25 - 18.20 Muzyka lekka." gospodvczy izby prsemy'6łow~
wykonaniu orkiestry R.
AsZ3. i handlowej w Lodzi.
H. Lassoty.
19.25 Odczyta.nie programu na
18.20 -.18.50 Pól godziny Pen- tyd7Jień następny.
klubów w studjo Polsldego Radja
19,40 Płyty gramofonowe.
prezentacja. znakomitego. obcego
19,58 Sy~na.ł czasu s Wa.rsza.
autora. przez delegata
warszaw"
wy.
skiego Pen-klubu.
18.50 -19.30 Rozma.itości ł ko20,00 P. Marja. Zeromsk& wygło
munikat goepodarr-7:Y Izby Przemy si feljeto.n "Ni~ aa. wai .kaelowo~Handlowej 'w Lodzi.
.
liskiej".
- 19.30 -19.40 Płyty gramQfon~
20;15 Ko.ncert popularny z Dowe.
l hny Szwajcańkiej. Orkiestra flB_
19.40 - 20.00 Prasowy dziennik hn.rmonji warszawskiej pod. dyr.
radjowy i sygnał cz~su zWarsza- Sto Nawrota..
wy
22,00 Z. Marynowski: "Pomoc
20.05 Pogadanka.
muzyczna. w wesołych nieszczęściach" (obser
Wygłosi p. Karol Stromenger.
wacje automobilisty).
JUTRO
22,15 KomuIlbty: meteorolO'
11,58 Sygnał tzasu z Wmszawy giczny, policyjny, sportowy, Prut.
i hejnał z WIi~ty Marjackiej w Kr8ł' i iOO6, oraz muzyka. ta.neezna
koW'~e.
(transmisja z WarŚza.wy).
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PRZECUDNA OPERETKA

Oskara STRAUSSA
Czar melodji I romans6w cygańskich'
Impo{lujący _przepych wystawy!
Rewelacja ruchu, d1wlęku I harmonJl1

I-szy

Dźwląkowy

Kino-Teatr w Łodzi
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i dni nastepn,ch!
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według powieści genjalnego piewcy morza CIa ud, f'arrere'a
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MIKOŁAJ

SUSANIN .
DONALD REED
PAUL LUKAS

Początek seansów o godz. 6, 8 i 10 w.
Aparaty dźwiękowe systemu • Western' Electric co
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W dniu wczorajszym w
Ł. T. S. G., choć z trudem
było .iedynie 6 cIl'użyn ligo- wywalczył sobie
dwa punkty
wyc-h, w t~m obie łódzkie•. Na na Pogoni, aW3illSując w tabeli
Jeży s~wierdzić, że obie naM.e :li 9 na 7 miej~e, a Ł. K. S.,
drużyny
spisały sit:
ru}w.łnie QCiJlkolwiek
poniósł
porażkę,
Ilieźle.
jeduakże
bardzo zftSzczymą,
tji

l.

• S. fi.

w dniu

wczorajszym na boi
~ku W. K. S. odbyły !jię zaw(}
dy ligowe między benjaminl>ieilll ligi, a lwowską Pogonią.
Charakerystycznym jest fakt,
ie drużyny powyższe rozgry'
wają 7e sobą po raa: pierwszy
zawody od Cił:,ąsu sw~go istnielIla.
-Po przemowach i wręczeniu
proporca, nastąpiło losowanie.
Pogoń wybiera stronę ze słoń·
c~m, a pod lek~i wiatr. Przed
sędzią p. Rumplem ż Krakowa
~tanęły drużyny w na' stępują
I;ych slk.Jadach:
Pogoń:
Albański,
Mau:er,
Fchtel,
H8In:ke;
Kuchar,
Deutschman, Zime,r , Motylewliki, Mauer, Lagodny, Pras.
Ł. T. S. G.: F'al'kOWlSki, Wildner, Milde, Triebe, Hill e, Milko
łaiczyk, Berktman · Vojgt, Kll"óle
wieck'i , Hevbsb:'eich,
Francmalll II.
Z.iczyna L. T. S. G., lecz tra«:i piłkę i jut pierw~1:Y atak Po
goni powaŹlIlie zagraża bramce
przeciwnika. Pogoń zlekka na
ciska i uzyskuje w 4 mm. rzut
wolny za r~ę MikołaJczyka.
Bije Hanke, ostra główka Lagodnego przechodzi tuż obok
słupka na aut. LwowiMIie nie
mają $ZCZę.ś<cia, gdy t trzy bły
uliwic.mie po sobie następują
ce atwki, kończą się strzałami
badź obok słupka, bądź
buż
nad poprzeczką.
Gra si~ wyr6wn-u je, jednak
ataki Pogoni m;k'lltek bardzo
słabe i i rnepewnej gry obrony
łodzian, są o W'ie~e groźniejs!e.
Pierwszy atak L. T. S. G. da,it'
pole do popisu Albańs,kiemu.
Sędzia nie widzi wyraźnej "rę
ki" na polu karnem L. T. S. G.
W 11 min. nastlWuje pię.kny

•
l

bo od jednej z na.isilnie.iszych bezwzględnie zwyelężyć w niedrużyn polskich, Legji war· dZlielę z Pogonią.
szawskiej, osiągając na jej boiPozatem odbył się jeszca:e .te
sku doskonały wynik 2:3. Ł. den mecz, decydu.lący o. kolejK. S. zda.le się znów Wl"aca do ności mie.iSc na szarym końcu
dobrej formy, to też powinien tabeli, a mianowicie Garbarni

do'

••

dobrze kombinował, lecz
wy,raźny pech nie pozwolił na
zdobycie bramek. Jasnym punk
tem był doskonalv Alibański w
bramce.
tak

L. T. S. G" .jak zwykle, ambitne, lecz technicznie ma niskim poziomie. Falkow'Iki bronił szczęśłiwie, obrona w.ręcz
słaba, z pomocy Jedynie Mikołajczyk stal na wysokoŚ<'i zada
nia, W ataku dobry Vo~-t i Kró
lewiecki, kt6ry jednak powien stanowczo zaniechać nie
produkcy,jnego driblingu.
U
Herhstreicha daje l'\e Z'..lllważyć
kolosalny spadek formy. Pr[;:z
strzelonej bramki na jego .do~
bro nic ab>solutnie zapisać n'je
D1oŻilla. Częste cofanie się
do
linji pomocy, nie precyzyjne po
dawania i zanik słynnego pi'leboju - oto forma Herbe.treicha z ostatnich
d wuch
mE,

na

następnych

Zapisujcie
członków

się

b.D.P.P.

ilu8trujący

W roli

d.zieje

młodego

utracjusZll

gł6wneJ:

l'Iic:bal (zet:how
piękna Karina Bel
k~b~~~niec fiasion Nodo'
f:t~tcio Uiaoka lore'
PIOSEłłKI W JęZYKU łłIEMIBCKIM.
Dodatek dźwiękowy i aktualny polski
~!;'~~:~~~~Ci

Początek

seans6w i godz.

4.~0,

14 8
12 8
11 8
10 6
10 8
9
7 7
7 9
5 7

1. Cr'8 oovia
2. Wisła
3. Warta

4. Leg.ta
5. Ruch
6. Ł. K. S.
7. Ł. T. S. G.
8. Polonia
9.

,

Po~oń

10. Garbarnia
11. Czarni
12. Wal'Szawian.

4

9

4
3

8

6, 8, 10 wiecI.

IigOWB
'W nadchodzącą niedzielę
będą się następujące mecze
gowe: L. K. S, - Pogoń w

p. Rumpel bardlO do·
bry. niepotrzebnie .jednak wda
wał się w dys~us.ie z ppS'ZC''1.Cgó111ymi gtraczami.
Puhlicmośd około 3.000.

". -

Sensacyjne wynIki
w grach o mistrzostwo
w piłce koszykowej

We

KRAKÓW:
Gar~annia
Czarni 5:2 (1:1). Gra na niskim poziomko Do przerwy 1"6
WIlorzędna, po zmianie stron
przewaga Garbami, dla której
bramki zdobyli: Joksz 3 i Smo
czek 2. J)la Czarnych - Koch,
Czarni wystąpili z dwoma rezerwowym~. Sędzi<.lwał p, Bra·

wczorajszych
spotkaniach o mistrzostwo Łodzi w
piłce koszykowej Tryumf nadspodziewanie pokO'l1ał druży
nę L. K. S. w stosunku 29:20
(13:16), Warto zaznaczyć, że
L. K. S. prowadził 10:0. Wobec
tego zwycięstwa PoznaJ1ski ma
zapewnione m istrzostwo klasy
A okrE:gu łódzkiego. Pozałem
uzyskano w dniu wczoraJszym
następujące wyniki: L, T. S .. G.
- W. K. S. 39:18 i T. U. R. Y. M. C. A. 30:0. Drużyna Y
M. C. A.
nie sta.wiła się ąa

ban..

gtry.

p.rzez Jańczyka i Króla, SIK,zio
dr. Niedźwirski.

wał

Jedyne w śródmieściu

Widownia wentylowana sposobem .nowoczesnym

KIOwOli

Z

~do~ot~~~2.!~

Codziennie 2 seanse:

w razie deszczu kIno eostaje
Ceny miejsc zniżone!

w ciągu kilku minut przeniesione do sali zimowej.

Ceny miejsc zniżone'

Ha wnYJtkie JeanIe mieil[O

BO

5 ~r. i 111.

oji\BLi"ć1f! zT RIti pnebóLIi p.

t

Potętny dramat egzotyczny, rozgrywaj'lcy się w czasie .st~rć ze zbuntowllnemi Araba~i.
W filmie odtworzone są :I niebywałym realizmem dantejskIe sceny na tonącym okręCIe.
W
roI: gł6wn.
czarUj~CIl

7

19:7
17:10
22:13
14:6
16:12
19:17
9:10
16:19
11:12
16:28
5:11
8:27

łłljblizsze meCZB

Sędz·ia

genjalnego re!,sera A. Feydera p. t.

dramat,

Tabela gier ligowych

f

iraie lU i[ia"
Wzruszający

z Cmrnymi. Walka zakończyłp
pierwszem w tym roku 'Lwy
cięstwem Garbarni,
która w
ten sposób awansowała z ostatniego na 10 miejsce w tabeli,
a na ostatniem miejsr,u m-! alazła się Wal'8zawianka.
Stan tabeli przedstawia się,
.lak następuje:
się

l1d
li1.0
dzi, V\T a'r ta - Cracovia w Poznaniu, Wisła - Buch w Kra·
CiZÓW. Zaznaczyć należ" , ze Ł.
kowie,
Czarni - Polonia we
T. S. G. wystąpiło bez kontuzjo
ł•.
wanego PIJ~cdziński. cgo j Win- Lwowie i 'Warszawianka
T.
S.
G.
w
\Varszawic.
schego.

Szaleństwo młodości i miłości.
Arcydzieło

••

ecze ligowe w. raiu

ł:I.SINO
i dni

~:I

ilJtak łodzian. Po 'k ombinacji obie drużyny nie wyzyskują do
sTodkowej trójki, pj};kę olnzy' godnych sytuacji.
muje Voi~t i posyła bombą ...
Po przerwie następują z'wen
poprzeczkę.
Błyskawiczny
ne ataki. Pogoń gora bardzo o·
kon!lT - atak Pogoni, fatalny stro, często' brutalnie, w ('zem
bląd obrońców i strzał Mot ycelu je "specjalista" Hanke i Mo
~ewlskiego
odbija Falkow<ski tvlt~;.vski.
Ordynarny
f~ł1tl
pod oogi tegoż gracza, kt6ry z DeuŁschmana na polu karnem
2 mtr. strzela w ręce bram&a- mUa bez echa. Wolllly dla Po1".1:8.
~roni bije Hanke,
jednak FalAtaki L. ':1'. S. G. koń'3z~ się kowski broni przytoIlllIlie pię
na Herhstreichu, który wszel- stólWką. Gra powoli zmienia się
kie akcje psuje w zarodku. w- T}olowanie "na kOŚCI" ło
Ciężką sytuację
pod bramką dzian. Na",,,t 100 proc. sportoPogoni wyjaśnia Fichtel. \V,- wiec Kucha'r dostra,ja ~ię do
różTIlia się w tej fazie gry Kuswych k'olegów.
char. Wolnego z limji pola kar
Śliczny ptrzebój Prasa i p6ł
nego nie wykorzystuje Królewiecki, strzelając w ohrOllcę. gó,r ny strzał chwyta pewnIe Fal
Herbstreich ładnie wypusz- kOWGki. Dopiero 40 min. przycza Francmana, następuje 'cen- nosi drugą bTamkę dla Lodzi,
tra i Voigt ostro strzela nad po ostro strzeloną prze:'. Voigta.
przeczką. Pogoń inicjuje wypa Kolosalne hrawa widoW1Ili naniezbyt
lasłlliooy
dy lewem sktzydłem, abso- gradzają
lutnie illie krytem przez Triebe- sukces łodzian. Ostatnie chwJle
go. Po zwycięskim pojedynku urozmaka ją lwowian ie f all I a.zMildem stl"zela Motylewski z mi.
5 mtr., jednak FaJkowslci przyP~zechodząc do oceny dTU'
tomnie broni. Ryzykowny i nie żyD. musimy zaznaczyć, że wypotrzebny wybieg tego gracza stę:p Pogoni nie wypadł d('stwarza glromą sytuac ię pod datnio. Zawiodła w pierws7.ym
bramką łodzian.
Lwomcy ~. rzędzie obrOOla. Stare "a'ly" na
brońcy za.zdroszclzą "sukcesów" leżałoby zam:cnić,
gdyż 'flie
swoim vis a vis, kiksują raz po wnoszą one do gry aLsolulOle
raz. Królewiecki ! bliska st,r ze żadnych walorów. "Młody" ala w Albańskiego. ten broo.i na
korner
niewykorzy.'!tany.
Lagodny oddaje w pdinym bi-egu wspaniały strzał w poprzeczk~ W 28 miM. następu.
je atak Pogoni i z wiilly tria 0WARSZAh"A: LegJa ~ L. K.
brO'Illlego Lod'zi, Zimmer pła· S. 3:2 (2:0). Do p.r:terwy macz
skim strzałem uzyskuje prowa- na przewaga Legii. która zdodzenie. P,ogoń ciągle p!l"zeważa,
jednak strzały Motyewskiegu i była dwJe bramki przez Nawro
Muera mi.fają się z celem. W ta i LańJkę. Po zmianie stron
37 min. Herhstreich
silnym Legja zdobywa jeszcze jedlD.ą
strzałem pod poprzeczkę
uiy- bramkę przez Nawrota, potem
skuje wyróW1llanie. Do przerwy następuje przewaga L. K. S.,
który
zyskuje
dwie hramki

Teatr Świetlny
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Pocll\tek seansów o godz. 4.30.
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Biel! pokona

Orkan - znat:zna poprawa Widzewa

Dawno
turystów

~zekłwane

apotka.nJe
mamy jut po
1& sobą.
Zdobycie przez wojskowyoh c).wucb punktów - czołowa
pozycja. tej drutym.y 'W ta.belce
lDaCznfe się ut.rwaliła. noletowł
mewątpliwJe w
drugiej rund1.ip
r07.grywek, która. jut a;ę rozpocz·
nie w nadchodząc, IOOchielę, nie
będą lekceważyć przeciwników, 00
się srodze na nn.eh pó.n.~ej zdmściłn
- a począwszy od pierwszego me
ł.OZU bedzą. z~rać punkty, potrzeb
ne im do uzyskania mistnostwa
I WK..ą.em

l-od11.

wczoraJS'le

spotkanie, wbrew

O-

ezekiwaniom przyniosło wygrn.ną
IIIJ. WKS-u, który 'WS'tetki~mi środ
bw dozwolonemJ i niedozwolona
mł. dątył do zdobycia. dwucb punk
łÓw. JeśI1 chodzi o "grę na czas",
in :r.wycięzca. zdątył ją. jUJt Z3.stosoWM przed przerwą., kontynuują.e
ją do ost:t.tnieJ minuty za.wodÓw.
FIl,hrvkowa.rue
"trupów"
przez
WKS polegało na. tem, a.by po zmc
efenm "kontuzjowanego" zMVod1Ilka, w dwie minuty pó1.niej pu"
bliczno.ł-' bJ1a brawo wllegająct'
mu zpowrotem na. teren wand
l1'aczom. Ot, typowa gra, dla gall'
" - na p.fp.kt.
00 się lał ty~y gry _reJto z8.8tosowaJI Ją zwycięzcy; ofilLrą jej padł pod kon.!ee meczu FU'"
gel, U8'Ulfllęty przez arbitra za dnpuszczenfe się ordynarnego foulu
na MichĄlsklm. Poza.tem zachowa
IIle 1"2 pubł!cznośo1, IynlpM~uJą.-

za motorami
Warszawie

Wyścig!

\V

.' I

eeJ I gospodana.mi, pozoetawalo T ABELA ~USTRZOSTWA
wiele do łyczenia.
1. WKS
18 11
BeI\jaminek kL A. - B~g nad2. Turyśti
14 10
spo<biewaJie pokonał spadający
8. LKS
18 9
w formie zee.pół Orka.nu.
4. Hakoab
11 10
Widzew przez uzyska.nie dwur.h
5. PTC
11 11
punktów I PTC
na
gorącym
6. Bieg
10 11
gruncie l'abjaJlio znacznie popra7. Burza
10 11
wił sw, lokat w tabelce ml8trz()w8. Wltlzew
9
9
f<klej.
9. LTSG
9 10
Ta.belka po uwzględntenIu ostat
10. Orkan
8 11
nich wynBków przildsta.wia się na.11. Union
8 10
stępują,eoi
12. Sokół
S 10

w..5.·· Turyści 1:0 (1:

Do' powytszych zawodów Turyśl!! wystąpiMi
windentycznym
tkladzie co przecitw Bakoahowi,
natomiast. WKS I norma1nemi linjami obronnemi 4 zmienionym ata.
ku: Kaczmarek, Płoński, Nykłll
(dawniej LKS), Klimczak, Pa.ra.dowskd.
Na. trybunach jeden z dowcipJli,.
t'.lÓW za.nważył, ze o zwycięstwie
WKS"Il nad Turystami zadecydował ełka.esiak, bowiem
NyklowU
udało ~ zmylić czujność Mithalskiego i zdobyć decyclująeą. o wy
graJlej bramkę dla swych nowych
barw. Zwerbowany świeżo przez
WKS Nykel, odbywający obecnio
słu1Jbę wojskową, jak wida.ó z powyi.Bzego, w
wysokim stopniu
przyczynił eję do 8 1llrceu, uzyska.uego przez gospodarzy.
U IIWYrJęZCÓW nnjlepłeJ wypadła gra Fłiegera., który w Strzelczyku, jak równieł l! Kotlickim
lt~al godnyąh part.'let"ów.
Z pomocników podobal ..t~ środkowy,
natm.iAst w na.~te dobrze wypadł del-lu\ N ykla ora.z gra pra.
weJ Itrony. Klimczak cofnf~ty ID-

W Warszawie odbyły stę 'W
dniu wezorajs.7ym wyścigi koPTC - WIDZEW 1:2 (0:0)
larskie za motorami. Uzyskano
Widzew, po ładnej walce, wynastę'P'ujące wyniki: Bieg go~
gry:wa. w Pa.bjan!lJca.ch w stosunku
wygrał szwajcar GiJgen 10 klm.
2:1. BramkI uzyskali: Rothe (2)
w czasie 9,01. W przedbiegach dla Widzewa. t Szymański - dla
na 15 klm. zwycięfył. Oksiu· PTC. Za.wodami kierował p. Antycz, w drugim przedbiegu Gil drzejak.
gen. W finale na 25 kIm. zwyORKAN - BmG 1:3 (0:1)
cięstwo odniósł Gilgen w czaZ
miejca. inicjatywę FrzejnlUJI'l
sie 22,13.4. Drugi Oksiutycz,
(
rkan,
który nir. nie mote f.Ua.łD.(~
trzeci - Lange.
wskutek niedyspozycji &trzalowej
SIWYch na.pastników. łtfiUer n kildogodnych
kakrotnie pudlJuje I
t'ytuacji.
Spora.iy~ne wypady 'Bleglt przy
noszą mu prowadzenie z zamiesza
nia podbrll.Jl1kowego.
Po przerwie Bieg pnewata ł ze
srza.łów Pa.łczewsktego S Twardow
skiego (w 15 l 25 minucie) zdoby-

ViIaspara

KL. A.

"

~,"

24: 8
31:14
25:11
20:16
21:25
19:17
18:22
12:11
21:23
14:21
17:27
15:36

Radość

dzIeci!

Zbliżają się wakacje! Dziewczynki i chłopcy
utęsknieniem oczekują tygodni radosnej
swobody.
Uszczęśliwcie je, dajl\c im to,

%

czego może brakowało Wam samym.

Ofiarujcie dzieciom

»

doskonałą

stał

kamerę

po 'lZyskaniJtI bramM przez
WKS do tylu, jako czwarty pomocnilt.
w cenie od zł. 33.U Turystów coś się w rulp3dzi~
nIe kleiło. PrzesuIll:ęcia na P(\S7.czt"Czy nie przeglądalibyście z przyjemnością fotografii
gólnych pozycjach do niczego nia
z czasów Waszego dzieciństwa? Kamera "Brownie"
doprowMziły. Pozatem pech prz/)
pozwoli Waszym dzieciom bez żadnych trudnosci.
ślaóował fioletow;vch.
W'Izeikie
bez uczenia się, małym kosztem robić wspaniałe
zaś akcje były o ~eYundy spóżni,').
zdj~cia migowe, które z czasem stanl\ się cennemi
ne. NajJfop':ej wypadła gra. p<'IDOCy.
pamiątkami.
Trio obronna lekceważyło pr~p
cbwnika.
Kilka minut UJystarczy by Wasz, clzi.ci
Przełi.eg meczu doŚĆ intertl~u.ią~
nauczyły się fotografować hamerq
cy toczył się ze zmienną. przeW:l..gą .
"Brownle'f.
Do przerwy jedYJ'a bramka. pakt
Kodak Sp. z o. o. War.uw •• plac Napoleon, ,.
ze strzału Nykla, jak się p6żliej
okazało ostatnia..
Z wU7nit'jszych momentów n!\.lezy W}TÓŹUIÓ
spudłow1łillie Nykla,
Płońsldr:gr. i
Karczmarka nraz po przeciwnej
stronie - Frankwa. ~dlkakrot
nie), Stolarskiego t Hahna.
na miejsce kap. Liberta wybrano
Sędzin p. Adr~A;ak mla.ł utrudprof. Szumlewskiego
nfone ~nda.nie, wywią.zał1 t;fę jl'IJ
W porównaniu z dzlałalno~cłą
Ostatnie
pOSiedzenie IIl'zędU
nak I powierzonpj mu
~\lnk('ji
J.OZLA
w
latach
ubleg:ycb,
obec.
ŁOZLA z dn. 18 b. m. przyniosło
rrbrze; spotknła. 110 D:IItomiast. ni···
ne poczynania, cn stwierdzić trze' przykrą niespodziankę.
Pre1.et
zasłuźona ujemna. krytyka. zn ~tro
ba
z
radością, w b:eżącym sezo' kpt. Libert, któremu związek wie'
ny wympa.tyków zwycięskip.go Z~
o.e sportowym LOZLA przeJawia- lo zawdzlecza, zreZ)'JtIlował z zal"
!polu.
Ją IIlę we wręcz Imponujących wy mowanego Itańow~ka Ilaskutek
nłkacb.
powołania ';0 przez władz. woj.
Ożywlerue
swe
I
pro"amowo§~
~kowe
do wYZszeJ Szkoły wo}eq.
wa dalsze dwa. goaIe.
w
swych
pracacb
LOZLA
zawdzlęo neL
Honorowy punkt dla karole~
Bądtmy Jednak przekonan!. t6
wian zdobywa.
W ojciechowslcl, eza energicznej I ofiarnej pracy
który z bramki poszedł do napadu swe~o prezesa p. k~t. Llberta przy zasady l wskaz6wkl Jego będą nawspoIpracy cz~ol1kow zarządu z dal ozywialy pozosta1ych czwn ..
(zastą.pił go Owczarek).
pp.
Szumlewskun. Merlem ł MiUeo Mw zarządu I praca ich dla sportu
Sędziowal p Rakowski.
lekf,oatletycznego stale będzie zy.
rem na czele
PRZEDMECZE REZERW
Cały szereg urządzonych 'lawo- skiwać na sile i zdobywać uzna·
I INNE SPOTKANIA.
d6w. których oragnizacja słała na n:e.
Turyści n - WKS II 4:0, PTC wysokim pozIomie, jest niezbitym
Następcą ", k!lt. Liberta l.osłał
II - Widzt'w II 8:2, Bieg I I - dowodem. ze ospa rość I zgrzyty
dnłychczas(lwy wiceprezes
zarZIł'
Orkan II 3:3., WKS m - Turyści w bm:e zarządu LOZLA ustąpiły
du pro!. Szumlew!łkl
m 5:0, TUR - SSKM 2 :1, Wi- owocnej ł energicznej Inicjatywie
Qzewska. Manufaktura - Kruscbe- ludzi czynu, których wysiłki o:e. :*:*::_:U:,:_4::;;;.:::::~~~~~~
cnder 8:1, G"ntlema.n Zjedno" wątpliwi" będą skuteczne na pnIu
czone 4:4, Geyer - Poznański 9:0. lekldej • atletyki, nie znajdującej
Zwyci~stwo
Ostatnie trzy apotkania o puhar zresztą w tutejszem społp.cze~
klubów fa.bry'cznych. Kon.struaty- słwie naletytcro zrozumierua I O'
nowski K. S. - Huragan 4:2.- ceny. Miejmy nadzieję, te przyszw Warszawie
Z powodu nieprzybycia. sędzciego łość pr7.ft1iesłe nam zwrot ku le!'W dniu wczorajszym bawiła vt
tOzegraJlo mecz towarzyslal.
szcmu.
W arszawi-e dru~yna. hazeny Vi ctON ~itkov, która. w spotkaniu z
Polonją. uzyskała.
zwycięstwo w
stosunku 8:2 (5:0). Czeszkt znacz·
Ide górowały nad za.wodniczkam;

"Brownie - Kodak"

Zasluion, preze tOZl • uslapil

I

hazenistek czeskich

•

Ka~da tona powinna
wychować sobie m~tal

"SŁODUI GRUCHU Ił
Najhl. premjera

Polonji.
Conrad Nagel... jako

LUNY

mil!, który

zdradził

.. SŁODUI ORIECHO
Najbl. premjera

LUNY
feden z najlepszych .b1szpańsklch
gracZ)" w rugby ( w karykaturze).

(zgtal'ie

"liłos Poranny"

-

Kadlmah

ta

Włocławka

Walczy i kocha
daielny wilk morski

KAPIT"łł

bASH
Vlctor Me Laglen

Najbl. premjera
LUNY

Jedzie do

W

każdym

porcie
ma kochankIl

KAPITAn
blłSH
Vletor Me Laglen
Najbl. premjera

LUNY

Jak się dowiadujemy, rucbh-wa
sekcja p(lkarska t. K. S. Kadimah wyjeźdta do Włocławka. na
dwudniowe zawody. W pierwszym
dniu rozegra Kadimah mecz I
,.Maka.bi," w drugim epotka. się 2:
"Cllillvj~" mist1'7.prr: n' ,n .. '1 .1 I~'"
].a ''''"ll,ą~

•

Ita9~:~lv:at...a\

idzie! na WOjD e...

ODił ·

\.e.'

U.g

KATARACH, ASTM/E,
Arfrefgźmie i ci oro )ach nerek
.apewno zalec kura

Bad Salzbr n]l YS1•

a

.Z

Ządać prospektów przez Zarząd Zdrojowy (badeverwaltung)

We własnym Z8rzi\dzie "Schlesischer Hof· najpiękniejS%y hotel na ŚlllSku

jednakże wszystkim dowiedzie Eleonor Boardman
ze wspomniane szaleństwo to jej najlepsza kreacja w rewelacyjnyre Da. talistycznym jrl\macie dźwiękowym, który ukaże się .

•

"'króite
IsinieJący

Zakład '

na ekranie

4 ~WialDJ am!ry~ań~~ie~~ e~ranu :

(alina

~ue
[arII,
Re~inal~
Denny
KLiniKA Glenn Trron, BetsJ Lee

od 35 lat

Opl,elno-chirurgicznJ

Położniczo·

chirurgiczna

w wspaniałym, przebojowym,
- podwójnym programie: -

SZYNOnA URDACH" "SAN AT O"
• lodzi, piotrkowska 33

Ogrodowa 10, tel. 213-57
I i II klasa

POLECA:

OPIEKA LEKARSKA
nad

I

matką

- 1.-

Syn

==

i dzieckiem.

Okulary i binokle z wyborowemi szkłami oraz
CENY POIODU
e I k i e a r t y kuł y, w zakres optyki na n-ej klasie wraz z zabiegami
wchodzące
..
200 zł.
4645
8913

Dr.

, m~.

Reperlue sUbk,e i staranne. SlbBERSTROft1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZIELONA 11
Tel. 11342

Dblloby IIrOPDI I

akumulator

Wyładowany
odbiera, ładuje i odstawia z powrotem

~nttalna ta~ownia ~ Alumulafoló.W

PORADNIA

WLekarzy-specjalistów
[fl (R ~ l ~fil[lnn

'lal ,
••

Pioukowska 161.
Wystarc~r ~Ol:.
•

zadZWOnlC

' .

. , Tanlol

•

" .

W~godnlel
,.

DR.

MONIUSZKI 11
TELEFON 183·22 .

Choroby ~k6rn. ł wenerYczn.,

budowy

:~::t6w f!~neraln~

Badanie krwi i wydzielin na
svfilis i tryper.

I

zasf.;ps.wo

na opatentowane nowo§ci. Powałne
zapytania sub. "H. L.· 9269 kierować
do Rudolf Mosse. Hamburg 1.
5734
.

~ elektł'oterapJa

~otrkowska

-Til. U 1·10.

j

5236

weneryczn,~h

-', ' ... ':> . • 2

li

.,'

. ,.

:

.'<'::I'ć"' - '"

., ,_

Zł.

3236

. _'I,

.~.

..

_, . . . .

LEKCJE
DRY

. .

FDHTBPII\I1D~EJ.

lip. fr. Siellkiew1cza 20

I

3 ZLOTE.

llJDumnr!:lta.
miesięc~na ."Gł~su Pora!,nego". ze wszystkiemi. doII
. datkamI wynosI w ŁodZI zł. 5.60, za odnosz.e me Pr
,D.~roszy.,~, pizesyłłlą pedtową w . kr!liU_ 2':"Łzł•. 6.~· zagraniCf& -:- zł•.10.-:- . '
"

.'

16ł,

Ordynuje 3-7

K08C)ełyka le~arska..
poćzekalDia dla Kob16t

~rol. f[lIK~ HAl~(~n

294, tel.122·B9

1. ~a~okienki

!lI. Plotrllawl:IkII

I [O KI( RHIA
I Porda 1 zl.
I
I

lI&/rIwc&nycb 16·

M

tfi~MOllft1KUfiO I
TEL. 133-72 i

20~-87

porU!J,!:!i'& I

P6ł

Do lodów dod~je się
wodę sodową l wafle

armo I

~ a t e r a c '1
sprQlynowych
"P a te n t"
do
meblowych łćłek:
podług miary.
Nab76 molina VI
eabl'yclluvm sk1aOIf.\E

d,.te 32-ł~
" DOBHOPOL
Udt,
Pioł,llowlka

'73
w podw6'1Ju,
łal. 1 liS-51.

-.._ _ _ _ _ _~Eil"li:lI_
5tetq;r,;.rrt...

_.

DLA SMAKOSZY

bODY Hemu II~!

(przy przystanku tramw. pabjanicltich,
Czynna od lO-ej rano do 7-ej wiece.
w niedaiele i święta do 2-ej po poł
We.yatkle specjalnokl I dentystyka. Kqplele świetlne, lampa
lewareowa, elektry.acJa, Roentgen
Hc.eplenla, anallą (moczu, kału
STOMATOLOG
krwi, plwocin, wydzielin ltd.) Ope.
racje, opatrunki.
chirurgIa szcząk iłamy uatn.J.
Wiayły na ·miasto. Porada 4 . .
regulacJa .zElb6w
. Porada denłretrc.na oraz wen • .
RentgenodJagnosłyka
rologlo.na dla chorób słtó,n,Gh

"

i urologiem ..
Gabinet Swio.tło-leozmoq

. PORADA 3
lekaray specJalln6w
pray Górnym Rynku

Dr. med.

.

LECZNICA

tł,

alace"

Konaul'łacje z neurol&glam

OddJIlelna

•

.p,.,JmuJe od 8-'tO l od 5-8 ••
w nied&. od 10

'.

towar~y.two

.

Clynna od 8 rano de 9 Wlecz.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta-lekarz
w niedzielę i święta od 9-!l pp,
leczenie chorób
wenerycznych i skórnych

Szybko I

..

,

Sowa!ne

SI.Bibergal

TEL. 205-38

Wkrótce kino

II. -

PRZEJAZD 1,

Na dogodnyoh
warunkeohl
Wiellli wybór
wć.kOw dJlleDtnnJDh 1ulłjowyoh I

I~i;~~ff

Zawadzka 1

tJ- &I

&I

WlRJlryłl!UI.

Usuwanie slpeclłcych wlcstiw. elektroli.Q. LecIlenie LampIł Kwa'A:ow~
Prayjmule od 4 do 8 p. P
Pnałe od 4-5. Nledllela od 9-1.
Dla nlezamoinych cen, lecznic.

-

.--------IMaile SI I

!Q......- - - " - - -

•

szcześ«ia
C"

NOCI!LDłą!Z.!.

W S Z

pO cenach konkurencyjnych.

ię to

i inne. Cena 1 porcja 1,- zł.
l/S porcji - 60 groszy.
o.
W Cukierni
:j

B. Piotrkowska
Goslamskiego
'f
76.
o.

BItUTERJA,
zegarki na raty, ceny gotówkowe.
.Preciosa", Piotrkowska 123, w po5342-13
dw6rzu.

Dr. med.

HEllER

Otioroby skórne I weneryc.n~

UL. NAWROT 2
TBLEFON 179-89
do 10 r. i od 4 - 8 wiecJl
w nladBle1ę od 11 - 2 po południu .
Dla pań spec. od 80&' 4-ó
po pol. dla. nieaamo&nvcb
CIINY LBCZNIC.
3~ł
~uje

POKOJU
bez
mebli
przy
inteligentnej rodzt.
RADJOPOGOTOWIE
nie
lub
wprost
od gospodarza po'
183-40, Pomorska. 20, wszelkie zle
szukuję.
Oferty
sub "Pokój" do
cenia. radjowe do 9 wieczór.

."lIIIifii,

5005-2

admin. "Głosu".

5747

DglosleDł-a· ~a wiersz milimetrowy I-szpaltowy (str~ma 5 sz:pa!;): I-sza strona .1 .%1., w tekście 50 ~r.,

nadesłane .po tekście 40 gr.; nekrologi do 150 wlerszy 3) gr., wyzeJ - 40 gr. ZWyC1:8jne
(:Itr. ·10 szpalt) 12 gr., Drobne 15 gr. za wyraż; najmniejsze. ogłoszenie zŁ 1.50 gr. Poszu~iwanie. I?racy 10 g~.
ra wyraz;c nahnl1ięjsze zł. 1.20 gr. Ogłoszenia zaręczynowe 1 zaślubinowe 12 zł. Ogłoszema zamieJscowe obh·

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~n~n=e~s~ą~o~5=O~p~ro=~~.=*~~='~fl~zq~nicmv~ol00~oL
1\ sdnwea .Prasa'·. Wvdawnll'za Spój ka ;-:;;. orlp

W drukami

własnej Piotrkowska 101.

j

