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l.ebrani odrzu«:i i

przez

lu(jc i

War,g'z. kor. "Głosu Poranne!kćiw {państwowych,
401ejogo" telefO!D.uje:
wych, pocztowych i t. p., kŁóW wieI'kiej sali cVll'ku odbył rych byt będzie poniżej minisię wmoraj
o godz. 10 T9J10 mum ~zystencii.
C)lbr:qm1
wie e pracowników
Zebrani domagają się (~otni(l
pańStwowycb,
zwołany przez ,'la wszystkich obniżek uposa
centralną komri'sję
IlQrozumic- żeli, oraz zaniechania redUJkdi.
waw(',zą
w s-uraJwie
obnjżiki
Po odczytaniu rezoluc.ji popla~.
wstał nieopisany halas.
RozleCyrk wypełnił się do osła. gały się gilosy:
łniego
miejsca.
'Ws:zystlkie
- Ogłosić strejk! Musi bye
przeJścia między krtze8łami za- strejk!
pclniły .się zwartą dŻlbą pl'zyby
lyc~ na wiec. praooWlIli.tków
nanstwowych, klerowan~h t'l'O
ską o swój byt i swych rcd1.in. . P1rezydJ~ \Straoiło jf)anownCyrk okazał się za mały na Il!l~ nad ~lecem .. W'reszcłe na
taki tłum. WieJu t~ pozO'5tało za~'Prowlzow~neJ ze stołu tn:~
na uUey.
hmue uk.azll.! SIę p Rsa,be, kt6-

IDodatkowa
. rezolucia
.

.

ry

Zaga1811\8 \V\e,,,
Na arenie cyrkowej Ul&tawio
no stoHk, przy którym usadowj
lo się prezydjuIIl wiecu,
z:p.
Borkowskim, ipreize'sem rw. ma
szynis,tÓIW, jako pTZ41woonic'f,ącym.

. '7.a~a1t wiec
p. Borik.OIWl5'ki,
który st'wierdzil, te tylot~1ęc2
ny t.rum :pracowntików ·państwo
wyc;h rgJromadzila tr().$oka o lagrożony byt.
NflIS11:ępnie

przemawiało

kił·

p. Raahem i po·
słem Barli.~'k.im na c:zele.
łM!~y, rpodkreśllali zgodnie,
~'łe pracO'wnicy nie moga spokoj
nie patrzyć na eiąJ(łe redukcje
nlac. Nic więc dziwnego, te
rozniosła się, ta,k wiel:ka
fałn
protef;tÓIW
ęrzooiw
dbndke
'Dlac, która
.ópełnle rujnu,t.
pil"acowników pań~twowye)J..
- Na to jes·t jedna rada •. "
dowodzili m6wcy. - Wsz~cv
praooW'Di~y
muszą
stWOll'zy<:
łeden lIo1idamv front i stanąć
'zdecydowanie do walki z ~rel
kiemi oihniZkami plac.
Na 'Wszystkie J}j',zemówienia
Bala bardzo tywo reagowała,
Niejednokrotnie
przerywano
mówcom oikrzY'ka'll1l. wzywają
cymi do wałki, do solidarnego
f,rontu pracoWllliczt?,go.
P>Q przem6wdlEmiach' odczyta
ba nalStępującą
ku móWCów

rezolucję:
Zebrani na wIecu w C}'1l'pracownicy
państwowi
~iw.ierd'zają,
że przeprowadzonaprzez rząd
obniżka uposażeń, a zrwlaS'zcza ~łrtvmałlie
a WalIlS 6w, przenoszenia w SlC2e
blaCh I tp., obniża stopę hytu
poniże.f

za'wołał:

~ Prezydjum nie cheiało wy
rzec tepo słowa. Z saU fedualk
padło słowo "streJk"!
Odczvtam wiec dodatkową ret:olucjc:.
Zebrani na wiecu uchwillają
w.ecydowanie ZWalczać obni'ż
kę płac, nie cofa.ląc si~ pTzp.d
oSta,tecznemi środkami, Q~ do
liłNl,iku włącznie •
Tę reda'kcję dodatkQIWą rezo
łucji sala pow'itała ok]a.~kruml i
okrzYlkami:
"Niech
żyje
strejkI"
Wiec \Zostal za,kończo'IlY.

IZ

!{iu

możności wyżywienła,

stawia pracow;:-.ików przed gro
i nę(b;y. w kt6rej wy
żywienie się rodziny staje się

źbtl, głodu

ni€'I1lożliwośoią·

Zgromadzenie
protestułe
przeciwko pokrzywdzeniu se. . ł)"SiR ni.łlsJ,oh pracowni-

rez·

proponowaną
prł!zg in
rZł!łorsowali dodćłikow~ Ojwiiłd(zeDi~

Uchwala sądziów
i prokuratorów
Na

posiedzeniu

państwowy, zwłas,z~za remune
racji i innych dodatków, ...:vpłacanych poo. rozmaitemi Vo
staciami. Wres'zcie zaZ1l3CZOll'l
że choć nie wSzyStkie etaty w
sądownictwie są obSadzone, to
jednak oszozędności stąd u~.y
skane, nie zQlStały prlell1fl~7fl
ne na poprawę bytu sądown.i
kó:w, jak to zarzą}dzono w <litkLórych resortach.
Pre'zydjum zarzą.du główne
go !Zrzeszenia sędziów i pf{Jk II
ratorów R. P. zwraca uwagę,
jż w t~h warllJIl,kach zachodzi
ohawa, że sprawowanie funkcJi wymiaru
"~rawied!iwośf:i

p'rezytdjum
!Zrzeszenia
i prokuratorów R. P.
OIIDawiano sytuację, która wy
tworzyła sdę z powodu redukc.H plac f.UJIJ.kcjonrurju1s1zów pan
stwOlwych.
W Iiczn~h przemówieniach
stwierdzono, że obniżenie UipOSaŻell pracowników
pam,two·
wyclt
wywoła
katastrofalny
stan mater,łalny og6iłiu tych pr'4
c owruk ów.
SytuacJa pogorszyła sd~ tak pt7CZ
zarządu
sędziów

dalece,

głównego

że

na~óJ

lmQ.Il11!7.eJljf:

nie wysatrcza juri: na pobycie
nawet najnieztbędnieJs'zyclh potrzetb życiowych i nie sięga ml
nitmum egzYiStoocji.
StwierdzolJlo również, że zachodzi obecnie niemCYLność wy
wiązywania się z zobowłąqil
płatniczych, 'zaoi ~";'.1i ęt~h 1')0-przednio w dohrej wierze, po"
mijając mo,żliwość
uiuczan1a
składek na cele s.p&eczne, jak
LOPP., 1i~a morska i t. p.
ZwrÓc()llJ.') talIde uwagę
na
nierównoIIllierność
redu'kcji,

-

mających (l'1"ównoważyć bud'żet

·BIi.

Pawilon holenderski spłonął doszczętnie

_.,+•.,_

wG

el

na'gromadzoD:\1(:h w Dloną/cwn
'budvpku.·.
I
\
.;
'.
!
Około godziny 10 lJliebezl)ieczenstwQ
prz~rzu.cenia się 0gnia na inne budynki wystawy
było uSlulIlięte. Z oddziału holenderskiego nie pozostało nic
poza wielką kupą gruzów.
Szkody materjalne wyno,szą
ponad 10 miljonów guldenów
holendel'Skłch.

Zdauiem inżYlJlierów, P I.'IZ yczyną pożaru było kTótkie spię
de.

9;;

w

Bunl wojSk lotnicz,ch
Groźne

,-

-

rozruchy w HiszpanJi

MADRYT, 29 VI.
Ramo,"
Franco został pOllbawiony sze
fostwa hiszpań5kich sił lomi
c'zycih za krtlowlllD.ia alIltyl'lządo·
we,
lecz wzbrama się złożyć
swój urząd.
Wedlug niestWlierdzonych 110
Łychczas ~ło.sek, oddziały lot
nicz~, stacjonowane w- Tahla~R'
koło Se\V1iiJi,
zbunt(l)wał'y sip,
pl.'lzeciwko (jbeanemu rządo~.·
Przy-czYllą buntu jest przvw.ia,zarue oddrilłlłów lOłJJ.Wzych do

w l'e~ldllcjl

bez kra..

Urzędnicy

watów

popołudniowych

Kupcy

Me

lej poseł 1).oJ:ender.s,k;j '(H'az kier wni~y działów wystawy.' -.
. Mimo niezmiernych
wy's,iłków
nie udało się uratować
wspaniałego budynku,
który
sŁano:wił ozdOlbę wY'Stawy.
Architekt holenderski, który
kierował robotami budowdanemi, biegał, zalewając sł~ uewnemi łzami wokoło plOrnącego gmachu i zapewnia!, że ponad 25 lat poważ1nej pra~y kosztowato ze.b'ranie w holenderskich kolonjac!h przedmiot61w,
sas

żnie.iSze h'udności

przez sfery ul'zędnicze b. liczqych zobOwiązalI rataIllycb ł
wekslowycb.

Jedno z warszawlsildch {lIism
dono,si:
SądO'Wników. żY.tącyciJ. w
'Wczoraj na posiedzeniu za·
kOJUpleołnwn niedoStatku J)ł~ia rzadu jednego ze ;o:wiazk6w ł(
I-fnąć mt)że za sobą bardzo u.t~ rzędni'czych,
pl.'lzedstawJciel umne z punktu widzenia P.!l:\- rzędnikólW
jedne.go minister·
dwowego skutki.
stwa
oŚ'wiadczył,
że kolec1:o:v
jego, pracujący
w tern minigdzie j on, mają l.ainterweniuJą sterstwie,
miar w środę, 1 lipca, zja ,. lĆ
Do ministra skarbu pr1zY'była .r;;ię do biura b~z knłr.ierzyków
delegacja naczelnej rad" 'Uze i krawató',v - na znak prute
s,z·eń kUiPiectwa połlSkiego, ktf)
stu pr,zeciwko obniżce płac.
\'91 prz p.d:st a wiła szereg pO'stu~a
tów w spraw,ie refOll'my podał
Wysok~ś~ budżetu
kÓlw.
Wedlug dany-ch ścisłych bud
Pozatem delegacja, stw1erdza
żet po uskuttcznieniu redukcji
jąc
bezwzględną konieczno~ć
'Utrzymania równowa~i budie· - wynosić b~dzie 2 miljaróv
').50 mHjonów złotych.

iełki pożar na Wystawie Koloniał
PARYŻ, 29 VI. W h 1)1 cndt!1fskim pawilonie wv~th,vy. kolo'
n,i3Jlnej w Paryżu w ~bl(chł dzisiaj wczesnym runki/!llll groŹn)'
pożar. który w elą.!{u kilku minut o~arnął
~ał" budynek f
przerzucił ~ię na dwa
mniej
sze budynki, położone naprze.,qwko głównego parwl~onu.
Oddział holenderski
wJstllwy kolon.ialnej .iest zupełnie zni
Szezony.
O godzinie 5 ranobzflrca
pawilonu usłyszał nagle kilka
siJ.nych wybuchów w ;~dnej 1garderob.
W chwiH, kiedy otworzył drzwi,
bn·chlIęły plo,miClIlie tak, iż tylko 7. trudem
zdołał uciec.
W kilka minut
później
cały kompJcks wystawy holenderskie.i wyglądał .tak
.iedno wielkie morze Dłoruieni.
Na alann "wielki pożar, 1.ycie ludzkie 'W niehezpleczeń
~twie" przybyły na miejsce po
żaTu wszystkie oddziały parysłde.t straży pOŻaI'ne.l l ł'0 Z'J) 0częlv z 20' sikawek 'Zalewać Dło
mienie.
'
W pól godzinv późrniej z,jawił się
minjster kolonji Paul
Reuna ud i glówr..y or;\lanizatoT
~tawy mM'Slzałek Lautey, da

towe,ł, przedstawiła p. mim.istro
wi ciężkie konsekwencje ;.(Ospo
darc'ze - zwłaszcza dla handlu - dokonan:\'ch redukcji nposażeI'i, które wywoJują
nietylku dalszy spadek obrotów,
ale również stworzą na.tpowa-

Raanona Franco, będącego, 'p' k
wiadomo, najSłynniejszym ląt·
nikiem rusz'pańskim.
Pogło.S1ki o buncie w Tablada ~ tu,sZQwme przez l'1Ząd ze
względu [la jutrzejsze wyborry
rio parlamentu i do kortezów.
W oficjalnym
komunikacie,
w.ydanym przez premjera ZaTU0lilię, powiędziane jest, że w
dzień p<''PF,zedzający wybor:v- w
całej Hiszpanji panuje spokój.

Prośba

o

·-Do . min.

dymisję

SlpT awied!iwo sef

""płynął list nuslępu.h<?{:

Do Pana Ministra Spra'wieWarszawie.
Dźbikowskiego Mie
czyslawa w drodze s,tużbowel.
Podanie.
,Wą~.)a.~1,l_~i. J1.ieJI1.o~,o:śc~,
utrz;:vmullla 'Slę Jta(r~L z wydatnie obniżonej pens.fi sędzlow.
skiej, mam zasz~zyt zrezY'gtlować z dalS1ze.i służby dla skarbll
i oroszę, by Pan Minister
.Ił
czył zwoJnić Ill.ltie Z 'Lajmowanego dotychczas stallowiska III!
dziego sądu grodzkiego w Warszawie. ~
M. Dźbikowskł.
liiiwości w
S~dziego

I'

ZmniejszolDB dOchody

skarbu

Wedtu~ zestawjcii. gtówne~o
urzędu statystycznego
dach!)dv państwa w maju b. r. wynio·sły. 199.601 tys. zł.,
gdy w

maju

stanwily

23~.363

tyf. .

wb. r. sumf>

Wycofanie banknotów
W drugiej dekadz,ie
b. m.
Bank Polski wycofał z obiegu
banknoty na sumę
50 miljonów zł.
Redukcja ta
spowodowana
została zmniejszenie.m się .zapa
su walui'y o 50 mil:ionów zł. l
kpniecznośCią . utrzYillMlia
r6wnowagi ~otego,
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Irch, którz,

•

Swiełlne powietil'z·e,
piękne
Najlepsze rady i ws'ka'zÓlWlki
niekiedy,
jalk go,rzka wyci ec zlkli, doskonałe
zrukład y
~ronja. Oto lekarz mówi
pa- zdrojolWe, w~or'()Jwo urzą.dzone
pensjonaty... Dla jedn~h
cjem. tolWil:
"Ma pan g;ruźlic~, musi pan na- monze, dla dnl!gicih - góry. tychmiast wyjecbać w góry". Więc jechać, wytchnąć, spę
A pacjent niffiyJ.ko nie ma dzić urlop r,a cj on ruI nie, nabrać
pieniędzy na kosztowną kura- sił do dalszej pracy. połączyć
cję, ale nie wie, .laik. pnzy n 11.1- przyjemne
z
,pooytec'1Jnem,
skromniej,s zem życiu związać wzg1ląod na zdro,w ie 'z rozrywką.
koniec z końcem. !Lelk arz spełkonja! Dla dZ'iesią,rtków i senia s'Woje zadanie: IpU'si pOrwie· tek tysięcy ludzi
naj!balJ.1dzdej
dzieć, jak trz,eiba leczyć
na j- g,o'l'Z'k a ironjal Mają urlOiP, ale
sk'UrŁec zon lej chororbę;
nie da o jaikimJkohviek wyjeździe nie
nrzecież choremu pieniędzy na mogą marzyć. Szczególnie dziś,
leczenie. Jeżeli mądry
i s'u - w c'z'a!s-le tak wiel,k iej biedy. Na
tmarły w tych dniach w Warmienny, p'amyśłi również o po- to, żeby pojechać choćby na i·
ezawie.
łoi;eniu pacjenta i doradzi. mu. bliżej, urządzić się gdzieś clhoć
co w danej sytuacji można żm- by n ajt a'ni.ej ,
nie mo~ą sobit
hić d]'a 'zdll'owia najmniej's'z ym po'zwoJi,ć.
Na pozycję Ull'lopu
Dr. med.
kosztem. Ale zdarza się prze nie mają anli gl'(;~za. Wśród t ycież, że. i ten na.jmni.ejszy kos,zt S'ięcy roodzin wszel:k ie plany 11IrSpecjalista
chorób skórnych jest ponad siły finam.sowe pn· lo:po,w e upadły.
wenerycznych i moczopłciowych oejen.ta. Na to ju:ż lekarz nie 1)00- Ni~ pojadą. n~dzie ani rodzice,
elektroterapia, djatermja, bada- radzi.
ani dzieei.
nie krwi i wydzielin
Mamy czas ul"lCllPÓW. Pisze się
Pozos,taną w murach mia,s t'a.
Andrzeja 5. telef. 159-40 dU/żo o różnY'ch ll'zodr'OIwiskach,
Rodzi się tedy wyls{)ce aktuaJPrzyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
rzerczywliście zalsłtJ,g'lljących na ne pytanie: jak spędzić unl'Op,
w niedziele i święta od 9-1
rekomendację i słuszną Te<kla- nie ma.i~ mOŹlllośd wvja'zdu?
Oddzielna poczekalnia dla pań
mę. Doradza się ludziom clęż- Ludzie, którym nie sądzono za'k o praclUjącym, ż, eby uJ.'lop spę l~nać przyjemności wrlopo'wych,
dZ'Hri jak na.jkorzystniej
dJa pOlWiuni T02)Ważyć.
co w ich
się
z,arowia.
ciężik,iem 'Położeniu dałO/by się
Niech jadą tu, nitcb jadą tam. zrobi.ć, że'bv w czasi.e
urlo,P'U
członków
?Aai:wmzaa;
_ _iW........ ...................
os,iąlg'lląć cho6by częściowe wy·
h@Wi9iU44 wcaZLIWChlLJi4:
f.chnienie i żeby czas ten przes'z ,ędł . możll1wię PO'Ży>Łeoczrue dla
Świetnego lotnika Kronfelda '
zarowia.
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lec
nie moga w,jechac na urloP

hrzmią.

Zapisujcie
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Jest rzeczą n.ie u~egają<:ą wąt
pIiwo,ŚlCi, że dla walrki IZ orzemęczeniem nerwowem, a na to
oier,pimy niemal WiSZY'SCY, śiroo
kiem najbal1dziej s'kUiteCZ'llyn1
jest
zmiana trybu życia.

no,

możemy podcz~s

urlol])'u

l

t,rochę

gimnastyki domoweJ,
nawet
1
czywiście udając s<j~
również p,r zyrząd6w. Otóż należy ją uw~'7e.śniej na stpOczynek.
praWIiać choćby podcz,rus urlnIdziemy spać
o lO-e.i wieczo- pu.
rem. wsta.iemy o 6-ej rano.
Dade;j: wyzyskać doiblroczynPO\S,t anaw,i amy te wczesne go
ne działanie wody. Prys zlI1ioee,
dzi.ny 'zużyć na spa-c'e1r. Godzien nacie,r ania, kąpiele.
nie o 7 l'am.o wychodzimy z do·
I w inncj jeszcze dz,ie ' I e
mu, a'lbo do parku, albo
za
miasto, żeby odetchnąć
ŚWle odmiana: decydujeil.uy, że
żem powietrzem, które na sz-czę czas urlopu
kt.lka
ście nie 7.droża~.
Będzie też prlZeczytamy sobie
tek,
rzeczą d~a wytchnienia dobrą,
jeżeli te Sipacery odbywać
bę na.rbardziej
odpowi.adającY'ch
dziemy w towarzy,st'\\'1.ie miłych na'Szyrn upodobaniom. Więc al
znajomych, looz ni.e tych, !l któ ho z bel ełrystykri, al:b o z rzeczy
rymi s.potyk'a my s!ię co.dziP.lIlnie, historycznych, aIbo
z n-auoc
bo cho.dzi nam Drzeciei o
przyrodnic'zYJCh. Najle'Piej 'W ta
maximum możliwe.i odmiany. kUch warunkach czytać te ksią.i
PamiętaJąc stale o tym celu, ki, któlr e, odrywa.iąc nas od me
'mot,enw'j w ci-ąJglu) B;nia zwie- czy'Wistości bieżącej, dają nam
'd za4 te miejlsca, ~dzie n\~dy nie trochę, dobrego zapomnienia.
'bywamy. Tysiące ludz,j nie wł
Oto pa'rę przykładów,
jak
dzrja~o różnych ciekawycih
in- zmienić tryb życia, nie pooo·
stytucJi, rza'bytków,
mUlzećl w
SZqJC przytem koo'z tów. Oczywiitp. we własnem mieście. na· ście kaMy w SWOQch walr unkach
wet tych, gdzie wstęlP je:st bez- o.soibi.styc,h może tu 'wiele rzepłatny. Możemy sobie DOlsta'l1O
czy uzupełnić ozy zmienić. Cho
wić, że ' te miejsca
zwiedzimy dzi o cel główny:
poodczas urlopu i o ile to
:przeżyć ezas urlopu inaczeJ,
możł'iwe codz-iennie
lioibie
niż w c1iqJgll rDIku pra~v, bo to
co,ś innego oibejrzymy.
zawsze daje dobre s'kUltrkt
Spi€'sząc do pracy, nie mamy
Dr. J. W.
czais u na
wstawać z:nacznie woześniej, 0-

=c-
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moe~iwej bez żadnych
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Wielki pożar w AllensŁein

N a .łlł!kM czas inaczej uJ:ólżmy
s'o hie plan dnia. Oderwani . od
kieratu 'zajęć codziennych, ży
jąc inac;lej, rwywol1'ujemy pewnego rodzaju przemi.anp. mater.ii duchowej. Nat'U'ralnlie, rady
k' alną i dohroClzynną
zmianę
w,rażeń tdobywamy przez y/y.
jazd. A1e i,e feIi wyjechać ni~
można? Otóż zmiana tryJbiu ży
da Jest i bez wyja'zdu w pelwktóry ostatnIo pl'l1.eleciał na aparac ie bezsilnikowym prze~ kanał La nej inierze ·mOiŻililwa.
Jeżeli w dąlgu fOiku
roracy zniszezył doszczętnie wielką fabrykę i śpiehrz z kilkoma łysi,,,,
MalI100e i s powrotem, odwied.ziła przy wparacie
belgijska para
eami centnarów zboża.
królewska
wstajemy norrmaln,i e o 7-ej M-
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"CAPUlOL"
Garsoniery!

II

Nocne lokale!

Wyrafinowane kokoty!

a

ilustrujący życie, troski, humor ł szaleńcze wybryki młodzieży uniwersyteckiej.

Dramat

SporU EmOCja I WuśCiUi reaalł Humor I

W spaniały film o niebywałych
efektach dźwi~kowych
To magnes

W rolach

który

Cl~gme

na

drogę

występku

głównych:

James u"ay
Kafhryn Crawford
Oenv miejsc popularn~. Sala.
wentylowana. Początek o 5-eJ
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żutia nowotz~§n~.j §iud~Di~rii

go by przy tej sposobności wypić
Mieszkańcy Pragi w kawiarPRAGA, w cz.erweu.
pani... może tam przy "czarną kawę", a dlatego, że w niach spędzają ~flIŚć swego ŻYcLa.
przeprowa~ie.. Tam może pani spokojnie kawiarni korzystają z wszelldch Tu czytają lkienniki,
&ię uczyć, nikt pani
nie będzie wygód. W kawiarni zwłaszcza za- dzają tranzakcje handlowe, tu star
uważyć można
uczących się stu- sze panie
mają
sposobność do
przeszkadzał.
_ Panie ,,inżynierze", pański dentow zagranicznych. W ostat- ~,plotkowania" lub robienia poń
kolega X zawiadamia, że egzamin nich latach Praga stała się ceu- czoch, młodzież flirtuje lub omaodłożono, i że dziś
tu nie przyj- trum życia studenCkiego. Spotkać wia plan przyszłej wycieczki lub
dzie. Do godziny trzedej b~ie tu mozna studentów ze wszystkich zabawy. W wielu kawiarniach wie
prawie państw świata. Jednako- c~orem się tańczy. Wracający z
na boisku tennisowem...
Nie myślcie, że to są słowa ja- woż życie praskie nie zostało jes~ przedstawień teatralnych chętnie
kiegoś wychowawcy
w pensjona- cze w zupełności dostosowane do wstępują na godzinkę do kawiarni
~ie lub słowa pedela uniwersytec- tego zjawiska. Właścicielki poko- by odświeżyć się szklanką "piizeń
kiego. Nie! To mówi troskliwy iów, które wynajmują mieszkanie skiego" i spotkać się ze znajomykelner płatniczy w praskiej kawiar studentom, niechętnie widzą loka- mi. To też nic dziwnego, że mło".
ni, która w obecnym czasie, przed tora siedzącego cały dzień w do. dzież studeneka dostosowuje sl~
egzaminami zamieniła się w uczel- mu, co akademikom sprawia nie do tego żyda kawiarnianego. W.
z dyrektorami teatrów zerwane
nię, gdzie od wczesnych godzin mało kłop{)tu, zwłaszcza w czasie wielkich kawiarniach praskich jak
Delegacja ZASP'u prowadzHa
Natomiast nie mogą przedsta
porannych do południa przebywa- egzaminów. Każda minuta jest Fenix, Slavia, Radio, Waldek itd.
w sohotę
lllklady ze zwią,z- w,iciele akto'r ów zgoo.zi.ć 'Się na
ją studenci i studentki najrozmait droga. Nie chcąC wywoływać za- spotkać można . studentów najrozuych narodowości, by spokojnie targu z . gospodynią, która w do- maitszych narodowości. Prawł1.' na k'lem d yrekt or6 w t ea t ..ó w po1 żądanie dyrektorÓIw, aby konzawsze sympatycznie każdym kroku słyszeć można moprzygotowywać się do egzaminów. datk u nte
Kelner zna dobrze swych klijen- wygląda, studenci raczej szukają wę polską, obok czeskiego, słowac skich. Delegacja artystów, pp, tra:ldy artystów opiewały na
tów i klijentki i otacza ich troskli- miejsca w kawiarniach lub Iicz- kiego, rumuńskiego, rosyjskiego, Dy,gas, Janusz, Pawłowski j 10 mieslięcy w wku, a "W OIpePrawdziwy Ba· BorońJslk~ W. pertrakta.r,ja,ch 0- J:J"e nawet tyłko na 8 miesięcy.
wą opieką. Uważnie śledzi zmianę nych parkach praskich. W kawiar bułgarskiego itd.
\Vobec tego, że dyrektorowie
ich 'nastrojów, poznał już ich zwy- ni mogą zamówić sobie szklanecz- bilon. A wszyscy pochyleni są świadczyli, że aktorzy chcą uczaje i s nadzwyczajną
ochotą kę wody sodowej lub pół czarnej.
nad l;:siążkami.
. . w..zg1ę.dp:ić ciężki stan gospooąr teatrów obstawali
n,r zy tym
Kawiarnie praskie w~góle pO- ' Pomiędzy nimi delikatnie, CI,'Ćbo
1"
- ":'\.
·t
. '.
.
....... .
g'l'zecznie spełnia ich każde ŻYt.
czenie. Wie on dobrze, że ta lub dobne są do czytelń publicznych. porusza się "pan płatniczy", nlby .czy. ~ra.lu l w,~ec e~o PI:ZYJ- p~nkcie, o godz. 10 min. 20 w
owa studentka za trzy dni zdaje Większe l{awiarnie abonują setki dyrektor uczeln~ kawiarni-seÓlina- 'mUlą 11 z po&od 13 ządan tly UKłady ~ostały zerwane.
rektorów w tej ]dlCzbie i oJmi-j
trudny egzamin i dlatego tak tro- róinych dzienników z całego świa rjum.
_
K. B.
żen~e płac.
skliwie r.tara się aby w kawiarni ta, nie wyłączając polskich.
miała spokój; wyznacza jej najod
powiedniejsze miejsce, gdzie przy
Jednej szklance kawy spokojnie
moZe się uczyć niejedną lub dwie
godziny, ale od siódmej rano do
Fascynujący zespół:
godziny 3 - 4 popołudniu, kiedy
kawiarnia znów się zaludnia publicznością, dla której egzamin stu 5 miljonów szczurów żeruje na śmieciach Nowego Jorku
dentki jest rzeczą oboj~tną.
W tym czasie nastaje w kawiarRikers Island - to nazwa wiel- ciągu 5 lat (wyliezenie urzędu częściowo. Próbowano stosować
ni rtt'ch, głośne rozmowy, śmiech kiego obszaru, na który zwoż.one zdrowia Stanów Zjednoczonych) najrozmaisze środki; radykalnie nie
itd. Brać studencka opuszcza swą są śmiecie z całego Nowego Jorku. do 940,369,%9,152 s~, uwierzy- pomógł iaden, tak straszliwy w
"uczelnię", by
chwileczkę
odpo- Plac ten jest znany ze swego nie- my, iż podana cyfra 5 mil jonów swych skutkach dla ludzi gaz trucząć i znów zawzięcie uczyć się do gasnącego nigdy ognia j ze swych jest raczej zbyt małą ni~ pnesad- jąlCy, uśmiercił tuzin szczuróW.
Nie znaczyło to wc!
późnych
godzIn
we własnym SZCzurów. Ogień, na którym palą nie wielką..
I oto do walki ze su:zurzym naskromnym pokoiku, gdzieś na pod się śmiecie płonie już 25 lat bez
Szczurza
kolonJa na Rikers
daszu lub w suterynach.
przestanku, a szezurów jes.t tam Island Jest naJwi$szą tego rodza- rodem wystąpił Jakiś cudotwórca
Pan "inżynier" właściwie nie około 5 milionów.
ju kolonją na świecie. Niektóre z rodem niemiec, a z nazwiska BiNa wyspę tę dowooone jest co- tydl wstrętnych gryzoniów docho- llig. Postawił on sobie za jedyny we wzruszająeym dramacie mło
Jest jeszcze inżynierem - to młody człowiek, przygotowujący się dziennie 10 statków pełn~h śmie- dzą tam do 10 funtów wagi i na- cel swego żylcia zgładzenie ze świa
dych !lerc pod tyto
do egzaminu państwowego - ale ci a z każdym takim transportem padają na ludzi i psy. Władze miej ta wszystkich ~zl1rów z Rikers
już obecnie z zamiłowaniem
ma- przybywa przypuszczalnie jedna pa skie Nowego Jorku tłumaczą, Ze Island i podobno marzenie to jest
rzy o tej błogiej chwili, kiedy o- ra szczurów. A teraz zważywszy, nie sposób jest wygubić wszystkie bliskie urzeczywistnienia. Bronią
fu'zyma dyplom, uprawniający go że dwójca taka rozmnaża się w szczury, cooajWYZej moma je tępić jego jest jakiś bronzowy płyn,
pachnący any1Jkiem i sprowadzany
. do używania tego tytułu, a co naj
m
A' ••
z Niemiec.
ważniejsza do objęcia
należnego
Szczury, jak zwarjowane rzucamu stanowiska. Kelner płatniczy
Lotnicy angielscy w Warszawie
ją się na tę truciznę, która ma
Jest bardzo dobrym psychologiem
specjalną właściwość budzenia pie
ł dlatego bez cienia ironj~poważ
kielnego pTagnienia. Szczury, jak
nie tytułuje swych kUjentów "paszalone biegną do wody, a gdy
nem doktorem", "panem iniyniesię
jej napiją, są zgubione - dutern" itd.
szą się.
Praga posiada setki kawiarń. Na
Y/oda w połączeniu z ową truJednym tylko placu - na Placu
clmą, wytwarza pewien rod7..aj gaśw. Wacława, który jest najwięk
zu, który zabija natychmiast.
szym w Pradze - istnieje 28 kaSam mr. Billig jest wielkim a- Najbardziej współczesny film J
wiarń. Nie są to małe kawiarenki,
matorem
owego płynu i aby pokaale olbrzymie sale, mieszczące si~
zać, że nIe szkodzi on ZUJpełnie lu- z życia dziewcząt, które przed
niekiedy na dwu piętrach, a pradziom, łyka sobie od czasu do cza ślubem pozwalają Bobie na nie·
wie Ze wszystkie z przepychem usu z buteleczki niczem monachijrządzone. Odwiedzając obecnie kadozwolone rozkosze.
skie piwo.
wiarnie praskie, wszędzie zauwaBilUg zawarł kontrakt z gminą
tycie pochylone nad kslą.tką poNowego
Jorku i mocą tej umowy Najbliższy program
stacie, dla których obojętne jes.t
Zobowiązał się do utrupienia 3500
całe otoczenie. Jedni uczą się najszczurów dziennie, jest to więcej,
rozmaits~h formułek matematycz
nit mogły się obawiać najbardziej
nych, znaków chemicznych, inni
pesymistycznie usposobione S7lCIŁUstudjują kolumny cyfr lub jakieś
ry.
'igury geometryczne. Inni wreszci.e "Wkuwają" chemię lekarską\
'zgtałcl~
biologję itp. Nic łch nie obchodzi
00 wokoło nich się d:meje.
Studenci prascy uczą si~ prze- Stock Neville t Chaplin zdobyli rekord w locie Londyn - Warszawa-Londyn.
wamie w kawiarniach. Nie dlate-
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Na pierwszy seans wszyst
kie miejsca po 50 groszy.
Widownia mechanicznie ochładzana i wentylowana.
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GŁOS

pożar

Poeta: - Teraz zaczyna. się mokarjera. Wczoraj telefonował do
mnie jeden z najwybitniejszych wy

Sa

~awców.
powiedział?
Fałszywe połączenie.

I co

Osobiste
Z dniem dzisiejszym wyjeidża
na 5-tygodniowy urlop wypoczynkowy komendant policji państw()
wej na m. Łódź podinspektor Ellse
ser Niedzielski.
Zastępować go będzie nadkomisarz Markiewicz.

Pobór rocznika 1910

dzień przeglądu
dnia 30 b. m. o godzinie 8
tano winni się stawić do przeglądu
pl'Zed komisją Nr. 1 (ZaJ.ątna 82)
poborowi rocznika 1910 zamieszka
li na terenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 kom.
policji, którzy z powogn obłomej
chorohy lub innych wainych pny
czyn nte mogli się stawić w innych
te ; minach.
Przed komisją Nr. 2 (Ogrodowa
34) poborowi l'ocznil.a 1910 zamieszlm11 na terenie 1, 4, 6, 7, 10,
12 13 i kom. policji który z powoiu ob!o:i.nej choroby lub innych
.lzasadnionych przyczyn nie mogli
się stawić w terminach wyznaczonych.

Ostatni
Dziś,

Dwuch

magazynu paszy, pracując w Idębach gryzącego dymu ulegli zacza
dzeniu. Wyniesieni na powietrze
przez kolegów i po otrzymaniu pomocy od lekarza
straży
d.ra
Schichta, przewiezieni zostali karetl{ą pogotowia do swych miesz:

strażaków

kań. Stan Icb nie bu.dzi mdnych
obaw. Przybyłe na miejsce pożaru
władze bezpieczeństwa wszczęły

e-

nerglczne dochodzenie, celem ustalenia kto ponosi win~ za wybuch
pożaru. Oborowy Karwański, który w chwili wybuchu znajdował
się w mieszkaniu został areszto
wany i będzie w dniu dzisiejszym
przesłuchany w wydziale ślec)
Istnieją poszlaki, że pozar
bucht wskutek nieo~trożnego
chodzenia Się z ogniem. Do gt
DOSKONAŁA
1.45 w nocy trwały prace nad
i
pełnem ugaszeniem zgliszcz b·
ORZEtWIAJĄCA ku, prowadzone ener~znie.
L.....:;;:;:;:::::;.._ _ _ _ _ _- _....... nacz. GeiSlera.

,

"

autobusów " dnitm t lip4!a na dziennie, nowe obciążenia mOterenie eałego państwa.
gą ich zupełnie zrujnowa~.
A więc .lutro, jeśli w ciągu
* * *
dnia
dzisie,i.szego nie zajdą
Zgodnie
z naszą ~apowJe7.miany,
ani iednej taksówki
d!lią, dziś o godzinie 12 w nonie
u.irzymy
w Łodzi.
cy zJeżdżaJą do garaży w ZYitIde taksówki, zna.idujące się Ila
terenie całego państwa.
Strejk ten trwać ma
aź 110
cofnięcia, w~lędnie zmniejsze
akuszerja
nla pOdatku drogowego. Wła
chorobo
kobiece
ściciele taksówek uważa.lą,
te
w dobie
tak silnego kryzysu, Goilz. przyjęć o~ 3-6 po
i od 7-8 w.
gdy zarobki Ich 8ięga.tą kilku
względnie
kilkunastu złotych
tBI.

r.

adel

•

Pomorska

't

poł
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Dr. med •

REICHER
Specjlllista chorób sk6rnych
i wenerycznych

lalIzenie

dJałerm Ją ł

elekfPofBrapl
28

POŁUDNIOWA
tel. 201-93

Od 8-11 rano i 5-9 w.
W niedziele od g-l

Reumatycy I ci erpiący na b"-

Je nerwowe winni we własnym in- łatwo Wnjdzie ten kto ukończy
teresie natychmiast wypróbować sna~h~l"
d k'
.
leroWIllOo
ne ze swej skuteczności tabletki To- kurs bu~terll po
Ja\. Togal bowiem nietylko uśmie- twem rutynOWll!llego pedagoga. 8pe
na najsro1:sze bóle, lecz w naturalny c):1:lLy kurs buchalterji bankowej
hn:il-' b'
. W'ad OŚĆ
sposób usuwa pierwiastki chorobo-.
twórcze. Nieszkodliwe dla serca, źo- l Wc
n
lurowej.
l om
lądka i Innych organów. Pneszło W administracji "G!osu Poranne·
6000 lekarzy wyraziło swe u~nanie rtrJ' lub na. miejst..'Il Kilińskiego GO
dla skuteczności działania Togalu. We t> •
O\-szystk:ch aptekach. Cena Zł. 2.-.
lllleszk. 61.

I

następn,ch!

Najśmielsze i najgłębsze od czasów istnienia kine-

roatografji

Utrudniona akcja ratownicza.
uległo zaczadzenIu

oborz~

Autobusy i tak li i stają d] lipca

Dri§ w nocy dyi.urują następują
te apteki: A. Potasza (Plac Kościel
ny 10), A. Charenu:y (pomorska
12), E. Millera (Piotrkowska 46),
M. EPste1na (PiotrkowSlia 225), Z.
Gorczy;ckiego (Przejazd 59), G. An
oniewieza (Sz. Pabianicka 50).

i dni

ie·skiej

\11

W dniu wczorajszym o gOdz'lniało w znacznym stopniu dowóz
7.50 centrala straży ogniowej za- wody do miejsca pożaru. Nieliczne
alarmowana została wiadomością o hydranty były częściowo zepsute,
pożarze. jakI wybuchł ,\,la terenie częściowo jako zbyt staroświeckie
rzeźni miejskiej,
mieszczącej się - nie nadawały się do użytku. Paprzy zbiegu ul. Radwańskiej i Inży łące się siano tworzyło kłęby dynierskiej. Niezwłocznie wysłaliśmy mu, poprzez które nic nie było wina miejsce poiaru naszego współ- dać. Akcja strazy poszła w pierwpracownika, który zebrał następu- szym rzędzie w kierunku rozbicia
jące dane.
dachu, a następnie podłogi magazy
Około godz. 7,30 jeden z pracow nu, by móc zrzucić stano na cemen
ników rzeźni wracając do swojego tową podłogę obory i tam, po rozmieszkania, zauważył kłęby dymu, rzuceniu ugasić.
Po 4-gowydobywające się z obory, stoją- dzinneJ u~iąilhvej akcjt udało się
cej na samym końcu posesj~ zaj- wreszcie dopiąć celu. Dwuch stramowanej przez rzeźnię. Niezwłocz iaków z II oddziału: Śmielak i
nie zaalarmował służbę i pracowni Kltng, podczas rozbijania podłogi
ków, oraz straż ogniową. Jeszcze
przed jej przybyciem, wspólnemi
siłami zdołano wyprowadzić z obo
ry bydło w ilości około 150 sztuk
i zagnać je do sąsiednich, niezagro
Zonych poial'ent pomieszczeń. Nad
oborą znajdował Się magazyn paszy oraz mie.szkame t. zw. "oborowego" Kazimierza Karwańskiego.
Przybyła w
międzyczasie straż,
Onegdaj odbyło si~ w War
pod osobistym kierunkiem komenszawie
plenarne pGlSiedzenie za
danta Grohmana wsz~zęła energicz
rządu
głównego
zwlązkn ~iaz
ną akcję, celem ugaszenia
ognia.
właścicieli
przedsie·
Z mieszkania Karwańskiego zdoła ków
no wynieść wszystkie meble i rze- biorstw autobusowych z udziaczy, tak, że w budynl{u pozostała łem delegatów wszystkich wotylko pasza, składająca się ze suchego siana. Akcja ratownicza, Jewództw oprócz krakowsk.i~
do której Wezwano 6 oddziałów J(o.
straży, była niezwykle utrudniona.
Na zebraniu tern pOSłanowio
Na terenie rzeźni nie było wody, no wykouać uchwałę II-go poltak że sprowadzać musiano ją z
Skiego kongresu komunikae.ti
pobliskich fabryk Gampfe i Alł W8trzymać ruch
autobusoweJ
brechta oraz Karola Eiserta. Długi
dziedziniec rzeźni, poprzecinany ~
jest rowami odpływowymi, nieracjonalnłe budowanymi,
co utrud-

nocne dYlury aptek

Dziś
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rzeźni
150 sZluk bgdla znajdowalo sic w plonąc:ei
Aresztowanie oborowego.
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arcydzieło

filmowe p. t.

cienie
acierz

tła;

f'ilm o wZlljemnych stosunkach między ~ęź~zvzn~ i ko~iet.ą I
Film o miłości małżeństwie i macierllynstwlel FIlm, OPISUJą
cy niecne praktyki "fabry1tantek aniołk6w"l f'ilm, .będący ostrBeżelnem dla niedośwIadczonych dziewcząt! FIlm, który
musi obejr~eć każda żona, matka i córkal N~ipiękniejsn symfonja filmowa na cześć ciała kobIecego.

Tylko dla dorosłych t tylko dla ludzi osilnytb nerwa[b.

Co

Usłyszymy dziś

przez radIo'

11,58 Sygnał czasu i hejnał.
12.10 Muzyka z płyt ~amofono
wyeh.
16.00 Płyty gramofonowe z War
szawy.
16.50 Odezvt z Krakowa
"Mózg a inteiektualizm" dr. Żejmo - Żejmis.
17.15 Płyty gr3JIłofonowe z War
Ezawy.
17.15 Płyty gramofonowe z War
szawy.
17.35 Odczyt z Wilna.. "Z wrażeń szwajcari;kich" - wyg!. prof.
Stefan mazer.
18.00 Koncert popularny z War!'izawy. Wyk. Orko P. R. pod dyr.
J. Ozimińskiego, Helena. Jaroszówna (sopran) i L. Urstein (akomp.).
19.00 Rozmaitości.
19.20 Płyty gramofonowe.
19.40 Komunikat ~by przem.
bandł. w Łodzi.
20.00 Dziennik radjowy i komunikat sportowy z Wa.rszawy.
20.15 Koncert z Doliny Szwaj·
carskiej w Warszawie.
21.30 Słuchowisko p. t. "Fenomenalna umowa" - Lany Jonsoua.
22.00 Feljeton p. t. "Polesie" wygł. Jan SokoHcz-Wroczyński.
22.15 Komunikaty:
policyjny,
sportowy oraz dodatek do prasowe
go dzi&nnika..
22.30 KonOOIi. solisty oz Krakowa..
23,00 Muzyka.
l z W 3.l'SZltw l.

DzIś

i dni nastepny[h I

Debiutuje słodka

b~i~ PJOraD
oraz
Walter BYROn
męski

odsłaniając przeżycia

swe,

radość i

bóle w

potężnym

obycaa-

Jowym filmie foxa p. t.
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Taksator ministerstwa robót publicznrch·· oszustem

Tak się już składa na świecie, że
eezon, dla jeiJnych martwy i zgola
ogórkowy, dla innych jest okreWIerzyciele fabryki" Tarczyn" istotnie skuteczna i fabry,ka naby· 200,000 złotych.
Z Warszawy donoszą:
8em najbardziej wytężonej pracy.
W Tarczynie, w pow. warszaw- nie mieli wreszcie innego wyjścia ła od dyrekcji lasów państwowych
Nas{wtek tej oszukańczej taksa·
Og~odnicy i właśeiciele Planiacji ogórl~wych zacierają ręce wte skim istnieje fabryka pod firmą jak tylko obłożenie fabryki sekwe- w Poznaniu 2,800 mtr. ~eścien cji - zahipotelwwano dług fabry-.
naboje strem, co też SIę stało.
nych dębiny z lasów we Włosza ki na przedsiębiorstwie. Pan Nody, kiedy biedni reporterzy Pocą "Tarczyn", wyrabtająca
Pewnego dnia w kawiarni "Zie- kowtcach za sumę 140,000 zł{)tych. waclu otrzymał surowiec do Gdań
się. odgrzewając Po raz setny hi- ćwiczebne.
Właścicielem tej fabryki jest p. miańskiej" w Warszawie Dawidson
Według warunków kupna fabry ska i ucield do Niemiec.
.torJę o przysłowiowym wężu mor
Gdy w dniu 5 llwietnia pierwsza
.kim. Zres~tą - dziś wąż morski Alfred Nowacki, obywatel niemiec spotkał swego znajomego nIejakie ka miała wpłacić 15,000 złotych
nikogo Już nie bawi, a nawet lot ki, funkcję dyrektora zaś pełnt in- go Petszafta (Twarda 21) i zwie- gotÓWką, reszta zaś sumy podzie- rata nie wpłynęla - dyrel{cja laiW stratosferę na krMko tylko zdcr żynier Michał Dawidson (Szopena rzył mu si~ z kłopotów, jakie ma lona miała być na 6 rat, zahipote- sów państwowych w Poznaniu wyz fabryką.
kowanych na wartości przedsię delegowała do Tarczyna urzędnika
lał utrLymać w napięc:tu uwagę 14).
Właściciel
fabryki
p.
Nowacki
Wówczas
Petszaft
zaproponował
biorstwa.
dla zbadania sprawy. Ten przekoczytelnika. Coraz szybSze tempo
dyrektorowi "Tarczyna", że stoWartość przedsiębiorstwa wobec nał się, że fabryka jest obdłużona
życia, pogoń za aktualnością spra- przez prowadzente ogromnie roz~a, że wczoraj nie istnieje. Ob- rzutnego życia wciągnął fabrykę sunkami swemi ułatwi fabryce za- nałożonego na nie sekwestru była powyżej swej wartości i że właści·
nabywcy CIel jej zbiegł do Niemiec.
chodzić może najwyżej to, co dzie- w wielkie długi, które ostatecznie kup drzewa do wyrobu nabot ćwi oczywiście fikcyjna przerosły
wartość
przedsiębior czebnych.
materjału drzewnego musieli więc
W wyniku dochodzeń prowadzo:e się dziś, lub co będzie jutro.
Pomoc Petszafta okazała się dąiyć do tego, by fakt sekwestru nych przez urząd śledczy w WIU'Tak, tak, drogie panie - należy stwa.
ukryć przed władzami państwowe sza wie aresztowano dyr. DawidsoDlyśleć o jutl'ze. Czasy są ciężkie,
mt w sposób oszukańczy.
na, Petszafta, urzędnika Stankie_w zimie pewnie nie będą lżejsze,
W tym celu Petszaft i Dawidson wicza, taksatora inż. Bądzkiewia odżywianie jest podstawą zdrcr
zwrócili się do inżyniera Leona cza i dwu jego "naganiaczy" Lejzo
lwia. Trzeba tyko racjonalnie uło
(Złota 58) i Szmaję
Bądzkiewtcza (Traugutta 3) będą ra Gincberga
żyć sobie budżet i
pogodzić go z
cego
urzędowym
taksatorem.
Wajsa
(Leszno
6).
potrzebami w ten sposób, aby przy
Okazało Się zarazem
w śledz
Bądzkiewicz udał się do Tarczym i n i m u m wkładu pieniężnego
na w towarzystwie urzędników de- twie, że Bądzldewicz dopuszczał
dać m a x i m u m pierwiastków odpartamentu budowlanego Min. Ro- się szeregu podobnych fałszywych
ływczYch. Nie ilość, ale jakość debót Publicznych, Aleksandra Stan- otaksowań, że nie przysługuje mu
cyduje o Pożywności jedzenia.
kiewicza (Lukowska 12) i ocenił tytuł inżyniera, nabył on bOWIem
Sezon obecny Jest idealny pod
fabrykę na sumę 2,400,000 złotych dyplom za 500 rubli w Rosji.
't ym względem - owocóW wbród,
Iub
Faktyczna wartość fabryld przed
Wysokość strat nie jest jeszcze
~właszcza przy tegorocznym urosekwestratorem wynosiła najwyżej ustalona.
dzaju truskawek. Nie są zbyt dr0gie, moina ich jeść dużo, a wiadomo wszak, owoce zawierają naj;więcej witamin ł są najzdrowsze.
!Ale co będzie w zimie? Nie będzie
otrzyma każdy prenu"
my mieli na zawołanie owoców
merator, który w dniu
łódzkim szkołom męskim i żeńskim
ani Jagód. A zarówno dla nas, pradzisiejszym,
t.
w
cująeych w domu, lub zarabiają
Na mocy rozporządzenia mini- cym szkołom: a) gimnnjum źe"
w t o rek, 30 czerwca
cych na mieś'cie, jak i dla naszych
stra
wy-Lnań religijnych i oświece skiemu Towarzystwa "Kultura" w
mężów ł dzieci, owoce ł cukier są
nia publicznego, począwszy od ro- Lodzi, b) gimnazjum koedukacyjpotrzebne, jeśli chcemy mieć peł
ku szkolnego 1931-32 w uprawnie nemu magistratu miasta w Pynię sU fizycznych i umysłowych.
niach prywatnych szkół średnich zdrach, c) gimnazjum męskier.
Trzeba zatem koniecznie pomyśleć
ogólnokształcących zaszły na.'ltępu Stanisława Niemca w Radomsku
o zapasach na zimę, które bardzo
jąICe zmiany: 1) pełne prawa gi6ię nam opłacą.
mnazjów państwowych otrzymało
Poza konfiturami, które kaMy
gimnazjum męskie Aleksego Zimow
powinien zrobić w miarę sil i moź
skiego w Lodr:i, 2) ID9p€łne prawa,
ności budteto~cb, najłatwiej i
do administracJi
gimnazjów państwowych otrzymanajtaniej wypadają m a r m e 1 a d y
ły gimna,zjum teńskie Józefa Aba
i d ż e m y (jam 'y).
Marmelady
i
gimnazjum teńskie Eugen,ii Jatruskawkowe udają 8i~ wybornie i
szuńskiej Zeligmanowej w Loprzechowują znakomicie. Nie
poDziś,
9.00 "Shylok"
dzi,
3)
cofnięto
niepełne prawa gitrzeba także do tych przetworów
mna~jów państwowych następująJutro, 9.00 ~Młynll
drogich słoików - wystarczą zwy- - - - kłe gliniane garnki: A cóż to za
zdrowe i pożywne śniadanie dla
TEATR MIEJSKI
dziecka - bułka z marmeladą!
Dziś występ
Samberga, który
Dżem, tak rozpowszeehniony w
kreować będzie
tytułową rolę w
l\nglji, jest przetworem owo co"Shyloku".
_wym, który ł u nas zaczyna bardzo
Jutro "Młyn".
wchodzić w użycie. CharakterystyW
czwartek "Czarne Ghetto· t ,
czną jego rechą jest to, że całe 0la~
€it;żkieeo
wi~zienia
Pocz~tek o godz. 9 wie cz.
Woce są jakby zaduszone w gę
WYSTĘP ' STEF ANA JARACZA
staweJ marmeladzie z przetartych
obrońca
apelację
Stefan Jaracz, który wyruSz.v ł
owOCÓw lub w galaretce. Posiadaw podróż a,rt.ystyczną, z zespole
ją przytem jedną wyt..<;zość nad
W nocy z ~oboty na uiedzie w czasie mOMer,s,t wa post. Ko lat dężlkiego więziemia.
grając
wszędz
marmeladą, a mianowicie nie wy- lę zakończ()ny został p1roces o rzenioWlSkiego
'po
ogłoszeniu wyroków i teatru Aen6um,
w Sule.folwie,
magają tak długiego smażenia, wy krwawe mOlrderstwo posterun- lecz w dodatk,u planowali na- odczytaniu przez sąd krótkich znakomitą komedję Johna Gaj
starczy 20 minut, przez co nie tra- kowe'g o l{()r:zeniowskliego, któ- pad bandycki na bogatego kup tl1<J,Łvwów" '~a'rów.no pl'okura- worthy pt. "Gołębie ser<te" wyst
cą swych wttaminowych własności. ry /w nocy z dnia 9 na 10 pai· ca Ni~la. W czute prze'k ra'eza ~or M ośdokd , jak i obmńca o- pi w Lodzi dnia 7 lipca.
Cukru idzie do dżemu nieco wię- dz,jernika 1930 r. w S-UJlejowie nia parkanu zostali schwytani skarżonego Tałady, adiw. !LitTEATR LETNI
~el niż do marmelady, dzięki cze- w czasie pp,łnienia
ldl1'Ż'hy 'lO- 1>fzez obserwującego
Dziś i dni następnych rewj.
l5ąsdedni ker ,z Łodzi, zapowiedZ'ieli ape
mu Jest zdrowszy i posilniejs,zy. stal w sJnyłOlbójczy SlPOlSÓib za- dom, zatniesz/kały przez znane lacię. (a)
"Lódź w kwiatach".
najlepsze są dżemy z mieszanych 0- mordowany.
go złodzieja sułejoWls'klego, Mo
- --.
;woców np. truskawkowo-agrestoSąd okręgowy w PiołI1kow,ie, rysia.
'We lub porzeczkowo-agrestowe. W w ostatnuej chwili na wnio.~e'k
P.(') na'radzie o ~oidzi!l1i'~ 1,15
ŻlllEKGWY
tym roku trzeba będzie robić ra- pro'kuratora Mościckiego, skon po północy sąd okręgowy
w
ezeJ te ostatnie, a truskawkowe f'l'OiIltował kiłk,u świadk61W od- Piotrkowie ogŁosilI wYil'OIk, moodzielnie, poniewat truskawki wy- wodowych z pooterU!Ilkocwymi cą ktć-rego 30-letnli Władysław
przedziły wszelkie inne owoce. A i wywiadowcami, między inny Ta'łada uznany został winnym
Dziś
śpieszmy się ogrodnicy przeopo- Im z asp. Olszewskim i wyw. "lIhójst,w a POlSt. Korzeniowskie
wiadają, 7Je truskawki wkrótce się l\1aciejewskim, którzy w kate- go i skazany za to
lila 15 lat
skcaczą, wobec szalonej obfitości i gQlfyczny sposób stwierdzili, że ciężkiego więzienia, zaś za kra
jednoczesności dojrzewania. A zi- zarówno
Tałada,
jak i jego dzieże ;i włamania na 5 lat c.
ma długa, długa....
M. Z.
kompani nietylko byli obecni więzienia, a woibec zbiegu prze
'stęps<tw na jedną łączną kar~
15 lat ciężkiego w:ięzienia.
Porvwający dramat szału i nami~tności
29-1etm Wiktor Włościański
iłl-letni
Antoni Chojnacki i
W roli
która. stwarza
29-1etni Józef Kłys od zarzutu
tytułowej
U
nową areywspazbrodni mordwstwa na osobie
niałą kreację i niepost. KOl'zeniowskiego ilostali
zrównany jej partner
•
llniewinnieni,
n,z nani
'l.\atoNAD
PROGRAM:
miast zostali w,innymi kradzie
ży, mbunJków
l włamania i
"kazani: Ghojnacki na 4 lata,
niesamowita komedja w 2 C1:ęśc. II udzialem lrr616w humoru
Włości,aIllSki 5 lart i Klys na 6
Ponlldto ~odat. dzwiękowy
UD
Metro-uo!wyn-Mayer.

Bilet do kina
cenna Itsiażke

Prz,znanie i odebranie praw

J.

wplat:i prenumerat.;
za miesi., lipie,

TBalr i mUZYka

-,-----..,.

t.GLoSU PORAnnEGO"
pI DTRKD\V SK" ,O.

Teatr miejski

-

ROERe" POSTBRunKOWEIiO

skaza nu na 15
Prokurator jak i

zapowiedzieli

D

IiRAnO-Klno

KINOTEATR
i dni nasleDnJch!

"

.................................................
PrJwatne

Rene A.Rore·e
GeOrge Duruca

og t wie Lekarskie

--li~l~na ~.

"lłoszkosze

1.IlURBLIa .- HIIRDY
n.

Telefon:

Udziela doraźnej pomocy lekarskiej we wszelkich
wypadkach nagłych o każdej porze dnia i nocy.
Lekarsk:! pomoc akuszeryjno-ginekologiczna.

Stacja zlIpobiegawcza pod kier. lekarza ;;;-"eilllisty czynne .d 9 w. do :3 w nocy

Ito mlłuie Iwlerlell DOwinien b,t clłonkiem
'owarz,llw. ODseki
nad Zwlerlelami.

Dziś

Wolnoit:j"

i jutro poczqtak o godz. 6 po
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Tabela ligowa przedstawia Się
Cztery rozegrane mecze ligowe
na u- obecnie nastędlująco:
grupowanie się drużyn w teb eli.
1. Wisła
15 11 32:15
Na czele nadal kroczy Wisła, dzię
12
9 23:12
2.
Legja
ki zwycięstwu nad LKS, Pogoń
12 10 26:16
3. WlU'ta
zdobywając dwa punkty na Lechji
i wykazując doskonałą form~ staje
4. Pogoń
12 9 20:15
się dziś obok
Legji najgroźniej5. Ruch
10 10 18:18
6zym konkurentem Wisły do tytułu
9
8 14: 6
6.
Garbarnia
mistrza pierwszej rundy. Skończył
7.
LKS.
9
10
19:19
Się wreszcie i okres niepowodzeń
9 11 19:26
8. Polonia
Cracovii, która odsunęła się nieco
od strefy zagr07lonej, a wysiłek
9. CraJOOvia
9' 11 18:26
CzarnyiCh pozwolił im obecnie róż
10. Warszawianka 8 10 23:28
nicą jednego punktu wyprzedzić
11. Czarni
7 10 14:26
Lechję, która zepchnięta została
12.
Lechja
6
9 10:29
ua ostatnie miejsce.
miały dość poważny wpływ

Cracovia-Ruch 4:1(1:1)
Kraków. Do przerwy tni.cjatywa
do Cracovii, której
atak nie umie wykorzystać szeregu sytuacji podbramkowych. Pierw
sza bramka pada w 30 mtnucie, uzyskana głową przez Peterka po
rzucie rożnym. Zachemski w 39
min. uzyskuje wyrównującą bram
kę z rzutu wolnego.
Gwizdek sę
dziego, oznaczający pauzę, zbiega
się niemal ze zdobyciem
bramki
przez Urbana, nie uznanej jednakowoż, jako zdobytej po upływie
regularnego czasu gry.
Po przerWie sędzia usuwa za
należy częściej

isa .. t. K. S.

Lepsz, alak
Spotkania LKS z Wisłą mają już
&ddawna ustaloną marl!:ę - niezwykle emocjonujących i zażar
tych. Niedzielny mecz potwierdził
to w zupełności. Przez cały ClZaS
gra nie osłabła ani na moment i
ani na chwilę nie zatraciła charakteru walki o cenne punkty.
Wisła, która ma tradycyjnego
pecha w spotkaniach z LKS wy&ła tym razem zwycięsko i to zupełnie
zasłuienie.
Górowała ona
nad przeciwnikiem przedewszystkiem w opanowaniu piłki, grze zespołowej i taktyce, a więc prawie
pod każdym względem. Poza paroma minutami na początku gry,
krakowianie ·przez całą pierwszą
połowę atakowali, pokazując pi$.
n, g!l'ę, która zjednała im aplauz
l1awet u nieprzychylnłe początko
wo usposobionej publiczności.
Po kilku atakach Wisły, Herb&tretch inicjuje piękne zagranie,
wypuszczając Tadeusiewicza, który li trudnej pozycji s,trzela w 7
min. pierwszą bramkę. Wisła rewanżuJe się z miejsca groźnym atakiem, który zapoczątlwwuje okres jej długotrwałej przewagi.
Szczególnie groźnym okazuje się
Czulak, który łatwo daje sobie ra'~ ze słabą pomocą i raz po raz
~djeMźa pod bramkę gospodarzy.
Z Jego tet odśrodkowania w 20
min. zdobywa Kisielińskt wyrównuJącą bramkę. Milla był oślepiony
.łońcem l źle ustawił się do piłki.
~, parę minut później niezdecydo
~anie tyłów LKS pozwala Czula,koWi podclągną'Ć do linji autowej
ł odda~ świetną centrę, skierowaną przytomnie przez Kisielińskiego
[W róg bramld. Wisła całkowide 0panowuje boisko. O Jej przewadze
ujlepleJ moile zaśwładczy~ fakt,
te Koźm!n raz tylko mterwenjotwał. Wysiłki łodzian, a w szczegół
noki forsowanie gry skrzydłami,
paraliżuje doskonała pomoc Wisły.
Bracia Kotlarczykowie i Makow
~ki pokazali, Ze tworzą najlepszą
obecnie Unję pomocy. Bajeczny
bieg Balcera kończy się nieszczf3'liwem zd~zeniem z Millą, który
boleśnie kontuzjowany schodzi z
boiSka. Powstaje moment, gdzie
w bramce łodzian nikogo niema, a
na polu karnem trwa zacięta "kopanina" o piłkę. Groźną tę sytnację wyjaśnia Karasiak, dalekim
wykopem. Przed przerwą Koźmin
'wietnie interwenjuje, zabierając
piłkę z pod nóg K1róla.
.
DruO'ą połowę rozpoczyna WlSła
pi~n;U goalem Lubowieckiego,
strzelonym tuż pod poprzeczkę, po
kombinacji OLulaka z Kisielińskim.
Od tej chwili Wisła ogranicza się
do gry defenzywnej. LKS przepro
wadza szereg gwałtownych ataków, uzyskując zdecydowaną prze~. W lorącym momenct- WI-

gOŚCi zadecydował
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faul Zorzyckiego z boiska. To osła
bienie zaważyło w wielkiej mierze
na wynil\U. Cracovia uzyskuje teraz silną przewagę; kolejno padają
bramki: w 12 minucie ze strzału
Malczyka po centrze SperIinga, w
34 minucie z centry Kubińskiego
przez Poświata i wreszcie w 40 mi
nlU!ie przez Kubińskiego po solowym przeboju. Pod sam koniec me
czu sędzia usuwa z boiska obrońcę
Ruchu, Kusza, za słowną obrazę.

szych jej mecz6w ligowych,
Z1wlaszcza , iż przeciwnik
jej
grał ofiarnie i ambitnie. Wszystkie bramki,
.za wyiątkiem
tych, które padły z rzutów kar
nyclh, były bardzo«) ładne i efek·
towne, pochodziły z dalekich :
celnyclJ. sltrzał6w.
Lechja uzyskała swą bramk~
przez Pajątka, z Tzutu karnego,
podobnie j ieden goo.l, str'7eło 
nv przez Kossoka, pochod-dł
również z orzUJtu karnego,
S!!dziOlwal bardzo dQbrze p. MarPogoń··hechia
czeWl'>ld.
Publiczności 5000 os,6ib.
LWÓW. POgOlI miała SJWój
"dzień", był to jeden :z najlep-

5:1

CzarnI WarszawianlO.

:;:~ (~:l)
o ich zw,cieslwie

sła zawinia rzut wolny, jednak sil- bramk~ przyjętą

ka 1:0
W

pOOliedzialek T'o'zegrany
we Lwowie meez u,gowy
miedzy zespołami
Czarni i
Wrurszawi,anka, który przyniÓ'sl
zwycięstwo Czarnym w stOlN1lIl
ku 1:0.
Jedyl!lą hramkę dla CzarnyCh
uzyskał w pierws,zej
połowie
meczu Rey.mau, Czarni g'Tali
nad wyraz a mbi tn;i e , Sędzio·
wał p. Gl1Jlkz.
zOIstał

Drużyna Wisły,
Jako całość
z entuzjazmem
Durki paruje Koźmin. przez widownię. Podnieony tern przedstawiała się doskonale, LKS
Piłka pnez jakiś czas pozostaje na LKS ambitnie i ofiarnie gra do 0- natomiast mi?.ł słabe punkty w
linji bramkowej i nie ma jej kto statniej chwili, utrzymując nadal Królu oraz Gałeckim do przerwy.
dobić.
przewagę, która niestety nie przy- Linja pomocy popełniła taktyczny
Defenzywna gra Wisły, która niosła wyrównującego punktu.
błąd, ogran.iczając się w pierwszej
skupia się pod swoją bramkę daje *6 L
połowie do gry wybitnie defenzyw
MMW
nej.
pole do popisu skrzydłowym LKS.
a szczególnie Stollenwerkowi. Jeprzy zaparcIu stolca, wzdęciu
Sędzia p. Nawrocki z Poznania
go
dośrodkowania
kilkakrotnie brzucha, nadkwa~ności Boku łołąd- miał b. trudne zadanie, lecz rażą
przepuszcza słabiej grający Król. kowego, bólach gławy. przeczuleniu, cych błędów nie popełnił.
uczuciu strachu, og6lnem złem sa"
zagranicą
W 26 min. LKS inicjuje jedno z mopoczuclu i zmęczeniu łagodnie
Po meczu grupa łobuzerji obrUInajładniejszych
pociągnięć swych działająca natuJalna woda
gorzka c.!ła sędziego i graczy Wisły kamie
Gościna ligowej d1fu'zyny Gar
na tym czemu i w konsekwencji FranC?ls~ka"J6ze~a daJe . łatwe wy" niami. Dzięki energicznej interwen
barni
w Morawskiej Ostrawie
wyrabia pozycję Herbstreichowi, pr6tlllent;, u~a!nIa o~ganIz~ od po- ej{ gospodarzy udało się dWll:!h
zostaloścl w JelItach I w WIelu w y " . .
.
przylJ1iosła
jej w pierw:szy:m
który mimo wybiegu i robinzona- "adkach zapobiega Kapaleniu ślepej wmowaJców przytrzymac.
du1'U
piękne
zwydęstwo
nad
dy Kożmina, strzela nieuchronną kislIki. Żl1dać" aptekach i droger.
Publiczności 4 tys. osób.
Morawską Slavią
'" .tosull1ku
3:0 (3:0).

ny

strzał

Sukcesy Garbarni
i begii

Wisła ••

Hakoah 5:0 (2:

lbgt slabuID prz~,iwnikiem okazał sit; lIakoah
dla misirza Ileoweeo
Ladny strzał biegu uzyskuje drugą. bramkę. Do
Pressera a w chwilę potem Zysma- prze-rwy wynik pozostaje bez zmia
na chwyta pewnie Olencki. W ata- ny.
ku Wisły niezmordowany BaJcer
Druga połowa gry przynosi zuPrzebieg pierwszej połowy gry walczy o każdą. piłkę, popisując pełną. zmianę· Hakoah jakgdyby
nie zwiastował bynajmniej tak wy się wspaniałymi biegamI:. Przewa- przestał istnieć na boisku. Wisła
ga Hakoabu, który gra nadwyraz gra wspaniale, popisująJC się świet
sokiej klęski gospodarzy. Hakoah
ambttnie i agresywnie pozostaje nym driblingiem, precyzyjnemi podostroił si.ę znakomicie do swego
niewyzyskana wskutek niedyspo- daniami i zgraniem. Reyma,n komświetnego przeciwnika i gral miejstrzałowej napastników a
zycji
binuje z Kisieliński.m i Balcerem
scami bardzo dobrze, stwanają.c
szczególnie
Ehrooberga. Obrooa niezHczone ilości razy tuż pod
pod bramką czerwonylc.h liozne
Wisły z łatwością. daje sobie radę
bramka. niebieskich, Czerwoni nie
groźne momenty.
w pojedynkaJch z każdym ruupastni schodzą prawie na moment z poło
Grę roz'P0CRdlyna Wisła, lecz pił kiem Hakoahu. Tempo gry żywe wy przeciwnika, duszą.c ich niemipiłka przenosi się z jednej ~tro łosiemie. Kisieliński chwyta dalekę plTzejmuje Hakoah i przeprowa- dza lewą. stroną. ładny atak zakoń ny boiska na drugie. Balcer po kie wysunięcia Reyman34 i skośnym
czony autem. Wisła lekceważy wspaniałym solo-biegu coot.ruje srzałem
niedoobrony
uzyskuje
przeciwnika, nie nadwyrężając się precyzyjnie j nadbi~gają.cy Rey- tn8ICią. bramkę. Po chwili Reyman
zbytnio. Niebief'l'cy grają. wyją.tko man strzela pierwszą bramkę. W z; paru metrów podwyższa wy'D.ik
wo dobrze pod względem technicz- parę minut później Balcro', umiejęt wykorzystują.c dośTodkowanie Czu
nym i takt.ycznym często podcho- nie balansują.e ciałem w pelnym laka. Próby kontratnków ze strony
~""""*"4'~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! Halwabu kończą. się fiaskiem. Wisła; nadal przewaźa. Pi1!!ta bramka
pada. z pozycji spalonej. Balcer, bę
dą.c przy piłce, nie zważając na
krzyki publiczności: i graczy Hakoahu Wpada. do brrumk,i z piłką.
ma Łódź w podnoszeniu ciężarów
nie zatrzymywany przez nikogo. Sę
W cY'l-lku war,s za Wiskhn 1'000e- dnia: Kalicki (L,) 285 (Irekord dzia bramkę uznaje przy akomparr
w. półcię.~ka: Minc jamencie omyków "kalosz". Pod
grame zostały w IlIiedozielę i po- Pol~ki),
koniec
z3lWodów
miał
Gęs,bwii
niedziałek mistrzostwa atletycz (L.:) 290, w. cic:bka:
miejsce komiczny incydent. Pune Polski w podnoszeniu dęża no.wslk i (Gr.) 297.
bliczność nie zadowolona z tak wyrów i za:pa,s ach, Łodzianie uZa-pals y: w. kOl~ucia: Gance- sokiej porażki swych faworytów
i orzelCzeń sędziego "zarekwirowazV\Skali w podnoszenliu
cięża
IJ."a, w. pórkowa: Szmatke'r (0- ła" piłkę, która wpadła na galerję
rów R'Ż tray
tytuły misi'rzowbaj ze Śląska), w. ipóliśrednia: i nie chciała je~ przez dłuższy
s,k ie.
Ketlen
(Wa'f,szawa).
Drugi.e czas odda~. Dopielfo po interwencji
Hi[lC, gospodarzy plikę odebrano i gr~
Wyniki w podnos,zeniu cięża miejsce zająl lodziaIllin
.
rów przedstawiają się na~tępu w, Ślrednia: Gamszka. W wa- potoczyła się dalej.
.' •
W drużynie Wisły Dodobał SH~
• .
jąco: w. kogucia: Wedlllgaorten gach lJ)ółCl~ej .1 clętki~J za- 'przede'Wszystkiem Balcer, dalej Py
(L,) 247 i pół, w. piÓTk,Qlwa: wody odbywały s~ę IW póznycll chowski i ReymMl, w Hakoahu na
wyróżnienie zasługl1je .szerakowiak.
Russek (Śł.) 245, w,lektka: Za- ~o,dzinach wti.eclZorowyclh.
Prasser i R&poport.
g6nyclU (T.) 262 i pół, w. &leW drugi dzień swego pobytu w
Lod"j rozegrała Wisła spo,tkanie
towarzyskie z Hakoahem, zwycię
żają.c w wysokim stosunku !'i :0.

dząc pod bramkę.

Trzech mistrzów Polski

Garbarnia girala doskonale,
w linji napadu. Bram
Id strzelili:
Pazurek, Bator i
Smoczek. Od wuęk'szej k~ęski uratował g.o'spod!łl",zy roakomitJ
ich hramkan,
zwłaszcza

*
W oibecllOŚc!

:I:

:I:

2.0UO

widzólW

rozegrała Legja s'w oj pierwszy

mec'z na gruncie wiedeńskim 1
Hakoahem.
W 30 minuIC'ie udaje s~ę Naw'ro;f;owi
.ldoibyć
pieG. W'szy
punkt i wynik ten
utrzymuje
~h'użyna poliska aż do 32 minu·
ty drugiej pwowy, kiedy to Fischer uzyskuje
wyrównującą
bramkę, Już w siedem
minut
później Nawll"ot strzela dra Legji dru,gi punkt, jednak na mł
nutę piized końcem
Mausnel
'lZyskuje drugą bramkę
dl,
Hrukoa.lhu.

laKS.
W

mis'łrzem

Polski

siatkówce męskiej

W Warszawie roze~rane zo.. talv w niedzielę li. pOID.iedzia~ek finałowe spotkania o mistrzostwo. Polski w siat,k ówce
męskiel Nadspodziewam.ie ~Iru
żyna LKS. uzyskała zaszczytny
tyłul' mi.strza Polski, zwycięża
.iąc AZS, (Wa1szawa) .30:2~, .zaś
Cracovię 26:20, Drugle nlle.lsce
uzyskał AZS" zwyciężając era
covię 30:18.
Jednocześnie
odbywały się
w K'r akowie mistrzostwa Polski w s~atkówce żeńskiej pr.zy
udziale łódzkiej drużyny HRS"
AZS, warszawskiego j YMCA
(Kmków). Wyniki ipTzed~tawia
ją się !l1astępująco:
AZS,l-IKS. 30:24, HKS, -- YMCA.
32:30 (po dogry\·.,-'ce), AZS,YMCA, 30:10.

Nr. 176

!JO.VI

1931

poznańscy

Bokserzy

w bodzi

Warta remisuje z pięściarzami Unionu i Sokoła

Oryginalna tylko z numerowaną. etykietą
z marką ochronną ~SŁOŃI4

;l22S!JW&i&ag

li

H &4

Pol ka zwg(it;la
W
W niedz:Lelę

trójmeczu

i

poni edzi alek
w Wilnie lek·
koatJety'Czny 1JrójmecT. między
Polską, Łotwą i Eestonją. Zwy
. I
vIa Pols:k a, Uizy,s,ku.ląc 126
przed Łotwą 113 pkt. i
.nją 95 pkt. WynLki pr.z ed·
'iają się na'Stępująr.o:
100
~'()zegrany

liDie

mtr.:

został

piłkarskie
Ul

kl. "

kraju

W niedzielę
j poniejlział~k
rózegramo w klrnju nast~ując~
SiPOtkania o mistrl().~tw:l kla~y

400
mtr.: Kiwis (L.) 50,8, 800 mtr.:
M a.szf>wski (P.) 2,2,6,
11)00,
5000 i 10.000 ·mtr. Ku'scińs'kJj w
czasie: 4.,2, 15, 19 i 32,38, 110
plotki: Nowosielski 15,8, skok
\Y da'l: Sikorski
7,32 (rekord
Polski), skok wzwyż: S,:hmidt
(Est.) 17,5, slwk o tyczce:
Adam'Czalk (P'.) 3,&5, ku,l a: LiebHng (Est.) 14,61, dysk: .Tó;rda
ILotwa) 42.52, OS7.CI',r.p; ~ulej

(Est.) 61.73.
.
4LilI1IIE Ei it_W 2

,"Val's.zawJ·: AZS. - ~Wlt Ul,
Warszawianka
Ih 3:0, Polonja ~ Legja ~~o,
Sknl - ~{::.kkpl.d 7:3, Gw:ulda
~hrymont

ostw opływania
nia i Warszawy
.;twa J)1yiwackie .W arzyniOtsły

Ost..'1tnie mecze Q mistrzostwo
A-klasy przyniQsły niespodziewanie remis Orkanu z Burzą.. Utrata
je.dnegQ punktu łą·czuie ze zwycię
stwem Hakoahu i pDrażką. ŁTSG
toruje jakgdyby drDgę I-IalwahDwi
do tytulu mistrzowskiego. Dziś
prz~widzieć trudnO'. kto będzie mi
strzem, PQzOBtały bDwiem dO' 1'0~egr3Jnia takie mecze, wyn1ki których mają kolDsalne znaczeme na
ostateczne uksztaltDwanie się sił
w tabeli mistrZOWSkiej, która obec
UW l"u,ed",(.t(wr ...

zw~i~two

Zapisuj;,~ie sIę
+

&;;4;

Mlię

II

b.D.P.P.
H

GIMNAZJUM

llaJOt"ql:J'ujtł\.lU'

f

20 15 34:14

2. Halwah
3. Orkan
4. ŁKS
5. WKS
6. Turyści
7. Widzew
8. Burza.
9. PTC.
10. Strzel. KS.
11 Kaliski KS.

II===I=I=I=I==':

członków

oi~

1'. LTSG

.n'-'S., w barwach kt6re!!O !Jtaortowal Boohertski. MistrzO'Stwo
pływackrie Poznania
zdOlby,ła
Unja.

na

18 13
17 12
17 13
14 14
13 13
13 14
H 13
11 .13
10 15
4 13

34:22
25:14
40:22
20:17
29:29
24:30
1'7:28
22:29
20:34
17:34

tracą

WI'

4+

Zakład

Zdrojowisko Sezon letni r

18. tel. 168-82

KOLUMNA
PENSJONAT ••ZACHETA
główne

doświadczonych

n

WLekarrlr-specjaliałow
fi D11 ~ I[ lna SUCHIIRKI
laka matowa. IłI!irkl
11

oraz wypoczynek

fachowców.

Grand- Hotelu
MOl'liuszkl 4
Traugutta 2.

tejście

•50

o godz. 9.30 w.

Dzlśl

Wrslep, Artyslów

Scen Warszawskich
Od godz. 6-ej Koncert Zespołu Orkiestry Symfonicznej pod dyr. M. Lewaka

gfOUY

świetlne wykona firma
• Farad" Łódź, W ólczańska 4.

Specjalne efekty

od 8 rano de 8 wieDl,
11-12 ) przyjmuje
2- 3 ) kobieOe-lekBJZ
w niedzielęiświeta od 9-a PPl

O!)'IlIlll.

~~eeaetteeM~

Dziś!

n.

leoeenie ohol'6b

wenerycanvch i sk6rnvch
PGIADI 3 Zł.

~a~okienki
SlomalOlog-cbirurg

oho roby ząb6w, 8.OIIąk, d.lqJą.łka

KARLSB~DS.K!CH

~J~iERN~A H. WBiłłBBRGR
Piotrkowska 38, tel. 143-82.
Wydaje śniadania i kolae)B

mleczne oraz

Dr. med.

8e1, podniebienIa,

lajellOi.

na wz6r

oraz wSlelkle wyroby cuJuermcJ:e

l'EL. 205-88

wlaśe. Pola Rozenesowa
PrzyjetdżajłłcJ go§aie oczekiwanI na stacji.
6011
Informacjer M. Kapelusznik, 11-go Listopada 8. w składzie kapelus!l:Y.

Ogr6d

,,0114"
marka wypr6bowana "
ciągu dziesi(\tllów lat.
Takie antysep :y znie spreparowane.
4161-16
to

MACA N~~~!~~~~

PORIDIIA

walory Pensjonatu "ZAOHĘTA" pozostającego pod

kierownictwem

nam611rić

----------~---------------------------~--------------~~~~--=---~--------=----

na zdrowem powietrzu w lasach.
Wykwintna kuchnia rytualna. Szybka i grzeczna obsługa

oto

c<!:lfńe!e 6ks,j)3rym'ltn.
łów ze lldl'owiem I

Nie dajcie się na nic innego
rzei<omo równie dobrego,

Ce.,y

Zawadzka 1

wywczasów letnich,

NIe

Leczniczy

zniżone!
Informacje: Zarllłłd Nałęczowa, Warszawa, Mianowsldego 4. Tel. 870·42. Od 9-2
i od 5-7 eodaiennie prócz świ~t.

ZapiSY nowowst~pującyeh do wszystkich klas przyjmuje
sekretarjat cl'>dziennie od godz. 10-1 i od 5-7 pp.
Przy gimnazjum przedszkole "Dom Milush\skic:h"
dla dzieci od lat 4-ch.
5083-3

miłe spędzenie

'Wał"

NAł.ECZóW

E. JaSluftsMiej·ZeligmanOWel

zapewnia

punkty

mistrza

&&&

ŻENSKIE

"'ii

Pusz i Szamota

ił

!.-Dra"ami ,imnaJ!6!t paalst~ł!!'Ch
Południowa

i Orkan

Hakoah kadyduje do

?nicl 3:0.

Lwów: Hasmonea ,- Leehfa
Ib 2:2, Ukoraina - POgOił 3:2,
Polonia Resovia 5:0, Rewera Ukraina 3:2.
Śląsk: NalPTzód. Szturm
7:0,
ĄKS. Kolejowy K. S.
5:1, Śląsk PoiJicyjny K. S.
4:1, Orzeł - 07 ŚWiętOicholwice
1 : 1.

wio Warta zakłada protest, który Anioła walczy nieczystO' - zadla,..
zQstaje przyjęty i walk::t uznana ją.c ciosy otwa.rtą rękawicą. Klimza IIieroztrzygniętą.
czak w drugiej rundzie pop,i suje
W wadze kQguciej Wolniakow- się udanymi unikami i przewaia
ski (Warta) spotkał się z Bicerem nadal. Trzecia runda. przynDsi nie(Union). Już na PQczątku pierw- zUaJczną przewagę Aniole, który
szej rundy łQdzianin zwala prze- umiejętnie punktuje w zwarciu.
ciwnika na deski do pięciu. W dru Wynik nierozstrzygnięty.
giej W olniakQwsld walczy wyraż
W wadze półśredniej spotkali się
nie f QuI na co sędzia nie reaguje. dwaj stany rywale, kandyda.ci na
Trzecie starcie wyrównane. Przy- wyjazd do Los Angeles, Arski
znanie zwycięstwa W olniakQwskio. (Warta) i Sewcryniak (Sokół). W
mu krzywdzi w znacznym stopniu pierwszej rundzie Dbaj walczą ba.r
łQdzi!.łJJina.
dzo ostrożnie, szukając wzajemnie
W wadze piórkowej Sirpiński słabych punktów. W drugiej runwalczył z FirpD (UniDn). Zwycię dzie Arski uda,nym sierpem PQsyła
stwo niesłusznie ZQstułQ przyznane Sew0ryniaka na deski dO' pięciu.
Sipińsldemu.
Łodzianin
przeczekuje,
ldęcząc,
W wadze lekkiej AniDła (Warta) moment słaboŚ'ci i walczy dalej
W trzeciej runspotkał się z Klimczakiem (SDkół). zupełnie dQbrze.
Pierwsza runda upływa pod zna- dzie nieznaczna przewaga Sewerypunktować.
PQczą.tkowo
zwycię kiem przewagi łodzianina, który niaka. Wynik remisowy.
stwo przyznane zostaje łDdzianino- kilkakrotnie niebezpiecr.nie trafia.
W wadze średniej Trzonek (Sokół) nie miał trudnegO' zadania z
tUiUiiiRI"_
Forlańskim
II,
zastępującym
MajchrzY1ckiego i wygrywa wysokO' na puukty.
W wadze pół ś'redniej Łódź Ddda
je dwa punkty walkDwerem - uzyskując
wzamian walkower w
\ladze ciężkiej.
tytułu
Łodzi
W wadze ciężkiej, Stibbe (Union)
L TSG - TURYŚCI 1:3 (0:3)
pOZWDlił OrkanDwi zdobyć Wy11ik wyg-rywa po krótkiej walce ze sła
hym i Q ]::;at "gorję lżejszym przeTuryści wystąpili bez Frankusa, remisDwy.
ciwnikiem Mackowialdem z
jednak cala drużyna grała dnskonale. Szczególniej do J;l'l'zerwy atak WIDZEW - KALISKI K. S. 2:1 Warty przez 1;:, D.
SędziDwał 'IV ringu p. Korc1asz.
pracO' wał intensywnie uzyskując
Po Widzewie spDdziewanD s:ę
trzy bramki ze strzałów ChQjnac- lepszegO' ,:~iku) llicznaczna przekiego, Hahna i Michalskiego. Suk- gr~na KalisIuego K. S..była, l1!espo
ces ten Turyści zawdzj'ęczają grze (lZla~ą.. L~sy sp'~tkama były. dO'
swej PQmocy zasilają.cej ata.k bez l Qs~atmeJ mmuty mepe.wne, bOWlem
przerwy piłkami. Przewaga Tury-l WIdzew .. zdradzał .nIeco sła?szą.
kandydatami na tri
stów utrzymała się i po zmianie formę lllZ na Qstatmch meczacn.
kolarski
stron, dopiero w ost.atnioh minuŁKS Ib. WKS ~:O
W niedziel~ l'oze,g rane t
t.ach gry ŁTSG dochodzi do głosu,
wreS7..Cle po OZ,(ll el:> u ",h;<.!JL Lrlvj....
ły w 'VI! arsza wie
to.rowe
U-C'O.nL •• _ "..n l:"ń~n"JTł giG. 11InT_'ł ,'l",k-.!ł
torem kórych był Królewiecki u- WK1S, który po przerwie grał 'IV "tf'7.0S{ \'f a li Uhu " 'b.1c I"....1..,Jl,,1
daje się Wi.i.nschemu zdDbyć honQ- 10, bDwiem Kli:mezak samowDlnie onakże do rQzstrz:w;(nięda
opuścił boislw.
O labie nie to po- dDszło, g.dvż w p6lfil1ll\łe
rowy punkt.
solYie nogę, w
tra.fił skutecznie wykorzystać ŁKS zwichnął
cze."o finał mi~dzy nim a
i
zapewnił
sobie
zwycIęstwo.
NieORKAN - BURZA 1:1
sportowy pDstępek Klimczaka p{)- mot~ odbędzie się w ter:n.·.. d€
O tem jah-im groźnym zespDłem wi.nien być przez władze klubowe pÓlzn iej,s zym. Łodzianie popisa·
na własnym gruncie jest Burza~ ja.knajeurQwiej ukarany.
li się słabo i odpadli w przed.
pabjanicka dOWDdzi fakt, ii w
bojach. Jedynie Enhroth dostąl
HAKOAH - SSKM 2:1 (2:0)
spotkaniu z Orkanem uzyskała one
sie do ćwierćfina·l,'J,
lecz lO'
Mecz o mistrzostwo klasy B.
stal porko.nany pr·z ez Pll'I;za.
pa.'owadzelilie i dD,p iero rzut kamy

.w

łJ. T. S. G.

A:

-

200

Troj.ano>wski 10,8,

Vlir.: Kiwis (Łotwa) 22,6,

-

4

bałtyckim

W niedzielę na ringu helenowskim odbyły się mi~dzyklubO'We za
wody bQkserskie z udziaJem "Wax
ty" poznańskiej. Goście przybyli
do Łodzi w składzie mQono Qsła
bionym. ŁQ d zianie
wystą;piIi do
walId z zawodnikami SokQła i Unionu bez reprea;entanta w wadze
półciężkiej.
Ponieważ poznaniacy
nie mieli znowu zawodnika w wadze ciężkiej, organizatorzy po porozumieniu się z kiermvnictwem
"War'cy" przesunęli Mackowiaka
(Waxta) z półciężkiej do ciężkiej,
by móc dQprowadzić do skutku
sPQtkanie :ze Stibbem.
W wadze muszej spotkali się
WarzykiewiC'z II (Warta) z Piest.rzyńskim (Sokół). W trzeciej run
dzie Dbaj przeciwnicy opadli zupeł
nie ze sił, nie starają.c się nawet

I" d.

regulacja lIItab6w

OB~~

l!łt Al .,
. Ii n
HYIiI
,

I

H rf;. ':!ed.

~ruI .!!!(!.~)! r
•

tel. 128-9B

.

l~dz, Andrzeja 1.

Specjalista chorOb sk6rnyllh,
wllnBrycznYllh I mDCZDpłclowych

Przyjmuje wszelkie roboty, wchodllt~ae w sallns czyszczenia szyb, frołerowllni!l, cyklino_nnla i drutowania
posad.ek. 5pl'SQtanie biur i mieszk!ll\.
oras czyszczenie okien fabrycznych w
bud,nkach plętrowyoh i parterowych
(t. zw. Szedowych)
. Tel. 10!S-47 (pryw.)

Przyjmuje od 8-10 i 5-8.
ElektrotefepJo
Odd.lell\a poolekalnlll dla Pal\.

"

Rentgen elaktroteraple
OrdynuJe 3-'1
7CB'I
PIOTRKOWSKA 164 'aL ''14-.0
~ee8eee86f9~ee6emł~

.ZIDIIIJcleslenaczloniO. LUPP

.Ił»
~~!!!!
!IPE-!~~;
UJ{1c-c; fłY.(~1 ,"ftE'ItJMf '
IVYKoirmA WY7WORMA f K"'U:;Z

,;POLIGRArtJAF.'

,

ł.ó.~i, !',/'OTR~OW~~ <!!>.1. TEL.157-68 •

.'

1łOVI - - ,,&~OS PORANNY" -

Dzieła

r-~----~~~~~~~--~--~------W
Y
C
I
Ą
C
1000/0 PEWNA PREZERWATY WAl

~

1m

Motocykl POSluhuJe Się

sztuki

Kupuję, sprzedaję, szacuję, usłalam 350 em. dolnosterowany,
autentyczność -

:

-

a-e

prawa oficyna, 4

Teatr

Dziś

świetlny

premjera!

Zeromekiego 74-76

.WHHseiWfiiPh

11

Zdrowie to skarb!

-

as

T-wa Szerzenia Oświaty ~ Wiedzy Techniclnej wśród Zydów

nli naTO " I

Ul

,

B.

i

pi~t~

porcje

1._-;;.-----_.1
I
bezpłatnie.

Do katdej porcji lod6w dodaje sic:! wafle .sekoladowe i wod~ sodo Wił darmo.

:redakcja nIe zwraoa.

Rea:akto.1 Eugsniu_ Kl'OIIman

.PATENT"

\VylYmauek

w fABBY[lftYM
SKŁADZIE

"~~~R~~~l

~rOll"
II""

II

ŁÓDŹ

7J

PIOirkOWikB
podw6nu,
lBL. 158-61.
W

POSADĘ?

MusiSz ukończyć kursy fMhowe,
korespondencyjne im. profesora Sakułowicza., Warszawa., Zórawia 42.

Kursy wyuc-'Zają liStownie: bucha!terji, rachunkowości kupiecl.\liej!
korespondencji handlowel, stenoeraii.i. nauki handlu, prawa, kaligrafji, pisanil:l. na maszyll.l'l.Cb, ~
wllil'oznawstwa., a;ngiels~ trancU.'lkiego, niemieckiego, pisowni.
gramatyki
polskiej,
ekonomji.
Po ukończeniu - egzamin. Żądaj
cie prospektów.
899-12
PANIE
(r6wneż

mężatki) inteligentne,
wymo'Wllle, z dohrą prez·oocją,

do propagandy arty;kulu codziennej potrzeby, niezależne
go od konju'llktury go's podarczej, pOfl:r'zebne zaraJz. Ceny i
w ar,u::nkri.
bezk{)nkurencyjnc.
Dla zdolnych stały byt i awam
zapewniony. Zar,o bek miesięcz
ny 300 do 500 d. ZgJ:nszenia z
d{)lkumentami w środę i czwar
tek od 10 - 12 i 3 - 5. r.e..
gielniana 8, I pi~tro. biuro.
1659-1:

PENSJONAT

DR,

G.

Uchłenszłajnowe)
W Teodorach

(willa B-ci Karo)

poleca

-

się pr~

speaJallsta ohor6b gnącym wypO ozynku. Wiadom.oś6
sb6rnvch i wene- na miejscu lub (w dnie powszednie)
ryunyah
w Łodzi, Al. I Maja, 11 od 5 - 7
NAWROT 7.
5949-5
po południu; tel. 173-17.
Tel. 1118-071
od tO-11l1 od 0-7

GRAND-PENSJONAT
w Poddąbiu pod Tuszvnem
pod kier. H. Bajge9mana poleca się łaskawym względom
swoich licznych zwolenników
Wiadomość: tel. 139-62.
254-15

Zawadzka 46, tel. 142-61
przyjmuje ·od 1-2 i od 7-8 wiec:J ,
GABINET RACJONALNEJ KOSMETYKI
LECZNICZEJ I TOALETOWEJ

z.

OTRZYMAĆ

amerykańskich

NabyĆ mośna

POWR6CIl

I Najlepsze lodg I
po 50 er.
I
I
I polura [aklernia Z. IioMoLlit SKI I
I l?~:::~ kaŻdYC~~~k;!!~::h c~!~~~ II
I
D!'
porcji lodów dodaje sie

Dr. med.

akuszer-ginekolog

r------~-~

miesieo;,na "GI.osu POlrannego" :!Hl wszyatkiemi dodatkami wynosl w Łodal 31. 4.60, :!la odnoszenIe pocztową w kraju - :il. 6,-' zQlIl'anioil - ",. 9. .
'.

R~kop18ÓW

Dla pa!l spec. od 'o dz. 4--<6 pp.

_ ..-

.•

spr~śynowych

~uj!E:~~~~. :70~~9_S wietlt:
w nieddelę od 11- 2 po polullnln

W y d I i a ł y: mechaniczny, elektro·
techniczny I tkacki.
Zapisv kandydatów do kl. I-szej przyjmuje
kancelarja szkoły codziennie od 10 do 14. _HI

- ChlrurglCZDY

p,.esyłk~

Dr. med.

lYłatUatOW

n,ch i wenerycl!nych
U L. N A W R O T 2

l'aodzi, ul. Pomorska 16, fBI. 163-80.

I I II klasa

I U ..
40QPoasVI z

ZI laWOWlJ.

SzBOł8 PrzemuSłOUJ8 I:!!.lc~~ !.

Choroby wewnetrzne.
Spec. żołądka, kiszek
i wątroby
ROENTG EN.
Godz. ptllyjęó: 4-7 po poł.

PBfJDll1merilfa
I

metalowych

PODZIĘKOWA~IE.
Wlelm. Panu Dyr. J. RAPAPORTOWI, Specjal. dla przepuklin, zamieszkałemu w
Łodzi, Wólclańska 29, II piętro (front), składam naj serdeczniejsze podziękowanie, za
wyratowanie mi~ z niebezpiecznej ruptury. Dn. 4 marca zachorowałem ci~iko na
rupturę i byłem śmiertelnie chory, a W. Pan uratował mi życie bez operacji. Zalożony
mi bandaż Pańsldej metody usunllł mi w zupełności ruptur~ i jestem zupełnie sdrów.
10345
Z powctaniem L. CUSZNAJDER.
. . łW

Opieka nad dzieckiem
Dr. med. J. Polakow
Oddział chIrurgiczny
Dr. med. M. Kantor,
godz. puyj~ć l-~ pp.
Oddział oczny
Dr. med. J. Kr:auSE,
godz. przyjęć 11-12 w p.

łlółek

UWAOA: OsobIste jawienie się chorych bezwarunkowo jest konleclne.
Pr.,JmuJę ubeliCpDec.onych w KasIe Chorych m. ł.odxl.

Piotrkowska 104-b, tel. 114-82

WYB6R

Wózków
dllllecinnych

Łódź, ul. WOlCZAtc:lSKA Nil'. 10, front, parter. Telef. 221-77.

I

zdrowia
I

Dr. med. Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na. li kl. wraz
II zabiegami 200 zł.

warunkeohl
WII'iLKI

lakRad orftDprull,IiZDY Spec. I. RII PRPORf, oriopada

Wyatuegać się na~ladownlctw

Oddział
poło.2niczo-ginekologiezny

B~. ~·~~~~~§~

Na dogodn}l~h

Swladectwa pochwalne wyeflawlll Prof. Uniwersyt.: Prof. Dr. R. BARĄCZ.
Prof. Dr. J. MARi$CHLIIR, Prof. Dr. B. KIELANOWSKI i wielu inn}'oh.

l

I ~~łO~leni~ ~ro~ne
CHCESZ

RUPTURY, jakotet kalectwa nie wolno .a.
nledbywac, Sdyt skutki dlll tycia ludsklego s~
bafdoo niebespieczne. Ruptura staje się wielk~
jak !Iłowa ludzka i konewka, spowodować mołe
powIIdania ki szek i ~miel'ć.
Spe ojalne lecsmicse bandaie ortoped}'c.ne
gumowe mojej metody u8uwai~ skuteoanie najniebellpieollniejsze i najllllstar2ls1sze ruptury u
męłJcsyDn. kobieł i d.ieoi. Na skrzywienie krę
gosłupa, przeciw łwo.seniu się garb6w, lec.n.
l10reetv orfooedYOlJne. Dla 1''''<!;J'w!''''!Yc'' n6!1
r pfU III en bol~cyeh stóp, wldal1y orfopeil}'cllne.
Sztuczne nogi i reoe.

"W
"'SZ"
Narutowicza 36.

M?WIłf.;w

M

H

3

Pomoc i skutek bez oDeradli

5920-14

Ogrodowa 10, tel. :US-57

"

,

Chorz, na rUDtur, i r6ine kiBeclwalil

ńajtanaej, najdogodniej
i najodpowiedniej kupuje

Zakład Położnłno

.
.'
.yCle
film erotyczny ilustru]ąey z t.
turystów w górach Szwajcarskich p ..

Mar Glor,

-

i t. p.

"

'p'wm jwmłMfN4~i&&!fMi~

Potężny

L
UIS· 'ren ke r

Materace

powró(il

Walkcnburg, Limburg, HolandJa

Kupony ulgowe po 75 gr. na wszystkie miejsca ważne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Wózki,
Użka Metalowe,

:~:!;:~!~::~e to OW8IuUtja

~

MfHweWbkh&iaPMMPMi

iW

*

I

jako filjalnych kierowników
Nie wymaga się, ani szcze·
gólnych znajomości ani skła
dów ani kapitału obrotowego. Dochód miesięczny około 150-200 dol.
Zgłoszenia pod:
"THE NOVELTY"

(Trzech djabł6w z:Matternhorn)
. '
.
.
niezapomniany bohater
Płom16nna mIłość dWOJga serc uW16A·
U
głównej
filmu "Monte Santo" i
li
czona triumfem wraz ze zwycięstwem
s·portowem. Nad progrom Wesoła f.a raa i aktualnośoi filmowe
Muzyka ściśle dostosowana do obrazów pod bat. p. A. Clludnowskiego. Poez. w dni powszednie o godz .. 4 p. p~ł. W niedzie.fa I seans ws~y:stki~ . mle]SCa po 60 gr.
le i święta o g. 2 pp. ostatni o 10 w. Ceny miejsc 1. 1.25, II. 90 gr. m. 60 f5r.
Dojazd tramwajami 5, 6, 8, 9 i 16. Następny program "Dama w Gronostajach W roł. gł. na]plękme]sza artystka ekranu Corinna Griffith i Francis Bushman.

r6g Kopernika. Dojazd tramwajami:
S, 6, 8, 9 i 16

1."~1!J

Dowr6c:i1

Choroby wewnę.trzne specjalnie płuc
l serca
zarówno wyroby z marmuru, krySienkiewIcza 3/5 tel. 184·91
godz. przyjęć od 6-ej do B-e)
ształu i kości słoniowej.
5542-8

osób

we wszystkich
miejscowościach

PI. DaWidowie!

1 piętro

"sy BIL c

W roli

w Hrmie

B. S.

mało używany,

UWAGA: Porcelanę przyjmuje do reperacji.

--

"PrzBdwiośnie"

się

wejście,

1WiE"M'

Hh

A. Mod. 1930,

Pioirkollska 82, tel. 165-92

d a r m ol
Dzi! otrzyma Pan darmo 1 p r e z e r lAI a t 'I w ę
~ULTRAM VI odnośnych składach za złożeniem
niniejszego ogłoszenia.
w y
C
I
Ą
Ć

***

i konserwuję

: S. WATTEnBERG !~:r;::~:..;..~~~

GUM ... ?I

116

SZWALBE

Abs. lek. WJdz. Odesko unlw.
został przeniesiony na
Moniuszki 1, tront 2 piłłtro · tel. 127-99
Oodziny
od 10-2 i od I}-S wie cz.
UsuwanIe wuelkich defektów cery i szpecącyoh
włos6w, wypr6bowaną, najdoskonal!u;1\ metodą.

prayjeć:

_

iD

Radykalnie

,~

~

usuwa

II "KHLM Ht~R~U"

_"",","_III

t

A

~~~«

egzemą,

"

GLOB

Iisza.Ee i wszelkie schorzenia sk6ry.

~~
=

Ogłoszenl-.

2a wlelrsz milimetrowy I-szpaltowy (strona 5 s::pall) I r-SZ3 stlona 1 zl. .
w takt/cie 00 gr. nadesłane po tekśoie 40 gr.; nekrologi 40 gr. ZwyozaJne
(str. '0 szpalt) 12 /Jl., Drobne 15 gr. za wyra!:; najmniejsille ogłoszenie Id. 1.5!) gr. P0611!uldwanie pracy 10 gr.
za wyraz; najmniejsBe .1. 1.aO gl'. Ogłoszenia zar~or;ynowe i zaglublnowe 1B zt Ogbi3:>1enia zamiajaoowe obli.
CBane SI) o 30 proc. drołel. firm lIagrantollnyoh o 100 proc. Za oqlosIIlloia tablllluyczne lub ianttll!l. dodałk. 50 01f

.36 wrdaWDictwo "Pmaa". Wydawoiau sp•• ogI. odp.: Eo.aeDjuez Kronman.

W drtU:arni

własnaj lłlotrkowaka 101

