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Przeszły słoty, przł.1szły chłody,

~

W przededniu strejliu tramwajarzy.

W blasku

słonka

z poza chmurki
letnie vtody:
- Oto mamy już "ogórki'•.
Dojrzewają

Dzisiejsze ogólne zebranie pracowników K. E. t.. poweźmie ostateczną
decyzję.
tódi. 14 czerwca.
Zapowiedt na jutro stre.fku tramwaj()wego wywołata w całym mieście zroGJmiate zain1iepokejenie.
Chcąc się poinformować 0 ostatmch .
P<JSunlęciaoh w tej Sl)rawie, zwróciliśmy się d<> zwlązk_u tramwajarzy, któregio przedstawiciel ud:zi:eldł nam nastę-

mspektora pracy p. Wojtkiewic!a,
który udziela nam nas~pujących in.formacii:
- Przedewszystkiem muszę stwienli.i!ć
źie. wifad.omość Jednego ~ Mur . r~p.o~ter~
sldci?-• raika ll!~azała sie w dz.is1~1~.:e3
pras1ę pora-1:.ne1. a dotyc·z~ca moJeJ o·
soby w związku z zafaiI'g1em tramwa-

jaTZy, test ntę_prawd.zlVia. Paktyczne sta
nowisko moje ięst w.ręcz pruciwlle. oważam bowiem. że streJk przedewszystkiem przyniesie Uliepawetowane straty pracow~ikom tramwajowym.
,
Osob.lśc1e }e~tem prze-konapy._ że ~
strejku. tra~w~1CJ1Wegl() w dniu 1utrze1szYm me dajcłzie.

go

l

p,ującycb iinfarrnac~:

~iś przed l>O'lu<ktiem prz·edsrawic~le naszego związku udailł sie na
!konferencję do magistratu, gdzie dele--

-

gację na~

Gen. N obile ranny!

PtzYimi·e prawgopodobn;e

p. prezydent Zierni~ld. Właściwie ;edniak uważamy, ze
·
wszelkie konferencje są bfzcełowe wobec ttłeustępliwego śtanowiska dyrek·
cji tramwaiów.
· O losach naszej akcji zadecyduje O·
statecznie w dniu d~isiejszym ogólne
zebranie tramwajarzy~ które odbędzie
Sie o god'Zlnie pól do l~enasteJ wieczorem w remizie tramwajowej. Na zebraniu tym uchwailimy - . PO .rozpatri:e.mu .sytuacji - czy mamy jutro przys=ąpi_ć ·do-strejlru,.

wiadomości

Rzym, 14 czerwca.
Statek „enta di Miiano„ mdjotelegraficztlde otrzymał spis ran, f~e od.nieśli członikowie załogi ,,ltal!i" przy }ądowaniu.
. Gen Nobile jest ramiy w prawe ra·
mię i w prawą nogę, mczelny ~ inżynier
sterowca Cecioni złamał prawą
nogę,
szwedzki uczony prof. Malmgren uległ
cięikiemu potłuczeniu obu ramit0.n.

Oslo, tll .c.zerwca.
z l{ingsbay:,,Braganza"
~óra z wielkim trude.f!l
wa:6ciła !Io
Kmg~bay, wyruszyła dziś. :zn.o~ ~ kle·
run.ku p6łnoono-wschPoClnim. W1-ezie on~
Donoszą

Z kolei zw:ra-camy

Zastrzułll

Od wtorku brak

I

się

do

okręgowe-

RilfZBCZODB ~: ~Z:ągt!s~~k~ ::1:;!t:~;

-_ pQCZem Sam 0 deb ra ł
SObie życie.

Lwów, 14 czerwca.
W Borszczowicach pod Przemyślem
jeden z ~amożnych włościan niejaki
Piotr Nodsek zastrzelił swą narzeczoną Emilję Maciołek, poczem na widok
jej zwłok wpadł w szał i uzbrojony w
rewolwer wtargnąt do domostwa swej
byłej narzeczonej N. Szczurkowej, którą dwoma strzałami położył trupem.
W kilka minut potem morderca, wi
docznie pod wpływem zaburzenia umysłowego, sam popefnil samobójstwo.
Na miejsce krwawego wypadku wyjechała komisja sądowo-lekarska.

trzech lud~i, którzy z ,,Italii" podążają
ku wybrze.zu.
Lotnik Holm i jego mechanicy, kt6rzy mU6ielii się opuścić przed
kiEkoma
dni.ami. koło Brandybay, musieli przed·
si_ęwńąć środki ostrożności wobec białych niedźwiedzi, których zwahił zapach

worków1 zrobionych ze skór remfera.

Obłąkana

o

załodze

Po "ogórkach" zaś nastanie
,,fig" urodzaj (bez urokul)
I paszporty będą tanie
BOdaJ nawet że- w tym roku.

„Italii".

Moskwa, 14 czerwca
ł.ama.'CZ ~ów _ ,,Kr~sin" jutro odpłyme na poSZUikiwama wyprawy gen. Nobile, wioząe ekspedycję-, złozo.ną ze t4CJ

ludzi. W ękspedyqi wetmie udział 8 uczonych sowieckich oraz przedstawicie„
le prasy sowieckiej i włoskiej. ł.atnaC2
lodów zabierze ~~sy źywnoś4 przez„
naczone na 6 mJes1ęcy.
·,
· Rzym;, 14 czerwca.
Dziś o gochinłe 4-ej rano wyleciał z
Pizy drugi samolot :na pomoc gen. Nobi
le.
Przy stat"cie był obecny podsekretarz .
stanu lołmtictwa Balbo, który caf.ował si~ !
z załogą samolotu, a dowódcy maior. t:t:.:.:l.;/,&,::..;~~.....;~w::~:::::.::~~IS&;,J
~~ wręczył dwa listy dla gen. No- A choć czasem b~dzle 'hłodno
,
Śamolot zabrał le'karstwa, broń, amn I Poskąpi lato krasy,
Jeszcze
roskosz
n!ez&wodną
nicję 1 gumowe łodzie i odiienie. PrndNa Reducie znajdziesz Prasy.
mioty te będą zrzucone genel"ałowi Nobile prz_y · pomocy &padocht'on6w.
Oslo, 14 czerw-ca.
Donoszą z Kingsbay:
Od nocy z
wVorku n.a ~rodę brak .wszeLldch wiiadopokąśali się wzajemnie
mości iskrowych od generał.a ' Nabile.

w.n.

Dwaj tragarza

na ulicy

kobieta w nocy

Północnej.

Lódź, 14 czerwca.
o godzinie 8.30 rano na ulic1
Pótnocnej około numeru 9-go wynikł
rzuciła się z drugiego piętra na podwórze.
spór na tle zarobkowym między dwoma tragc::.rzami: łienochem Modelem.
Lódź, 14 czerwca.
mieszka rodzina robotnicza - państwo zamieszkałym przy ul. Drewnowskiej .
Dziś o godzinie J..ej nad ranem po- Plawner.
nr. 6 i Lajbem Pajgenblatem, zamieszkct
dwórze domu przy ul. Lutomierskiej 14
Gospodyni domu 58-letnia Rywka lym przy ul. Wolborskiej 2.
było widownią tragicznego wypadku.
Plawner od dłuższego czasu zdradzała
Spór zamienił się po chwil\ w ostrą
W domu tym na drugiem piętrze obja\":Y ch?i:o~y umysł.owej i
bójkę, w czasie której obyd~j powaDziś

„

••••••••••••••••••••~•urn•••~-~~--

w~u~fil~~ymmrabb~w~~l~z~~inazi~i~

· bes11·aIsk•I zbrodn1·arz .
"lilDY
Pił. OdO

0

~ do K,ocbanówka. .
. .
Podczas szamotania się obydwaj tra
Domowmc?' lll~ od.stęi;:owah .?~ meJ garze zaczęli s~ gryźć, przyczem
U
am na ~hwilę, P~lnuJ ąc Ją ~ia ka~dyn; jeden wyszedł z bójki z odgryzionym
k:oku. A ~ednak me udało się umknąc
nosem, drugi otrzymał głęboką rana
Skazanv na 18 lat "ęz· k1·ego w1"1az1"en1·a.
'r
meszczęślr~v~go wypadku.
kąsaną twarzy.
Wiedeń. 14 czerwca. lony został dó obsługi głównego d:QzorO go~zime 3:-eJ w n~Y•. gdy. wszyWokót walczących i kąsających sł•
W procesie zwyrodniatego młodo- cy więzLenia Herirma.J;la. W pewnv1n scy. w ~ie~zkanni pogrązem b~h w głę nawzajem tragarzy powstało wielkie
cianego zbrodniarza Souhrady, zapadł momencie, korzystając zresztą ze skan- bokif!I 5111 ~· Pta.wnerowa cichaczen~ zbiegowisko. Zaalarmowano policję i ka
W}Tok. Oskarżonego ze względu na d:a:Hcz neg-0 braku nadzoru, zdobywszy podmosta się z łózka, ?tworzyła okno 1 retkę pogotowia.
młody wiek skazaino na 18 łait ciężkfo· ciężki hak rzuoił się na ttenrmaina, po- z przerażliwym k[zykiem rzuciła się z
Lekarz pogotowia udzielił tragarzom
go wJęzieniia. Ody Po WYroku odprawa- ranił ~ i skatowat do nieprzytomności.
dru~iego pię~ra ~a _br~.
. pomocy, policja zaś spisała w tej spradzooo Souhradiy'ego do więzienia, lud- Ody nadbi·egła żon.a dozorcy, Suhraida
. Kr~yk meszczęśhW:eJ ruew1asty. zbu- wie protokuł, pociągając winnych zauość rzucilła się na konwój, chcąc od- zamordował ją, poczem zaczą1 znęcać, dził metylko domowmków, lecz mernal kłócenia spokoju publiczuego do odpo•
bić zbrodniarza i z.lynczować go. Poli- się nad trupem.
.
il ~s~ystk1ch lokatorów, .którz~ w ~rzera wiedzialności sądowej.
cj i udało się wkrótce przywrócić spoCzteroletnie dziecko tterrmanów, zem1;1 wyskoczyli z łózek, me wiedząc
kój.
pragnące oderwać go od zwlok matki, co się ~tato.
z'emią
padło róWllJieź pod ciosami potwora. I
Dopiero , ~szczęty na J?Odwórzu
u
·
t
•
Sprawa l.8-letniego Souhrady sta- Zadusiwszy jeszcz.e drugie sled:miomłe- ! alar1!1 zwrocił uwagę na lezącą we
Praga, 14 czerwca.
mwita wielką kryminalm\ sensację sto- st ęcz.ne ni.emowlę ~w.ilące w kołysce , i kr wi. Ptawner~wą.
Dzisiaj o godz. 17-ej przy jednej 1
1icy Austr!i. Chodziło nie o i~diną, lecz Suhrady zbiiegił i ·zanim zdołano go
~~ez\~foczme zawezwano karetkę głównych ulic praskiclt obsunęła się
o całą senę ohydny-eh zbrod1111, popeł11t'.o schwYtać, dokonał jesv; ze gwałtu na · P?gotow_ia., Lekarz skonstatował złama ziemia z wysokości 20 metr. przy zakta
nych w blys:kaw:icznem następ~twi·e k-O·- dwóch spatka~ch po drodze matole.t- 1 me rąk 1 nog oraz
daniu fundamentów pod nowy dom
lejności przez mtodocianego deg-encra- n.kh d·ziewcz-ętach.
silny wstrząs mózgu.
5 osób, wśród nich architekt, została
ta. Souforada odbywał w '\vlęz.i eniu w
Lekarze -el~sl>C'l'Ci stw.ierd:z i:Ii wpraw
Po udzieleniu pierwszej pomocy ka- zasypanych. Do godz. 20,ej oddział stra
Raabs karę za · zni$wolenie niele1niego Idzie, że Suhrndy jest zecydowanym . rct 1rn. pogotowia przewiozla P lawnero-J ży pożarnej i wojska zdołał wYd
. obY4
dziewczęcia.
, .
.
d~gen.c r atem i p sy~łJ.opatą, l e-::~ !stnie· I ~l<ł w , stanie bardzo ci~żkim do szpitala jednego cię_żko P.oranionego [!>l>Qtnika
Za dob&'-: prow:Klzeme Sit"; vrz}dzic- ma n1 cpoczy tal nośc1 za.prze<:zyl1,
ł S\1i--. Jozef.a"'
01·3.Z zwfoki architekta.
· ""1

I

Cl

1

ftr"h.1tekl zasypany
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Bankructwo
skarbu państwa

Walki z białem

niewolnictwem

podjęta

przez ligę narodów

wydala dobra wyniki.

N01ł'OCZC5D il

z powodu stra tv . • • 2 miljonów franków.

Berlin, 13 czentca.
ligi narodów zmierzające do
Między Szwa,icarją 1a Przedarulanją
zwalczania współczesnego niewolnictwa
Jety jed.n-0 z najmniejszych niezawiMych
jakiem jest ha.n.del fywym towarem wy.
państewek w Euł"opie, księstwo Lkhten
dawać zaczynają dobre wyniki.
stein, liczące 11.100 m.iesz.kańców. Pań
I być może, iż za parę lat zniknie już
stwem tem włada książę Llchtenstein,
zupełnie ta hańba ludzkości. Zło postan-0
związa·ny przed wofną ściśle z monar•
lll'tl:ll.!"Z~nej ostaA.ndo w
wiono zniszczyć w zarodku - to iest chją Habsburgów.
Beru.nie p. t.: „Żywność"
miast
przeprowadzić moralną sanację
Księstwo to spotkał ostatnio Ok.rop•
demonEm!l.hMJllg)
'dlie
południowo • amerykańskich, które są
ny cios, który może nawet sprowadzit
strowano poŁeżn1' lnS'la·
największymi odbiorcami żywego towabankructwo skarbu parustwa.
laeję ~yn~ noworu.
Kasa oszczędności w Vaduz, za - kt6•
azesmejj }iekemi, kf6ra
W Argentynie, w Peru, w Brazylji, w
rą odpowiada fi.nansowo skarb księstwa,
prrzeprowadza me!8.lllll.
Boliwji, w Chili i innych południowych
padła ofiarą mataczy wekslowych i po~ wsizyst:ki.e
r-epub.Ji1i::ach Ameryki zabrano się „do
niosła wskutek tego siraty w wysoikoścl
pooz~wszy od
~.zynności
c.zy.s~cze:nia miast". ·
2 miljonów franków szwajcarski-eh.
a sikoń
ciasta,
~a.tania
w niektórych z pośród ruch uliczniDyreiktja tej kasy, Thory, posła do
~ :na opaikoiwa.ndu
ca odg·rywała poważną rolę i n.i.kogo to
sejmu kraj-owe.go, Waliera i handlarza
chleba.. Maszvne tę winie raziło, iż mieszała się z fowauyzamieszkały-ch w
drzewnego, Becka.
russze.1 li.lustra,
·
stwem uczciwych kol;>iet.
Szwajcarji aresztowano.
~
Ludność księstwa Lichtenstein, kttS.
Domy tolerowane znajdowały się nie
skaty kasy,
ra będzie musiała pokryć
jednokrotnie na pry;n-cypa..lnych ulicach
ogarnęło straszne oburzenie. W publiczmfa.sta, obok teatrów, bibljotek i uniwe?nych protestach podkreślają, że każdy
sytetów.
mieszkaniec będzie musiał zapłacić z ty
W Panama City ulicznice brały ofictułu tego oszustwa około 170 fr. szw., że
jalny udział w uroczystościach narodo·
wyczerpana finansowo po wo5ludność
.
wych.
nie dewaluacją korony austrjackiej, osta
W osiatniich jeclna,k dwu latach natnio zaś katas.trofą powodzi, nie bę-dzie
stąpiła znaczna poprawa pod tym wzglę
podołać temu ciężarowi.
mogła
dem.
Głośni
hasła rewolucyjne.
Padają
Przedewszystki~ wyrzucono przy- '. .
„. ~ ~ ~ . .. . ' ~l ,„ ' '
" .„ „ . -;- ,:;.... .... - ~
staje się nawoływanie do obalenia tronu
bytki nierządu z głównych ulic na pery
księcia Lichtensteina i wprowadzenia re
fetje i zakazano używania szyldów i rek
publikilam, które zwracały uwagę p-rzechodniów.
Domy te otoczono ścisłą kowolą po
ticyjną i lekarską, a za najmniejsze prze
pomysł
wpadł
kroczenie przepisów sypią się surowe
kary i represje.
pomocą
głuchoty
Równocześnie powstały .różne !insty·Z Londynu nadchodzą wiadomości · o się .z łota operaicyfnego dopóty, dopóki przv ·przvmusowom
tucje zarówn·o społeczne, jak i urzędoełn:i jego prośby.
we, które ułatwiają zbłąkanym kobietom całej serji sensacyjnych wyników wyle- lekan nie
I gdy dr. Resfield po kilku dniach z:no
kup)'wantu
powrót do normalnego życia i dają im czenia głuchoty spooobe:m chiTurgicz..
wu zawitał do lazaretu, pacjent jego Ie.
nych operatji.
stosowne zajęcia.
zboża.
cza.sem lekarz żał wciąż na tem samem miejscu, na
Jtiż przed pewnym
Przy z.mianie ustawodawstwa i opie·
Czerezwyczajka w Charkow·ie are·
ce władz miknie wkrótce ta ostatnia pia wojskowy major wojskowy Win-centy Re któr~ powrócono mu wzrok. Usunąt
sztowała ostatnio 37 zamożniejszych
·ga, gdyż każda kobieta, choćby nawet s~iel?, poWT6ciwszy P.o ~ieloletniej służ moma go był? tylko pł"Zem~·cą.
Dr. Resfield posfanowil za.ryzyko· włościan pod zarzutem propagandy
przywieziona z dalekich krajów będzie 'hi~ 1 zarazem ·pracowrtei praktyce medy
miała możność wydobycia się z matni, cznej z Indyj, oświad<:tjł; · ze udało mu wać :praktyczną próbę swej tro.retycz„ kontrrewolucyjnej w związku z zakuW Rio de Janeiro, które byfo do nie ~ę po długi.eh t!Oretrcznyc~ .docieka„ nej konc"."pcji o możliwoś~i operacy~e- parni zboża. Jednocześnie aresztowano
wyuzda- ruach, w rez:ult:ic1e zas. dzięki a11ezwykłe g~ lecze:n.1a głuchoty.. K't!- Jego własnemu 19 dzierżawców młynów oraz „spekuaawna jednem z najbardziej
met~ę meJ>O'SP?lttemu .zdunue.niu ~l~at byt lantów" i skonfiskowano im 10 tysięcy
mu ":'Y:Pa?Jkowl, wyiprobować
nych miast, zmieniły się obyczaje.
skutecznego zwalcza.ma znakomity. Paąent w zupełncsct o&v- pudów zboża.
zdunuewa1ą-co
•
li h ły(:h
·d ć . .
N'
1
\Valka pomiędzy zamożniejszą czę„
cacd kt. upior- jednego z najposępniejszych cierpień lu· 1sJtał słu~h. Od owego czasu dr. Resfield
na
A eh ie ~ ~ 0
~ pos aa.1 · iecyr1 ! nd 0 . orenu czu dzkich. Narazie oświadczenie to przyję~ iu:t na bardzo szeroką skalę zaczął sto. ścią włościaństwa, a partją komunistymeon~g-0 za te zostało sceptycznie. Obecnie jednak sować w lndjach chiru-rgiczną metodę czną doszla ostatnio na wsi ukraińskiej
:wobk apasze zmusza 1e
do wielkiego napięcia. W okręgu Zofowytr biły d 0 major Resfield dokonał już w stolicy A.n, powracan.ia słuchu.
Wł dze t t .
r
„Wyniki mojej metody - oświadcza czewskim podpalono domy komunistów,
~sze t ze N ·g : g1ji kilku zabiegów, które przyniosły re
tni a t
dr. Resfield na łamach jednego z angiel- którzy brali czynny udział w zaku·
czi 1.~Y· a1 ?.r~ zultaty wręcz imponujące.
!'Bezę r;este z
1
innych miejscowościach
czasopism - pod pach zboża.
Dr. Resfield przydzielony został do skich medycznych
am czuc
' a e
7cze J!.dzJ w
amtji 1indy:jskiej w r. 1919. W lndjacli li- względem powodzenia często grani.czą zamożni włościanie odmówili sprzeda'
r_ ę w
czba ludżi głuchych jest· szczeg61niie wiel poprootu z cudownością i dlatego naka- iy zboża po ustalonej przez władzę saka i cierpienie to stanowi prawdziwą zują mi pewną ostrożność w dywulgacjii. wiecką cenie 3 rubli za pud, · żądając
plagę tamtejszej ludności. Zagadnienie Drogą operacji, która stwarza nąwy ka· ~odwyższenia tej ceny .do 5 rubli za pud
Podróż młodego
leczenia głuchoty odrazu też zaprzątnę, nał powi~trzny, wiodący do wewnętrz·
~~~MA
~
udawało mi się powrócić
ło umysł angielskiego lekarza. Uluqioną nego ucha,
sułtana
jego specjalność stanowiło podówczas słuch nawet w takich wypadkach, gdy
zdejmowanie katMakty. Operacji tych kompletna głuchota datowała się od lat
dokonywał dr. Resfield z prawdziweni więcej niż trzydziestu. Przy olbrzymiei
Przechodząc przez ulicę
Sidi Mohammed, obeooy sutitan ma- mistrzowstwem. Nasunęła mu się ana, większości moich operacji głuchota cał·
rozeJrz1J się uważnie, unik·
rokafrski, a młodzieńczy następca ·i syn logja między kataraktą i głuchotą. Tak kowicie znikała, w żadnym zaś wypad-i
niesz kalectwa i śmierci.
niepowodzeniaoh, nie
zmarlego niedawno suit.tana, Mulej-Jus- jak prży wypad:kach katarakty chodzi o ku, nawet przy
suf'a, .zamierza złożyć wiizytę swemu powrócenie kontAtu między <>r.ga.nem następowało pogorszenie".
' •
.
.
. . . . . i.
- ..
---, „„
suwerenowJ, t. j. Francji. Ale zanim się wzroku a dostępem powietrza, podobnie
ważny krok Qdważy, uda się uaj może należałoby postępo\vać, chcąc zna
Tak
piierw do fezu, na grób ojca, gdz.le prze- leźć sposób powrócenia słn<:hu.
pędzi dzień caly na modlitwie i ro-zmy- brzmiało teoretyczne sformułowanie pro
rozważać
ślaniach na intencję szczęśliwej podró- blemu. I dr. Resfield zacżął
ży i powrotu, paj z·nakiem świętego możliwości operacyjnych zab.iegów, kt6
reby polegały na przeprowadzeniu sztu
Baraikka.
Wbrew obyczajom wfadców wsch.o- cz.nego kanału między uchem wewnętrz
dnich a nawet niedawnego t. j. ojca, któ nym i zewnętrzną atmosferą. Entuzjaz.
ry p~czas swych odwiedzin we Pran- mował się ju:t tą ideą, lecz jeszcze nie
cji, zabrał ze -sobą liczny harem, Sidi miał odwagi rozpoczęcia eksperymen'
.
Mol).ammed zahierze tylko 'jedną ze tów.
Przy;;zedł mu z po;mocą. przypadek,
swych fawory.tek, która już napnód
wysłana będziie parowcem do Pau, a rac~eJ„ zab?bonnośc paqen.ta. Pewni5
go dni.a w wo1skowym lazareCie w Bom„
gd'ziie oczekiwać ma na sui.tana
baju dr. Res.field dokonał ze zwykłem
.
·
po;vodz_en.iem. operacji zdjęcia z o!m ()..
czow katarakty. Operowa-ny był hindus,
który już od dziesięciu lat pozostawał
pozbawiony możności widzenia.
Gdy po zabiegu dr. Resfielda tuziemiec nagle odzyskał całkowitą władzę
wzroku, rzucił się na kolana przed leka
.r zem, proklamują<: go ja.ko cudotwórcę
i świętego · człowieka.
ffin,d us wszakże nietylko cieripiał na
Wysiłki
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UlloSclanta ukraińscy
przaciw sowia tom·
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Sidi Mohammeda.
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kataraktę. Był także głuchy. Zaczął bła
gać lekar za, aby „zdjął mu" również głu
cho-tę. Napróżno dr. Resfield tłoma:czył

pacjentowi, iż moc j-ego tak daleko nie 1 C~Oil.Kowie chol'tl tinfaildzkiei?O i>O prżyf)yciu do Warszawy, złożyli tam
ai~ na lfOl>łe Nlemaoego żołnierza.
- - · ··
sięga. Hmdus oświadczył. że me ruszJ:'

wie.

•

Epidemja grypy w

.,.

Sfr. 3 '\
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Łodzi.

do nas z Niemiec
iei jest łagodny. Ep dem;a przywędrowała
Przebieg
.
.
.

.

Rozmowa" Expressu" z ławnikiem wydziału zdrowotnoś~i publicznej dr. Margolisem

-

l do~~·

L~ź, 14 czerwca.

Od kilku dni Łódź zalana jest gwattowną falą grypy; która · przybrała rozmiary wielkiej epidemn. O stopniu jej

nasilenia najdosadniej świadczy wiadomo_ść przyniesiona przez dzisiejsŻą „Re
publikę", że sama tylko kasa chorych
no~uie. obecnie ekoto· 1300 ,zac~orowań
dż1enme.

Ponieważ epidemja posiada przebieg

Gruźlica? - . _, :
.okresow o. Nie ctalej:- j~~{· pr~e~1·
~ Gruźlica jest klę~ką, która . nas
dz1es1ęcm laty, w r. 1918 m1el1smy JUZ
grypę w Polsce. Przebieg iej w owym- wciąż jeszcze trapi, 1 którą trudno jest _
czasie - był bardzo złośliwy i o wiele szybko· zwalczyć. Obecnie ' jednak przy I .
stępujemy- do skoordynowanej walki, I
groźnieiązy .od epidemii obec;iej.
- Jaki jest ogólny stań zdrąwotn.Y w której obok magistra u. '\Veźmie udział
kasa chory~h - i _robotniczy wydział wy,
Łodzi w tej chwili?
~h~w~n~a.. dzi.ec;ka. _Będ~ie to wojn~ na
gry
Prócz
dpb:.Y·.
- ~aog~ł. bar.dzq.
sm1erc l zycre.• „ konczy ·dr. MargQhs.
py - ządneJ mneJ ep1dęm11 mema. „
,
w '
www p
& & 'h*W± !MłłłllMhl'1
~ .

I

I
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nlezwYkle gwałtowny przedstawiciel
-!'Expressu" odwi,edzif lawnika wydziału
zdrowotności publiczrtej dr. Margolisa,
który udzielił nam w tej sprawie szereg
wysoce cennych wyjaśnień.
- Nasilenie . epidetrtjf- mówi dr.
Margolis - jest bardzo silne. W tej
chwili jednak, zaobse!Wować można
pewne odprężenie, ·gdyt natężenie tej
fali zwolna zaczyna słabnąć. .Epidemja
obecna, mimo swych rozmiarów, jest
jednak w przebiegu b. ł~godna i pod
względem, daleko. jej, na szcz' ęście do
pamiętnej epidemtt z roku 19181 Naogót
choroba ta wYStępuje bez poważniej. szych powikłań, wYP<l.dki jakichś komplikacji, które doś~ często grypa powo
duje, są obecnie tylko sporadyczne.
- Czy władze sanitarne wszczęły
Jakieś kroki zaradcze?
. - Dotychczas żadnych środków,
które mogłyby powstrzymać rozwój
0
grypy, niestety, nie znamy. Trudno so- Jali fuz (fo1111siiłiśmy s;imo]of ,J(rzyz· Pnfm.tn.ia - odbył g[ganlvczny IOf A-1dia'Yka
-Australja. Na zdjęc iu widzimy bohaterską załogę tej największej ekspedycil
bie również wytłomaczyć jej powsta- · lotniczej w dz ieiach świata. Sa to: kapitan SMITrri P. KLIN, pillOci. W. LYON,
nie. Zarazek grypy jest bardzo lotny i obserwator i JAMES WARNER. ra<ljotelegrafista. U DOŁU: Samolot .J(rayż
szybko się udziela. fala grypy co kilP'Ołudnia" przed startem.
ka lat przebiega przez calą Europę.
,Tym ra~em rozpoczęta sje ona, we Pran ,
ł
cji i biegnąc dalej wschód, -przeszła
1
.·
do punktu
pkurzl ez Niemcy,
t1
B.erłinie. Stąd dosta· minacyjnego
ta ·się do óPlski.
Epidemja grypy wYStępuje, jak wiao:--1

N•Ie b _y ' o •ask I•n·I• ,g ry

dochodząc

w

_w. hotelu „Mono.poi'' przy ulicy Zawadzkiej

Lódź, 14 -czerwca.
nied,zielę
będzie
W początkach lu.tego r. b. wielką
na zjeździe · śpiewaczym. sensację wzbudzifo w nas-zero mi1eście
: ',
wykiy~ie prze·z p·olicję olbrzynniej rze. Lódz, · 14 czerwca:
,
komo jaskini gry w · hotelu „MOl!lopol''
Jak śię' „Express" ,dowiaduje, .w nie- przy ul. Zawadzkiej 7. ·
Ciziele odbędzie , się w. Łodzi pierwszy
· W 'infoscie krązyty wówczas fanta-

w

zjazd polskich towarzystw śpiewaczych
Ziazd ten z uwagi na kolosalne znacze...
nie pieśni polskiej ·dla propagandy ducha narodowego.-' Fktiłtu ·ojczystego, bę
dzie ewenementem lmlturalnego życia
.
·
Ło<lzi.
Zjazd ten zaszczyci swoją . obecnoś
cią minister wyznań religijnych i oświe·
cenia publicznego dr. Dobrucki, który
·zabawi w Łodzi przez ·jeden dizeń. ·

styczne pogłoski . na ten temat. Mówiop,ó, ,że na .trzeciem piętrz,e hC>telu w
dwócfr pokojach zajmowanych przez
ni,e~~,ego J_óiefa Lasmana .
" co 'oo.c odbywały się orgie hazardu.
,że :w _spelunce tej zbie;a;lJ się pr~edstawi\:.i_eJ,e wszystkich sfer społecznych,
że przy zi.elonych stolikach . opętand
przez . demona , gry zasiadaLi zt·od;z.ieje,
paserrzy, kup.cy. bankowcy, urzędnicy,
a .nawet przemysłowcy.
_ ,· Wskutek tych daurych pewnej nocy
'"
M
. t- tl o - hofe1u „monopo1
- ·'-- w k-ro.czy1.4
po1IC',l<t
·
Lprreprowadzila·
. , , -~ szczegółową rewizję.

. c·1Bk..il\VB.·- . .
DrObl·azgł
-:-

W

.
ńlfos~kaniu Las.ma'tla zastano rzc-

'

w b. Kongresówce wyno•
szą

Jc:-1

21 mil j.

zł.

Lódź, 14 czerwca.
Jak'. się dowiadujemy, związek ziemian b. Kongresówki rozpisał ankietę w;
sprawie strat w zasiewach ozimych na
terenie b. Kongresówki. Na skutek teł
ankiety odpowiedzi nadesłało 989 mająt
ków, w których straty wynoszą blisko
21 milj. zł.
Ponieważ w ankiecie wzięła udział
tylko drobna część członków związku
ziemian, liczyć się trzeba z tem, że fak„
tyczne straty w samej tylko Kongre·
sówki na skutek nieurodzaju, są o wie.
le większe.
Straty w samej tylko pszenicy i ży.a
cie wynoszą 97 tys. kwintalów pszent.cy i 301 tys. kwintalów żyta.
Straty w okolicach Łodzi wynosz<\
około 30-35 procent.
1

lidzl1

się podział

Obradom przewodtnłczył wicepr&es
ł.ódz, 14 czerwca.
_
sądu p. Zaborowski, oskarżał prokura· "W cuikierni Grycendlera przy ulicy,
tor Kawczak.
Piotrkowskiei 62 zatrudniony był ~ pę.i
Lasmam do winy się nie przy·m at
Oskarżo-ny stwi.erdza, że mając żo- w.nego cza:su w cha-rakterze posługacz.a
zamieszkały
nę i czworo dzdeci wynajął dwa poko- niej<a!ki Feliks Siedlecki
przy- 111. Spa:ceroweł 16.
Je z kuchnią
przywo2Jił
Siedlecki bardzo często
dla własnego użytku.
Zameldowany nie był dlatego, że rząd- do cukierni wodę sodową w miedzainych
ca nie chdat wciągnąć do księg.i m.::1- balonach od Mojżesza Belfera ·z ulicy
·
dunkowej. łiotel „Monopol" nafoia!ł do W6chodniej 43.
Przed kilku dnia.roi po '\ryjŚciu Sied·
9-ciu właścideli . ruiewiadomo więc byfo do kogo należy się zwrócić w tej leckiego z fabryki wody sodowej, Belfer
spostrzegł bra:k jednego balcmi1.. '
.
sprawie.
podczas. re- , · Przypuszczając, że Siedlecki omylił
. ~rzewodn!czący:
w1 z~i zastan,o u oskairzonego w imes·z -. się, Belfer sprawdził u właściciela cukierni ilość przysłanych balonów i wów
.
.
kamu 15 ?5°b?·:·
c:as. okazał-0 się, że balonu tego_ Sredle<:
· Oskarz?nY ·,. fak: . . . ?
ki me dostarczvł Grycendlerow1.
•
Przew•• Coz .om tobilł · •
. ł .za
•.
w·Obee. powyzsze.go
11a moi
przyfęci:e
Urządziłem
Osk.:
. er z1o~
.cBlf
To byli
mieszkania.
nowego
tencie
meldowain1e w kom1sarjac1e, oskarzaJ.ąG
„
G „
. i
1
Siedleckiego o przyw·łaszczenie ba.fonu
ra1ismy w " 66 •
przyJac ee.
Do sprawy zawezwaino caly szereg wartości 120 złotych.
s'wiadków między i·ninymi również aresztowanych w m1eszkan1u Lasma:!la go-

<?zy

m-1

czy-wiście 15 osób, siedzących przy stośd.
le i .grających W karty.
św. Abrnmowicz wyjaśnia, ~e SP1'tZnaleziono dwie tal.ie kart. Jedną w
k:iieszeni nieiakiego Samuela Goldberga, kat Lasmama na ulicy i został zaprosz<Jny na 1')rzy3'ęc1'e. Gdy ntt"zv~zedl, zad:rug-ą. na ziemi.
ł'' ' " '
ł
·
·
Akt oskarżenia zarzucaJ Lasmainowi, stał już cztery osoby. Grali w „66" i pi-

1

_dyrekcjo
Teatru Miejskiego na r. · 19as/29.•

balon od wody sodowej
z fabryki p. Beli_era?

.
że specjalnie wynaj<ił dwa pokoje na li herbatę.
Mn1ej więcej to samo zeznaje reszt.a
dom gry i pobierał od g-ości ·wynagron-a wet bez
1„t·o'rzy bm..ali'
s'wi·ad·l\o'w. N'.l·,,,,
d:zenie
'
'-"J"
$ za :okal i św'aUo.
· tvf:i.erd·zono również. że Lasman n'.e p:,eniędzy.
Wfadystawa
Służąca Laismamów,
statnich pięter. Tak więc obłicży<: można „kysk" byt w 'hotelu zameMowany.
Mamrot. która stużyla u swych chleboPonadto pol'cia wvkry-ta
słońca na godzin.ę dzienme.
clJawców przez 11 miesi·ęcy z.e~n.ała, że
tylne drzwi
SYRENI SPit:W OSTRYG.
drzwi od strony podwórza ws:taw.ione
n.a
r>rnwad'zą1::.e
na,
Jeszcze ie<lna- piękna legenda została odar- w mi,~s1:ka:niu Las.ma
by~y
~ '
fa: ze ,vSlelkiei poe.zli... Uczeni, dokonyw,ują1Zy t PO:OWQrZe..
przed wprowadwniem się Lasmanów
pi·ętnastu os,)b
w Karolinie .Pó!m1cneJ d-0ś,wia<l-czeń z radjotele- I . · ,Z . ar.esztowa·nych
do mieszk::tnia.
grafei:i podmorskim, prz.ekonali . sie.- ~e -Spiew zwo]n-h:mo , od odpowi1ed:zialnoś.;:,i po
Po przeslucha·niu świadków 1 krótsyrem - .w ~a~dzo orygi~al~ym ryi~me ut_rzy - przeprow:a1d en 'u w~t ę pn eo-o dorho-dz.e-1
.•
. •
. .
. ".
~
.
.
·
.
many - 1stme,1e r.teczyw1fo1e, a-l e ze „pmnado~nami" są, niesteiy, tylko„. ostrygi, które 11La 1.4. skł a,rla! ac, ~~tv c1ę.rnr a~tu <; kJ.ei przeirr;ow1e pirokura:tora sąd ogfos1l
\".Yro:k. }<torego moc.ą Lasm<l!n został ~c~ore·„_nuc~ gą<lzina~t c~temi tęs kne melo- skar7Pll a na wfa'-' c:-;c1ela m·e.szkama
. l zefa Lasmar a. ktory w diniu wczorax- rn.e wmmony.
dJe. A .vięc, iak to byfo z Ulissesem?
·-- las .
szvm żasiadf-''na fawie oskarżonych.
·
·'

na sekundę. Na gmach Wollworth Building, maiący'm 231 metrów wysokości,
cień 'posuwa się od stóp- budynku do wierzchorka w cjągu 28 minut. Po zachodzie s!o!lca oświetla oii-0 jeszcze przez póf godziny ókąa o-

szybkością 15 cm.

Bolesław Gorczyński objął

Olbrzymia straty
w zasiewach.

Wlaśc1cial m1eszkon1a urzqdz1/ przviqcu~
i zaprosił zna1omych .n a kolac1q.

Plin. Dobrucki w faodzi

S' OŃCy;: A D°'APACTP 1'1TCIB...
-«.... m~ n.
~·
.... ·
...
·Architekci amerykańscy zrobili ostatnio dość
c!ekawe spost~eżenie~- ofu mieszkańey najwyż..
szych pięter drap~~ ,fhrnur w New-Yorku kop:ystają oodzienie z jednej dodatkowej godziny
s?ońca. Gdy słońce znika za wzniesieniami~ po~ożonemi na zachód ·od rzeKi Hudson, ' WYraźny
cień zą.rysowuie się na frontach domów, zwróco-11Ych ku zachodowi~ Cleń ten wznosi się z

P.

niaszcz,śUwy wypadek
na dworcu Kaliskim. ·

Łódź, 14 czerwca.
W dniu wc2joraj·szym na stacji ŁódźKaliska zdarzył się :nieszczęśliwy wwa
_,_ Iecze·
·
k tor.ego
_i_
d ek ' wsku
u Ie.gł pUKa.
. te.K
niu pracownik kolejowy Andrzej Soko·
łowski, zamieszikały przy ul. L·esz,nt, 30,
W czasie spinania wa-gonów So-koło wsiki poślizgnął się i upadł między szyny. Tylko dzięki pr~rtomności umysłu
maszynisty, który wstrzymał raptO'Wttllie
l<llkomotywę, unilknięto -wypa·d ku prze·
.
iechania.
Zawe2'1Wany lekar~ po-gotowia skon·
ł
il
ł
stafowa s' ne pot U·C.Zenie nóg powyżej
kO'lan i odw.iózł Sokoł9wskieg-0 d-o domu.

•

Kłótnie

i b6iki

w paryskim teatrze

„Avenue".
podczas premjery sztuki
Strindberga.
'Jest~ Już taka duża. a ciągle się
r>awisz z. tymi chłopczykami...
- Tak... Bo im jestem starsza tern
więcej ich kocham ..•
Tr -

Żona kupiła

mi na urodziny pudło cygar, których nie mogę palić... Każ
jest gorsze od poprzedniego...
- W takim razie przełóż pan te ze spodu na wierzch i będzie pan miał
coraz lepsze.„
-

de

następne

Nowe telef ooy w -Polsce
będą

VJ sklB.PBGh

zbudowane za 10 lat.

Poitsb. sieć telefonie.zna,
ia:ko na- Zbąszy.niem, Rad.om.iem - Krakowem,
dziemina _Podlega nader częstym, szkodli Białymstokiem - Wiline~. Lublinem wym wpływom pogody, a wi~c opadów, Korcem itd. Ogółem założonych będzie

łódzkich.

pu:rz itp.
Puamcherowa: wchodzi do składu
Cała ta sieć powiona być zastąpiOlfta
~ manufakturą ~ zwraca się dlo spr.Le- siecią bblów podziemnych. W tym celu
~wcy:
ministerstwo poczt przewiduje budowę
- Jakiś towar w ~ratki...
siedmiu najważnied:szych magistrali ka: - Może być wpeli!na ?. .-. ut.a blowrch, które będą wychodziły protprud!awca.
mienisto z Warszawy, a :ponadto jednej
: - Pow pan.
poprzecznej: z Katowic do Lwowa przez
r Sprzedawca ściąga z pdlki WI"eliką Kraków.
belę itowairu i rozkłada ją na ladróe.
Projektowana sieć kablowa będzie
.:::- Te kratk:i są za mate.„ Nie ma łączyła stolicę z Łodzią - Katowicami
Chwzynem, Bydgoszczą _. Gdynią,
pan trochę większych? •.•
! ,....;. Wdę.ksze? ..• Broszę baird:zo.„
i - Sµrzedaiwca ściąga drugą belę.
,_Ale nie Liila .•• Może są czerwone?
Włoz· ył
-- Czerwone? .•. Proszę bard20„.
·i

3.378 kim. linji.
Budowa kabli

będzie

·

uw74lędniała

m.jnowsze .zdobycze teclmicme w tei
dziedzinie.
Aby usprawnić ikomu.nlkatję telefonfozną nrietyłko z zagramcą lecz i z odległem.i województwami ma być 2'budo·
wa.nvch 40 stacji wzmacniających.
:Wykona.cie powyższego
programu
oibliczone jest na 8 - 10 lat. Koszt bud,owy wyniesie około 150 miljunów rł.

w usta nabo'J·

Sprzedawca ściąga trzecią belę.
- Ta, to mi się podoba, ale żeby był

lepszy gatunek„.
, 1epsz__ym
bardzo.„

"'-'-·?•••

w.

Spr.zediawca

gaL1.11111A·u

i

podpalił lont.
u
Cl~otnie,
M
zk żKarow ce. 14 czerwca. ta, n.ola'tl!ko stirzcl_il do ni-ei
,..:_ iabsfuc o ary w.powitecike Rybni- r3Jlliąc ją dężko w głowę. poczem
Cn.tl!lu
Y1o wczoraj w.iuow.nitą rwawe- zbiegł. Za clnvj1lę w domu Kolanki rozi

n..

c-ll oszę

ściąga czwartą belę...

, Na ładzie łeży już pi1 ęć .•. sześć.„ si:e- go dramatu, wyiniiklego na tle ni·eporo- legł się straszny hwk. Oto Kolanko po
~
....t.-: • ć
· '-' · · bel zumień Pomiędzy- właściciel1em dornu popełniooiiu zbrodni wbiegł. na strych,
~em..• ~esie ..• pięvuaSClle
S . •
K 1 ~k

iBrzy dw!f<]:zi~stęj beld patl!i Pucma~erowa zdecydowała się w.reszcie.
- Proszę mi dać te piierwszą, któł'A pokazał mi p.an na poc~tku.~.
. Sprnedawaa pr;zewra~ wszystko i
ocie.rając pot z czoła, .wyoiąga pierwszą
bełę

! py.ta::

„_

.a;_.......

11.-

?

~....

No.

-~~~k... ,.i,~e la~?el:>a

~~ ~ ę

-

d.

tan11stawem _o anJl\o. a Io at:orem Alo.fzym Kwiatonfom. Zatarg ten doProwa·
diziił do rozprawy sądowej o obrazę
czci. Oskar?&ny Kolanko proces przegrat.
~ PQwrooie z sądu Ko~ko wtargnął do mresz.kanła KwJatonia i strzelił do niiego z rewolweru, raniąc go ,;i'ę"lro
h
h Ked
.
K '
.

M

U11a.

~~a :U~iroW: .lre~~to.:Ćt~:

na

· ; ' • '. ,._

włożył

sobie d'O ust nabój wybuchowy i podpaUI loot. Za kiiłka sekund na-·
bó.ł eksPtodował ze strasznym huikiem. końca.
Spokój ten osiągnięto jedynie dzię'kl
Siła wybuchu byla tak wielka, że
m•etylko rozerwała głowę szaleńca, ale policji, . ttbecncj już przez cały czas na
i wywaila wJelką część dachu. Kw.ia- widowui ••~
łoń walczy ze śmiierc~ Kwiatoniową
zaś prawdoPQdobnie lekarze utreymają
~
TUTR MIEJSKI..
przy ż:vcm.
~ po cena~h naini.mych (od 50 gmszy Cle •
azł.) po raz ostatni w sezonit1 „Swięto kwitnie1

• t t o••• or·.der
~Sklepie z matedalami pi~m,enae- Proces ·z mag1s ra em .
Jakllś starszy jegomość prosi o wie·'
je!St mitrwalsze.„ - o-

cm.:_PI.f!°"próro

·~

I

,

Obywatel, który nie da ie

~cza sprzeda_w~.-:-; Ono kosz.wie
Wiede6 posiadł przywilej nadawania.
moze ~rosz~ę dr~~l mz HJ.ne, . al7 ręc:'..ę orderu, za szczególne zasługi dla miaparuJ. ze
JeS.t p1.oro. na cale zycre...
st.a.
.4-... lr,: ~- •
.:,
ś
- W ~u raz1e po~az m.i van OO
Było to w Austrii bMdzo cenione od
itań:szeg-0 oświadcz.a ktijent ~ Ja mac~en:ie i kawalerzy „orderu Salwato..
jUż mam 65 lat...
.
ra.'' wy~o. cenili swoją odznakę.
r.~
W roku 1918 .burmistrz miasta Wie·
Ml budce z wod~ srnfową So(fuwase-- dnfa ~adał order Salwatora mejakiemii
·n. jest również lód na sprzedaż
Rudolfowi Ra.kusa.nowi.'
.
.
: .
,
Zasłużony obywatel otrzymał pię'k.n}
iWczara.1 wchodzt do budk.t Ja.kas d I
.
od
.ł
·
służąca ~ prosi o kawał lodu. Sodowa- Y'P ~ wraz z 1lsłem
mag~tra u wie
er daj . . . ~k br l
deńsk1ego, donoszą<:ym mu, 1z o-dznaikę
8
e JeJ WJe' ą Y ę. .
. ?
pr.ześle później kancelaria miejska.
- Ile :Qlacę za wYPOZYCUIJ.le . , Udekorowany obywatel cz~ał cier·
f)yta służąca
. . l t d . . ć
J k._;?
W
.
.. ?
p1:iwie · a
ziesię •

to

, . -: . a_ iv · ··:

dz1m

•

S'lę właśc1Ctel

y.pozyczeme ·••
budkt.

........, N!), tak... - odpowiaid'a służąca
·· -,paim· m~1· mre
·. ć ka·
• k I<>du
,- M?Ja
. Wad~

m nu~

a jak się root.op1 .t o go paw

~ócimy.„

I(.

K.

-~

Sensacje teatralne Berlina.
!Teatr Reinhardta w Berlinie wysta-.!!•
•
t--!n ·
M ary ·Du
;wu sensacy;i:n.ą sz uJAę ,,;rnnces
~a:n„. :W sztuce tej .scena zamienia. się na
saię posiedzeń ·ł:rybuna!u, a i-O'le sędziów
pr:zy<Sięgłych .i aii1dytorłum obejmuje pubUczność. Główną !l"ołę ko1biecą gra słl1J'
na a.'ktorlta Lude Maruiheint iDuzem po„
wodzeniem cieszy się tez w Berlinie sztu
lka Shipman.a ,,.zbro&ttla". ame.rybński
me:lodramat o szla-chetnym złoczyńcy i
~ych llbrodnianach.
,1

ł~·~

się

• nabić w

karafkę".

lle razy ubierał się w czarny paradny su:r::dut, tyle razy gniewało go, iż mu„
si się zadowolić tylko wstątką orderow"
-t
i nie może zawiesić
samego otdęru.
Kilkakrotnie zwracał się do magu~ka.tti
z przy.pom.nienient,
aby mu przysła!l()
order, lecz zbywano g~ odpow~
wymijającemi.
.
Wteszcie rozgniewany wniósł ąpra:wę
sądową domagając się s-ta.nowczo alb6
d
'
ki .
~.
or ero,, a1bo ta . e1 sumy, za ~tórą mógłby oobte spraw~'Ć autentyczny order.

~~~

Jutiro, w l>łlłtek, po tych sat11ych cenach 9'
statn!e w sezonie p,owtórzenłe ,.Kzedowero k~.

l•"·

WYSTEPY STEFANA JARACZA.

w sobotę rozpoczyna występy na nasze! scee.

nie jeden z najznakomitszych ws-pólczesnych aktorów polskich, Stefan Jarac.t.

Wystawiona będzie k~ecUa De Mers•a i
Caillavet'a „Romans pana kasjera" z Jaraczem
w PoPisowej roli kasiera bankowego.
Partnerkami gościa będą. pacie: Jatrlna Mor„
ska i Ela Dziewońska. .z meżczyzn w.: BrodI!iiewicz, Chodecki, Damieckl, Fabisi*· Klisze.wski
i Winaweir.

I

..RYfERZ BEZ SKfY„

. Józef. Płłsudsłd:
•_•
Dz1s1a.i premxira htstoryczne1 oimw.1e§c1 !Y•
moteusza Ortyma "Rycerz bez skaizy" (Jmef
Piłsudski) z udział
. em Maryli Korskiei, L. Krze.
.. .

mieńskiego, D. Damięckiego, Z. Borkawskieg~

Ma.gistra.t wiedeński pr.1 egrał Tut M.. Hal~c~a. G. Cybulskiego,. Pawe~ka Dudz~dsprawę w dwu mstancja<:h i bęchie zmu- sk1egQ i lll!JYch oraz ~ta.tysto-y;, choru i ork1e·
SZO'DY

•

wywiąza

ć

•

Slę

•
z przyrzeczenia..

Ta 1· em n• cze zn·•• k n •. ę c1· e
lekar_za

W ubiegłą sobotę w paryskim łea•
trze Avenu odbyła się premiera sztuki
genjalnego Strindberga p. t. „Gra snów•
Wielki dramaturg szwedzki, ponury
pesymista, jest naogól obcy lekkiej, na.:
cechowanej rad.ością życia psychice
francuskiej, to też Paryż w bardzo niewielkim stopniu zna dzieła tego myśli
ciela. Wielu sztuk jego nie grano jeszcze nigdy we f rancji, również „Gra
snów" ujrzała teraz dopiero po raz pier
wszy światło ramp w Paryżu.
Eksperyment nie udał się, chociat
sztukę wy.stawiono z niebywałym na-;
kładem pracy i staran. ności. Paryska
publiczność zanadto . przywykła do pa.:
trzenia na teatr jako na instytucję, poświęconą wYfącznie zabawie, to też wo
bee mistycznych, głęboko fifozoficznych
WyWodów szwedzkiego dramaturga wy
kazaf a · absolutną niechęć i niezrozumie
nie. Równiet sposób wystawienia sztuki przez świetnego reżysera teatru
Avenue, p. Art eau, nie przypadł snać widzom do gustu. t() 1eż już na 1~-: .:zątku
pierwszego aktu roległy się krzyki I
gwizdanie.Obecni na widowni liczni wielbiciele
Strindberga uważ.ali sobie za obowią
zek zaprotestować przeciwko takiemu
znieważaniu genjusza 1 gdzieniegdzie
wybuchły kłótnie i bójki. Jeszcze gorzej
dzialo się podczas drugiego aktu, bowiem tajemnicza jakaś ręka nagle zgasiła elektryczność na scenie i na wi·
downi. Wszczęty się nfebyWate balasy
i bójki, którYm kres położyła dapiero
- zawezwana policja.
Wyprowadzono z teatru kilkunasttt
najzawziętszych awanturników i - po
godzinnej przerwie - przedstawienie
mogło odbyć się już bez incydentów de

niemieckie~o,

wvznawcy Buddy.

Niezwykłe wrażenie w Berliń.ie wy- ŁO!r buddyjski w północnej
Itałji, leci.
W<>łało tajemnicze z.nilcn.ięcie dr. Dahl- przeszkodziła wojna światowa.
ke, słynnego homęopaty,
który prze2
Dopiero w roku 1918 urzeczywistnił

kilkanaście lat uważany był w s~rokicll swój plan, kupił w Berlinie dom i urzą.
kołach za proroka i genjusza.
dził go na sposób klasztorny. Gorliwy
Dr. .Dah11b
ł · t tn'
·
'
ł
L!t.L
llKe .Y liS o 1e tt'lezwy.K ą o- m.i··S·Jonarz bu ddyzmu zgromad Zl·1 llU.llK.USet

sobi:stośdą. Po ukończeniu studiów me- wyznawców, załofył

w Niemczech byddycmych w Niemczech wyjec'1a1
do dyjską gminę wyznanfową i bezintere:so
lndji i tak się przej.ął nauką Buddy, iż wnie leczył ludzi według recept kapławstąpił do buddyjskiego klasztoru.
nów indyjskich i cejlońskich.
Przez wiele lat pęd.ził życie w kon·
I nagle przepadł ibez wieści.
templacji. a wreszcie zdecydował się po
:Pomimo uruchomienia. całego aparawrócić do Europy jaiko misjonarz buddyj tu po-licyjnego me Mola.oo odnaleźć śJ.a..
ski.
dów.
\f roku 1914 U&iłował założyć klasz-

stry. l3ed:z:1e to przepiękne wid•QWisko, przygotowane z pietyzmem i nakładem pracy, stoją.ce
na wysokim po.:z:iotirie artystycznym. Na dzisieJ.
siej prernl,erze będą o-hecni przedstawiciele
wlacl~ rządowych, komunalJiych, prasy, wojska.
w?adz sz~ol11ycb.
Prawie wszystkie bilety sa rozsprzedane.
Pozostałe do nabyoia w ką$ie zamaiwiań Coukiernia 0ostomskiego).
Ceny miejsc nainiższ:e.
_
Jątro o 5 Po Pot. powtórzenie premJery.
TEATR KAMERALNY.
Dzi~. w czwartek, ostatnie w sezonie powt6·
rze1tie „Codzien.nie o 5-ej" z Szubertem i Zniczem po cenach zniżonych.
Jutro, w pią.tek, premiera fa:rsy a:merykań•
sklei
„Jutro Pogoda" z Stefanią Jarkowską i Mrcharem Zniczem w popisowych rolach komiczny-cli.

TEATR POPULARNY.
Operetka w 3-ch aktach „OeJs.za" graną bę.
dzie w bieżącym tygodniu do piątku włącznie.

TEATR POPULARNY W SALI OEYERA.
nadchodzą.ca sobotę, niedzielę i ponie<lzla·
tek grana będtie na naszej dnlgięJ s-cenie P.OPU•
lame.f OJ>etetk• „Oejs.q,''•
W

,
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pol•kl

Valenłlno

DOLLY DOVIS ptłnapikanterfi
R• KLEIN• ROGGER wy
znakomity artysta fllmoe
paryżanka
następca Jaoingsa

KA B A R ET
t. I I
''
li) Szampańska
tryskająca werwą
P1·ęc1·u 01·co' \V ,. Córe·czkat'
t.

W

dramacie p

•

farsa,

budzająca każdego

W rolach

Dzlł

i dni następnych!
Wielki podw6jny program.

Dumny markiz szantałowany przez karjerowicza.„
Ch~wy zaszczytów i blasków parweniusz ulega uczu·
ciu miłości.„ Tragiczna pieczęć milc~enia. rozstrzy~•
losy bobatera.„ Za pieniądze szczęśCla nie kupisz'"

połęinym

Początek seansów

0

i humorem, po-

widza do huraganu

gł.: Betty Bronson,

Istnieją nietylko ŁTagedje, ale i ko„ teństwem, gdyby nie nowe, tajęmnicz~

medje spit·ytystyczno • okultystyczne, ~ zdarzenie.

Profesor siedział w swym ga·b inecie
pogrążony w pracy, naraz be.z najmniej-

~r~: o~~!c~ i
0

zapragnęli

Luiza Dresser, Ford Sterling i lnni.

przeżywał podróżnik duński Rasmussen.

Podróżnik duński i ·b adacz polarnych fa.d, prosząc ją, aby zechciała zes~ PO•
okołic, Knud Rasmussen, opowiedział w siłek.
jednym z norweskich dzienników niezU schyłku trzeciego dnia !Uderzył tlU
wytkłe przeżycia w Grenlandji w czasie oroblirwy wid<>k.
ostatnie1• podruży.
Na brzegu
ogromne
.el_,_
t lodowca
tł
"el leżało
b
.1. ł
0
- Pewnego dn:ia - p1'sze Rasm••„.
...., ci. ~ mar
b ł we6o
· wu. ory
-..J a,
dzik'a hW.li.O ·o

·k a wos'.K<>,,_
sze1· .przyczyny spa dł a z b"1ur.
1•
f
g
-t
--·
'
ł
d
wa 1 u•.JIUl.n.,a 1 rozs rz~a a Slę lja ro b
ne kawałki.
.
sen - skończyły się zupełri:ie nasze zaZłe prze~zucie ogarnęło .duszę pro- pasy żywności.
f esora. P osp1eszył na poczt ę, ł yrys ł a ł d. e
N1·e pozl'ostało
w;ęc
...:c
l·..... ego J·„~·
v
~
...
„..,
' aiK
.
·ę na polowam'e.
yt
ej
dr
Ok
wybrac
81
p~z~ z zap aniem o z owie 1asno
1
Mizzi. Miz .
łal
Dwa dni błądziłem wraz z 4-ma eski
Zl umar
mosami po śnieżnej pustyni, nie natrafiw
U~rła. jednak tylko dla niego, po: szy ~igdzie :na ślad jakiegokolwiek zwie
łlle\Vaz wyiechała z bogatym amerykru:u rzęc1a.
nem na drugą pótkulę, a profesorowi ka
Eskimosi n.ie wróżyli nic dobrego i
zała się piękniie kłaniać.
poczęli si ęmodlić do !;gin.i lodów Sule-

sYm- .

Słynny matematyk wyje.Zd.ta na koa

tt

Straszne chwile pod biegunem

Była ona ściśle sprzęgnięta z życiem ta~cerki, Mizzi.

ny.

p.

godz. 4 i pół, w soboty, niedziele i święta o godz. 1-ej.
Ceny mie;sc w niedziele, §wl~ła I •oboty od 50 Ili'
Orkiestra pod dyr. p. R. KANTORA.

Tajemnicza figurka woskowa
do ta:kich należy przeżycie pewnego pro
fes<>ra hamburskiego, znakomitego ma..
tematyka, k tóry d o n.ie dawna był z.up.e ł ·
~-!
....!_,_
nym, Jeszcze
scept yiuem
wob ee •w~
na<łpriyrodzonych.
·
W ~acowni profesora V. stała od
1'.
d
dłuższego cz.a.su woskowa figurka, prze
stawiająca łaincerkę 0 jasnych Iokach i
różowej twarzy.
. Pewnego dnia zauważył profesor iż
na podstawie figurynki znajduje się
hol astrologiczny planety Wenus i znak
ZO<ijaiku przedstawiający wagi
To ~ofog. Zaczyna się akt pierw·

śmiechu

I

cYDIZm
• POrUCZDI•ka DIBmlBG
• • k•
IBUO.

dyskusjach
uczeni panowie nieco rozrywki,
Udali
pamiętniki
się więc do wesołego kabaretu.
Nagle„. cud!
iZnany dowódca oddziaław szturmoPirofesor ujrzał na scen.ie tancerkę, wych, które w czasie ostatniej wojny o·
liropla w !kroplę podobną do woskowej perowały na naszem pograniczu zachod
figurynki.
niem, por. Roshach,
rozpoczął druk
Zainteresowany tem zjawiskiem, za- swych pamiętników w ,,Deutsche Illu~ad
znajomość z tancerką, a gdy eię s.tnierte Ztg.".
oowiedział o dacie jej urodzenia, ,z,clu:Wobec otrzymania wiadomości ód
mienie profesora me miało granic.
komendanta Grudziądza, że musi sam
Data urodzin zgadzała się z wyryte- „wystarać'' się o żołd dla swych żołniemi ona podstawie figurynki maikami zod- rzy, pan porucznik rozesłał swe oddziajaku.
ly do miasteczek polskich na rabunek
Z tej dziwnej zbietn~ci wynikł.a go- kas miejskich. Pozatem poszczegóti.ne gru
rą-ca miłość.
py Rosbaclta eprzedawały
:bołnier.zom
· I byłaby :na.pewno sko:Aczyła .ię mał polskim
ka:rab:iny mauynowe, aby w

Pisze

o tem, .1·ak

rabował

polaków.

chwilę później przybyć w przewaiającej sile i odebrać je z powrotem.

Poza t001i cynicznemi, rewelacjami
wiadome jest, ze Rosbach napadał popro.stu na bogate dwory na Pomorzu, a
dla zatuszowania swej zbrodniczej ciziałalności, ares.zfował mych polaków, ka
tował i głodził
:zarzu~ając im napady
prze.z siebie wykonywa.ne.
Oto są w drob.nei cząstce „pamiętiiiki'' ni-emieokieg.o rycerza, podawane z
bezprzykładnym cynizmem do wiadomo
ści świata.

mego ze re a Się grom<:Na
ic %Wle
rzątB. ł0 t
h b' ł h .
Y · am 10 ogromnyc
· ia yc
me„
dź . ..:i_: • 19
'ał h
1arny
eh
W:leULI
l
wsparu
yc
po
lisów.
Dzikie bestje
wcale nie przeraz.iły
się ludzi, uważając nu prawdopodobnie
za przyszłych WiS}>ółtowarzyszy; biesia„
dy.
·Zmierzyłem i strzeliłui.
HUik strzału nie spłoszył zwler~t.
Wprawdzie padł martwy
~eden ·biał'r,
niedźwiedź, ale ibestje illie zwróciły: na
10

ar.u~ kze~

w;:tzelilem pd raz
i
kładąc trupem wspaniałego &a i młode·
go niedźwiadka.
Za piątym dopiero skzałem zwierzę.
ta zrozumiały, iż grozi im niebe.zipieczeA
stwo. Z głu~hym rykiem skryły: się za !o
d-ow·emi skałami.
•i
Dopiero wtedy uprzytomniłem sobie
niebe.z;pi.eczeństwo, na jakie byliśmy 118•
razeni
),
Nie zostałab'y z nas a.ni jedna k-Osfka
gdyby zwi~zęta polarne :wzięly; tnaS za
swych wrog6w.
&kimosi wierzyli ~więcle, iż Wi l:i'°'
f!aty łup przysłała -,C!am 4obra bogini Su.lefad.

I

•

r

-„

- Dobranoc„. Nie lubię, gdy jesteś
Chcąc·nie-chcąc wyciągnął z Sldf~
taki tajemniczy...
buteleczkę wina i dwie szkla1;k.L Zasie
- Dóbranoc ... dobranoc...
KAMll DENIS.
dli przy stole i Pakuła pierwsz~ w~chY,
Anna więcej już nie nalegafa i udała 1ił szklankę.
się do przyległego pokoju zdziwiona
Michał był zdJl!5zany. Widać było Po
ogromnie opryskliwem zachowaniem •tim, że drogę z willi do hotelu prze„
się męża.
biegł jednym tchem. W ręk'l trzymał
Sensacyjna powieść z życia powojennej młodzidy.
Pakuła nie przestawał spacerować po jakiś woreczek, który odniósł do kuchni
M
OCXXXJOO
• tjC J pokoju. Od czasu do czasu zatrzymy- i zamknął .za sobą szczelnie drzwi.
wał się na chwilę i wzruszał ramionami
Pakula przyglądał się z widkiem
25)
jakgdyby chciał od siebie odpędzić zle zdziwieniem.
Gdy na podwórzu· ukazaU sie księża
- Wróćmy.„ - zaproponował ge- myśli.
- Ani słowa!.. -- szepłt.\ł Michał„
wszystko nagle przycichło.
nerat, nie chcąc przeciągać smutnej ( ' Zajrzał przez okno na drogę. Padał siadając przy stole. - Potem panu wszv,
Dziesięć osób z pośród najbliższego chwili.
drobny kapuśniaczek.
stko opowiem... Ufff.... A to się zmaotoczenia księcia wzięło na swe barki
Książę i Kazimierz nie ruszali się z
Usiadł przy stole i znowu pogrążył charem ....
trumnę. Książę byl blady i zmęczony. miejsca. Generał wziął ich pod rę.kę i się w zadumie.
W tej chwili ktoś mocno zapukłl~ ·do
W ciągu jednej doby człowiek ten posta niemal przemocą odciągnął od grobu.
Raz już ominął tak świetną okazję. drzwi i rozległ się jakiś męski głos.
rzal się o dziesięć lat.
Wyszli z cmentarza. Za nimi kroczył Tetaz nie powinien niczego się obawiać
- Otworzyć! - rozkazywał ktoś
Kondukt pogrzebowY ruszył w stro- Pakuła.
Tak, lecz wtedy był zupełnie spokojny, za drzwiami.
nę cmentarza i zatrzymał się przed kaChmury na niebie stawały się co- a teraz ... Na samą myśl o tern ciarki
- To jest głos przodownika! ...
pliczką, gdzie odprawiona została msza raz cięższe.
·
przebiegały mu po ciele!...
szepnął przerażony Pakuła.
ialobna za duszę zmarłej Jadwigi.
Przed wieczorem lunął deszcz...
Próbował rozpatrzyć tę sprawę roz- Tak to on - odparł cicho Michał
Przed bramą cmentarną czekał Pasądnie. Wystarczy przecież tylko po- - otwórz pan!
kuła, a widząc zbliżający sie kondukt,
ROZDZIAŁ XVII.
wziąć ostateczną decyzję a stanie się
Pakuła otworzył drzwi.
~tworzył naoścież wrota.
PRZED PóLNOCĄ.
posiadaczem pięćd~iesięciu tysięcy złoDo pokoju wszedł przodownik i poił
.
Kondukt zatrzymał się przed groZegar wybił godzinę dziesiątą. Anna tych! I bez najmniejszego ryzyka!.. cjant.
- Aaa!... Pan przodownik! ... - za4
bem księżny Bugajskiej. Pakula na da· drzemiąca na krześle, ocknęła się nagle Czekał przecież na podobną okazję!...
ny przez generała znak począł rozko·
Lecz trzeba było działać i to wyda- wołał Michał, udawając mile zdziwi.opywać ziemię.
- Dziesiąta godzina!... Robercie, wało
mu się czemć okropnem!
nego. Prosimy, prosimy!. ..
Wśród tłumu rozległy się ciche czas już pójść spać! •••
Nie chodziło w tym wypadku o zw}'
Przodownik rozejrzał się dokoła.
łkania.
- Nie pójdę ... - odparł opryskliwie kią kradzież. Na to zgadziłby się bez
- Czy panowie są tu sami? ...
Trumnę spuszczono do grobu.
Pakuła, spacerując w zamyśleniu po po wahania. Ale to już było świc:tol:radz·
- Jak pan widzi... - odparł Michał.
Książę nacbylit się i pierwszy rzucił koju.
two. Okraść człowieka to głupstwo, ale Zasiedzieliśmy się troszkę i popijamY,
garść ziemi na zwłoki córki. Kazimierz
- O czem ty tak ciągle myślisz, co? okraść trupa?...
winko .... Może tak panowie z nami wyuczynił to samo.
- To moja sprawa ...
Wybila jedenasta godzina. Paku~a piją, co? ... Panie Robercie, jeszcze dwie
Zakopaniem grobu zajął się Pakuła.
- Od chwili, gdy wróciłeś z pogrze 0trząsnąt się.
szklanki! „.
Kopiec przyklepał łopatą i rozłożył na bu, zmieniłeś się do tego stopnia, że
Najwyższy czas. Wokół wszysrko
- DziękuiQ panu ... - odparł suronim wszystkie kwiaty i wieńce.
wcale cię nie poznaję... Nawet obiadu spało.
wym głosem przodownik.
Tłum począł się powoli rozchodzić. nie tknęłeś, gadaj, co ci jest?„
Skier ~wał kroki w stronę drzwi.
Pakuła przyniósł szklanki.
Przy grobie pozostali tylko książę, - - Nie ..•
Nagle - cofnął się.
- Czy panowie przed chwilą nie
generał i Kazimierz. Pakuła czekał w
- Pójdziesz nareszcie spać, czy nie?
Ktoś wszedł do pokoju.
słyszeli tu żadnego hałasu? ...
bocznej alei.
- Nie.
To był Michał.
Pakuła spojrzał ukradkiem na Mi·
Stefy nie było na pogrzebie.
tru- Jak chcesz ••. A ja jestem zmęczo- Dc.·bry wieczór panu„. - rzekł chała.
dem udało się ją namówić, by została
na i położę się.„
służący księcia.
- Nie.„ Nic nie sh~zeliśmy - od•
domu. ~ekarze nie pozwolili jej opuszAnna wyciągnęła się, ziewnęła i rzu
- Djabli go nadali ..• - pomyś1a? Rolparł spokojnie Michał. - Bo co się
czać łózka.
ciła meżowi na pożemanie:
bert..
stało?..,.
,D.c.n.)••

Naszyinik trupa.
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SPLENDID

program!
podwó:ny
Wielki
Pierwszy europejski fllm CECILA B. de MILLA.

po raz ostatni!

GRZES ZNICA

I)

DRAMAT

W rolach

głów.:

ELZBIETA

PltłAJEFF,

WSPóŁCZESNY.

HANS MIRE"DORF i ANGELO FERRARI.

Przepych życia wielkoświatowego i ponura· cisza murów klasztoru. Film o olśniewających efektach kinowych. Szczeble karjery pięknej kelnerki.

li)

Czerwo ny Pirat
Oszołamiające

W roli

przygody nowoczesnego

tytułowej

Reichswehra
marzy. o woiniB.

rycerza."

· R O D I a . R O Q U E.

Wspaniała, pełna olśniewających

·Początek

„błędnego

efektów groteska.

Szalony rozmach inscenizacji.

seansów o godz.. 4.30 ·po
.

Znaka1r11ty lttorat francuski w Po/sca.

poł.
'

I

Miljoner w ciągu jednej

nocy.

Tak twierdzi pismo
niemieckie.
Z ierlina donoszą:
Pacyfistyczne pism.o ,)lme Niemcy,;
·(Die Andere Deutschland) wskazuje, w
związku z aferą fosgooową w HambUTgu., na potrzebę wprowadzenia ikontroll
Ligi Narodów w Niemaech, twierdząc,
że Re:ichwehra: niemieckf. preyg.otowuje
się do nowej wojny.
Na dowód teg-0 pismo przytacza. cały szereg faktów. a więc: rząd Cu:na w ~.
;1922 i 1923 pod-czas okupacji Zagłębia
Ruhry zamówił dużą ilość gazów troją„
cych w tejże fabryce Stolzenb~ga, za.pe
wne cdem usunięcia francuzów z Za.głę
b:ia Ruhry przy pomocy gazów. ,Pismo
podkreśla cynizm rządu n.iem1eckiego1
iktórego przedstawiciel w Lidze Naro„
dów hr. Bernsdorif w tym samym czasie
występował w. Genewie przeciwko wojo.ie gazowej.
Dalej pismo stwierdza, :!e firma Stoltenberg załofył.a. za. wiedzą Reichswehry
fabrykę gazów trujących w Rosji.
Prasa naqonalistyczna d<Ytknię.ta d()
fyweg-0 takiem dezawuowaniem tatnvch
zbrojeń niemiac'kich, nazywają pu:blitiację tę "denuncjacją i zdradą stanu".
Olm'eślenie „denuncjacja'' potwierdza
tylko prawdziwość cytowanych powyżej
faktów, gdyż dentmcjować można ·tylk!:>
.
fakty istnieją-ce.

ZWJcfęstwo
nołci

1łekfrycz

wa Prancil.

Ostatnią wioską we Francji, iktóra
wprowadziła u siebie używanie światła

elektrycznego jest Poleymieux, miejsce
rodzinne słynnego wynalazcy w dziedz1
nie elektryczności - Ampere'a.
Przed kilku dniami zabłysły w Pole-,
mieux po raz pie<rwszy żarówki elektry
czne, a nie'ZW'ykły ten dla mieszkańców
wypaddc zbiegł się z uroczy~ią urządzo
ną na cześć znakomitego wynalazcy.

Dotąd jeszcze stoi w wi<>sce dom, w
urodził się Ampere.
Domek ten jes.t · obecnie własnością
słynnej firmy amerykańskiej, braci Behn

'.itórym

którzy dorobili się na elektrycz;ności og
romnej fortuny.
Wioska rodzinna Ampere'a, aż do ro
ku bieżącego używała oświetlenia .nafto
wego i dopiero nieomal pod przymusem
wprowadziła eleildryczność, nad które;
do źyci<t
zbadaniem i zastosowaniem
praktycznego tak ogromne zasłu~i poło
tył Ampere.

73-letni furman z Królewca·
ROBERT JAHRMARKT
otrzymał spadek ·w wysokości 4 mlłlo.

W ·Warsz;aw.fe ba:wI p. BOUTERSON, autor znanych studiów Bulzam. ·Na nów dolarów. ,,Drobną" te sumke zosta.
zdjęciu widZ1lllY go w towarzystwie znanego literata BOJA ŻeLENSKIEGO wll:ł mu jego szwagier, który przed lat-v.
(na lewo).

.

wyenrlgr<>wał do Ameryki i tam w krót.
kim czasie doszedł do baiońskiei fortwiy.

.

Kobiet.o,„ -u spokoisz

męża,

gdy mu dodasz· ·do ·każdej potrawy .ma~molady.
Prof. Cathcar<l :z uniwersy:t, w Gląs
gow (Anglja) udziela szeregu rad żonom
które chcą w jakiś sposób utagodzić
gniew i kaprysy swych mężów. Profesor ten hvłerdzi, że najlepszym środ
kiem na gniew męża jest cukier.
Im bardziej - mąż jest poirytowany,
tcm więcej trzeba cukru aby go uspokoić. A więc żona dbać win.na o to, by
moż1iwle przy każdym obiedz.ic i kolacji podawać jakieś slodkie potrawy. Do
śnia•dania zaś należy stawi ać marmcladę, galaretkę i miód. · Po obiedzie musi
byc stDdki karnpot ziirnny lub cicply.

Gdy humor męża jest już tak zty, iż
grozi burzą, uciec siię trzeba do ... marmelady, a miainowicie do każ;dej p-otrawy dodać trzeba trochę marmelady. ale
tak, żeby mąż nie· spostrzegł. Dobrze
jest w tąkich wypa:dkach uważać, by
smak cukru zagłuszyć przy pomocy korzeni i imwch dodatków.
Stosując się do tych przepisów, moja
pani - kończy prof. Catbcard - zrobisz z nfedżv.dedz.ia prawdziwe jagnię,
dla którego jedynem marzeniem będzie
obsypywać clę wszelkiego rodzaju sło
dyczami - dosłownie i w przenośni.

Re Kordowy podwójny program!
Wzruszający dramat w 10 aktach p. t.

1)

,,~

oma Córa Morza''
W rolach

głównych:

Gilda Ciray i Warner Baxter.

~~~:2'~ ~~~.= ,~łłłtnuiniątko
2

.W rolach

WYTŁUMACZYŁ SIĘ.

._ Tu nie wolno łapać ryb bez spe-

głównych:

Następny

cJaitnego p.ozwofonkt.
- Ja te.i wcale k:h nie ląpię, p:ia:bie
. PoSt!erunkowy, ty~ko kąµ.i'ę -rooaka.

•

zTemperamsntam"

Marion D.avies, Matt Moore i inni.

program w GRAND-KINIE.

Co usłyszymy przez radio
dziś,

w czwartek

14-go czerwca}
WARSZAWA.

Odczyt dla mfodziciy szkolnej: „O obserwacjach i doświadczeniach fizycznych". 13.00 - Sygnał czasu, hejnał z wieżY
mariackiei w Krakowie. komunlltat lotnkzo-meteorologicmy. oraz nadprogram. 15.00-15.20
- Komunikaty. tp.00-16.25 - Odczyt: „Typy.
ra<ljostacii nadawczej". 16.25-16.40 - Komunikat harcen;ki. 16.40-17.05 - Odczyt: „Czy wy
chowanie fizyczne rozwija wszechstronnie".
17.21}-17.45 - Odczyt: „Jeden dzień w gospodarstwie domowem". 17.45-18.55 - Koncert
popołudniowy. 19.05-19.15 - Komunikat rolniczy. 19.15-19.35 - Rozmaito~ci. 19.35-20.00
- Odczyt z cyklu „Dziele muzyki". 20.00-2025
- „Wśród książek". Przegląd najnowszych wydawnktw. 20.30 - Koncert wieczorny. 22.00
-22.05 - Sygnał czasu, komunikat lotniczo-meteorologiczny. 22.05-22.20 - Konmnikaty PAKomunikaty: policyjny,
T-a. 22.20-22.30 sportov.ry i nadprogram. 22.30-23.30 - Transmisja muzyki tanecznej.
12.3S-13.00 -

W SADZIE.
teraz do od.czy.t y•
wania poprz.ed!nich kar oslrnri-On·ego.
--

Pirzystępujemy

- To maże pal!l sędzia pozwvli mt
usiąM ?. ~j~ wytrzymam stać tak długo •

„.

Doniosłej
zapadły

.
wagi
.

'

uchwały

na kon.gresie F .I.F.A. w Amsterdamie

Rozstrzqsano pro112ktv: corocznBgo turnrBiu m1ą
dzypaństwow12go, kwBst1ą pro!Bs1onabzmu 1 rozgrvwek o puhar dla amatorów w śroakowei
Europie, na Balkanu2.1 kra1ach baJtvck1ch.
Na kongresie Międzynarodowego Austrja, Szwajcarja, Czechv, Węgry 1
Związku Piłki Nożnej - o czem pisaliś.- ewen.tualnie Polska,
my już - bardzo gorąco dyskutowano . c) grupa państw bałtyckich: Danja,
przedewszystkiem nad pojęciem o arna- No:wgeia, Szwecja, Finlan:lja, Ł~twa j
torstwie, gdyż uchwały Komitetu Olim fatc~j:'!.
d) i!rupa bałkańska: Jugoshwia, Buł
apijskiego, zezwalające na zwrot utraco
·
nych zarobków, nie mogły się nie spot- garja, Rumunija i Grecja.
Podziału tego nie uzgodniono i sprakać z energicznym sprzeciwem państw
pojmujących słowo „amator" według in- wę tę przekazano komisji. Polska moie
przyłączyć do grupy
różne się ew~~ualJ?ie
tert?retacji ~glji. ~"?ztrząsano
pro1ekty, a IlllanowiCle: zwrot zarobkll bałtyckie), o ile to okazałoby się korzydo rąk pracodawcy za nieprzepracowa· stniejsze dla nas pod względem wyni·
uy przez grą.cza czas itd., jednakawoż ków.
I znowu wypłynęła na wierzch kwenie doszło do żadnego konkretnego wnio
sku. Kangres dezawuował jedynie uch- stja podziału na amatorów oraz zawodo
~ałę .tę, P.owzi.ętą w r. ub: przez. Kom~s- wców. n~ tychże rozgrywkach. Czechy,
1ę Olunp11s.ką. 1ako prze~ UlSfanqę me- Austrja 1 Węgry atakowały pństwa półkompeten~ą i pozostaw1ł.wszystk<;> przy no~e, że n·ie biorą udziału na Olimpia·
starem, me chcąc przez 1akąkolwiek u, dzie, na oo Johansen (Szwecja) dał naodpowledt.
chwałę narazić na szwank całej oHmpja :szym pobratymcom ciętą
dy plłkarskiej 1 gdyż, ja:k się podobno Wreszcie wybrano komisję do sprawy
wyraził jeden z delegatów austrjackich, amatorstwa w składzie: Delauney {Fran
w drużynach biorących udział w olimp- cja), Li1lllleman1D (Niemcy) i Meisl (Au·
ładzie, jest rzekomo tylko 25 proc. ama· strja].
Poruszano :następnie kwestję bojko..
tor:ów!!
Sprawowanie sekretarza, p. Hirs- tu zawodowców czeskich, ausujackich
chmanna z Amsterdamu, przyjęto milczą i węgierskich ze strony Niemiec, Jednak
co do wiad<>mości, chcąc w ten sposób że nie załatwia-no j.ej.
Uchwalono rozgrywki 0 puhar dla
wyrazić niezadowolenie z wystąpienia
wobec A.ngielskieg<> amatorów w środkowej Europie aa Bał
p, Hirscltmanna
Związku, co spowodowało, iż najstarszy kanie i krajach bałtyckich. Pofsb bę"
grała w grupie
dzie prawdopodobnie
ten związek piłkarski wystąpił z Fify.
Długo następnie dyskutowano stad środkowo - europejskiej.
Nastąpił '.Wfb6r trzech czł.onk6w w
sprnwą języka . oficjalnego, którym stał
się angielski a jako p.oinoc·nicze służyły: miejsca ustępujących do zarzqdu · Fify1
francuski i ·niemieckL Pewien złośliwy a więc wesz.li doń: BoU'.tlet (Sz.wajcarja),
delegat proi)onował, by obrady odbywa Hirschmann (Hola.ndja) i Buer-0 {Urugły się w języku hebrajskim ze względu na w,aJ). Do komisji rewizyjnej powoła.no
(Holandia), Mauro pp.: Olaf (Dania) i Peli.ka-n (Czechy).
pp.: Hirschmenna
Uchwalono, iż n<>wy kongres odbę(Włochy}, Meisl (Austtja} itd. Pozatem
postanowiO'llo utworzyć podfedera-cję w dzie się w Madrycie, wniosek Egiptu Cl
d<> Alekprzeniesienie tegoż zjazdu
Poł. Ameryce.
.•.
..
Następnie rozstrząsano projekt coro sandWtji upadł: In
spr:i-w.ie · ternahonal Assot~atu:in
cznego turnieju międzynarocłowego w
poszczególnych częściach świata, przy Board (Międzynarodowa .Rada. Piłkar„
państw w jednej ska} poleOO?o delega.~w1 Fify1 p. dr.
udziale conajmniej
6
~rapie. Dopiero ci mistrzowie grup mie· B.auwe~Wl z Kolo1_lJl1 aby wpr~w:idzeliby co cztery lata rozgrywać mistrzo- me ~nuany. w przeplSach o.dno~~ ~o
1two świata na każdorazowej olimpja- powiększema pola . karnego 1 ZDJ~eme
dzie i to znacznie sprawiedliwszem $J• rzutu ~ego ~ązył do uchwalen;a r~„
ku pro?Y1 po ktorym. to czasokresie .mia
stemem punktowym.
no·b y się zdecydowac na stałą ZllUanę
E
~-·
O il e ehou;-i o ur~ę, to propooo- tęg<:> przepi~.
·
· · k wes tj ę ściąga„
"'-···
zał a~wJono
podział:
w.ano na.stępUJący
r 6wmez
Hi
· ódz'
)
należących
klubów,
od
sz- nia należytości
.a grupa ~ 1emn?m~rska:
Na
do innego związku państwowego.
panJa, Portugal1a, FranC]a 1 Włochy.
b) grupa Europy śrocłkowej: Niemcy, tem za:kończooo obrady.

6 rekordów polskich
padło

w niedzielę na przedolimpijskich
zawodach Iek,koatletycznych.

(Od sp12c1aln12qo

wysłannika "E;;pressu. ")

W sobotę i w niedzielę odbywały się
w Warszawie na Agrykoli II eliminacyjne zawody przedolimpijskie. Organizatorzy wYbrali bardzo szczęśliwy
termin finałowych rozgrywek przed za
wodami Ameryka - Polska, talcże licz
nie zgromadzona publiczność przy oka
zji mogla się przsrjrzeć pięknym wyczy
nom naszych lekkoatletóiv. Z drugiej
strony muszę nadmienić, że lekka-atletyka ma w stolicy takąć ilość zwolenników, jak footba.I, jeśli nie większą.
Pachowa publiczność warszawska żywo reaguje -na: -wyczyny lekkoatletów,
wykazując przytem -dużą znajomość
rzeczy. Dziwiło .nas - natomiast zbyt
chłodne przyjęcie dużej ilości rekordów. Żądano czegoś więcej od asów
polskiej lekkiej aletyki, spodziewano
się widocznie jakichś nadzwyczajnych
wyczynów, tymczasem zaś padło tyłko.„. sześć rekordów.
Polski związek lekkoatletyczny zor
ganizował zawody doskonale. Raziły
natomiast ciągle zmiany osobowe zawodników. Zapowiedziane starty znanych zawodników zazwyczaj się nie
odbywały, miino iż znajdowali się oni
.na boisku. Czyżby trema z powodu tak
licznie nagromadoznej publiczności? Z
zawodników naszą szczególną uwagę
zwrócił Nowak .z A.Z.S-u krakowskiego, którego ładny styl skoku wzbudził
ogólne uznanie.
Wśród pań obok Konopackiej wYróż
niła się Hulanicka.
Wyniki techniczne przedstawiają się

następująco:

1) Malanowski 4:08,8, 2) Halicki 4;11
·
3) Kuźnicki.
10 kim.
1) Kowalski 37:55 {valcover), 1) Zif·
fer 11 :37.
110 mtr. przez płotki.
1) Trojanowski 16 sek. (rek. wyrów„
nany), 2) Dobrowolski zdyskwalifikowany za przewrócenie płotków.
400 mtr. prze płotki.
1) Kostrzewski 56,8 (rek. wYl'ÓW•
nany), 2) Korotkiewicz 57,8.
Sztafeta 4X100 mtr„
Zwycięża sztafeta w składzie: No~
wak, Kasperkiewicz, Szenajch, Dobro·
wolski 45.2.
Sztafeta 4X409 mtr.
Zwycięża sztafeta w składzie: Weis~
Nowakowski, Bieniakowski, Kostrzew·
ski w czasie 3 :24,5 rekord polski).
Rzut kulą:
1) Baran 12:825, 2) Gorski - 12,695,
" •
3) licljasz 12,67.
Rzut dyskiem:
l) Baran 42,78 "(rekord polski). 2).
Górski 37,46, 3) Heljasz 37.00.
'.~
Skok wwyż:
1) Pryszczyn 170, Nowosad 1.70.-:
.:...._
Skok w dał:
1) Nowak 6,925 {rek. polski)·, 2) Frr:·
szczyn 655, 3) Nowosielski 650.
Skok o tyczce:
1) Adamczak 3,40, ~l Gilewski 3,20
Trójskok.
1) Zieliński 12,62, 2) Wóycicki 12,31.
aPnie 100 mtr.:
l) Hulanicka 13,6, 2) Breier"ó"v,,'lla o

I

dłoń,

3)

Gędziorowska.

Rzut dyskiem:
.
.
100 mtr. ,
l) Kebielska 33,36, 2) Mierkis<Swna
1) Sikorski 112, 2) Szenajch o pierś,
30,21.
3) Nowosielski.
Skok wwyź:
.
200 mtr.
1) Schabińska 140, 2) Iiulanick"a 135
1) Bieniakowski 22,8, 2) Sikorski o
Bieg 100 mtr.:
1 i pól mtr., 3) Weiss.
1) Kilos6wna 2:35, 2) Talacka "2,37.
. _
400 mtr.
Sztafeta 4X100 mtr.:
1) Biniakowski 50,2 (rekord polski),
Zwyciężyła drużyna w sktadzłe:
2) Smiech 52 sek., 3) Nowakowski.
Grabicka, Gędziorowska, tlulanicka800 mtr.
1) Malanowski 1 :58 (rekord polski), Breierówna - czas 52,8 (rek. polski).
Stef.
2) Maszewski 1 :59, 3) Nowakowski.
. ,
1500 mtr.

W dniu jutrzejszym
wojewódzkie zawody sportowe
o mistrzostwo policji.

rozpoczynają się

ZAWODY MARSZOWE 25 KLM.
Dorocznym zwyczajem odbędą się w
Dnia 17 czerwca i o godz. 9 start i
Lodzi w dniach 15, 16 i 17 czerwca r.b.
wojewódzkie ~":-:-Vody sporto~e o. mi- meta na posterunku PP. w Chojnach,
.
strzostwo pohc11 ~ańs~woweJ, ~torych przy szosie Rzgowskiej.
Umundurowanie. może być drelicho·
program przedstawia się na;stępu1ąco:
Łodzi
we, długie spodnie lub krótkie i owifa·
.
~WODY STRZELE~E.
Dnia 15 ~erwca: strzelnic~ wo1sko„ cze, karabin typu piechoty.
się Ż Ł.K.S-em.
i
Celem zawo-d6w jest popularyzatja
wa na polesm ~o~tantynow.s~iem, godz
8.30 1) .~ karabmow typu wo,J skowego-- sportu wśród policji, W tym kierunku
W ra;zie przychylnej o<l·powi.edz.i pc- o-dleg!osc 200 metrów, . tarcza okrągła też podkreślić należy owor.ną działal
W d~u wczorajszym pod adresem
selcr-e tanatu Ł. K. S. nadeszła propozy-1 wyższe zawQdy q_dbyłyby się Jeszcre średni;y 1 mtr. 15 strzałow, próbnych 5 n-ość głównego komendanta policji pań
cja rozegrania zawodliw w Łodzi z wte w miesiącu Jipcu ewentualnie w pierw- strzałow.
stwowej putkownika Ja.grym - MaleszeTermL'lY szych dniach sierpnia.
deńską drużyną .,V1enna".
Godz. 12) z rewolwerów aułomatyc.2 lwskiego
A więc Jeszcze jedna emocja sporto- nych sys~emu dowolnego kal. 7.65 odleg
„Vienna" pozostawia do uzgodnierda
'••••••••••••
Ł. K. S., który mimo poniesionych strat wa w postaoi meczu z zagraniczną drn- łość 20 metr.,
12 strzałów, w pozytji
stojącej bez poparcia próhnych 6 słrza~
na mec~u z wiedeńską „Herthą" prag- żyną.
białego
łów. Tarcza okręgła, średnica
nie zaryzykować spotkanie z „Vłenną".
pola 30 cm. czarnego, zaś 5 cm. punkty
Ł.K.S.
rozpoczął
w kole czamem od S-10 w białem.
Godz. 14 z flewerów kal. 22, odlegJak swego czasu donosiliśmy Ł. K.
łość 50 mtr., 15 strzałów w pozycji sto- S. nawiqzał kontakt z trenerem pi1łki
iącei bez podparcia, próbnych s strza„ noż_nej Untzmejerem b. trenerem Kl.
-ej
a endarzvku
W
łów, tarcze o.kręgle, średnicy 50 cm„ Turystów, który ostattllio byl trenerem
29.VI. Legja - Polonia, Czarni
Na Qstaitniem zebran"iu Zarządu Ligi
czarne koło w średnicy 20 cm., punkty jednego z wiedeńskich klubów sporto·
odb t 1· b'1 t • Po ·
.t.w kole czarnem od 7-10, w białem zaś
.
gon.
P· Z. P · N., kt v 1 e
Y o s e u ·eg1 ~l
Kontrakt został podpisany i '·
1.VIL WarS'law.ianka - If.C., Sląsk polu od 1-6. Uwaga: zawodnicy obo- wych.
niedzieli, zmieniono ca~y szereg termidopiero w dntu wczoraj~
Un:tzmajer
wiązani są mieć własną amunicję i brofi.
nów rozgrywek ligowych w p1erwsz.ej - Warta, T. K. S. - Ł. K. S.
szym mógl przybyć do Łodz.i, gdyż
ZAWODY ROWEROWO-TOROWE.
8.~11. T. K.•s: - Sląsk, Cza~ mndzi·e.
Plac sportowy „Helenów" godz. 19. konsulat z tym dniem wydał mu prawo
Uzupełniony kalendarzyk przedsta- Poloma, Turys_c1 - . Wai:szaw;anka,
1) 5000 mtr., 12 i pół okrążeń toru 2) wjazdu do Polski.
IP.C. - Oracov·1a, Leg}a - Warta.
wia się następująco:
niezwłocznie objąr
P. Untzimajer
15.VII. Sląsk - Wisła, Polonia - 1000 mtr. 2 i pół okrążeń toru.
17.VI. Legja - Czami (dogrywka
K. S. i d:ziś oo.bę
Ł.
w
stanowisko
swe
ZAWODY LEKKO • ATLETYCZNE.
51 m.), Polooj.a - Ł. K. S„ Ruch - Ha- Bogoń, T. K. S. Turyści, Cracov-ia 16 czerwca: Boisko WKS. godz. 9-t1a. dzie się pierwszy generalny przegląd
Iiasmonea, Wa:rta - Czarni.
smonea, Crac<>via - Turyści, Pogoń 22.VII. Czarni - T. K. S„ Wairsza- 1) biegi 100 mtr.1 200 mtr., 400 mtr., 3 ty.. graczy Ł. K. S. i wspólny t.reining.
Warta. T. K. S. - Warszawianka.
Spodzfować się należy, że w II-eJ
wianka - łfasmonea, Ł. K. S. - Cra- mtr., i 5 tys. mtr., 2) skO'ki wwyż i w dał
24.VI. 'W-ista - Pogoń, Warta dzięki ptacy: I1Qwego trenera
rundzie
gra
ii
oszczepem
dyski.em,
kulą,
rzuty
3)
Ruch, Ł. K. S. - Sląsk, Polonja - Cra- covra.
Ł. K." s~ będą inne~
meczów
wyniki
11atem.
~via, ttasmonea - Legja.

Vienna przybywa do
zmierzy

I

I

Znaczne

k 1

Tranar p. bintzmaiar
treningi w

·any

Zml
rozgrywek I
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.

Wielka rewja w 2 CZf:2śdach, 15 odsłonach, D-ra Pietraszka> Refrena, Domara, Toma i in.

Cz. I.

3.
L

I.
'·

7.

Cz 11.

•

•

Stambułu"

„Volta" sketcb Carlsona tłum. Toma.
„ Tramwai" • • • • • • • • •
„Inspekcja sanitarna" D-ra Pietraszka
• • • • • , •
„Chopin" balet
12. ..Sąd" D-ra Pietraszka • • • • •
13. Wyśclgasy" Domara • • • • • •
J4. - ' pana tei'" • • • • • • • •

8.
9.
10.
U.

15.

• p. J. Boroński
• p. Halina Zaboikłna I zespól baletowy
• p. M. Korska
• pp. Janina Macherska. Wł. Szczerbiec-Macher skL J, Borodskt I M. Han cz.

• • • • • • •
scena baletowa • •
„J\1lłość" piosenka S. Beyllna • • • •
„Człowiek nie Jest z drzewa„ • • • •
sketch przeróbka z Czechawa
„Boby" • • • • • • • • • • •
..Krawiec z Pieprzowej" D-ra Pietraszka
„Plccolo I subretki" • • • • • • •
•

•

I. Prolog

2. ..Róta ze

flNAł..

• • • • • • • • • ,

• solo p. HaJlna Zabo)klna
• pp. R. Głerasleński. J. Boroński I M. Hallci
• p. Halina Zabojklna I zespól baletowy

• • p. J. Macherska, Wł. Szczerbiec-Macherskl I M. Iianca
• • p. M. Korska
• • pp. J. Boroński I Wł. Szczerblec-Macherskł
• • p. Anna ZaboJkina i zespół baletowy
• • pp. Ml Korska. J. Boroński I M. Haller;
• • pp, R. Ołerasieństd. Wł. Szczerblec-Machersld. llaDci I 11111.
• • p. M. Korsk11, WL Szczerbłec-J\1achersld

• •

cały zespół

Orkiestra pod kierunkiem p. L.

Zapowiada p. Jerzy Boroflslll.

KAnTO~A.

W niedziele i święta 3 przedstawienia: o g. 6-ej, 8-ej i 10-ej.
Codziennie 2 przedst·awienia o godz. 8-ej i ·10-ej.
Początek

Wlelkl podw6lny program w 14 aktach

Szlac·hetna Zemsta
auc K J o N E s

1.dramat

z udzia·
s~nsacyfny
narodów -

łem ulubieńca

Na

-

pierwsly seans wszystkie
miejsca po 50 groszy. -

· Ostatnie 2 seanse

'

.

seansów o g. 4.30 pp.

w sob. i niedz. o godz. 2 pp.

miłość i sport Kino wDliRDDZIB
II.- Pensjonarka,
n. 10-11 ao
L 8.30-10.
7
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Wielki podwójny
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• erotyczna p. t. .,m 1
program!
Szamp.
W rol. gł„ l<IDra Bow artystka o świafilm P• t.
oraz Bhli Dov" i in.
towel
W rolach głównych Corinne Gritfittt, Tom Moore i inni.
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Spółka Zakładu

~

Lekan •dentnta

Klijentel~. że

NiJJiejszym zawiadamiamy Sz.

SPLENDID
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W roli gł.: Królowa salonów. piękna władczyni mody Hu91.1ette D11f109
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f. ~orowitz

z dn 12 b. m.

Fryzjerskiego

priyjmu1e w leca.
Przy ul. I iotrkowskiej 25 (W podwórzu)
nicy pu:y uL Piotr
kowsl<iei 294
ROZWIĄZA"A.
Z O STAt.A
goda
cod~te7n~,:~z
wystąpili
1cy
PP. Józef i Leotcadja Podstawc«yfl
i pracują tymczas:.o pr zy-u•l.•Rad•w•an.·skfe•j•2-{róg 1-' i o•tr•k•)81i
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1.

podrabia i sprzedaje od dłutszego czasu
:~~:.e prawnie chronione wzory szablo-

Dama Pikowa

Przeciwko tej firmie wnieśliśmy doniesienie karne. dlatego ostrzegamy przed
zakupem szablonów w tej firmie.
Wilhelm Fleiśsner. Scbablonenf~bńk
Asch II Bohmen
Selb-Bayem
Przedstawicie~stwo na Polskę
Juljusz Terkel, Lwów, Zyblikiewicza 21.
-

według słynnei powreści

Puszkina
i opery Czajkowskiego.

2.

j

llYPIDmnwa J fryzjer d l!l!ki

K
NRY
H
I
!

,lim
·~

ZŁOTA

poleca się u MARJA~A
Piotrkowska 1:.t4, tel. 13·08

latb0d018

•

n~

57

kuch!~ ~!!:k:

ul. Zlelon NI 8. gaz. elektryczność.
IL
w śródmieściu od•
Telefon 45-49
IN
Soeclallsta cho Chor. skórne dam na letnie mie•

siące małteństwu
1 weneryczne.
rób skórn31ch,
wener31cznych. Prz jm od 'i-91/ lub pojedyńczym o
Lecaenle lampą 12.!_2 7_g wiecz' sobom. Zgłoszenia
' !sub „32/21 ~do adm.
kwarcową.
30
„Republiki".
Pr:"łJ!'u!~ea°id ~ k

od godz 4-8 .

W

medz1elę I św1ę-

ta od 11-1.
Dla Pań od godz.
4-5 oddzielna oo
czekalnia teL37-70
Dr

ed

_
„
.
0B[l0[ y'
.

0

~

'li

BZ)ili„

'

I

.place na ·wypłatę
w le&ie Tuszyń·.
slcim. Ceny przy.

~

stępne. Wiadomoś~

we WftJSllkich ga- Piotrkow~ka 220 m 4
tunkach i kolorach. od 3-S l 8-10 ,

s·1upel Klinger UewioWiu nN;~1dn7n•~=~b~;

DZIEWUSZK A

DoKt6r

Dr.

Cnor. skórne we poprz. of, Il piętro lny towar. pakarlca l
rendennachery na
Szkolna N2 12 Chorob.11 wene· neryc1ne I płciowe od 10-1 i i 3-7. rundmaszyny.
rJłCZne, skórne
.zgłosić się w fabry
Konstantynowski
I wlosów
~horobv włosów.
Potrzebna ce ul. Cegielniana
':f'el._ SS-52
skórne, weneryczne leczenie lampą
96.
Przy1mu1e od 9-1
1ewarc.
moc:sopłciowe.
zdolna
NaświetJania lampą Andrzeja Nr 2 od o-s. Dla pań
•
kwarcową
potrzebny pracow•
do 4 - S.
TeL 32•28•
i prom. Roentgen•
nik do zakładu
Dla nlHamołnych
(ekzeftlaty no· Goddnv przylęć:
0
wotworsr zloś I od 1,30-2.30 dla Pafl
od 6-8 dla Panów
we)
pr.r:yimu•e od 6-9 W111ed:z:1ele 1 sw1ę·
Nowo;:~~ka
od 10 - 12
w niedzielę do 3-6

Dramat w 10 aktach.
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