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ZSSR szykuje

stę

na

przybycie króla ftfg1ni
stanu

Zatrure Jezioro

w
W związku z otwartymi
w dniu wczorajszym Międzynarodowemi Targa·
mi w Poznaniu -- ukaże się w czwartek dnia 3 maja specjalny numer .Głosu Polskiego• poświęcony średniemu przemysłowi włókienniczemu Łodzi.
W numerze tym zamieszczone zostaną m. in. następujące artykuły i wywiady:
Stanisław Pawłowski .Polska taryfa celna"
Edward Babicki
- .Zagadnienie nadprodukcji w prze.
myśle włókienniczym•

Mieciysław Kołloński-

.Sredni przemysł
po latach stu"

włókienniczy

Numer ten, kolportowany będzie w wielkiej liczbie egzemplarzy na Targach
i stanowić będzie doskonałą propagandę włókiennictwa łódzkiego.

znańskich

Po-

Wileńszczytnie

WINO. 29.4 (Tel. wł. „Gł. Pol.")
Ostatnio skonstatowano, że·
jezioro, które znajduje się w Tur·
montach i z którego wodociągi ko
lejowe zaopatrują się w wodę, zo·
stało zatrute. Onegdaj całe niemal
jezioro pokryte zostało rybami.
Spostrzegłszy to, okoliczna ludność rzuciła sią gremjalnie na połów ryb, które w czasie soożywa• '
nia okazały się zatrute. Władze za
kazały korzystania z wody z utrutego jeziora. Wdrożono energi·
czne śledztwo..

Huragan

o t ansat antyc

szalej ..... na Ulnainie.
MOSKWA 29 (Pat) Szalejący
na Ukrainie gwałtowny huragan
spowodował w wielu
miastach
spustoszenie. W szeregu fabryk
praca uległa przerwie. Połączenia
telegraficzne i telefoniczne uszko·
dzone. Huragan porwał na Dnieprze wiele barek, stojących na
kotwicy.

odznaczeni

Major I( a z i m i e r z Kub a la gdzie spędził 3 miesiace, a nastę
urodzony w Podłężu, pod l{ra· pnie po powrocie do Warszawy
kowem, liczy lat 35. Jako oficer objął kierownictwo referatu szkol
przeszedł do nego w departamencie lotnictwa.
armji austrjąckiej
wo3sk lotniczych w roku 1916.
Wespół z mjr. Idzikowskim skońW nast~pnych Jatach 1918 i czył ostatnio mjr. I<ubald 3-miesię
1919 brał udział w walkach: pocżą czny kurs nawigacji morskiej w
tkowo jako lotnik, następnie został Brest. Obecni~ podczas przygoto
przeniesiony na sianowisko oficera wań do lotu mjr. Kubala opracotaktycznego w naczelnem dowód~- wuje, jako fachowiec, dane meteotwie. Ze względu na wybitne u rologiczne odnośnie lotu przez Azdolnienie fachowe w r. 1920 z tlantyk.
dowództwa naczelnego powrócił
Wobec tego, że jest on równa front, gdzie uzyskał sławę naj- nież pilotem będzie mógł podczas
znakomitszego polskiego obserwa wielkiego łotu wyręczać mjr. Idzitora, a odznaczył się szczególnie kowskiego.
w walkach z kawalerją Budienneg0
Co się ,tyczy aparatu, na któw armji gen. Iwaszkiewicza, a na rym ma być dokonany lot, to jest
stępnie w armji gen. Hallera.
on nowego systemu płatowiec
Odznaczony jest krzyżem Vir- ,,Amiot• z silnikiem Lorraine-Dietuti Militari i czterokrotnie Krz}'· rrich o sile 650 HP. Według opl·
żem Walecznych. Mjr. Kubala po nii świata lotniczego jest to jeden
siada największą w polskiem lotni• z nailepszych płatowców, jakie
dwie ilość godzin spędzonych w i dołychczas skonstruowane. Ten typ
I powietrzu na froncie.
płatowca zdał już dwukrotnie znaPo uko11czeniu wojny mjr. Ku- komicie egzamin. W jesieni roku
bala opuścił służbę wojskową, aby ubi(>głego słynny lotnik francuski
, powrócić do niej wkrótce i wy· e- Pelletier d 'Oisy dokonał na apaj chać na kurs
fabryczny w Paryżu, racie Ami ot" raidu dookoła mo·

będą

LONDYN, 27 kwietnia.

(ATE.)
Stanów Zjednoczonych poi;tanowił odznaczyć szereg sław
nych lotników wysokim amerykańskim orderem „Krzyża zasłu
gi". Odznaczenie ma być przyz,nane francuskim lotnikom Costesowi i Le Brix, włoskiemu Pinedo
oraz załodze „Bremen".
Rząd

.„••••••••
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Or. med. H. Latchter
Stomatolog

l

H.ongtantynowslia 9,
telefon 49-66

po~r

4J'

cil

i przyjmuje od 1 /,-5 po poł. Kier(Jwnlk polskiego ra1du mjr.

--

1

Idzikowski

Kino Spół. P·rac.

I

po s

'

Zasługi''

'

1

Warszawianin maior Ludwik ldzikowslti, ~,rsła wiony rai ami z ś, p
pułłi. Serednickim i ien. Zagórsklm-Q rakowianin Kubala najzna.
komitszy polski obserwator

B h~terowle·lotntcy
,,Krzyżama

•

Państw.

Targi

Poznańskie otwa·~te

Ze wzgl~du na olbrzymie zain
teresowanie opinji, jakie wywoła- rłi~zwykle liczny udział gości z kraju i zagranicy
SienKiewicza 40.
ły pierwsze wiadomości po ukońPOZNAN 29.4. Pat. Dziś o godz. 9.3o rano odbyło się uroczy.
Od wtorku 24 kwietnia do pon ie· czeniu przygotowań do wielkiego ste otwarcie VIII międzynarodowych targólV poznańskich. W sali redzialku 50 kwietnia Wł!Jczuie.
lotu transatlantyckiego przez dwoch
d
d
polskich lotników mjr. Idzikowskie cepcyjnej gmachu administracyjnego zebrali się prze stawiciele rzą u,
go i mjr. Kubal~, departament władz miejscowych oraz kół gospodarczych. Obecny był min. przem.
lotnictwa ministerstwa spraw woj- i handlu Kwiatkowski, doradca finansowy p. Devey, prez. Banku Gosp
NAD
skowych udzielił wyczerpuiących krajowego gen. Górecki, dyr. Banku Polskiego dr. Mieczkowski, warsz
~nfo~:Tacji zar.ów.no o lotnik~ch, senatu Szymański, przedstawiciele w m. Gdańska, ambasad, poselstw,
Jdaok 1 °u.aparacie 1 przygotowamach ~i konsulatów. , władz rządowyc_h z wojewo.dą Bnińskim, samorządu.,
101
Wielki dr am at w kolorach z za
i
kulis kabaretów Paryża.
Mjr. pilot Idzikowski, urodzo. przemysłu i handlu oraz wycieczek zagranicznych. Zebranych powt·
1tał prez. miasta Ratajski. W przemówieniu, które następnie wygłosił
ny w Warszawie liczy lat 137.
W roli głównej:
J~ko student politechniki '!' min. Kwiatkowski podkreślił on, iż targi stały się poniekąd odzwier~eOÓJUffi został ~ r. 191_4 .z~obi- ciadleniem kryterjum stanu ekspanzji ekonomicznei wewnętrznej i zehzowany do armjl rosy1sk1e1 w
.
. . .
.
r. 19 15 przeszedł do wojsk lotni- wnęt~zn~j Po~sk1. Po ~rz~mów1emu mm: Kwiatkowski pr~eciął w.st~gę
ANONS!
Następny program
czych. W armji polskiej jest mjr u we1śc1a sah recepcy1ne1 na teren targow, poczem goście udali si~
„Mąż własnej żony"
Idzikowski od r. 1917 i rozpóczął na zwiedzenie pawilonów. O godz. 1 w poł. odbyło się w złotej sah
służb~ w Vll eskadrze myśliwskiej ratus:r.a 'śniadanie wydane na cześć gości
Początek w dni powszednie 0 g
na frocie, która to eskadra wsła'
4·ei ostatni seans o 9,50.
wiła się potem pod dowództwem
W soboty, niedziele i śWlęta o g.
gen. Saint-el-Roy. Mjr. Idzikowski
2,50 po poluclniu
Na 1-szy seans w dni powsz. oprócz latał na froncie małopolskim pod
sobót od 4 do 5, w soboty, nledz. dowództwem ś. p. kpt. Bastyra,
i święta
od 2.50 do 5.30 ceny miejsc
timl...,
____________________
__
jednego z najznakomitszvch lotni·
przyniosły
zwycięstwo
po 75 i 50 ~r.
ków armji polskiej, w pierwszej
chwili jej powstania. Mjr. ldzikow
rządowi
l':łlHll!fil!R~llH&MIH'I ski odznaczony jest krzyżem VirPARYZ ~9.4. Pat. Ogłoszone o godz. 22 przez agencję Havasa
tuti Militari i dwukrotnym Krzyrezultaty
wyborów uzupełmających przedstawiają się następująco: Wy
żem Waleczności Oprócz tego pobran'l
33
republikanów, 16 republikanów lewicowych, 7 radykałów,
siada kilka odznaczeń zdobytych
jeszcze w armji rosyjskiej. Posia- 12 radykałów socjalist., 8 republikan. socjal., i to komunistów. Wśród
da również szereg pochwał udzie· pobitych znajduje się były deputowany komunistyczny Marty, radykał
!onych przez naczelne dowództwo
socj. były minister Chautemps, przewodniczący ligi obrony praw czło
~a loty na froncie.
wieka
Ferd Buisson i leader socializmu Blum pobity przez komunistę
Początkowo mjr. Idzikowski la
tał na aparatach systemu Fokkera Wśród wybranych znajduje się m. in. minister wojny Painlewe.
lekkich myśliwskich, następnie
wraz z obecnym szefem departamentu lotnictwa płk. inż. Ludomiłem Rajskim wyspecjalizował się
w lataniu na ciężkich maszynach Drużyna nasza zdobyła w rłicei puhar naQ"odów
Gotha i Fridrichs,1afen, służących
NICEA, 29 (Pat) W dzisiejszymdrugą. Pozatem rtm. Królikiewicz
do bombardowania.
konkursie o puhar narodów pierw na .Markizie" i ppłk Rómmel na
Po zakończeniu wojny ze wzglę sze miejsce zajęła drużyna polska „Oberku 11 zdobyli wstęgi. W kon
du na swe wysokie kwalifikacje zdobywając
puhar, ofiarowany kursie o nagrodę armji francuskiej
· ~. . .„,,,... -;~ ·
lotnicze przeniesiony był na sta- przez ministra spraw zagraniem. 1-e miejsce zajęła SzwRjcarja. W
L~ka ;rz.!leniysta
nowisko inspektora do wyższej
tymże konlmrsie por. Sałęga na
NICEA 29 (Pat) W rozegranym .~elly" uzyskał 4·e miejsce, por.
wczoraj konkursie armj i cudzoziem Zagorzelski na .Ładnej „ 6-e miejskich rotmistrz Królikiewicz na sce, mjr. Dobrzański na Zeferze"
l.Va ~ J:"'Oi:: 39, Następnie przez pewien. czas .Redgleadcie" zdobył I nagrodę, 7-e, i por. Gzowski na 11 .Jaskrapracował on w departamencie lo· zaś ppłk. ł{ómmel na .Donneuse• wym"-10-e.
tel, 33·55
tnictwa. W latach 1924 i 1925
odbył mjr. Idzikowski dwa wielkie
przyjmuje od 10 - 1 i od 4 - ti .
raidy lotnicze.
„_.„...,.....„..,.,, ...........,.„.....,.....,.._.._...„ ......am. . .- - .
1.=11===:11==:1===t:i:.~11· z Paryża przez Neapol do War· .
szawy, jeden raid pod dowódz.1
twem śp. płk. Serednickiego, a
drugi wespół L gen. Zagórskim na
który obecny był wczoraj przy aparacie „Potez" 15. Potem w I
incydencie między kasjerem a 'je· pułku. lotniczym dowodził dywi·
<lnym z kupujących (sprawa biletu) zjonem. W tym czasie uzyskał nie
umeblowane z kuchnią i z wygodami, (łazienka) w śródmieściu,
przed Jrnsą W. K. S. (Turyści-Po z wy kle zaszczytną pochwałę za ugoń), uprzejmie proszony jest o
koło Piotrkowskiej
dział w wielkich manewrach, gdzie
przybycie do lokalu klubu w dniu mimo nader niekorzystnych waodnaięcia
mies~ące
4 maja, ul. Kili1iskiego 145, o godz. runków afmosferycznych świetnie
8 wiecz., względme powiadomienie spełnił swoje zadanie. W r. 1926
Oferty proszę składa~ do administracji .Głosu Polskiegos
listownie o miejscu swego za- mjr. Idzikowski został odkomende
sub.
•
Centrum•.
3256-1
mieszkania.
rowany na kilka miesi~cy do pol- :..............................................--„,„............„ ..........
Klub Turystów. skiej misji wojskowej zakupów i
.
.
. .
obleciał przeszło 100 nowy<.:11 apaJI

RE WTA

R EWJA M J
n
10,zet·1na- Balzer

Wybory .do parlamentu francuskiego
zdecydowane

Wielki sukces kawalerii polskiej

i~l

•* •

lnwald .flamenbaum ,~::~~y o~f~I'i~tt~~w~ko ~~~~=ii~rg~

I

PA.NA,

do

._...!l.IJ'-.fllłlllllł_il„M _ratów systemu .Breguet 15•,

na

letnie

Mjr. Kubala, doskonały lotnik
ł mechanik b~dzfe towarzyszył
mjr. Idzikowskiemu

rza

Sródziemnego, przebywszy
kim. w sześciu dniach.
Ostatnio zaś dwa asy lotnictwa
francuskiego, Goererdot i Corneli
dokonali na aparacie .Amiot" lotu
Paryż-Timbuktu-Bakar-Paryź, przebywszy 68 godzin w powietrzu na
dystansie 10.110 kim. Ogółem
~oza Paryżem podczas tego raidtt
byli obaj lotnicy tylko 108 gojzin.
10.000

Kiedy

powstał plan ~oł:u?

Mjr. Idzikowski i m·r. Kubah
powzięli plan przelecenia Atlantyku podczas oblatywania aparatów .Amiot", których kilka zamówiło ministerstwo spraw
wo1skowych. W tym też celu wstąpili nu
kurs naukowo-fabryczny, a następnie poczęli obmyślać sposób
uiepszenia specjalnego i do lotu
transatlantyckiega zbudowanego samolotu. W tym celu przygotowano
przedewszystkiem specjalny rezerwoar benzynowy, mogący pomieścić 6.500 kg.
uenzyny. Dotychczas dokonano już lotu z obcią
żeniem 5.000 kg. Silnik dotychctasowy jest już próbami zniszczo
ny, dlatego w ostatniej chwili w
dostatecznie wypróbowany już aparat wbudowano zupełnie nowy
silnik, tej samej fabryki i tego
samego typu.
W
departameucie lotnictwa
przypuszcza się, iż droJę z lotn?sKa paryskiego Le Bourget do
Nowego Jorku obiorą lotnicy polscy nieco inną, aniżeli dotychczasowi lotnicy transatlantyccy, mając
mianowicie na uwadze, iż Lind
berg lecąc 21 i 22 maja roku
ubiegłego
napotkał
jeszcze na
oceanie na zlodowaciała maię obciążającą silnie sa:nolot. Lotnicy
polscy mają zamiar
wystartować z Paryża w kierunka
brzegów hiszpańskich
i przebyć oceon w miejscu znacznie bardziej zbliżonym ku pom ·
dniowi, aniżeli lotnik Lindbergh
i inni lotnicy, jego następcy. Drnga ta jest coprawda nieco dłnżs~ '1,
aniżeli dotychczas obierana w in~runku Kanady, jednakże dzięki te·
mu mjr. Idzikowski i mjr. Kubala
mogą się spodziewać znacz111e lepszych warunków atmosferycznych.
Na tego rodzaja dłuższą drog~
mogą sobie pozwolić dlatego, że
aparat "Amiat• posiada zdolnoś~
przelecenia bez napełnienia po·
nownie rezerwoarów benzyno\vych
8,000 klm. to jest znacznie wi~ 
cej, aniżeli aparaty, które dotychczas startowały do lotu transatlantyckiego.
Zważywszy jednak olbrzymie
trudności techniczne piętrzące się
przed lotnikami, przedsięwzic:cie
pozostaje dotychczas w sferze naj •
śmielszych ooczynań
ostatniego
tulecia.
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l:rfvvawa zabawa pod Łodzią

Dzielny

strażak

Juljan Tuwim laureatem
nagrody literackiej m.

„ Widzewskiej Manufaktury" ciężko

Łodzi

Wczoraj w południe w sali posledzel\ magistra
tu odbyło sit: posiedzenie komitetu nagrody litera
ckiej m. Lodzi.
·
Widownią krwawej a~antury' walski rę~ojeś.cią rewolweru u-; licję i z~wez~ano pojtoto~~e. Le:
Obecni byli Il prezes rady miejskiej-inź. Hole•
$fala się w dniu wczora1szym o. derzył Ławińskiego w głowę, tak kaz stwierdził zgon NatalJ!• ~as greber, prezydent miasta-p'!tseł Ziemięcki, prof.
aodzinie 10 wieczorem wieś Sto-· silnie, że uderzony uległ pęknię- ciężko ranny strażaka Ław1ńsk1e- Chrz~nowski-delegat uniwersytetu krakowskiego,
ki w gminie Nowosolna.
ciu czaszki. Zalewając się krwią go i Józefę Studzienną po udzie- naczelnik Czapczyl\ski- delegat kuratorjum łódz•

ranny

Do kuzyna swego, zamieszka- padł dzielny strażak na ziemię. leniu im pierwszej pomocy prze!ego w Stokach przy ul. Space- Inni goście Studzińskiego, widząc wiózł . do szpitala. Wieść o tra- kh: go, naczelnik dr. Grabowski-del egal uniwer"ły
rowej 47, niejakiego Leona Stu- to rzucili się z tyłu na Kowal- gicznej awanturze rozniosła się tełu poznaliskiego, Wacław Grubiński•delega ~ tow.
1dzińskiego przybył w odwiedziny s~·i.ego i chwyciwszy za obie rę- lotem błyskawicy po całej dziel- literatów i dz ennikarzy war-zawskich, redaktor
.z2.Jetni Roma.in Kowalski, zam. ce obezwładnili go. Wyrwano mu nicy. Zebrał się olbrzymi tłum, Gum~u:twiskii-IJeleeat syndykatu dzienni~arzy łó ~ 2 •
,rzy ul. Place Stoki. U Studzid- rewolwer i wręczono go Duszyń- który usiłował zlinczować Kowal- k '. ch, Karol lrzy«owski-deleg~t zw. zaw. literatów
:kiego odbywała się huczna za- skiemu na przechowanie.·
W~ skiego, sprawcę zabójstwa. Z tru
a ·
f d
J K I b h
iawa, na którą między innemi chwili, gdy Duszyński chował re-; !iem zdołano obronić go przed po1s!:ich, .P':'O • ~· •
a
ac -del .. pol~kiej a ::.a•
,rzybyli: kochanka Kowalskiego, woler do kieszeni stała się rzecz: , wściekłością tłumu.
demJI umJeJęł:nosci, ławnik dr. Kop .ańsk1-delegat
i4-letnia Nata:lja Studzienna oraz straszna. Oto przez nieostrożNa miejsce krwawego wypad-. rady miejskiej, Jan Lechoń -del . polskiego klu~u
.;iostra jej 35-letnia Józefa. P~zy- ność spow?dował .on wys!rzał. ku przybyły w~a?ze poli~yj:ie il !iterachit'":go, senator Posner, prof. dr. Ujejski•del.
Jył także strażak z X oddziału Kula ugodziła Natalię Studzienną sądowe. Kowalski i Duszynsk1 zo ! • ·
1: t
arszawfl<kiego
Widzewskiej Manufaktury, 26- zabijając ją na miejscu oraz cię.t- stali aresztowani. Przy zwłokach unmwersy e u. w
~
•
•
etni Zygmunt Ł.awiński, zam. ko zr~niła w prawą rękę Józefę. ~at~lji postawiono '1?s.erµnek .P~j'
Po dwu 1 pół~odz1nnych nara~ach~ ko~1t2t
przy ul. Tuinelowe1 9.
Studzienną.
I hcy1ny do czasu zeiscia kom1s1i przyznał nagrodę literacką m. Lodzi Jul1anow1 Tu
Bawiono się wesoło. Leon StuNiezwłocznie zaalamowano pe>- sądowo - śledczej. (p)
wimowi.
ziński raczył gości wódką,
tak
., po pewny.m czasie całe towa„ „...„..,.,....,.......,,..mm...cm_....,..,_......,.
fystwo było mocno podchmieone.
usłvszym dziś
Roman Kowalski oddawna czuł
1.łość do Leona Studzińskiego, wo
r~d . o?
ee czego będąc pod wpływem
Warszawa, (lłll mtr.) Jkoholu
postanowił rozprawić
12.00. Sygnał czaisu, hejnał z w.tezy
ławnika
się z nim. W tym celu wywołał
Ma1riacklej w Knaikiowie <:>raz ko~1ce1J"t
~o na podwórze i tu rozpo<:zęła
Wczoraj w przepełnionej po tego nie może być mowy o wsta-1g0, 50 proc. zostałoby zużyte na z płyt gramofonowych.
;ię bójka. W trakcie bójki Ko- brzegi sali kino-teatru Luna• od· wienie większych sum na zlikwi- pokrycie róźnicy komornego w no 15.30. Odczyt p. t. „P-0wstanie lis·to11alski wyd-obył rewolwer i po- był się staraniem frakcji · radziec-: do wanie klęski mi~szkaniowej i.tern wych domach~ czyli że ~ci.erają się padowe" - prof. Mościcki!.
:zął nim grozić Studzińskiemu, kiej niemieckiej socjalistycznej samem należy stę starać o inne dwa prądy. Jeden SOCJahstyczny, 16.00. Odczy,t p. t. „Polska w&pól·
który dąży do opodatkowania sfer czesna" - prof. Jooowskl.
aajwidocz:niej usiłując go zabić. partji pracy odczyt na temat Za· źrodła na ten cel.
Przerażony Studziński począł roz 2'adnie budowy domów rob;tni- . Dalej ław. nik Kuk zobrazow_ał posiadających _i drugi rep.rezento- 16.40. Odczyt p. t. „Kwestia a-rolle>• · wzywa ć pomocy, t a k ~czych w Łodzi". Odczyt ten zost~ł Jak d~ł sobie radę z .klęs~ą m1e- wany przez mrn. ,...,
?acz1iwie
l_.zec.howtcza, d ą· wa w Polsce i ~ag>ra1nicą - inż. Ber.
te na miejsce bójki zbiegli się poprzedzony przemówieniem wi- szkaniową samorząd Wiednia.
l, żący do opodatkowania rzesz loka ger.
kt
d
· t nicy
·
Tiiansmisia
a111H ulllLwersyte.
o a orzy <>mu . or~z uczes
ceprezesa rady miejskiej dr. KHW Wiedniu wybudowano w . torskich; który z tych prądów zwy tu 17.30.
obchodu
z okallii! zJ>Obytu
w Warsu~
abawy u Stu.dziński.ego.
.
. ma, który wskazał, że niemiecka czasie powoi· ~nnym t. 1·. od roku 1 ctęży-narazie nie wiadomo.
P. rzybYł t e~ ~raz~
t
k .Ł aw1ńs k ~· socjalistyczna partja pracy w Ło· 1917-28.000 mieszkań, mimo że
wje króla Afg.a1nistaoo .
.35. Lekicia języka fr.aincu.sklego .
Wreszcie mówca przechodzi do
19
2-0.oo.
Odczyit p. t. „PrzY1rodoz.naw.tory z narazeniem zycia rzucił, dzi, . która odniosła zwycięstwo Austrja po wojnie została bez pie- omówienia zaciągnięcia pożyczki
1ę na0 oszalałego .pod wpł~w~m podczas ostatnich wyborów, bio- niądzy a stało si"' wskutek progre· na cele inwestycyrne. Otóż okazulk oh 1u K owa1sk ie6":'
..rn
ł
...
USl u1ąc rąc również na s'1ebie odpowie- sywnego opodatkowania przez ma- 1·e si~, że kapitaliści
zagraniczni, stwo i humamistyika w reformie s2Jkolć
b ń W
K
20.30. Koncert kameralny, poświęcoliJ'!'lł!.a 41 mu _ro ·
owczas o- dzialność za całokształt gospodarki gistrat tamtejszej ludności t. j. st~jąc w zmowie z kapitałem pol ny itiwórcz.t>ści Fraincis1Jka Schuberta.
miejskiej-postanowiła systematycz tych, którzy mogą faktycznie oła- skim, czy to w pertraktaci~ch z
I. 1. Trli-0 B-dm: a) Allegro moderato,
nie informować wyborów o wszel- cić. W Polsce zaś utworzono fun- rządem czy samorządem, nie go· b) Andante J>Oco lll-OSso, c) Scherzo
ktch przejawach prac w samorzą- dusz n!l rozbudowę miast z podat- dzą się na u~zielanie kredytów na (Allegro), d) Roodo (Allegro V'i ace).
""'
l l dzie łódzkim, a zwłaszcza prac ku lokalowego który wyniósł w budow~ domow. Ten sam los z. a) Nad monzem, b) Ciekawość, c)
pecjalista chorób skórnych, wene- związanych z polepszeniem sy- roku 1927, 6 miljonów 745.000 zł. dotknął samorząd łódzki podczas ivUoda mniszka, d) Dokąd? _; p. Zbotuacji klasy robotniczej.
pieniędzy tych otrzymują ostatecznych pertraktacji o pożycz ińs>ka _ Rusz:kowska.
rycznych i moczopłciowych
Następnie
wstąpił
na
trybunę
przedsi~biorcy
budowlani pożyczki kę 6 mil jonów dolarów na cele
II. 3. so.nata na skrzypce i fortepia1n
Przyjmuje od 5 do 9 wiecz.
ławnik
wydziału
podatkowego z Banku Gosp Krajowego w wy- inwestycyjne. Dopiero na skutek o.dur oip. 137 rur. 1: a) AUegro molto,
ienkiewicza 34, tel. 59--40 29-5 pA(uk, który w dwugodzinnem sokości 75 proc. całego kontyn- gwarancji rządu~ finansiści zgodzi b) Andante, c) Allegro vivace. 4. a) Po
•••••••
li przemówieniu dał żywy obraz dzia· 1 gen tu przeznaczonego na budowę. li si~ •. aby 25 proc. pożyczki zosta 1>ta11111ik m'.lości, b) Miast-0, c) Pozdrałalności obecnego samorządu w I
Mimo to jednak, że domy te łJ zuzytk0wane na budowę do- wtam cię, d) P<Jtl1J1a różyczka _ p. Zbo
sprawie złagodzenia klęsk mie- 'i wybudowane w lwiej części za pie mów. l-'ożyczka ta, jak zaznac.:zył ińska . Ruszkows-ka. s. Nokturn op. 148
szczańskich.
niądze rządowe, czynsz komomia mówca,wogóle jeszcze nie doszła _ Wl-'kona trfo.
w radzie miejskiej
Głód mieszkaniowy rozpoczął· ny w nowych tych budowlach jest do s1<utKu. Stan pertraktacji vt O· 22.0J. Sygnal czasu.
W dnia wczorajszym odbyło prelegent, jest klęską, kt6ra objęła czterokrotnie wyższy 11 iż w do· statnich dniach uległ pogorszeniu
się w sali rady miejskiej posie- cały świat, a zwłaszcza klasę ro- mach starych.
i oiewiadomo kiedy i czy wogóle
TEATR MIEJSKI.
dznie O. K. R., na kt6rem prez. :,b~tniczą: Na~ zwalczaniem tej k_lęWo~ec tego magistrat .stoi f">na pożyczka dojdzie do skutku
Dziś na przed•staw:ieniu dla zwia.zZ' • ki
.
dr W' liński pki głowią si~ rządy wszystkich stanowisku, że z funduszow BuK
Wreszcie mówca przechodzi do ków „Don Juan" z Józefem Węgriyiem~ęc ' WJcepr: • • ie
' aństw w Europie. W Holandji budowac może tylko samorząd. Po omówienia samej budowy domów n.em.
ławmk Portal, złozyb sprawozda- oczynioho już cały szereg prak- zatem ławnik Kuk wskazał, te Io robotniczych i wskazuje, że magi Następne przedstawienia tej wspa,.
nie z działalności samorządu, ycznych eksperyment6m, które katNzy całego szeregu nowowznie strat wybuduje 2.000 miesz1rnń na t?iąle wystawionej sztuki z u~ziałem
stanu politycznego i gospodar- częściowo już kl~skę złagodziły. sionych domów wnieśli zażalenia Nowem l:<okiciu, l 50-.i na Polesiu znak<JmiLego gościa dane będą we śrc
czego państwa i miasta.
W Niem~zech ~aś zlikwidowanie do .magistratu na nadmiernie wy- Konstantynows1<iem, które to mie- dę i w piątek.
W'
de t dr W' liń5k"1 głodu m1eszkamowego mozna bez soki czynsz. Wobec tego magistrat szkania-zdaniP.m mówcy- zażeg
Jutr.o, wtorek, w~nowienic „Róży"
.1 icepre~y
n
• • , ie
trudności, przeprowadzić a to z te- na skutek rozporządzeni::i prezyden nają częściowo kl~s~ę mieszkanio· Żeromskiego.
~sKazał, ze ostatmo me zaszła go względu, że Niemcy przegry- ta Rzplitej, dającego mu prawo wą. (p)
C~artek
ur.oczyste przedistaw.ienie
zadna
zmiana ustosunkowania wając wojn«:, wygrali pokój. Zo· kontroli, postanowił interwenjodla uczczenia rocznicy 3 Ilfa.ja. Dana
się P. P. S. do rządu. (p)
stali oni zmuszeni do utrzymania wać.
bęckie premjera „Zemsty" Al. hr. Frejaknajmniejszej armji, z czego so-1
Ostatecznie minister robót pub
„GONG".
dry.
J
Ź
f b
cjal-demokraci są zadowoleni, po-. licznych opracował na wzór wieD~ś wielka premiera rewii pod tyt.
8P1Pq nieważ pieniądze na utrzymanie I<leński projekt ustawy, któraby „Nareszcie wiosna" z udiz-.iatem zespoTEATR KAMERALNY.
Dziś w nocy dyżurują następu- armji idą na zlikwidowanie głodu wprowadziła opodatkowanie właś- tu i gościl!mym w~tępem ulubienitcy, Dz,iś wd«:zorem oraiz w daJszym cią
iące apteki: M. Epsztein (Piotr- mieszkaniowego.
! cicieli starych domów, których piel Ł-odzi znaikomi·t•ei p. łfaliny Raipac.kiej ~ · gu we śr.odę I w piątek komedia Ste·
kowska 225), M. Bartoszewski!
W Polsce natomiast jest ina· niądze obróconoby na wyrówna 1 z.nameg-0 artysty
teat·rów w.a{szaw- fana Kiedr.zyńskie1to „Powrót d<:> grze(Piotrkowska 95), M. Rozenblum czej. Jak wiadomo toczą się w nie różnicy nadmiernego komorne &kich p. Jerzego &rońskieg~.
chu".
~Cegi~lniana 12), . Sukcesorowie sejmie d_ebaty nad. b~dżetem pań- go,. zaś minister skarbu opracowałj Dziś dwa przedstawienia: o iodZii.ni~ _Jutr-0 oraz w cziwiart.e~ na przedst.a\.JOrfema (Wschod111a 54), J. Ko-l stwa, ktory prze\V1du1e poważne projekt, aby komorne wzrosło do 7.45 l 10 wieczorem.
w1"1t!aioh J>O cenach znlzoniych „Meceprowski (Nowomie;ska 15).
sumy na utrzymanie armji. Wobec 15 proc. komornego przedwojenne nei zag!'1anicą'' - d:r. B. Suchodolski.
nas Bo<Jbec i ie~o mąż''.
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Budowa domów robotniczych

Co

przez

Y

Kuka w kinie ,,Luna"

Wiec sprawozdawczy

1

NI•...awi•az•s"'i•

z

1·

I

Posiedzenie OKR.

--o--

f

t10cne dy ury

I
i

I

IDziś
r

i codziennie!

Dziś

Gościnne występy znakomitej artystki

teatrów

Lwowskich

i Warszawskich

;caUny Rapackiej

oraz znanego artysty teatrów
.Qui Pro Quo" i .Perskie Oko~

Program N2 18 p. t.
C!tl

„· areszcie

''

i codziennle1

Jerzego

Borońskiego

•

VVI

Wielka pobudka wiosenna w 13-tu częściach pi6ra dr. Pietraszka, Starskiego, Hemara, Toma, Sygietyńskiego, Ref-Rena, Niovili
i Jastrzębca, muzyka. T. Sygiety11.skiego. Wiehlera i Boczkowskiego.
Ud~ial biorą: Władysława Jaśkówna, Czesława Popielewska, Halina Rapacka, Hanka Runowiecka, Stanisław Belski, Jerzy
Boroński, G. Cybulski, Bolcio Kamiński, ~. Laskowski, A. Nowo"ielski, S. Sielański oraz zespół baletowy w składzie: M. Bargielska,
J. Brauman, Z. Duranowska, Z. Liszewska i K. Pałczy1·1ska z prim. bal. Ireną Soboltówną i baletm. Eugenjuszem Wojnarem na czele

1) Nareszcie wiosna!
Zapowiadają:

2) Wiatraki holenderskie. 3) Próba talentu. 4) Czarny Bobby. 5) Jerzy Boroński. 6) Ja chciałabym właśnie. 7) Maszyny. 8) Trio U. S. A:
9) Rendez vous. 10) f-Ialina Rapacka
11) Sąd nad Salomonem. 12J Powtórz to! 13) Radiowiosna,

S. BeJsl\i i Bolcio Kamiński. Reżyser: Walery Jastrzębiec. Kierownik muzyczny: Tadeusz Sygietyński.
Eugenjusza Wojnara. Dekoracje: art. mal. S. Fraaiaka'. Koncertmistrz: W. Lidauer.

Tańce i ewolucje układu baletmistrza

I

Codziennie 2 przedstawienia o godz. 'i',45 i 10 wiecz.,

w

niedzielę i

~ r.r!ąta. 3 przedstawienia

o

7,45 i 10 wiecz.

11 GŁOS POLSKI'•
30 Kwietnia 1928 r"

Turyści-- ogoń

Zawody powytsze były jednem
2'najciekaw5.zych spotkań sezonu.
Gra żywa, mimo upalnego popo·
łudnia, cały szereg enYcjonujących
momentów, niezwykła obfitość bra
mek-no i pierwsze zwycięstwo
fioletowych sprawiły, iż publicz·
ność zadowolona opuszczała beisko.
Dodatnie wrażenie
osłabiała
znacznie niezwykle brutalna gra
Pogoni, w czem prym wiódł Han
ke i Fichtel: rozmyślne kopanie w
kostki, podstawianie nóg, gdy prze
ciwnik bez piłki, powt&.rzało się co
chwila, więc też gwizdek sędziego

~~e pn~yw~ ~~

Turyści osłabieni

dwoma

,,Gt.OS POLSK!ll

T

G

'Lódż

Lód~

3Q łlwietnia ł 928 r.

Zawody o mistrzostwo

5:4 4:2)

Ł.

poniósł porażkę we

K. S.

wybiegając

z bramki, lecz Hinc Frankusa. Przy stanie 5:4 dla Tu·
WARSZAWA. Polonia - śląsk Domańskiego przyniosła s k
a mianowicie za- rystów sędzia odgwizduje zawody. 8:0 (~:O). Piękna ~ra Polon.ii po- l Wa~szawiance. Do przerwy \~e~
miast zasłonić napasttnika i ułaSędziował p. Jedliński z Kra· zwohła na uzyskanie wspamałego , covia przeważa poczem gra .a
twić zadanie Lassowi, zderza się kowa dość dobrze, nie był jednak wyniku. Bram.ki uzyska}i: Ała- ' norzędna. Bra~ki uzyskali· G~w
z nim, dzięki czemu odbicie pił- w stanie utrzymać na wodzy foul szewski, Dittner, Tupalski po 2, tel z karnego i Luxemburg · in.
ki jest zbyt słabe i„. dr. Garbień gra j ącego Hankego, Fichtla ikrzy· Kr_vgier 1 i jedna samobójcza. Sę- I KATOWICE. I, F. C. _ ffasrn 0
główką strzela drugiego goala dla ' kliwego dr. Garbienia. U fioleto- dzia p. Korngold z Kr.tkowa.
nea 5:0 (1:0). Łatwe zwycię t
swych. barw. Rezultat 4:2 utrzy- wych poza linją ataku, doskonały
LWóW. Czarni - Ł. K. S. 3:1 I. F. C. Bramki uzyskali J~8
mu1e się ~o przerwy.
•
był Karasiak, pomoc zas, szcze- (2:1). Bardzo słaba gra z obu Gerlitz, Geisler i Kozok II or e,1
. Po. zmianie stron .Po~or_i ma gólnie skrzydłowi, słabsi niż zwy- stron, typowa walka o punkty. samobójcza. Sędzia Rutkowsk:2
w1ęce1 . z gry. a to .dz~ękt mepo- kle. Rozentuzjazmowana pubhcz- C~arni grali. nadzwyczaj ambi- POZNAŃ. Wańa _ T. S
ir ze~neJ. zupełme zmianie w z~- ność zniosła młodziutkich napa· tnie. Bramki zdobyli: Sawka 2, 2:2 (0:1). Gra równorzędna. B· ·
sta?'1emu . drużyny . def.en.zywnei. stn1ków Turystów
na barkach C.h mielowski 1,
dla Ł. K. S. ki zdobyli Staliński i Spojd;alll2
O ile da się usprawiedliwić prze- z boiska. Publiczności 3.500 osób. Hoffman. Sędzia p. Ar;zyński.
rzutóv karnych. Dla T. K. S.
niesienie A. Kubika do obrony,
KRAł\..óW. Cracovia - War· szyński i Gumowski. Sędzia te
o tyle trzymanie N1ewiadomskiego,
W.
szawianka 1:1 (1:1). Piękna gra Reatig.
Jl,
j~o pomocnika lub o~oócy b~o ·~~~&~E~~·!*~'~~~~~~~~·-!!~~~·!'~~!~~~~~~~7!'!9~~~~~~~~~~~~~~~~~!~!~
ofia błędem taktycznym. Prawa strona •
--.
0

ko

Jt'

c·

oto cykl O''
.,.,-ry

a I.
•

widzieliśmy dwu młodziutkich pił
W 10 min. wolny strzelony
karzy: Błaszczyńskiego Il i Choi· przez A. Kubika przynosi 5 goala
zwycięstwo
S~
n ac kiego, którzy prowadzeni dob- 1dla .Tu~ystów. Lecz wyniku fi?l~
rze przez Kulawiaka przeszli wszel i towi me mogą utrzymać. Gosc1e
Wczorajszy raid dokoła Łodzi Trasa wynosiła 260 klm.
kie oczekiwania. Skrzydła stanowi- wykorzystują
zamieszania . pod zg1omadził na starcie b. wiele ma
Pierwsze miejsce zajął KU.ster
li: Frankus i z konieczności A. bramką i dwukrotnie umieszczają szyn. Start z lokalu Unionu rozp~ (Unionl na. D~W. 269.
Kubik, tyły bez zmiany, w bram· piłkę w siatce po ślicznych pocią- czął się punktualnie o godz. 8 1
2. Radz1ck1 Grudz1ąrlz na Duce Lass.
gnięciach Kuchara przypieczętowa . R.30 Trasa prowadziła z Łodzi do ' glasie 500.
Fioletowi wykazali wybitną po nych strzałami nie do obrony. Rudy, Rzgowa, Kurowic, Rokicin,
3. Scheinbor:l Eug. (Union) na
prawę formy: braki techniczne pra W ostatnich minutach Chojnacki Zakowicz, Brzezin, Stryków-Zgierz DSA ~CO. .
.
wie że nie istniały, - cokolw iek nie wykorzystuje dwu pozycji: Aleksandrów, Lutomiersk, Łask,
4. rnż Ze1del (Umo'l) na Arieszwankowała jeszcze strona takty- pierwszy strzał przechodzi tuż ko- Wadlew Wola Kamocka, Piotr- lu 505
czna, lecz przebieg gry wyraźnie ło słupka, to samo dotyczy i sty- ków, W~lbórz,' Tomaszów, Ujazd,
5. Ticher von Mollar (Poznań)
wskazywał, iż Turyści mieli już !owej główki po ładnej centrze Rokiciny Kurowice Ruda Łódź. na BM W 494
nieco do czynienia z piłką na tre'
'
'
6. Wegner (Union) BSA 250
łl§ 'PMM+.mw111
mm us
asaa:;aawiu ene
S;lłtg ma
7. Salcman (ŁTK) na Pantete
ningach. Zapał i animusz odmłodzonego szczęśliwie napadu, nie246
zbyt jeszcze usposobionego strzało
8.
Rychter (Union) na BSA
wo, udzielił się całej drużynie.
11
A
250
Pogoń przybyła w składzie: So
bramek
9. Jakubowski (Warszawa) na
Olearcik, Mauer-Hanke,
1. I. F.
.
PJro
(Warsz
)
4
20
.
ic tel, eutschmann -Prus, MauPolon
ja
:
•
awa
na
.
5
21
6
11
2
rer. Kuchar, dr. Garbień, Szala~ie
Wisła
~M 750
20 :4
5
10
wicz (Łysyk).
Cr -. covia
7
5
13:8
Chla\ ~P{oo/wiezdowski (Union)
Pogoń
rozpoczyna,
mając
5. Ruch
7
7
8:12
·
(W
) BOA
12r· eJCh enng
wiatr za sprzymierzeńca. Już w
l5:5
arszawa
4
6
6. Legja
49

s.

walne

Tabela wal'Lr o mistrzostwo Pols111·
n

bFc;>chiński,D

,,Union''

„

••t

PN·

c.

o.

g~er.

5~0yczyóski

!:

t:r;:~~adz:n~~iep!;~~a~yl!°z:);

~~ ~=~~~awian.

więkstą ruchliwość, rutynę

~

~

~~~

i zro9. Pogoń
4
5
10:15
zumienio 1atoroiast Turyści am10. Turyści
3
6
7:13
bitnie przeciwstawiają się groiŁ
K
S
S: 14
0
3
11
n~·m atakom g ości. Wf' n iedługimh
12: siąsk .
8
7:22
1
czasie prawy ącznik 10 etr,wyc
Czarni·
7.·17
5
2
13
Chojnacki ślicznyr;i strzałem zdo
·
: 16
7
1
bywa wyrówna.1ie. Powodzenie
\4. ia~u~~ea
~
:l l
2
15
to dodaje otuchy fioletowym; a·
tak ładnie pro .vadzonv przez Ku
lawiaka stwarWza szdereg groźnych
momentów.
ypa
przeprawadzony lewą stroną wyrabia Fran
kusowi
specjalistów i gabinet
JEDYNY
ski wybiega, rzuci\ się pod nogi, dentTst;yczn;y przy Górnym l<ynku
prawdziwie
lecz nie jest zdolny odparować Piotr.liows.łia ~94. tel. 22-89
sllute.;zny
strzału, padając jednocześnie o- przy. przystanku (tram w. pabjanickich)
SRODEK
fiarą swe1· odwa,.;i. Kontuzia od- p~zy1mu1e. chorych w chorobach wszyst~
. ,
~ .
.
. loch spec1alnoaci od ~ IO rano do 7 ·e1
L b Ch
niesiona była lak. powa~na, IŻ po poł. Szczef?ienie ospy, analizy (moa ·
em.
grę przerwano nz. kilka ;;:unut, a czu, ka~u. krwi, plwocin etc.) operacje
J. Sroezyński i S-ka
bramkarz Po!!'.oni musiał zrezyopatrunki.
.
Warszawa
gnować z dalszego udziału w za- Porada 3złote Wizyty na m1esc1e
Elektoralna 21.
1 0
wodach.
~~f~~l~~. l~~:i;zaoc~a~mo~~Św~~ir~~i:
Tel 65-11.
Turyści prowadzą 2:1. W bram lampą kwarcową. Roentgen. Zęb}'
ce Porloni
stai' e (ys,,rk. lecz 1· est sztuc.zne,
koron"J z.ł ote plat"nowe
i mosty
Z ą dać wszędzie!
i;
w
J
to gracz z napadu, wobec czego
medz1ele 1 święta do yo4r 2 oo poi
. tyły gości osłabione są znacznie. ~@@)@@@@@@@@@'o'l'()VO\l()VOVóVOV()Vc)\'ó"l()'VO\'O'l"QVO'\
Fioletowi dzielnie łlapierają na~'N:V~~~~Dr.
-ed.
dal. W spaniały strzał Błaszczyńu•

1

z

LEC N JCA

dogodną pozycję, Sobociń lelł.arz;y

powiększa

omał

w·

MAJSTRA
DR A p A RN I

l

~3.

Sztild (Union) Puch 175

Poza konkursem startował PCW
Gostkiewicz 4 dyw. samochodowy
na Charleju 1000 który pokrył ca.
łą trasę w świetnej formie
Nagrody otrzymali: PZM., "
formie puharu, który został wrę.
czcmy przez przedstawiciela PZM
kpt: Modzelewskiego, Kiisterow
Union .
Nagrodę Łódzkiego Automobil
Clubu otrzymał Kiister W. Unio~
. Nagrodę firmy Dunlop, inżynie;
Se1del, Uni·on.

Nagrodę firmy Kaster i Syn0•
wie

otrzymał

papierośnicę.

Scheiborn E. Union
'I

Nagrodę firmy Morot Import
op~pzyma~ . Scheinborn N. Union,
ierosmcę.
Organizacja raidu wzorowa.

Wyn·ki wcznraJsze

~t· ~~ss i~~on) BS~ ~~ 394 p T. G - Ł K S I b w PA
16. Si1ner . ar~zUav.:a ) Ch l : BJANICACH 3:2 '2 1')
•
· aNw1cz ' mon
at e1
·
~ •
350
. b
H (U . ) BSA
UNION - ORKAN 0:0.
17· Sc h ~m
om ·
mon
w K
G
350
' ' •• M. S. 7:2,
18. Kosakowski (Warszawa) Char
TURYśCI I b - HAKOAH 6:4
lej 1000
(1 : 3).
SAMSON - SLOWACKIEGO
t : 1.
Doktór
RAPID _ SZTERN 1 . 1,

s

KI nger

BDRr. AUłUedN.

Południowa 23

,.

'

Telef. 40-26
Specjalista
chorób skór•
n1ch i wene•
rycznych.

Leczenie światłem
(Lampą
kw ar•
co wą).
Przyjmuie od 9• 11
r. i od 5·8 po pot.

I

Choroby wene·
rycz11e skórne

L

i włosów

i

1

P:C::~:coa:..:

. ft ·
w.

K.

s. II -

G. M.

s. II

8:2.

a bl.ż
I sze mecze

o mistrzostwo Polskl
W czwartek, 3 maja,

w Łodz

"" nie przewiduje się żadnej poważ
Andrzela nr. 2 nej imprezy piłkarskiej,
nafo
Tel 32-28
miast Warszawę oczekuje sensa
Godziny2 50przyjęć :
od
t.30- ~la
l:'ań cyjne ze wszech miar spotkani1
· dla
od 6:-'l
~an?W
W n1edz1ele 1 śWtę· Legja - Wisła.

..„.„„••„

Po za tem we Lwowie Basmo.
nea rozegra zawody z Ł. K. S
Czarni zaś z Ruchem. W KatoAl NA WYPŁATĘ!
Bi.ale towary. Purpur. Materacowe, O- wicach I. F. C. podejmować hę·
Cegielniana 43
brusy, RęcLlliki, Kołdry. Kapy, Chustecz dzie zespół Toru6skiego K. S.
Tel. 41 32.
kL $ciereczki. Zefiry. Chodnik!. Po<lpinki
Specjalista chorób Poleca Leon Rubaszkin, Kilińskiego 44.
ZdlYCięstwo
skórnych. wene·
_..
3561-10
ryc~nych 1 moczo-

50 złotych nagrod yI LUBICZ

skiego II z 30 metrów
te
nie
wyniku. W nie'
długim czasie ten sam gracz Cl·
8
trzymuje piłkę ślicznie wysuniętą
p
. d
t
.
. .
Aj
.
przez Kulawiaka i rwie na?rzód,
rzez nie opa rzen1e miejscowa
enc1a
na pięty nadeptują mu O!earczyk Celna wydała niewłaściwemu adresatowi paczkę,
i Mauer, wreszcie pchnięciem z zawierającą 400 gramów igieł marki Metropolitan
tyłu zwalają go z nóg na polu Sewin~ Machin~ Compa?y ~ew-Ydork. .
d
karnem. Sędzia dyktuje jedcnastP.rasza s; ę. o zwroceme. po pomtszyn_i a rekę, świetnym egzekutorem której sem tejże paczki oraz o odbiór otrzymanej przez
był Kahan.
nas omyłkowo paczki za wynagrodzeniem 50 złotych.
.,.
,
F
P o1sao-Amerykanska abryka
Nie upłynęło i pięciu minut,
gdy precyzyjną centrę A. KuhiWyrobów Jedwabniczych
ka chwyta Błaszczyński II i z caŁódź, Piotrkowska Nr. 167.
łym spokojem plasuje nieuchronny strzał w sam róg bramki. Senk
f b
sacja niebywała, olbrzymie porui~ sza a ryka towarów bawełnianych poszukuje dzielnego i pewnego w pracy
szenie na widowni. Wprost nie
do wiary„. Turyści prowadzą z
Pogonią 4:1.
""""
Pogoń rozpoczyna atakować z
furją. Ku~har z dr. G:i-rbieniem
tworzą niezwykle grozną parę .
·
napastników, każdy ich pobyt'
pod bram~ą może yociąg~ąć za do natychmiastowego przyjęcia.
sobą zmianę wyniku. Niedłu.go
Oferty z odpisami świadectw należy składać w
pr.zed przerwą. centrę ~~ubakie- ekspedycji niniejszego pisma pod •Drapalnia".
wicza stara się schwyc1c Lass,
40;)8-5

Prenunr erała

Lwowie

popełnia błąd,

~~r:isz~~fz~yl~ ~~~:~~m l~~j~ r:t~C:J. ~·~~~~u~~~ ~~~~~ał~a~~~sos~~~l~an~ię~
Sięgnięto do rezerw: na łącznikach Hankem boleśnie odczuwał.

1

Polsłti

fi~~fewf~~j,:~~~~:

ta od 10-12

__ ______
A! NA

tennisistów

WYPŁATĘ!

cową.
Prawie darmo! Czysto jedwabne ręcz..
Przyjmuje od . g. 8 no malowane szale. Torebki. S~eatry.
do IO ran<? 1 od
5-!:> w1ecz.
Pończochy. Skarpetki.
Peretkł,
ParaDla pań od 5-5 solki. Poleca Leon Rubaszkin. Kilióskleoddiitlna pocze· go 4!
556~-10
lrnlnia
Dr. med.
MASZYN DO PISANIA
kilka sprzedam okazyjnie i pojedyńczo
Kuźnik, Przejazd 16.
4013-4
- - - - - ....... - POCO SPICIE
Dzielna 9
na
stomie,
gdy
na do$!odnych warunkach
Tel. ,\! 28·99.
przy 5 zł. na tydzień dostać możecie:
Choroby skórne, !"aterac.e, le*an~i. otomany, tapczany
sohdme wyk~ane u tapicera
wen~~~~f~1~~e.mo· 1P.krzesła
Wa1sa, Łódź, ul. ::'lienkiewicza 18·
Przyjmuje
128-2
od 8-10 i od 5-8
Leczenie lampą - - - - - -

R,ozaner
.

kwarcową.
ZAGINĄŁ
5
e~~~1!fn~d p~;!'f.' ~~w!~d~~~b ~s::e~ ~~ik:~ lf:kio:~~sk~
kaln1a dla Pań!

imię

Józefa Klata,

polskicb
łodzian

w Warszawie
Na wczorajszych zawodach eH·
minacyjnych w Warszawie Stola·
row pobił Warmińskiego 10:8 1
6:4, Maks Stolarow pobił Mar·
szewskiego 6:2, 6:4. Para Stola·
row, Marszewski - Warmińsk;
Tarnowski 8:6, 0:6.

„ ....••.•...
.
INżYNIER

wróciwszy z ł''rancji udziela francuSo
kiego, fizyki, blatematyki, wyucza VI
cią$!u krótkiego czasu elektrotechnikę,
radj otechnil<ę .i budowę odbiornikóVI
radjowych w krótkim czasie. Oferty
sub, „Inżynier"
4052-5

4041-5

miesięczna „.mosu Polskiego" ze w~zystkimi dod~;y.--~·-- · - ---.-_Ogłoszenie za Wiersz ... milimetro~ 1 szpaltowy
. ·;
nosi w Ł.odz1 zL 4-51?, za odnoszenie - 4.0 groszy; z przę
J strona .i 1Vłek4cle tO $łl'Oszy, slrona 5 szpalt. - NeKrologi oo gr. str. 5 S%palt. - Nadestllll
sylką pocztową w kra1u - z1. ó.-; zagramcę - zl. 7 .'.1J,
po tekśc1.e OO gr.. strona 5 szpalt. - Zll1yi;:zajne 10 groszy str. 10 szpalt. - O!floszenla Zllf!
czyno~e 1 zaślub1nowe 10 zlot. - Ogloszenla zamiejscowe obliczane są o 50 proc. za~ łlll
za!:!ramc-znych o 100 nrocent droże!.
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