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Nadprogram: FARSA.

trzeIca'' w Warszawie

ną.czelnych władz organizacji
W dniii wczorajszym w lokalu I
..
t t
L
„ db 1 . . .1 i s'oseł Anusz prezesem, a gen. R ozen
komendantem „Strzelca "
~mo ea rzu '.' ukna °b y siKę z 1!1 •• 1Dr. Dłuski i pos. Kcrazkowski wybrani dożywotnimi c:zlonkarni honoro•
ciatywy wiąz u 0 rony resow I
·
d
ł,
·
·
t t wym• zarzą u g ownea.o.
.
, hodn' h
·
ie , wtec pro es u1ą-cy wi
Zac
.: prawie barbarzyńskiego napadtt
Warszawski koresp. „Otosu . Jednomyślną uchwałą delega.tów ~ ki Józef; Denys Franciszek; dr.
cncJonalistów niemieckich na arty- ~ Polskiego„ (S.B.) . telefonuje:
dotychczasowy prez. dr. Dłuski i f Bacia Ka~lmlerz.
<.łów polskich w Opolu,
ł W dniu dzisiejszym odbyło ~iq 1komendant poseł K. Kieszkowskil Komisja rewizyjna: Dr. Bogushw

Wybór.

l

· Wiec rozpoczął się o godz. 1-ej w sali obrad Rady Miejskiej walne · wybrani zostali dożywotnim.i hono-' <;ki Stanisław; nacz. S!ska Mieczy
·~ powc:żnym nastroju uczestników ; zebranie delegatów Związku Str~e-' 1·owymi członkami zarządu główne sław: dyr. Szubartowtcz Tadeus.t;
is.tór21 y szczelnie wypełnili wido~-1 Ieckiego, którzy p! :ybyH na zjazd go, oraz nadano im złote odzn:ilri inż. Podgórski Przemysław i Bory-

nię,

{ w liczbie 600.
Zasługi Zw, Strzeleckiego.
Ni1 ~rzewodni~ząceg~ powoł~no I Obradom przewodniczył dr. K•r
Na stanowisko komendanta głów
mec. F1chnęJ ktory w !ędrnych : ~o p-licki z Krakowa. Przewodnicząi::y nego związku min. spr. WOJSKO1
b!tnych słowach napiętnował nie- powołał na asesorów: sen. Wodz;Ji wych wybrało GEN, ROZENA,
ludzkie barbarzyństw10 prusaków. skiolło z Lodzi i prez. dr, Schmafo
Skład nowego zarządu: b. m:n.
z kolei przemawiali mec, Biłyk, ze vi;Lwowa.
prof. Babi:óski i prez, Związku ;i-l
.
Iwanowski Jerzy; Jaroszewska He
~
, p. R ysJU.
W czasie obrad dotychczasowy iena; poseł Koc Adam; ppłk. Min
1 _!
bron-y k re:iow
3
prez. zwiąrzku dr. Dłuski or~ po- kowski Anatol; Czaki Tytus; pJW uchwaloneJ' rezolucJ'i zebral1i seł Kazim1erz
· ·
K"1e~zk ows k"1, k omen seł J ę drze1ew1c2
· · J anusz; Zb'ó
1„ni· ~N
.
• .
.
wyraza1ą swo1e naJwyzsze uznan 1e daint
tiłówny
Strzelca" złoivli Glltnlcki; b. min, Su.ikowski Ant<Mi
·
1 k,
„
"
·
rlla zdecydrwaneJ postawy po a ow swe ośwfadczenie o reiy"nacii z
· .
.
d d
·
"' '
kpt. Muszk•~t Królikowski; Na-<tpolsktch · wzywa1ą rzą o zm1a- i kandydatur
.
„
. . <I •
L
• t
'
talJ:i Steinowa; płk, Baczynski K 1_
ny dot yc•.1czascwe1 o1erancymeJ p
k'
b
. . . . ru'em'."c
Na zebraniu dokonano wyborów rol.
l y -1 wu ee mnteJSZOSCI
„
l't
p I
nowego zarządu,
Czfonkowie głównego sądu ho110
.L
.
.
k 1ci; w o sce.
Prezesem wybrany został POS. t. owego: dr. Kołod:zie5ski;
mec.
.
.
Po uchwa l emu rezo1UCJi wszyscy :~•NTONI ANUSZ •
! ;:..., asc h al sk·1 F ranclszek j mec, osiec·
uczestnicy wiecu postanowili prze-1
sł&ć ją za pośrednictwem p. wojeWI dy Jaszczołta do Wł~dz rządoe~c
wych.
I)

I

1·

T ,,

zac\odu

„Sokół Prerjl"

Nad program: FARSA.

Zi z

dzikiego

Fred Thomson

,....._._~"--=~--------~~~--------------------------------------------------------------UWAGA!
W;yświetlają k.inoteatr7 „Odeon" i
,,Wodewil" jednocześnie.

/gwałtom
nacjonalisi:ów niemiec•
kic
Opolu

bohater

wraz ze swym

dziewczyny
w bagno w roli szlachetnego kochanka
w ro~i kobiety zarządzającej
podejrzanym lokalem.

F ro•• hl•IC h
He1· ms
.....,.
Eli. ZA

Nad program: FARSA.

Protest Lodzi przeciwko

i dni następ nycb !

pię~nej

w roli

G US t a W

ZIELONA 2

Dziś

erotyczno-życiowy

w rolach

głównych:

1

premjera!

Dzis
Dzieje tych z

,,CORSO')

WODEWIL

„ODEON''

Yławski Lu~jan.

Obrad~ z1:izdu zakończyły się 0
~odz. 7-ei Wlecmrem. .
Obradom
przysłuchiwali
się

.:-złonkowie rządu

w osobach: mln.
· Skł adk owsk
awo1' iego, min. BO'!r
nera, min. Niezabitowskiego, wilec. p·1erack"tego, p ozat em na sa1·1
mm
:!.tuważyłem wśród wielu osób ze
, • t
l·t
ń
· k„„,
~wia a po 1 yczne 6 o:
p łk • Sław
•
J
.
d
wo1ewodę
aroszew1cza, prezy en· Sł omins
, k"1ego 1• g~n.
ta miasta inz.
Sł

Dreszera.
.
Po ukończeniu obrad zebrani u·
c!ali się w pochodzie na grób
Nie.
i..nanego żołnierza, gdzie złozyli ca·
ły s:zere?. w;eńców.

iekierą zamordował zięcia

Dziesięciolecie
szkoły

oficerskiej

w Bydgoszczy
BYDGOSZCZ, 12.5. (PAT.) -'
Bydgoska s:z;koła oficernka ohcbodzi'ła w dniu dzis,cjszym 10-lecte
~w ego ~stnien'a nader uroczyście,
O godz. 9.0 przed Poł1udniem c.d
była się na dziedzińcu szk,oły podchw<tżych urvczystó msza polow'1·
celebrowana przez J. E. biskupa
Bandurskiego.
~
nabożeństw.~
wzięl: m. in. .td~ iał
reprezenta11i
Pana Prezydent<. Rzplitej i Miirsz.łł
ka Pibsuds·ki~go Lnspekt-0!1" armii
gen. dywizii Skiers.ki i dowódca .15
d)llwiz1jd piechoty gen. Tom.me. Po
nabożeństwie ks. b:sklllP Bandunki
wygłosił natchnicme kazanie.
• Po nabożeństwie odbyła się defilada wychowanków szkoły, którą
ff'zyjął gen. Skierski. Z kolei zebrani ziwiedzi:fo muzewn s·zdc0l 1e,
po•czem obecni bvl na posw1ęce:i:u
ufwr.do~ainej p.rzez prezesa ' T;.,;.,~1rzy~twa Pirzy}aciół S2'Jkoły O}Ic~•

:.kieJ

tab'Iic'\l

p.:i.troinów

kuil"sów

s~kc.ł-1

Uroczystości

""'[' „
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nauko-w ej

ovvszechnej Wystavvy

Krajo~ej

Zdobycze nau'ki majd.uią co·r az 1niczyła się do po1kazu eksponatów., Na pubHikacje wystawowe zaipa-; tern przekD'Ilaniu, iiż wypełni ono 1 zadaniem, jakiego podjąć się muwiększe zastosowanie w wspóbze Bogactwo wystawy było1by dla wi- · trujemy się w ten SJPO.sób, że po-' dotk 1liwie lukę w naszej Hteraturze szą w czasie PWK. nasi uczeni, to
snem życiu praiktycznem. Nat11ka drow i społeczeństwa strao.one, w wilflltly one być nietylko czynni- ekonomicznej, a z drugiej siirony 1 studja samej wystawy poszczególs~ała się czynniki em ro~"":'ioju wiel- 1 nai:lepszym razie dafoiby chaotycz- kiem p.ropagandy saanei wys~a~y, będzie t~wały~ :po~ilkie:m P~. nych jej działów, gmp i klas. Nie
k iego prz emysłu, techmki komuni- 1 ny obraz gidyby poikaro nie dopeł- informatorem, czy przew<idnJ1k1em w polLskiem piśm1enmctw1e, będzie wysta.rczy bowiem wydać po wykacyjnej itp. Powah, ale coraz sku-1 niały inne czynniki, a w pierw- po wystawie, ale iedno·cześnie środ- nieiruko UJkoronawaniem naszy.::h stawie suche sprawo!Kłanie, zaprateczniei walczymy także o swoje u- szym rzędzie o•dpowiecLnie publika-. kiem, przy pomocy którego będzde prac, p01d,jętych i poięt~h w j.m!ę wn\one oibficie cytrami i naziwiska- my mogH wylkazać związek wrsta- ogólnego dobra narodowego. Myśl mi, aile w pierwszym rzędzie trzeznanie na terenie sp<>łeoznej 0T1gam- cije i preleikc!e.
zaoii twórczych sił Ludz1kioh. Iclea
tę zarzą.d PWK. przyjął najgorę- ba będzie pomyśleć o zbio'rowem
naukowej
organizacji
przenika
cesj •i udzieii~ iej finansowego po1Par- dziele, któreby w szeregu ro'Z\PTaw
wszystkie d~iedziny życia praktyda. Dzięki temu po>Wołaliśmy z naU1kowyCih, .stoiącyoh na wysokim
cznego.
gro·n a pozmańskich sfer uniiwersy- poziomie, dało po1gląd na całoTo znaczenie nauiki wys.tę.puje w
teckich k<imitet redakcy;tly, złożo- kształt reprezentacii p.rzemysłu,
c~łeij pełni na tle działalności wiielny z ki.1ku~astu osób, na cz~le kt.ó ro1n1ctwa, rzemiosła, han<lilu, spółk1ch ziakładów gospordarczyoh i inrego sta..nę.la pp. profesorowie um- dziielcZ"Ości itJp. na Pow;szechnej wystytucy:i społecznych,
wersytetu: dr. Wirtold Schramm, stawie kcrajowej. Dziefo to musi
Pokolenie nasze po czyna rozttdr. Edward Taylor, dr. Stefan Za- był taik nastawione, by zarazem
mieć całą doniosło1ść n.auiki d~a p::a
les'ki.
mogło poszczegó'ln1W gałęziom naktyczneg·o życia, a zroru1nw~nie to
Zaprojektowano S>zczegółowy pro szei twórczości i wytwórczości na!1ajogólniej wyrazić się da następugram ksią.zki ustalano kosztorys, rodowei wskazać dTogi da1szego
1ąco:
zwrócon<> się do szeregu wy.bit- rozwojlU.
1. Idea na'UJkowej organi.za·cj.i win
nych osób ze świata nauik,owego i
I tu wzo,rów doistarcza n.am pina się stać przewocLnią myś!ą
gospodarczego z proś1bą o współ- śm1enm.ictwo zagraniilczine.
pracę.
Wsze1kiei na wielką skalę zaruierzo
nej działailino·ści praktycznej, -:;raz
Złożą siię na to dzieło prace, poId'UIStra-ają nauikową wystawy hę2, Wszel1ka taka działalność , sta
święc<me zarówno terytorjum i lu- dzie róswniei szereg kongresów i
Jąc się przedmiotem naukowego odności państwa polsk,ień,o, jaik i na- zjazdów naukowyoh, ta"k polskich,
pracowania winna w dalszym ci4.
szemu rolnictwu i leśnictwu, rze- iak i międzynarodowych. Ułatwi
gu przyczynić się do podnies1ei!liia
mi0>słu i przemysłowi, handlowi i to znaikomicie studlja nad wystawą
poziomu organizacji życia.
Wnętrze prawego skrzydła nowobudującej się olbrzymiej palmanr komunukaojii, finansom i urhezipiecze i mewą'flpliwie !ą ..iś·- nł.
Nie patrzebuję chy;ba z:i.pe·.vn·a~, ni w P84"ku Wilsona w Po.znaniu, Na pierwszym planie basen dla ni<Ot!l1, dalei budoW10ictwu ze szczeTrudno w Jednym artykule wyze zr<>zumienie tego podwóinegQ wspaniałej rośliny Victorji Regii i innych roślin egzotycznych.
gólnem uw.zig~ędnieniem problemu czerpać WISzy&tkie prace, jakie wyznaczenda, idcie naiu:ka pełni wobec!
mieszkaniowego. r-0zwoio'W'i nauko- 1. konać mUISi naiulka dla PWK. Szkic
W1Szelkiej działalności praktycznej
wej organizaoji, ruchowi spóbdziel- ten omawia przeto kilka ważniejw życiu współczesnem przenika- wy z cał~m gos,P:odarczo - kultural-1 stronnie a dostępnie dla inteligent- czemu w Polsce itp.
szych terenów wsipóMzlałania czyn
ło jaknaj,głębiej ~ór<;ów P Jwszech I n~m życ~c~ k;aiu~ pr~e~ co znacz- n ego ogółu rozwój i dorob~k życi~
Będzie to więc w całem tego sło- ni:ka n~lllk:i .z ilnln~i czynn.i1kami.
nei wystawy kira1ow~.
me podmes;e się rowniez samo zna- gospodarczego wyzwo.lonei Polsik11 wa znaozeniiu Biila-ns g01Sipodarczy Jedna·kze JUZ r_a teJ podstawie staJaik wiadomo, PO!Lsrk a poza !ll1liei cze~ie wystawy.
za kres 1918 - 1929.
PoiLs<ki odrodz~nej", tak bowiem je &ię oczyiwisti;m że ~o.le prac jest
szemi imprezami
wystawowemi,
Nie .m~'llY dotąd w P olsce dziePo~zyłem myśl wydania takie- dzieło to będzie się zwało.
bardzo s.zero1k1e, ale 1 wdzłęezne.
większych wystaw nie urządzała, ła, ktoreoy obrazowało wszech- go dzieła na zarzą.dzie! PWK. w
Jednakże najwamieiszem maże
Leon Szczurkiewicz.
W1Skutek czego nie ma też odpow:e.
dmej literatuTy (nie wyłącza1ąc
lwom;kiej wystawy w r. 1894;, z
którel moż:naby czerp'ł.: wskazówki. Nie mamy też tradyci-i wysfa.
wowei. Z koni·ecznoś..::i przec"> musiel~śmy oprzeć się n:i l:teraturze
za.granicznej bacrdzo zreszt'\ bogaHillaire Belfoc, znany pu- część znacroą swych dochodów,
Ang1ja :.,yła kolebką i twórczy-j .ziły się możll~ NOści emigracji dla ro
tej i doświadczenia obcych wyblicysta i ekonomista angiel- płynących beZipośrednio ze źródeł nią tego kaipitalizmu, jemu też za- 1 botników, a~bowiem kraje wchła
staw przystosowywać umieiętnie
, ski, rozwija swoje poglądy produikcji. Nie opierając się nawet wdzięczała swój rozwói w końcu niaią<:e dawn\tj masy emigranckie,
do specjalnych warun.k6w pdna dodatnie i ujemne strony na ścisłych danych cyfrowych, wi XVIII i pnez cały wiek XIX. Inne czynią dzisiaj wieLk.fo trudności w
sklch.
pir.zemiany ustroju gospodar- dzt się odrazu wielką różnicę przy narody weszły późnieJ doPiero na l tym wtZględzJe.
czegc Anglii z przemysłowe- porównaniu cyfr za r01k 1913 i 1927, te same tory, dlatego też Anglia leDla wyrównamia t~h rói.nic i
go na bankowy.
. a przedewnystkiem stwierdza się szcze dzisiaj zachowała s-:irą wyż- strat nacleży zatem stworzyć sy1
Co
d . .
.
. . odraru fakt, iż ziawisko to .zidrad.za szość w tym kierunku.
stem ban1kowy i whCZ1Pieczeniowy
tendencję do uttwalenia się. W,r-1 Głównym czyinnikiem kapitaliz- ta·k doskonały, aiby zagranica prze
d .raz ..h~ ZBJ tug711ntowke
~ an~e. iz :
ry an1a prze sz a - daje się nawet bardzo mo.żiliwem, • mu przemysłowego są płace zarocb- kła dała wrsrpółipracę z firmami an.
ca się z panstwa 0 , charakter~e 1 iż te różnice między latami dawne-· kowe. p,oczątkowo przeważał sy-j gielskiemi nad wsze~ką i.nttlą. Przy
P~ktmysłbwymk w Pa~stwko 0 . cha- rr.i a oibecnemi jeszcze się po·głęibia. steim Wolnej konkUJrencji; kapitalii- dużym rozwoju tego syistemu mo1 sta starał się U1zyskać siłę J'Qboczą · żnaby zyis1kami płynącemi z tych
ra e:ze an owym, tJ. z ram proj ią.
~'UJk.u1ące.go .towairy f;i-.bryczne - w Kaipitalizm przemysłowy przeży-j ja_iknajtanieij. Ale to się zmieniło , źródeł wyrównać straty, powstałe
ka~ °'P 1.era1~cy clWOJ byt ~~ kzy-' wa się. Działają tu r01zmaite przy- wraz z powstaniem organizaciji ro- z uwiądu starczeg•o kaipitali:mnu
~ 1 chągniony
z oiperac'JI re- czyny. Wyrośli nam ko·n kurenci, botniczych. świadczenia Sipołeczne JWzemysłowego. .
Y owyc ·
którzy nauczyli się fabrykować to również obciążyły kapitał i zmnfojNie m<l'żn.a dziś przesądzać, czy
Opinia ta 2Jllaiid.UJje potwierdze!lie 1 samo co i my. Dalej - WQjna zub~ szyły iego zysiki.
teza ta jest dziś be~wzg1ędnie słunietyliko w kołach ekonom:stów za- żyła Europę. W schodnie rynrki i ry 1 Kapitalizm przemysłowy zesztyw szna, faktem iest wszakże, iz Angraniczm.ych, lecz i śród obserwa- : ne'k rosysjiSiki są częściowo niepew- nia,ł i stracił dawniejszą elastycz- gl;a przekształca się w kra1 o stroik
torów w kraiu. Koncepcia Polega ne, częściowo wręcz dla nas zam- no 1ść. To samo stało się również turze bankowei.
na tell?-, iiż straty. wyrządzane pTzez knięte. Wzrost nacjonaHzmu i po- ' z rynkiem pracy, do czego przy-I Fa1ktem jest, iż głóW10emi siłami
1lllllnie1iszony zhyt naszych towa- 1 wstanie wysokich lllfllrów ceł '.)- czyniły się zwią2lki zawodowe, Co- ; gospodarezemi w A.nglqi są obecnie
rów zagranicą, pokrywamy zyska- chr·onnych przyczyniło się również raz trudniej daie się umieścić związ , ban1ki. R01zilegały się tuż nawet skar
1
mi ze w:zmocżocnei naszej działalności . do zmiany warunrków. Najważniej- kom zawodowym nadwy.żikę rąk ro g~ na to, że p•olityka wewnętrzna
1
ja1ko ban kierzy, agenci ubezipiecze-1 szą atoli i zasadniczą przyczyną boczych w pracującym deficyto,wo 1 i zewnętrzna W. Brytanii p·oJZOsta--'=- - - - -~..:_
.- -_,.___.....
---<t..._--.
-==--:::::: -niowi i markierzy.
jest przeżywanie s>ię starcze kapita pnzemyśk
je zbytnio pad wpływem tyoh inFaktem jest, iż An:glja straciła lizmu przemysłowego.
' Jednocześnie zaś zmalały i zwę- stytucM. To samo było jednatk w
Q
il
w:z•w;w;;
ff wr.ww••
WIM
·2112
TP wielu inn~h kraiacl:t, które przeWestibul Reprezentacyjny P •W •K • chodziły dawniej tą samą ewolu1
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Koloni po· ska we Franc1·i

::

stępcom naszym, tym, którzy po
naik przynieść ze sobą dwa rodzaje
nas zechcą urządzać wystawy w
Francja, w maju, ,. przebywają przy samych górach . Rocbotn.iik na wychodźtwie jest ie- niebezpieczeństwa: a) dochody caPolsce, poziostawić spuściznę któWychodiztwo we Franc·ji czułoby Wogezach są tak urocze i elsiste. l szcze n:iezorganizowany lecz w ł'1i kateg,oirji ludzi tracą swą naturaiby chat częściowo zastąpiła im się szczęcśaiwem, gdyby nie ciężika że przypominają nasze Zako1pane.
przyszfo.ści uda się może we Fran- , ralną podstawę, b) polityczny funstudia zagranicznych literatur i by praca i tęsknota za krajem oiczyUstosttn!kowanic się współtowa- cji zg.rt11po·wać wszystkich nas.z ych daanent zysków bankierskich jest
ła walną pomocą perzy organiza-::ji .styrn, za pięknem przyrody nasz~]. rzyszy pracy do poclaków - wzoro rodaków pod jednym wspól111ym bardzo nieipewny.
przyszłych wystaw poliskich.
Jestem pięć lat we Francji, ale nie we, nie tak, jak w pótn. Franc1i, sztandarem - Oiczyzny, co daj
PU1t1ckt pierwszy znajduje swój
Dla należytego 01Pracowania te~o było ta,kiej chwitJi, bym się jeden gdzie przypisują robotnikom pol- Baże, by się w jaknajkrótszym cza f wyraz w bezro·bociu. Gdyby przymaterjału, powołaliiśmy do życia dzień ucieszył, rozweselił tak, jak skim odebranie warsztatów pracy sie stało.
j puścić np., ia: fahryiki, tkalnie, przę
wydział
teoretyczno - naukowy, przed laty w nas zeij ojczyźnie, no i swoją przeto nędzę. Wytłómaczyć I Placówiki konsularne nasze przy- dzailnie, huty zamkną swe podwoie,
którego zadaniem było zebranie ! może i wieiu takich się znaijdzie, so1bie tego nie mogę, że · dzięki emi- chodzą naan z pomocą i ~zięki te- a straty stą.d powstałe będą pokry
przedewszystkiem literatury wy- 1 którzy zabawę uważają nie przy gracji poilskiei teren północny ZJO· mu możemy kulturalnie s1ę rozwi- te przez koncerny bankowe, to posta~~weij z~gr:inicznej i porobienie ! ~ieliszku. w. P.ol~ce nieje~en ~ówi, st~ł .k.omp~e~nie odbudowany po jać. Ni~ma chyba kira1~u, któryiby wstaije ~o·źne pytanie - co zrobić
z me1 wyc1ągow I streszczeń, dla ze we Franc1i zyc nie um1erac, tak, w1elck1e1 wom1e.
taiką oip1eiką otaczał swyoh wy- . z klasą robotniczą?
użytku
posz•czegóilnych dzciałów - którzy umią sobie radzić , choc i lż
Również stosunki z dyrekcją t11- chodźców, jak nasz - PO'lska. PoJest to oczywiście przykła·d krai1
PWK.
praca ciężika, mogą sobie grosza zło tejszych kopalń są poprawne. Na za tern mamy ieszaze or.ga1Ilizac1ę cowy, ale oddaie on dobrze rodzai
Dalszym zad<ł:niem tego. wydziału żyć i. żyć przyzwoicie. Dużo zależy zabawacc h p01lskich połączonych. z opiek . porl1sikich, które przych~~·zą i tenidenclę problematu.
"
było gromadzenie całkoW1tego ma- ocd osiedlenia się.
teatrem spotyka się dyrektoTow rohotmkom z pomocą, załatw13J.lą>C
Pozatem ,,dochody bankowe nateriału administracyjnego i techni,ZarGbiki górników w koipalniach przysłuchuiących się naszej mło.I spra·wy, związane z byrtnokią w leżą do bard,zo skompli-kowany1'.:h
cznego PWK., któryby stał się soli potasowej są: od 37 do 40 fr. dzieży.
konsulacie. Na wyijątkową uwagę procesów i w razie jackiegoś nieprze
podwaliną do siporządzenia rapo·r- na dzień 8-godziinny pracy, a więc
Życie społcczmo - oświatowe raz- zasłu:guje oipieika polska w Miluzie, widzianego wypadku, kata strofytu przez naszego naczelnego dyreik. mniej1sze od zarobków w półno cnej wi.ja się pomyślnie .•Jedyną zakałą pod kierownictwem p. kaipitanowej zaufanie ulatnia się, cały system
tora.
Franc!i, aile zu. to pracuiąc na ·i- są partje które również istnie,ją na Vaillaint (Cudnbkowa) i sekretarza ro21Pada się ia'k domek z kart. Ni~
Na PWK. na Ulka wystcypi samo- 1 kord, rob otnik zarabia od 650 ::ło wychodżtw ie. Byłoby wskazanem,' studenta p. Meinclem Osoby te cie- go nie może narazie za,stą,pić. KraJ
dzielnie iako eksponent.
.
I 800 franków za pół mies ią ca.
żeby prasa w Pol1sce poświęcała szą się wie~ką papularnością i sza- rnlnkzy, pro·dui~cyjny, .może prze.
Powszechna wystawa kraiowa , Robotnicy osiedleni w A1z1.::ji chociaż raz na miesiąc biuletyn dla ' cunkiem nietyillko u swoich, ale na- trwać rewO'luCJę. wo,1nę., klęskę.
byłaby . jednak. dziełem nie~o~pcle- · ma; ą nieco większe wydaki, ale mi- wychodźti.:; - !'; ki bid ctyn o·ś,wia j w~t i obcych. f, - - .-·1zów i alzatczy- . Kraj wyłącznie. bankowy nie podotne~, nic &pełmłab~ w całosc1 swej ło jest tym naszym r ob otnik om prze towy mór' lw
-··' r· :: t '. iia łem ~al kow.
ła temu zadaniu.
,
go ideowego zadani.a, gdyiby ogra-1 bywać jednak oik<>'l ice, w których działaczy " · ·' r: ·; :h w ~ Francji.
J. Lorenc.
łBlamre Belloc.

I

1

I

I

1

l

„Gt.OS POLSKI"
ł.6Dź

dnia 13 maja 1929 r.

ws

Turyści
gra obydwu

Przymus pracy źle usposobił pił
karzy do W'OZOraijislZ)"ch gier. P•o
szeregu tygodni cię©ldoh wałk o
punkty ka.żdy chciał by przynajmniej jedną niedzielę wypocząć.
Ale trudno! PZPN. każe. Osp.ale i
bez nerwów o·d egrali footbaliś'Ci obowiązkowy mecz, który
pod
wizględem sp<llrtowyim i wiidowi.skowym był niozem. A n:a1wet nienadzwycza,j111Je spełnił swe kaso,w e za
dainie.
Ałm<>sfera nudy i ospałości udzie
liła się po części i wiidi2'JOIJ11,, któr:zy
byli przygotowani na to, że emocji
gra nie p.r.zyiniesie.
ŁKS. maląc w n<Jgach mecze z
Riuch:!m, Pog!Olllią i Gairtbamią s.łusz
nie uczynlt, wys1taiwirując do glt'y
kombmcwa111y zespół, daiiąc aż
siedan~u swym ligo'WCOllll pożądany
octpooz1'111ek. Na boisko ziałem wysZ1li: Mi.fa, Ga!eoki, Jem~WtSiki, Kowalsk~ Kędzi~awski, Re'Y\Za, Sh„l
le:nwe.rk, S~. Nytkiel, Feja i
Janczyk.
T'llt'yśoi wystawi1i nieco silnfaj!szy
skład, bo za.iwieraiąocy tj1llko 3-ch
rezerwiowyclt. Miclial'S~i, Karasiak,
Niewiadoms1lci, Kahaini. S0wlc,, Hinz
Święt<;sła'WISlki, Ktlb:iJk O., He:r:tna'!ls
Bałazcwskł,
Kowadewiski
broniJ•i
banv fioletowych.
Gra obu drurfyin by~ bairdz.o sh
ba. żadna z dtrufyn nie przyipomill.!ała sw~ nomialinej łoirmy, poniliej
której s.zozególinie grał ŁKS . .
Tmyści mieli nieoo waęcej chęci
wy.grania,
ioh piizeciW1D.ilk, to
też ~~qa.tywa była w toh ręku.
Ond też f'0'2lP<>Częli se\l"ię bramek u.<.~kując prOW1a1dzeinie ze sttizału
Kiubilka (woliny bezipo5reclini.). LKS.
l!l'ewa.nżował się przez Sowiaka.
i~ tóry z.bliska, z tłoku pad:bramk.io'W< tf'O zdobył goada,.
Je.dnak do
przeirwy T1Ill'yści są nadal górą,
(cyż BałiozoeW!SikJ strzeda głową

zespołów

końca nde ut~.ga
iak i jedna, iak i. dru

-

ga strona miała Olkaiziję

oo

paw!.ęk-

Misirzostwa w koszy.
kawce
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•

.•
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t'I
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·~,•,"i.'"'

zapału i

ambicji

i!i··. ła

U Turystów naj1epie, wypldfa
on do tego sto J ~!·:t szy na boisku. •,rie dzi'Wimy mu !' ' ę
g.t'a Swiętosławsk1ego który z;.t<.1e
paro~;otnie WY'P'HZ~'!~ł bo po pierwsze grał na skr2ycHe, a
się Michalskiego potra;fi zaws·ze &.a
piłkę z rąk nawet JM"ZY ni.; ...i, yt rowtóre na poprzednich me<:za~"'

~en sam bramkairz

J.•otrafił dokazać

I;

zwycięskiej

I

141ia

trzy dni bmu iego gry.
oodów na m~::1 ·• słabo, że

z GaTbarnią.

Grał

Bałc.zewski wniósł

'

Swięto

sportowe

zgromadziło
ZaciE~ta

walka o

di:t gry ornhi
!.nn1 Ili , 1, tak i.id. z koniec·~
ności . •
c·ść

szkół średnich

Sędzia p. i;• aetug miał jei:łen ?;e
swych sfab y. b dni. P<l zwo,Jił się
również unieść nen\"Om i usunąć
f od koniec gil'y z boiska Hennans'l,
iakkolwie'k ten „foulu'' się n-ie do-

na boisku W.łi.S·u licznych
zawodników

zwycięskie

punkty. -

:1

Niski poziom wyników.

r.m.ścił.

N~ b0<isku i. bi~i;~i W~S~u zan:- 1 Właś~:w.ie bi~g wygrał . zespół Poza konkursem Kwaśniews•roa sko
ło się wca:ora1 c· 1 m~odz;iezy szkol G. W1snnew:sk1ego w cizas1e 48,6 ·. zyła 4 m. 46 cm. wykazując, te.
ŁTSG. - HaikoJoi; 3:0 (2:0) .
średnich męskie .~ ! żeńiski·ch. Ambl ~ek. lec!Z :został zdyskwaliHkowa· ;est na~lepszą zawodnlc2Jką z po·
cją kiażdej s.ziko:y było wystaw.<!- ny za zabiegnięcie to~u.
śród uc:zenic.
7..GIERZ. Sokół - WKS. '3 :2
t::ie d'O zawodów 1akna,jlepszych '>1ł,
0'>zczep - wygrał Klame (G. , W wyż najlepiej skakały Ks.iąi- !'J 2). WKS. wyslą.pił z 6-ioma ~e·
.o też naogół spodziewM1o się d,i- Niem1eakie) 43.50 przed Haij1k iem kówna (G. Kulitw·a) 1,26 m. 1 La- zerwowemi. Przewaga Sl)<koła ra;t6brych wyników.
!G. Wiśniewskieg:.i).
.zińs•ka (G. Soholewskiei).
!'Y do przerwy nie zdołał sitrze,!Ć

I

I

Okazało się jednak że O'becny o- W dysku pierwszym był FTe!l- W ramach zawadów odbyły s1ę
kires egzaminów ~le w.płynął na for :el (G. Kopernika) 31 m.
jX'ka-zy gimnastyczne. Grupę męmę więks.zości zawaoin~ków 1· zaSk k
dal b ł
·
'b d · ~ką z G Kopernlka prowaid·ził p
o w kt y mozc na1 airi ;o;.CJ \ Maciak . Pnnis wyp.adł bl-·.Jo
•
wodniczek
u d anytm p.un cm programu I pr.zy
· -1:'
·
oQIU '
bo
Mimo to udizJiiał b·.J. loiczn a w !l'.ósł zwycięs1 two PęskielllJU (G. chł.oqJ? b)"l~ ~Ie Zigrani z sobą..
.
•
,.
y,
'.v1·~- ·
k' )
5
8
z L D.ruzyina
zensika z G. Szczaruec, •
•
n:~foirych konJ.c11I'enciaoh walka w 1""111 ews, iegQ m. 7 cm. at . .
.
.
1
• mm był~ Zakrzewski
'noł
Ob „
•
(P.iŁsoosk') I k e1 popJ.SaŁa się 1ep1e1 Po<ł kieruo.1
·
·
k :.em
·
- . l - - ·' ·
•
a zaCl"".a. ł ·ł ni zenie
·-~11,..
. , po·
. z om.u•
. . ·5 50 i Bystry
p . a błook ,1' e1. I tu !CWD-.
w.w 1 ......,,.ow
wp
yuę
<J rowmeiz ograru'
'
·
.J
·
b·.J.
g
bł
d,
·
k
.
.
.
, '
,
11ó.c 1 .o szere
ę ow,,
Ja. np.
czenie prawa startu dlO 1edne1 tyl><o f ~zawodach gi!m.naz!ów żeński. ~h 1t<'V\luen
,.,,...,
d erowain.1e
· .s,... w:li2l1.11
· .J,k'1em b eiz za
kon1kiurendi. Stąd fey; nie wykazali· wVl!li!k:i
były również nles,zczeM-Jne.
. dzi
.
e.~
poW'le
·
uanie:jęt111ości
.zawodnicy
ł
M
k
N
'
· zawodow
•
; wyoh
. __ t.
. da'
. .•
60 mtr. wygTa a
ar O'W5ika 1·
a zakończenie
roi:e-

a~i j~ej ~r~·~ld .•!;,o~iero po ~mta
ri~e s oin ~ •0 Zyb-UJJe
t..r~ b.ram
1

1 ki,

zapewiniaiąc so e z'WyClęst ;vo,
~:ędzio:wał dob?'lze p . Jastrizębski.

!

był

Jąct.za ~o. moz:nosc

21 \) yc1a
k I p1en\ 51y<:i.11 m1e1sc sh.'.l-

sz;ym

PABJANICE. Burza - PTC.
4:2. Derby pa.bjai:'clkie zakoń:?yły

z

wsd Zbt>Qll~tT~i,
0

$Hć

po111ownym

zwyioJęs,twem

Wielka impre~a lekikoatletyozi'la,
Bteg Smafetowy Łódź - Pa.blani·
<.e o naigirodę p.rzed1odinią „~riera
~ ód2Jkie~" ptiZynJosl:a kiotmtpletny
sukces drurż1'1111e ŁKS-u, Móra jut
w lataoh 1927 i 28 na tel sa"ll~'
tJ.Wie odni~ła dwukrotne zwv::ię-

Bu-

rzy. \Vart.o ~yć, że w r. b.
Burza zwyciężyła już s•wego rywa·
la Pol'!l!Z trzeci.

Kruschender Ma1klkaibf 5:0
(4:0).
Sędzia
p.
Ricihter.
(G.Szczanieck:ej) S,4 ;rzed Frydów ~rano mec.z piłki r.;~tkowei i koszy
Wbdzew - GMS. 8:4.
· „i'Yt"'lla {S 1 bo · 1.=:coweJ,• przyczem ~.
"'
Dą rrr.
,....,.'ll'j.h-'~=a) 1. Lewi.1111.
swmta zwy
lewska)
nężyfo Mie}s.ką S~ołę Handl..iwą
WYNIKI W KRAJU.
W rzuue oszczepem pierwszą by w siatkówce 27 :20, a G. Sob()lew
Wis.la - Cracovia 1:1.
~<1 Kow<llska (G. S.)bolewsk1.:ej} tncl-, skiej pob iło G. Szczainieokiej
Reprezent. Poz.11ama-Wada 4:1
: ąc rzru.1t 13 m. Była to naisłabsz..i Ten me1..'iZ wypadł doskonale I wy
Czarni - Pogoti 2:1.
i;onkurencja.
kazał dos1konały poziom obu druRuch - IFC. 3:2.
Rzut d}'skiem dał zwycięstw() żyn.
Kwaśniewskiej (G. Sobolewski!i)
W pih:e koszykowej G. PiłisuiWYNIK! ZAGRANICZNE•
20 m. 7 cm.
skiego Z1I11iaiżdżyło ~zkołę W1!kie!lW skoku wdal zwyciężyła Ko- "'ioozą 34;4,
BUKARESZT: Jugosławia - Re
s ·lńska (G. 3·z czanieó;ei) 3 m. 94. Organizatja zawodów ndec<> saiw~n munja 3:1. WIEDEN: Haikoab Nastęip!Il.t· były: Torbuńska {G. Kul kow.1łai gdyż spoczywała na ba.-- Aus;t:rja 3:3. lcho!sen - Vie nna 2,3
tura) i Ma.r kows•k a (Szczaniecka). !:>ach zaledwie paru osób.
ź{apid - B.A.C. 6:3 BUDAPESZ1;
F~en.cynau-osi - Kispesti 6:1, .ll
Ker - Saibaria 1:1, 33 obwód Somogy 4:1.. N;imzetti - Bastya
4.0 Ba.g,tya - Ujpes.t i 0:1, Admi:a
- Hungula 1 :O.

o· ·

l

26:241

0

wbiegu sztaletowym

Łódź-Rzgów-Pabianice

JH2'U1bt juri Je
.7.•mJanie, choć

t

wyinilkou.
Nie można p-zypuszczać aby M. tirudiny<:h do trzyr.iania stirzałacll pra<:<>rwał do ostatka sił.
1:U'ryist~ makomiole ułatwił z ' la był przemęc21cm.y. Raczej z ,,vf:·
Obok MLli .i.,emn.ie zar~eze'Olto
Reszta drużyny t.KS-u
c:ł,;_;e M1ila
w bramce ŁKS b. nia nonszalancja i 21demanjer.::w.t- wali się z ŁKS-u Sowiak i Jańci rk mi~nie.
Wprost nie chcia:ło się wierzyć ~e nie wpłynęły na o.bniżenie p~i )~u Ten był beZJkon-k•1i„encyinie najs!; .b
s

ła.K.S. zwycięzcą

s.po~ób.

I

-- L. H.. S. 3:1 (2:1)
- zupełny. bi;ąk
u zawodnkow

egom,
W zawodaoh męskk:h wynii~i
1echn·i ome o&ią.,gnięt~ n.astępuiące:
100 mtit-.: Hry1I1ik1ew1cz {G. Kopern&a) 12,2 sek. przed Łaidą (T'>masizewski) i No,walriam (G. Kcpert!~ka), &ynkiewicz, który jest dJ.skona.łym zawodnik iem oszczędzał
'W 'docznle i nie miał konkurencji
Sztafeta 4X100: 1) G. KQpe,r ni
ka,
2) G. St~iewicza., 3) G. Toma
<hugą bramkę.
size'Wl.9kiego.
Po przerwie gra staje się je817JC'ze
słabszą i tylko Śwłętosławski str.ze
1a tlr'Zecią i ostatnią bramkę dla
Fioie~<wyoh w bardzo efektowny

mz

'

P. Z. P. N„u·

Dzień
Słaba

-

I

Jeinośc:: 1) St!C.z~lec, 2) K.-E., 3)
?jediniocvine 4) TUR., 5) ŁKS. ma.ją.c za sohą Sokołów i PoJ,iqę.
Na -da-ugiei .zmianie ŁKS. odzyskuje część Sltraconego terenu, a na
f!zecie; uzyskuje prowaMenie aby
go jJU~ nie oddać do końca bie~.
Taktyka ta 0<kazała się dobrą, bo
środe;k sziafety najsilniej obsad:zony przesądził o wyg-ran~! . Na ·-:owa•:
tei 2mtianie ŁKS. ma Już 200 mtr.
pr~ewagi na.id naq1bHższym przeC'1wn~k1em, na pią.tej ucieka a.ż 400 ,
mtr., na szóstej traci nieco, aae koń
czy sizt:lfetą na 300 mitir. pr.zed

Drużynę zwycięską twoc.zyli:
h..limozak, Laiufer II, Ediw.in., Wrób
it'W'Ski, Laufer I. Janiis:ZewS<ki i Opoczyń;.ki.

L. K. S.-L. T. S. G. 29112

st~ro.

Misiir.zostwa Łod2Ji w piłce ko-1
szyikowei przyniosły znów s.z ereg
ci~awych wyniików,
l tak: LKS. po pięknej wal1ce po
h:ł groź.ną drużynę ŁTSG. 29:12,
K. PoZ1llańs1ki znów reilrordowo zwy
ciężył Oraitoirium 98:0, a Hertha z
h udem uporała się z Kadimahem
19:9, a odniosła po.ważny sukces
bijąc YMCA po zaż~tei walce 11:8
Po tem .zJWYcięstwie Hertha jest na~
powailnieiszym kaindyda,t em na mistr.za.
Tuż m nią idzie ŁKS., maiąc ty!
ko jedną pirzegLl'aną.
.Lnine wyiniilci:
Strzelec - Absolwenci
21:17
44:12
Zjednoczono. - Hakoah
HKS. - TUR.
30: O
Stirzelec - Orle
15:101
Triumf - Zjednoczont>
30: O
WKS. - Widzew
1.5 ~jl
WKS. - !fasmone.a
41 ·22

W latach iednai{ UJbie.głych kon.
k1u· encja nie była tak si'lną jak wczo
ll"af nigdy też nde w:1dzieliśmy :tu
s•tall'cie tyLu drużyn.
z~ zgłoStZOl!lych dz.i1się'Ciiu zec;ipołów s.tawifo się do biegu osjem
pirz) czem jaiko ewentualnych zwyci~zców
wym1cmooo
drużyny następrą drużyną.
Strzelca, Zjednoczonych i Krusche
Wynik: technicMe cLruży:n przed
Eni:!ell'a. Nie przypuszczano, że diru dawiaią się na.s.tępująco:
życ.c ŁKS-u okaże się ta1k dosko1. ŁKS. w czasie 48 miin. 36,4 3,
nałą.
2 Ziedno·czone - 49 min. 32,4 s.
Gdy po s:tirzale startera w osocem
3 Kirusche-Enid. 49 m. 52 6 s.
tempie W)'iruszyło ośmiu bieg1 ·; zy
4. TUR., 5. St.1'1.zelec 6. S01kół,
ze sztafeto•wemi pal'ecz,kami na- 7. PoHcja. 8 Oratocjum.
tychmi'1s,t uwidoczniła się takt'"kł!
]CO'SZC'ze~ólnych drużyn , „StTzelec·· * 40 0~0~0~0~0~0~~*
na,~eps2.ych zawodników ustawił
FELCZER
r.a pierws,z ych zmianach, również; ~
Krusc.I!.: _ Ender i TUR. zastoso·i 9 ·
wały r:ndobną taktykę. ŁKS wy-I
§
ospę
·zcdł r ::i piąłem miejscu. Pierw1:z:q
świei'ł krowianKił
zmiana pałec?-P.'k od.była się w ko-łr1:a1•ui~wicza 5, fr „ II p. Tel. 27 ·97. ność ŁKS-u.

ABRAMOWICZ
zezepi

Zaznaczyć należy

że

czas tego zespołu jest znacmie lep~
szy od tl!Z)'5kanego w la tadh u·
biegłych.
Zjednoczo.nc wysunęH się na dru
gie mi~ce dzięki Starc.ście który
biegł w iclt 1:s.ta~nieJ zmiMlie, jedna.k ŁKS-owi, jak to widać z peTównania czasów,, n:fe mogili być
gr(ltni.
Po skcńczonym biegu do zaWodudków prizen1awiał p(·~,;:es L JZLA
p. K<Jirdasz, a po nilm mec. Sty:puł
k0<W1Sk; w imieniu „Kutjetra Łódizkiego",
Nagrodę w pogtaci piętkinego posąŻlkiu „Gladiatora" wręczyła p
m~. Styipul!ko'WlSoka przedstawi<:ielow: ŁKS-u p. Josowl
Poza tern
zaWodnicy ZJwycięsldch drużyn otrzymali pamlątkoWe żeboiny.
ŁKS. zdobywa przechodnią nagrodę Kurjeira Łódzkiego" po ra.z
i-•ierwszy, gdyż w laitach ubiegłych
podobną imprezę orgadzowafo Ł.
0.Z.L.A pirz-yozem n?..gtt"Oda pu ·
szła i1lZ w ro!kiu ubiegłym na włas
0

Wyścigł

-

autom1lbilowe

W 1iOUZ1
Wezoirai w fŚC1g pias.fr: zwa:bił n~
m cjsca i:.tairtu 1 fi~ish u widotysię
cwe rzes.ze wiidzów które z ko.fo...
sai!.r-.em zainbresowaniem śle1.z1~y
p ·l.lbfeg zaiwodów. ~ wysokim J)()
z~tmie SJPOt"towym świadczą na1lep1ej 06ia.gmęte wyttt1ki, które są
fal tycznie imoonu~c<i.
Odkładając do iednflil!o z najbliż
~ eh numer·)w szczc:gófowe °'mó-

wienie wo01J0rajiszej irolll'ezy, p 1daieu·y techni·c:me, któ"c przedstawoaią się nast~ująco:

KATEGORJA WOZóW WYś 1.:1.
GQWYCH
1) Stanisłar.v Szwar~.~. tein ~Wał'
szawa) na m i.'5.zynic 11 Bugatti· · 1 milll. 57,97 s. - 153,$70 k'.m.
2) Jan R~u1'ea- (Kra'.t,' w) n:. ma ·
nyn1e ,Budgatu" - 2 min. () ~ 83 s.
-- 147,747 kim.
J, Edward laiw1dow•1ki (Lwów)
r a ma-s•z ynie , Bugatti" - '.' m . 02,8:!
, ek. - 146,5?6 klm .
4) Henq1k Liefold (W arszaiwa) m

4

1,V

m.aszY'ni~ , Austro-Dcrmler'' -

Dyżury

2m

101,212 ldlm.

57,845 ;. -

11

GLOS POLSKI" -

-

Nr. 1ZO

1929

,..

aptek

Dziś dyżurują apteki: M. Lipca (Piotrkowska 193), M. Miillera
(Piotrkowska 46), W. Groszkowskiego (Konstantynowska 15), Pel ( LudJmir -Jieński (l.wó'>') na relmana (Cegielniana 64), tt. Niema szynie A•1stro - D<1imler" -- ] wiarowskich (ul. Aleksandrowm·n. 34 '14 set. - 116 eao k1m.
ska 37), Z. Jankfelewicza (Stary
.
.
k M' . l k' (L , ) Rynek 9).
(p)
2 ) F ranc1sze1c1e si 1
wow .
na maszynie 11 Austro - Daimler" -j
2 mi111 48,72 · - 10ó,6Zl : Kim.
~

K.ATEGORJA WOZóW SPORTOWYCH.

w roku 1898 zbudował swoją pierw3zą oponę.
Od tego czasu sfabrykował
sprzedał przeszł J
50 m iljonów opon.

Reiestracia cudzo·

jest wynalazLą prerwszer oezrantowej opony
automobilowej (Straight Side), - pierwszej praktycznej, prędko zdejmującej się z koła
jest
wynalazcą pie rwszej maszyny budującej opony
i fundatorem dzisiejszych opon Cords (sznu.
rowych).

ziemcó ~v

f

Ka1zimier;zowa
Poznańsk<? j
(Łódź. na mas!ynie ,,Aush, - r,~:.m\ . Dz i~. winni się ~·tawdć do
1 "
2
55 04
_ 103 o.of reje~tra c11 w Starostw11e Grod:z1
er m.
s.
' · I kiem (Kilińskiego 152) ws·z yscy
kim.
cudzoziemcy zamieszkali na terenie
4) Apfelboum (Warszawa) na ma m. Łodzi o nazwiskach na literę:
szynie ,,Packard'' - 3 min. 1 09 s. Q.
Rejestrujący winni przynreść ze
sobą dowód osobisty stwierdzaiący
- 98 955 klm.
5) Karol Plihal (ł.ódź) na mas-zv ich tożsamość osobistą i przynależ
nie „Buick" - 3 min. 5,125 s. ność państwową oraz 2 foto.grafie
z ostatnich czasów. (p)
97,231 klm.
6( Leopold Gerhard (Łó-dź) na ma
szynie „Voisi111" - 3 min. 23,95 s.
- 88,700 klm.
Kto ma się stawif w dn.
3)

udoskonalił
ścian.

wprowadził wulkanizację metodą wodną.

Sztuki

wodzem przemysłu opo

jest obecn ie uzna nym

Rocznik 1908

Z ftlieiskiei Galerii

i wprowadził protektor, ochrania·
oraz wzmocnił :construkcję bocznych

jący oponę,

' 1 owego.

d:!i: iejszym
W dniu dzisiejszym, jako kolejnym dcfo powszechnego poboru,

W środę, dnia 16 maia, o godzi- winni stawić się:
n·ie, 16-ej, ·otw1arla zos'tianie wystawa Kaz.iemierza Lasockiegio, Wacła
wa Zaboklickego, Stan.i1sława Zalesk1iego ora·z J. Appe}ibaUJlila. Dy. M.. k .. G l .. S twk' b
rek c1a
ieqls 11e1
a er11 ·z;
1 o niżyła ceny weiścia dla wycieczek
.Zlk l
h
ł d · ·
ikół
I
s ohnyc h dm 0 ziezy s~ dl pokwół- ł
s·zec nyc
o 20 gr .. zas a sz,
średnich 30 gr.
·
St i !bu K 1' k g·0 „
W t
ys awa ,, a U!
a w ie · •
Artura Szyka siała się dfa Łodzi
praw. dziwą sensacią artystyczną I
()dwied1zana jest przez licwą pu- '

hl ·

ość

iom

·

~~~~~

~~&~~r&@@

I{
R • I• F
•
ra USS
daw. „Auer"

Przed komi'Sią poborową Nr. 11·
przy u.I. Pomorskiej 18 mężczyźni
rocznika 1908, zamieszkali w obrę
bi.e 3-go komisariatu poilicji o naz,w1.skach na liiterę G.
p. d k .·
b
N 2
rze
omisJą ~o oroiwą
':'· .
1
przy u . ·grodowe1 Nr. 34 - wmn 1
stawić się mężczvzni ro<::znika
1908
·
l l' · b b' 4
. z;~rrmes?H? ~ . w o rę ie -go
komisariatu pohcJI o nazwiskach
na litery· E F G
p d · k ' . '· ' b
N 3
rzel
lm~ą·
~~w~ . r.t
P~~ ~ · ac~. ei, . ir.
~klnni s a wnc się męzczyzni roczm a
kat. B. (czasowo niezdolni), zamies21kali w obrębi·e 1-go komisarjatu
poHcji, o na1z,w iskach na litery:

0

J°

z

1 90 7

M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z.
Z powiatu łódzk ego wfoni

stawić

komisją p-0borową

się

AFFINITE

przed
P.
K. U., powiat przy ulicy Piotrkow
.
Addź, ul. Piotrkowska Itr. 146 skie;j 187 mężczyźni l"OCZIIlika 1908
zamieszkali w Aleksandrowie, o n~
Sl•lL~D. AR'!YKULóW Z'wiska,i::h na litery od A do Z
W ULKłUHZlłCJA
do osw1etlen1a gazowe- w 1łącznie, o·raz pobo,ro.wi rocznigo, eleiUrycznego, nafto l kó1w 1906 i 1907 (1kat. B) ~nani za
WDDłU\
wo•tarowego~
j czasowo nie~dolnych do służiby woi
NAJ~EP~ZE bater1e. ~a- sokowej pn~ed diniem 1 sierpnia 1928
Dwa ważne udoskon ale·
paln1czh1,
hrzem1en1e, roiku, zamieszkali w A:leksandro- nia zostały wprowadzon e
lioszulki gaz-owe i nafto- wie, o nazw~kach na litery od A przez Sejberling'a w
we.
086-11 do I włączme. (p)
. cią g u dwóch lat.

PIETDDA

Pierwsze:

KlłłD SPDllDZIEbłHA
ul.

Sienkiewicza 40,

Dziś i

dni

następnych!

IDołoszenia drobnel

Kobiety na śliskiej drodze
Naiaktualniejszy współczesny dramat
życiowo-obyczajoW}'. ilustru1ący nai ·
ważniejsze zagadnienia
erotyczmi
doby obecnej.
W rolach głównych:
Igo Sym, Viv •an Gibson,
ArletteMarschal, Liwio
Pavanelli

Orl{1estra znacznie

powu~kszona.

wulkanizacja

metodą wodną najsk uteczniejs z ą metodą kiedy·
kolwiek wynalezioną dla
zapewnienia dos k onałej

jednolitej dwustronnej wnl i
kanizacji od zewnątrz
wewnątrz opony jednocze i
śnie.

BlżUTERJA

zegarki na raty, ceny gotówkowe .PreObecnie: nowa Seiberling'a kompozycja Affinite, wytwarzająca cudtlwny
ciosa•, Piotrkowska L•3, w podwórzu. tektora.
931
BlżUTERJĘ
Pełną wartość ptacę. Solidne
traktowanie .Preciosa~, Piotrowska 123

kupuję.

w podwórzu,

!:Jol

W roli

głównej·

Anny Ondra

l:'ocząte.k seansów w dni powszednie
z WYJątkiem sobót, o g. 4 p. P• zaś w
soboty, niedziele i święta o g. 12 w p.
Ostatni seans o godz. 10.
Na 1-szy seans ceny miejsc zniżone.

',a..

pro-

Opona Seiberling jest 50 proc. mocn iejsza i zabezpieczona od wszelkich uszkodzeń czasu
i temperatury, które wywi erają tak ujemny wpływ na zwykłe opony podczas transportowania i letenia

w

składzie,

Zadna opona jej nie dorównywuje. Obejrzyjcie tę oponE: w naszym składzie,

a przekonacie

się.

Znajdziecie ją odpowiedniejszą do długiej ciężkiej służby na Waszym samochodzie•

.'<AS1ĘPNY r'HuliRĄ,\\:

,Zuzia Saksofonistka'

materjał

SEIBERLINO

PRACOWNIA OBUWIA

amerykańska

opo na

wyższego

gatunku.

1:.-elłks Gabara, Przejazd 24, poleca.
: rwałe i wykwintne obuwie damskie,
męskie i dziecinne po cenach przy.
stępnych. H.eperacje na miejdcu. 022-ól

SEIBERLING RUBBER COMPANY -Akron, Ohio U.S.A!

DO WYNAJĘCIA

DOM .HANDLOWY „WOJPOL" Sp. z o. o.

na letni sezon mieszkanie umeblowane
składające się z :ł 0 ch pokoi 1 i kuchni
pierwsza stacja za julianowem. Wiadomość Wó.czańska 91, m, 3ti, tel. 55-30.

Wyłączne zastępstwo

na woj. łódzkie

Lodzi. u l . Narutowicza 38, tel. 81-38.

w

130ti·2

·----------,---·

Dr. med.

Ws~elkie

Zioła

lecznicze

poleca APTEKA
Dra Fatm.

R.
w

Rembielińs li iego

}eperuję.

DYWANY
Tkalnia sztuczna, PiotrkoW•

ska 8<'.

1500-V

=------------------------DO

OJJSTĄPIENIA
z dużym 101rnlem 1 dwoma
dotrym punkcie. Wiadomość

piekarnia
piecami w
w adm. nin. pisma

!300-3

zł.

Tylko za 375
Tyl łlo

w firmie

POLSKIE RADJ O

Inż. KRZYZAMDWSKI
1

I A nclrzc1a

ŁODZI,

ul. Andrzeja Nr. 28
teleton 49-91.

\~

i S·ka

4.

Otn.ym as:t. kompletny aparat 3
lampowy wraz z lampami baterją,
ZUINĄŁ
' aku .n ulatorern, gtośnikiem czę j
UWAGA: A;:>teka przyjmuje mocz ł wyciąg z kiąg statej 1udności wydan•1t _
„ciami i anteną.
155,
d•J analizy
przez mag1slrat m Konstantynowa natumnllmllttiil3•BWmdlEJiJ
łnazwisko Marty Tajnch
1 104 - L a

1----·. ---- _

mi esięczna

, <Jlosu Polskiego" ze wszystlom1
cJodatkami wynosi w Łodzi zt. 5.60, za oduosze!1le - 40 groszy; z przesylką pocztowa ''·
luaju - ł.I . c/10.- ; zagranic<; - zł. 10.-

'\\:yd;-;~~-W~dawmc z<J- 1.' rasowe Sp. z o. o.

iJ r7i'.ka~"'.:"l:i.°~

HELLER

KRYNICA

Dr. med. Berliman
z 1\ arszawy

Chorob;yskórne i wener7czne

UL. NAWROT 2
TtLEfON 7 9.99

chor. wewn. nerw. i kob.
Przyjmuje do Ll r. i od 4-3 wie:. i
ordynuje jak
zwykle
w willi w niedzielę od 11-2 po poluduiu
Dla pań spec. od f;lodz· -+-5
• TatarsKiej"
po poi., dla niezamożnych.
Cć:NY

głoszenia

LECZNI .;,

za wisrsz mili r."'frnwY 1 S2;pa t wy.

, strona 1 w tekście -10 groszy strona 5 szp.1lt. - ."le:;:r..i!.•~ t .1:J .)r s.r ) ,;t,>J!t. Nauesla·1:=
;;o tekście 30 gr, str, o szpalt. - Z,vyczaj ne IJ o:!r. str. 10 S-"JJ.' Jr.JJJ~ l ~ ~r. ,Hl wyrazi nJ1 •
nrnieJSZe 1 20 zr. J:'oszuk wan.e pracy lJ gr. -Q Jlosze11a Z'lr ~av.1 J v ~ ~i, 1 >I i • v ~ I , tl , J ~· >
sz enia zarntejscowe i')I c t'lllc <; ł () -ii) -·rnc. t:rrn :~·1 rr
ld) '>r 7 I -.-1 ••• r1 > ' l > li " '.)V~ i , , , , I
';"°,„1sK1egu , Loc'z, ul. t'1ot1 kuw.st>ć:I b
Red1ktor: t\'ładysław Ckle';kJ, •
!)

