Rok XXVJH

tfr. 13'/.

•
.

Numer pojedyńczy gr. 20
~cdakcja

odi-codz. 1~ po ·poi.
otwarta dla intcresant6w &lko od iodz. 2 do 5 po pał. Redaktor lub Jc10 zastępca )l('ayjmaje od &~. 3 do 4:'10 ~ ~ W7dawaictwa Jll'ZYimuJe
pnerws..
bez
Administracja czynna od JQdz. 9 rall8 do -sodz. 7 Po Pol.

Wychod zi co.~ziennie o godzinie

Teror wyborczy
Obecny gabinet Rzeszy
Berlin, 17 ma00 (rei. wt.)-·- Kampania
wyborcza w . N«eincziech ·ildzile w tempi·e
d.J~ć ospatem.
NaJwyższą akcję wyborczą rozwiinęk

socja.Ji.śO: ~ nifermookó-mrodowi
Jaki będzie w;yruilk 1W1yborów, trud.ro
d'Z'iś z cała pewnościlą pow.1.edz.iieć, .i.ed:nak-

od prarwdy przypusz
dlal1te!lcle w.ejrń.an-ska.
że nie będz,lie
zaróvtno
że ko:ailiOC!ia
czernie,
któr·ej tyle mówią i
o
Wile1ikai,
'j ak koaą'icja
piszą socjałiśd i demdk!raici~ są tylko hasta
mi wyborczemL, istiotnlile zaś wybory
przynf'()Są małe zmJila!l1y obecnej konstdaf_cj; rządOIW'ej il pairlamelllta1mej.
Mfilmo pozorne zaosittr.zeniila mliędizy nfiiemkcko-na:ro.dowymli a niilem'.lecką partją
ludową Mórc ZaJZlllaczyły się wyb:ta!e w
ci!<1~11 <>Stami!ch tygodtni kampanJi. \\·v horczci ko llałdy :m!P'i.sać na ko!1:G ag:.taojl!
w;;br_;r~zeJ). niemlecko-narodow~

za

wsz.elką cenę

hi

rano. .

.

w Niemczech•

-

... '

agitanina io[j ali Ulw i niemiHko -naro~oWJ[~.

OiJwiona Jk[ja

utrzymać .!Się

--
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w

pragną

:·ządzie,

to też na!eży JJit.z.yć się z.tern, że obeony
gab:nct utrzyma Sliię, z m<l!tcmi t.vlko bvć
•
może zm!.anam!.
. Nf~m!ccko-11.arodowr stracą nie\\-<i'Pli.wie ki:l.ka ma~1dattów na korz.yść socj:ilist6w. l~z przyrost socjaHstów llie h;dLie
zr1-0wu tak znaczny, aby można. by;·o mów:ć o W1e-~kiti koailliicji.
Zyska również niewc:;tp1;.w::e c.:entrum,
.n.atom~asi demokr-ac: i n(;'miccka partj~
luchwa z.a trzymają zapew:ie s.wój de tych
c.zasiD1w1y start posiladam·ila.
,·. Tru.dnn wiec d~iś spodzir.!wa6 s:ę zwy
cięstwa wi:e1ki:ej · koa·t~cji w Nremcze;:h,
albo znacznego pr.zieSIUlttięciia sję wpływów
· _
na lewo.
;- O.::zy-wt.kie, nciedz..ileia wyror,~Zl ~lY
n~eść może n:cspodiZ.ifan!k·!~ jzst J.o kdnak
malo 1>ra wdopoclobne.

~edług przewidywań

utrzymll

POŻAR W MIN. RfICHSWfiHRY.
Berlin, 17 majia (tel. wtł.) - W budy~lru, mieszczącym „Inspektorait hronru l ta.bom mirui·slterstwa Retrohswehiry" · wybucht dzńtś taijemnd1ć:zy pofar_ podczaJS "demonstrowainiita fJiJlmu.

Poz·egnan1·e

się

z

St>lonęta l\Vlilehlra !Ilość S'k:rzył1, zarwńe
r-adą.cych fi!lmy. urządzieruila wewnętrzne
saJL~ Pll"Ojekcyjneij, alnstrumeinfy toołmdlczno
lllmowe i część dachu bu<i'ynilru. S11kod:y
są bairdizo znoczne.

Bn1·n'sk1·ego.

w'. ·01·ewo· dy

Podniosła „roczystośt

Poznaii, 17 aja. (P.A.T.). _.:_Dziś wieczorem odbył się w hotelu Bazar bankiet
na cześć ustępującego wojewody p. Boiń
skiego. · Bankiet wydany został przez spe
cjalny komitet z J. E. ks. prymasem ttlondem na czele. W bankiecie wzięli udział
przedstawiciele wladz, wojskowości, sa·
morządu, duchowieflstwa, społeczeństwa

zmianami .

małemi

w Poznaniu.

i sfer naukowYch.

Po szeregu przemo-

wień odpowiedział w serdecznych slo
wach wojewoda Bniński podkreślając, iż
zawsze pracował z myślą i dla dobra Rze
4

czypospolitej. Przemówienie swe zakoń~
czył woj. Bniński okrzykiem na cześć Nai
jaśniejszej Rzplitej, p. Prezydenta i J. E.
ks. prymasa.

NOWY Jork "k U CZCI• Paderewskiego.
ud•fał

W wielkim bankiecie

wzięło

2

tysiące

os6b.

'

~zami
Nowy Jork, 17 maja. (P.A.T.). - W rewskiemu wręczono album z
prze
dłuższe
wYg1osił
Paderewski
hołdu.
środę odbył się w hotelu „Commodore"
wielki bankiet na 2 tysiące os6b, urządzo ·mówienie, wvrażając hołd pamięci Wilsony na cześć Paderewskieg o przez funda- na i wdzięczność dla Hoovera oraz gloryfikujące demokratyczn ego ducha Amerycję kościuszkowską. Bankiet ten zgromaki, która stanęła w obronie polskiej spradził szereg wybitnych osobistości. Prez.
wy.
Coolidge, Hoover, gubernator Smith i bur
- : : :·mistrz N. Jorku nadesfali depeśze. Pade-

- Konferencja

Małej

Ententy.

minister sprawiedliwości polu·
dniowego rządu chińskiego, TschungHai, przabywają.cy obecnie w Europie,
otrzymał polecenie swego rządu, reprezentowania interesów Chin pned Radą
(w}
Ligi Narodów.

Chiński

Składkowski.

SOWIETY A CZECHOSŁOWACJA.
Praga. 17 maja. (P.A.T.). - „Tribuna'
dowiaduje się, jakoby pomiędzy Czecho·
slowacją a Rosją sowiecką doszło do po·
rozumienia w sprawie rokowań co do ekonomicznego modus vivendi.

tropie bandy szpie·
gowskie j Winogra dowa

Paryż, 17 maja. (P.A.t.). - „Petit Pa- dyplomatycznej rządu włoskiego na rzecz
TEROR.
risien" podkreśla wagę, jaką będzie mia- · rewizji traktatu w Trianon. Dziennik pod
: ·· Berlin, 17 maj.a, (1!et W1t) - "Juin:kr.zy ni'.e ła konferencja Malej Ententy z tego po- kreśfa z naciskiem konieczności bronienia
mreccy up,raw!Ladą po IWlSdlaieh i. milla.stec-z~ wodu, iż zajmie się ona sprawą kontraban państw Malej Ententy i tern samem pokokach ni.esłycl1alny teror wybomc:zy, w dy wojennej wykrytej w St. Gothard, któ ju w Europie Środkowej, zwłaszcza, iż tas1.c:ziególności oo Siąsilm !i !\V Prnstlloch ra to sprawa znajduje się na porządku kie fakty, jak przyjazd syna lorda Rother.
·
dziennym najbliższej sesji rady Ligi Na- . moora do Budapesztu każą przewidywać
:Vvschod:n(rh.
Jak cl4posi „Wett aJt11 Abend'', wlaści . rodów. Konferencia M~lej Ententy po- ponowne ożywienie tendencji rewizjoniciele majątków na; $ląsku Opodsikiiltn oMe~ święci również uwagę znamiennej akcji stycznych.
cują robotnilkom ro 1nym, u nuch z.aitirudindionym, r.a glosiawairii,e na l•usty nilemuiOOkona:rodowych specialn•e wyn;ag;ro<lJz,enille ·po
3 mk. dla rodzfir.y, w rnz1ue 1J3.ś oddlaniia
Posiedzen ie japofaskie j rady wojennej.
głosu na i.nne listy, grO'tą katJ:lamiJ lub w.y'
dafoaiem.
Londyn, l 7 maja (te.J. 'Wtł.). _..:._ Z Takro w.ainaem m:ilenliia pryw\lłltnego. WC'ZlO'.l'a(j
·donosiz.ą, he odbyla si•ę Radia.Woj.oona pod wtilecwrem ogrnbilOnych zositruto oikOlfio 100
AKCJA ZIEMIAN.
p1rze;wodT11it'.twem Ces.a1·za, na, któriej oma„ Slkt1epów. Wfadlzie chilńs:kiie ·] japo6sklile na· Berlin, 17 maja. (tel. wit) - „ VossilSICh e W:ilamo sytu.ac.ję 1w Chinach. Wobec nlile- atrdziatią się oboon:ile n1ad środlaikm1~ ktćxre
7.tg." ·dóń'osi ze Śląska, ż.e porm1mo W'SIZlel- pinzyjęc,la ultVma·tum ·j1aipońsklilego pmez by p.o1tożyl~ kres takrrlemu strunOwti rzrozy.
·klilch akółnRków pirusMch wlf'a<llz adttnnlnli5·tlra Cz.aiDlk-Kaj-Sz;eka, Radla W·ój1e:rma ucllrwia- Weclił1t1g cl!ailszvch dicmi1esii1eń z Tokiilo, rząd
cyjnych. akcja zastira51zJel!lli1a ] rtleroiryrowa- J1~l1a wysłaini:e dadszych uramsporitów wioijisik j.aip01i.s~ pow.z.Ląt w <linii.u WC1rom}s-zym
· diec~'zję rozpoczęci.a niaitychmilasit e111erg1irobotni!ków ridlnych, prowadwna do Chiln.
·l11Da
camej aikcj! rw ceilu nfedopus1zoZ'einlila do teprwz kota 11J1em'i·eclw-niarodio1W'\rch wąiaś
aiby wojna dioml{)IWa w Ch'ilnacll J.)lr'~e
go.,
ciągu.
Żym
s
dlai11
iw'
tJrWla
cilo!lel~· z.iemskfch,
PRZED ZDOBYCIEMI . PEKINU.
•
rni1osfa Się m terytorjtum Miaind'ŻIUiI'\ji„ W
D:lJi.e11Jnqlk st\lłiord!za kaibegoryc:mfle, ż,c
LQftdyn; 17 maij1a (tel. Wił.) - Wedltug z.\VIŁązJm z tern rząd j1 apoński proj1eik1tu.je
wszelkifie zia1rz.ądlze111rJa., maiąoe g;v„1airaintoz
wa-ć tai}nosć i nJi;e:zalieźność wyho1rów na don1'.łesi1eń z Szainghadu, zdiobiycjie Peknlnu wyst.ainie dlo MattJ.<lż:uu:,jli wojsk ja'POńsikiilch
1
pottr:z.eba.
tego
s1iię
okaizałaby
i~ie
o
Korefu.
tyi!ko
Gómym Śląsku, ruile d!aiją d!ostafoozmie•j o-· P.rzez wnj ska po!ud!ni:IC1wie jiesit j~ż
kwestją czasu. Wo.js:ka Cz.amg-Ts-0-Llna RÓW\niooześrni·e mfia~aby być ogtios:woo. nochrnny przed paoowami~em tm-oru.
wy:.;ołują s·fę rw d:afs:zym ciągu rw ktienm- · ttai, sklileirowaina d!o mcv·an·sitw, wyjaśinrrlają
~g;;p &a*&MF'i4Si·•t&r&YW!ikłd
~m .M.andż:urjL J aik sllię zidla9e, woj:sika oo .pabud!kli i .cele . akc$i .i'a1pońs:kred. SzybCza'n g-Tso-Li!na wyic'O.fują stiię z okoddc Pe · kllie poouwainre s:;ę p01tud:n1i10iwo-1ch'.!ńsk1il:::h
h:1iln.u, na:tomilaJSit ockflil1ek frontu na· po~ud'n4e wojsk g-eneirata ferug-Ju-lisean1ga j·e st prrzy
E.:Cłl
pfsywane przedews'Zyst:klilem obecności ·
od Tien-TSłinu j•est sitlail.e WiZmacnflany.
~VkA.LlllillE WUWA
wśród tych wojsk 4-ch pttillków mo1n;golOl> 20 l..4T V&AH'ł.
W OBRONIE MANDŻURJI.
sd<tnch, wyćwicz:e1n;ych p1rne'Z o:tiiloeiró,,r sol<~EM
Lcndyn, JS maja (PAT)-.,... Reult1e.ir. We wJłeckich i znajdujących s1uę pod do.w1ódz·dtuh depesz, jak:· ~ na.dtesz1ty dlo Tok.no, \V iw.em dwóch Ro:sjian, którym towa.rzysz<\
emi!sair4ąsze sowńieccy.
citągu odby;wają
TSli~Nan-f u w dia1'sizym
r /
Qre::=
sie.i:ozruchy i walki, oo.łączone z plondro

Stan wolenny na Dalekim Wschodzie.

Aresztowi ana w krakowsk iej
dyrekcji kolejowej.
Warszawa, lt• maja. (Tel. wt). - W
z wykryciem szajki szpiegow·skiej Winogradowa, urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego Jednego z
państw po za urzędnikiem Turkiem, aresztowano 2-ch innych prącawników krakowskiej dyrekcji kolejowej: Mieczysła
wa Mroza i Idzikowskiego, którzy mieii
w posiadaniu dokumenty mobilizacyjne
kolejowe.
Oprócz nich ares.ztowany został również zecer Chrobot z drukarni dyrekcji kc
lejowej. Chrobot dostarczał materjał6w
i tajnych druków, które oddane byty mu
do s-ktad~nia.
Jak ustalono, po za wynagrodzeniem
za 'd ostarczony materjat, Turek otrzymywał stałą pensję 200 dolarów miesięcznie.
związku

ś lc>dz two w

L4r-.. OL
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t 01'11.

KINO Dom Ludowy
ul. Przejazd 54.

1
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na

Prasa /rancusk~ , przypisu /a jej duż<J znaczoni e.

4

SKŁADKOWSKI

W CIECHOCINl(U•
Ciechocinek. 17 maja. (P.A.T.). - Dzisiaj w południe przybył tu z sekretarzem
swym minister spraw wewnętrznych gen.
MIN.

Dzlil

Dziś!

Monumentalny film p. t.

JKAn wn1nr

Dramat z dziejów walk narodu poi·
skiego o niepodległość,
Ceny miejsc: W dni powszednie na
wszystkie seansy, zaś w sobot,, niedzielę
i •więła od godz. 2 do 3 po południu
I m. '15 gr. II m. 40 gr. IIl m. 30 gr.
W soboty, niedziele i jwięta od godz.4
popoł. I m, 90 gr. Il m. SO gr, III m. gr. 30
--
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SOWIECKIEJ.
ROSJI
W
Sl
A
PR,
ROLA
w ZSSR. Prasa
literaci sowioccy o dzuJnn1karstwio. Prasa
Prasa

wojskowa~

Moskwa, w

_

maou.

Z okaził ogólnorosyjsłdego "Dnia Pra-'Y", który odbył się w Rosji w pierrw·
szych dniach miesiąca maja, niektóre pisma sowieckie przeprowadziły wśród
współczesnych literatów ro!yjsldch ciekawą ankietę o dziennikarstwie i stosunku
do prasy Uteratów nledziennikarzy.
Znany powieścłopisarz. Oładkow. au·
tor przetłumaczonej już do licznych jezy1-':ów powieści „Cement", określa stosunek
literata · do prasy w następujący sposób:
„Literat Vowinlen stać jak najbłłżej gaze·
ty. a dlatego jego stosunki z prasą winny
byc jak najściślejsze. Różnica między literatem a dziennikarzem polega na tm. że
dziennikarz styka się z materjałem aktualnym, a literat - z współczesnością.
Przytem jednak litet"at nie może nie być
dlliennlkarzem. Szybko płynące zycle
dostarcza takie mnóstwo materiału. że litera( niQ może go p0minąć nlilczeniem.
Ale mimo wszystko nie wolno być mu
wiecei dziennikarzem, niż literatem".
Powieściopisarz Jełln Zozula pisze:
,.Istnłeje dość utarty .,ogląd. te pismo codzienne jest dobrą szkołą dla literata. że
każdy Utorat oowinien poznać pracę dzien

nikarską,
słuszny.

Oczywiście,

pogląd

całkiem

Ale w dobie dzisfojszej trzeba,
zdaje mi się. przełść przez Inną szkołę:
szkołę samoograniczenia, samodyscypliny, samokształcenia i samokrytyki. Tylko po przejściu przez te szkołę będziemy
w stanie pisać w gazecie. Jak się należY,
gdyż znaczenie prasy w doble dzisiejszej
podniosło słę bardzo znacznłe, praca w
dziennikarstwie wielce się skompłikowała
i wymaga, by stosunek do nłeJ stał się jak
najpoważniejszy".

Co dzień niesie?
DZIŚ:

F•Jitaa Kap.
.JtJTRO: Piotra C.1estyaa

MBJ
'

Płatek

bieżącym

roku

pm.ypa.ldla6ą ad:

Cileń kS!i'eżyca

tny

ame!Y1k;a:ńslkiitegi0.

pr.zewme

się

wego.

nastę~e

wzdif.uż Anatrktydy, wkroczy na Ocean
Indiyj.sk.i ~ „zejdt1Jie" z ZJFemt o gQC17.d1111lle 16
miln. 23. o iachodlZliie s-lońca, na patudlnliiowo-·wschodi!Uem wybrreiu Afryki!. Zjawi
sko tł\v.rnć będlz.iie z.aitem 3 go.dli; 58 mi'n.
Zaćmi1&nd1e jako caillkowffite l\\illdlocznie bę
dz:iie tvllko na stost11ntkowo ndewlei~iJe.j prme
s.trz.eini morza. leż.ącego na pogirainiiicru

trz:ech oce·1mów Art:hmrt:yck$ego. l1I1dtyj!SJclegio i Ana rktycznego. nrwać zaś bęc)Jz;!1e tylko 25 mi1n.; od ~odlz. 14 mn1n. 37. Jako
częśc1liowe będ:Zliie W1ik:ilocme na pcxł.udlnlro

Na mJilejsoe W'Y'JeChaito 6 oddz.iałów. Ubcdziy mlBe:s.ztk.aficy małych, dreW11.1iitanych dlomków gn-amczących z pilooącym gmaicbem, w J)iMelraren.i.u uywal:f się ze sniu i zosrtia~c
SWÓJ

dłobyteik.

Wkrótce

ratorw:aJl~

s1lę

og1eń pirzerzuaił siię

~

na dlreiwtnlilar

domlcl. Pa111~'ka wśiród mfilestzilmńców
osri.Jągnęl.a swój punkt kiulmun:aeyjtrny. Zdav.r.a:to sfę. że fstdvrnile poizostooą betz dlachu
md glową. Zapqbreg<fa jedlnaftctie temu peł

ITJle

a.kC-\la straży ogniiowle\\, podz,!ełoneJ im Z girupy. J e<lrna z niibh proWladziiła a:kcje z ul. Zgiilerskiiej, dtrug:a z ul.

na

pośwf'ęcen ia

O uraitmva:nńiu stolamnu meclrauti~ nie ~Io mlOtwtY zie względ:u na wielką ilbść niagirom1a<liz:onych rw ·niilei l~

Patiira.

nveh mater.tatów w pos.too dlrz.ewa, J)Oko111ego. Wseystiu ii spiirytusu d-e:nai1U1rowa1

stkfe wyiSlilł1ki sk!ileirowtame by~y ku nliledlo:PU'S1JCZOOiU ognia do drewnńooych domków robdtnfczych.
Akcja byłia łlfiteJzmdlernile udrudillll'ooa cii~s
notą we, w lctórych autOiwlOIZY sfJrai.a:ckiic

nlie mogły s!il; pQrUszać swobodltlile oratz
brakiem wody.
W krótkim czia5lbe po wvbuchu poilarru
na 1n@ej5oe przybył komem:llanit straty dr.
Grohma111, który obją~ lderQ\\.'łt1filctwo a:kcjli raroown~zej. Stramcy okaiz,ywa~I n@ezwyildą brawwrę uiSmiudąc uiratować dlomositwa ubogilei lud1t1oścJ Bałut. W CZitlSiie

aikc}r pon1ieślIB ciężki p0panenłila d!wiati Sll"aż.acy, a mt.inQ\Vlide z;astę·pca silerianta l

lilLCk!ie, które przy:stąpiilty

oddmitu, Oittio Job i ll!oJ>O'!'nflk Il oc!kWiW'lu,
Ju·ljusz Kehn. PoJ1'10CJY Utdl*lii~ ilm oboony
fe~ier

dlo raibuniku. Z
:onnkały z Opit.t'SZ

błysimwiicz:ną szybkością
cz.onych miłes:~kaiń: pośdle1l, oidizfoż i d'tllne

przedm;iloty. Pohulanoe z:tcidrzlliej'Slklilej pirze
szlrod!ziilty si'l•ne oidd'Ziiialy pobi~ paeszj i

sklel YMCA, IPlot·rkow~ka 89, ór. fd;we!l'd Mittelstaedt wygłosi odczyt n. t. „Wy jaz;dy na letnie

konnej.
Na miiejsce poż,arn przybyifi równaeż uia<l
lromiDs.arz I zv-dorczyk, OOtCUilrtik urzędu

W~ełe be~Z.tne.

t ;,

~go

śliedcz,ej

poża:r

ocaliła

Nowe

Weyie;r i kiilerO'Wnlik

I brygady
I

dobytek

Podsekretarz stanu, Kellog, wy_dał
konsulowi am~ryka1'iskiemu w Tsinanfu polecenie prowad:ienia akcji

pośrednicsej pomiędzy rządem chiń·
skim i wojskami japońskiemi. (w'

mieszkałiców

O gOO:z. 4 nad ramiem

Klimek.

zosta.lł

z!Ji.lkwlild'Clwrcmy.

Stolarnli'a

Slł!raity

w.yn01S.zą

spłooęła dloszczętlnlile.

ułatwienia
Przesyłki

sięcz.n11e każdy

we

obywiarel

C'ksped:jować

swe

400.000

przedmieścia.

zł.

była

Jaka

ż.a.ru na.Ta-rle nie ustałooo.

pr:z.yczv.na po(p)

--(:o:)-

pocztoweJ~

f listy na dworcach.

pęd1zi1e l11lilaił

pnesyłki

około

łe[jo

w komunikacil

Miilni:steirst.\\10 Poozrt: i Telegirafów wpro
'W1a<llZlr w naibbiiżseym cza:5lile n01Wie udJOigod
w ruchu ~z:towym. Będą to tak
ni~enilie 1
zwaJnte Mstv dworcowe. Za spiecjaillną .opła<tą ryc~ł1tmva, w wysolkości 5 zlł. mlilepra-

W1t>Toot d!o

dWlOO"OO\.\'YCh oddz.iia~dwt pocz.towych Pl'lzyc;z.em p.rz~s~klt te będą ekspediowa-

nie pooPa,gaml:, wska'ZIClllllCml) przez wysyła
ją~. Poza tern adiresaci będą mńieM
1ność odbiera.nSa prze·siytłiek i }lils.tów wpirost

mm

na dlworc.u, bez potrzeby azekialnita na do-ręc~etnłiie fch p.rzez li'S!tonos.z:a.

żywym towarem.
Szlema Szperling hersztem szajki"

l(ykrycie bandy handlarzy
.
Z Poz11;aini,a donoszą:
Na poliSlkbej staie~i gram.fic:mej w Zba.szy111flu prz.yitlrzym~no bandię handilalrzy
żv,wvm tOl\Vairem v.-1raz z 4 d~W01Jęiam•i
1\Vl wl'.łeku od I.art: 16 do 24, Pf1Zie·zin1a1C'rot\ietn1t
do wswoziu do An.t<werpjłi.
Hersztem bailldY ()kamll slitę Szll0iIIla
S~e.rbung, w którego iręku spooz~l'Y s1·e
ai rej 111i ec•ruej or gwilzta:ajti na ca1t'ą J>iodisik ę.
Aresztowana pir2:1ebywali'. od ja'1<file.goś
er.as.u w Zbąszynn1u, m:lles:zkadąc w hOltclu
Mllledzynarodowvm. ZachowalJ1Jile slię ieh
W1zbud?JU!o podej1rreniie polfc1~. która obser
wowaifla !eh kroki, aiż wiresiooiie p.rz.ycbw.y

cma roh w chwtiil:~

gd1y usijitowadii

~

CLYĆ gra·!illieę.

'

•

'

•

. Zakład

'\~ •

':. • ••

•

T~umaozą siiię ornt.. że mają bogaitych
~yich rw BelgH i że w Zbą.s.z;ymu cre-

katbl na przybyde wuja .Edaila z Antwerµ.F.
~-:-

NOWf STANOWJSl<O W KASIE CHO·
Zairz:ąd

wnliooek
Wta~

RYCH.

Kasv ChQll'.ych postaino-wi~ na
dyirektora i komiSljii maing~o

lekalT'za na s.tatnowibsko

z.aJS.tępcy

na-

cz.elnie,go leka.rza Ka>Sy Chorych.
Na ostaitndem poisiledizen:ilU za.twdierdzo·
no n.a to s.ba:nawu1S1ko d!r. SoikQlt101w•skiiłeg:>,
w'i1ceprezes.a Rady Mrej,slde.i w Zawu:eiroiu.
W SP"raw1i,e żądlań podlwyżkowych Jeka:rzy kastowych, uchtWlall011110 od!być z nń>
mł

~ •

w

n.ajbll:i!żs'z.ym cz,asile kooreT'ell1cię.

:. !.:<.'

• • ...

, ••, '

")'

·„ .

·~·

"<·

Optyczno„ Chirurgiczny

ROSZAK
KAZIMIERZ
(Dzielna) Telefonu rtr. 21 ·18
LODZI, ul. Pr. rtarutowicaa

tł.1.
Firma e~aystuje od 1886 roku.
poleca w wielkim wyborze: różnorodne s~kła optyczne, między innemi sz;kła
„PUNKTĄL" C. ZEISSA s7.kła cylindryczne, skombinowane, knyżowe;
oprawy do okular i binokli w najrói:norodniejszych fasonach, lornetki teatralne i polowe, lorgnony, sikła powiękazaj;\ce i t. p. Duży wybór szkła che·
micznego dla laboratoriów fabrycznych, szkolnych i t. p.
-~---~-- Spnedaż hurtowa i detaliczna. - - - - - - - -

w

(b

-1·=--*

Z PZIALA.l"-'l.11 fizyc11nym, ehemłc•nym, fotograficznym, ortopedyc•„
nym i pracownia przesrocsy dla Hkół i pogadanek

k:areM srunlillla!J:>tllei stra-

ży ogtrui()wej. Gromy po~. który zmusi~
lmeszikańców dlQlmootw okalllloz.nych do
opuszczerufla rnlllesiZikań z•w1a1bilł męty 00..

Staraniem Czerwonego Krzyża w niedzielę. ·
dnia 20 b. :n. o sr;odz. 12 min. 30 w pol. w sal! Pol-

mles:zkania".

Czynniki miarodajne w ROSI sowieckłei
przypisują doniosłe nader znaczenie propagandzie politycznej wśród ŻOłllierzy. Z
t~o to względu prasa wojskowa w Rosji
wykazuje bardzo wysoki stopień :rozwoju. W chwJH obecnej wychocha w ZSRR
1.0 wojskowych gazet okręgowych, 2 mor
skie, 3 terytorjalne i 5 narodowościowych
(t. J. nierosyjskich). Nakład dzienny wszy.
stkich tych pism wYOOSi około 600.000
egzemplarzy. Ponadto każda formacja
wojskowa posiada t. zw. gazety ścienne.
Prasa woiskbwa w ZSSR p0siada obOk
licznych .redaktorów wewnętrznych cały
sztab korespondentów, Uczący około
iO.Of)O osób.
Centralnym organem wojskowym jest
w Rosji dziennik „Krasnaja Zwiezda''. wy
chodzący w Moskwie. Dziennik ten po-

Ofiarna akcja ratownicza Straty Ogniowej

na zillemiiaich Polski, przypada 12-go l;fstopadia b. r. Będztl1e to częściowe zaćmilenle
tairczy słońca.
CZf~WONĘQO KRZYŻA..

•

•

•

•

•

•

Najsilniejszy rozwój wYkazu!e prasa
rosyjska w Moskwie i gubemji moskiew.
sklej. ~rednia ilość rozpowszechnianych na terytorium Moskwy i gu.bem?l
moskiewskiej pism wYIJ()Słła w miesiącu
marcu r. h. dziennie około 1.000.000 egzem
plarzy. Sama Moskwa czyta dziennie
C.
627.466 numerów gazet.

WIELKI POZAR NA BALUTA·C-H.

na mfieiscu

ODCZYT

• • •

Unja sowiecka jest. jak wJadomo, konglomeratem najrozmaitszych narodowości, n.le więc dziwnego, że i prasa Rosji
współczesnej nadzwyczaj jest różnorod
na. W chwili obecnej wychodzą w Rosji
pisma w 49 językach. Jlość wYdawnictw
perjodycznych poszczególnych narodowo~oł wyraża się cyfrą 337 (207 ga7.et i
UO czasopism). DZ'-ienny nakład wszystkich tych wydawnictw wynosi 1.938.600
egzemplarzy.
Instytutu
Państwowego
Słuchacze
Dziennikarskiego w Moskwie rekrutują
się z pośród 32 narodowości.

•

wym cv1>lu Ameryk~. w p.otudlnii'O'wej pof<aioi Atla:i-1tyku.. w kiraUach po1tud1nito1Vviej Afryk'i, na Miada,gaiskairzie oraiz w •cltodindJch
częścl1ach oc,eanru lndyjSkf,ę:go.
Najb!iżsize z;aćm'.ien•De silońca„ Wlidioczne

Dziennikarstwo Jest. - zdaniem Bach·
metiewa, - sztuką, nie posiadającą rów·
nej sobie pod względem wywierania wpły
wu na opinit: publiczną. .

W braskach krwawej luny„.

~~straż ognitową.

w dli1i111 19-go b. m„ będlz.iie caiłlk~W1ilte.
Zjawtisko to roziegra silę na J)IO!tU'dlnnbW'ej
pó~kuli i z tego powodu w Polsoe ntile bę
cwie w:ildoozne.
Plilerwszy kontakt stoi'kia. oi<tria ~tę
em&lcim nasta.i» o wschoż.yca z globem ?Ji1
d!ztl1e Slł'°ńca, o giodz. lZ milnut 25, wdug
C1"!.1siu śr<.x:l.1k.·eu1rop., w. J><>ł"U'd!lll!~eh c:zę
~ci1aich Athmty.ku, w pol>li!żu p00.tdJnń1orwej
konitygenitu

„Literat, - pisze dalej Bacbmetiew.
- fest zawsze złym dziennikarzem, ale
dziennikarz jest wielkim pisarzem, tworzącym stale cale pokolenia myśli i spraw.
Jest rzeczą ciekawą, że w chwllach społecinego odrodzenia jakaś siła niewidoczna ciągnie nas. literatów, ku gazecie, chcia
łoby się wołać ze stronic gazety, a biurko
literata zdaje się być wówczas czems nie-zmiemie żałosnem, czemś w rodzaju pry„
mitvwnego warsztatu robotnika domo-

w stdialrnli mechain1i1C:1A1·ed Hermaina Konrada. Pietrtwszy 1 trzedi kornJi\salr\iial })db

~ i.aćmiveniia Sllońca, z kt'óryclt tylik-0 jedlno,

kończ.yin1Y

ddecfęclem••.

baltudm

Całkowita zaćmian1tł
słońca.
W

;/

IJterat Lidln przypomina, że według
utartego pogladu: "między ftteratem a gazetą istnieje zawsze wzajemne niedowierzanie sobie: ttancle potrzebne są fakty,
cyfry i hol sie ona twórczego przenvan;a.
nla literata. Literat zaś boi się, że od niego wymagać słę będzie faktów i dlatego
meoowierza on gazecie. Mojem jednak
zdaniem, - pisze Lidin. - jest jedno i
drugie niesłuszne. Dla gazety literat powinien być zawsze mile widzianym
gościem, albowiem ~wieża on jej jednosząc żYoie nietylko do
stajne zagony
fotograficzne~ sposobu odtwarzania żY
cia, lecz ł do-samego pełnego twórczei siły ustosunkowania się do rzeczy i wydarzeń. Praca dziennikarska jest śpieszna,
literat natomiast, pracuje powoli !i jest wiele prawdy w tem, że literat boi słę gazety.
Ałe nie jest to prawda absolutna. a dlatellO przy wzaJemnem pOjmowaniu się mO.ż
Hwe jest rozumne I potyteczne współty
cle dziennikarstwa z titeratem.
Powieściopisarz Bachmetiew przypisuje spec}ałne znaczenie dziennikarstwu,
mówiąc. ·że „słowo artystyczne iest w porównanłu z dziennikarstwem żałośnem

Qnegdiad o godz, 2 w nocy, dmediniilca
p()gt'ąrona już w glt-ęOOkńlrn śclle,
mialarmowiał!lla z01Stała pożarem, kJMiry
1, Zgliletrsikli\~ 74
wiybuchł w dlormu PII'2iY u1

-~
'1f'Nla64 lłoin S 39.
Zu1l6d lł416ea 19.24.
Wsch6d keict. 3.06.
ZashH kai,t. 18.24.
DłatoH daia 16.33.
P"Jbyło dlda Y.34.

18

narodowości
moskitłwska.

święcony jest nietylko sprawom wybitnie
wojskowym, lecz równocześnie jest organem pDliiycznym.
BardLo wiele uwagi JJOświeca się w .
literaturze nieperjody.
Rosił wojskowej
czneJ. W czasach ostatnich podjęto pr6by w kierunku stworzenia specjalnej Populameł Mteratury wojskowe). która słu
żyć ma do wyrabiania psychologii wojennej w ~ród szerokich warstw Iudnoścl
rosyjskiej i do szenenia wiedzy wojsko.
wej wśród młodzłety.

Nr 13'
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WYROK
płatków

w sprawie

mydlanych
„

''

.J

''

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej I
Apelacyjny, wskutek odwołania Prokuratora z powodu orzeczenia o winie
z dnia 14 września 1927 roku Nr. XIV 39S8i26, którym oskarżony
Kazimierz Miklaszewski i Antoni Miklaszewski od oskarżenia o występek z art. 121 ustawy z .dnia 5 lutego 1924 roku
Nr. 31 poz. 306 Dz. P. po myśll § ·259/3 p, I(. nwolnieni zostali - wydał w dniu dzisiejszym następujący
SąCI Okręgowy

od wyroku

w Krakowie, jako

Trybunał

Sądu Okręgowego Karnego w Krakowie

WYROK

.....--··· 'uwzgfędnła się odwołanie Prokuratora i zaskarżony wyrok zmienia się w ten sposób, ze oskarżonych Kazłmierza
winnymi występku z art. , Ul iistawy z dnia 5 lutego 1924 roku
f Antoniego Miklaszewskich uznaje się
Nr. 31 poz. 306 Dz. p p. p0pełnlonego przez to, że w roku 1926 w Krakowie umyślnie naruszyli firmę LEVER BROTHERS Ltd.;
Port Sunlłght w Anglji, w jej prawach do zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego „LUX" przez to, że sprowa'dzałi do Polski. przech<>wywali w swojem przedsiębiorstwie. celem sprzedaży i sprzedawali w P<>lsce wyroby mydlane prodakcii francuskiej Spółki Akcyjnej p0d firmą Societe Anonyme des Savonneries Lever. używa]ąc bezprawnie znaku towarowego Lul:, zarejestrowanego dla towarów tego samego rodzaju na rzecz firmy LEVER BROTHERS LIMITED, Port SunUght. mimo wiadomości, że prawo uiywania tego znaku przysługuje wyłącznie p0szkQdowane] firmie, na rzecz której znak
ten został zarejestrowany w dniu 3 marca 1926 roku i mimo ostrzeżeń ze strony poszkod<>wanei firmy, za którą po myśli
art. 122 wyżej cytowanej ustawy skazule się obu oskarż~~<:.h na grzywnę oo 1000 (tysiąc) złotych. która w razłe nieścią·
gałnoścł zamłenia się po myśli§ 261 u. k. na kare aresztu po 1 miesiącu tudzież J>O myśli§ 389 i 390 na ponoszenie kasztów
posteJ>Owania karnego I I li instancji.
Kraków. dnia 22 marca 1928 r.

ODCZYT W GIMN. IM. J. PILSUD„
SKIEGO.
W dn. 19 b. m. o godlz.. 7 wiecz. w aiu.5.
Omrnaizjum Mileiskiilego am. J. NsudS!kiegQ (Sii1enk!i\ewl!cza 46). profesor Umwersy-

Co dziś usłyszymy z glośnicy
radjoaparatu?

- IW:Y

uhiegte miesiące (z cyłdtt odczytów orga111. Pt'tt4:
Mm. ~raiw Zagr.) wy.głosi dir. Jain Qr.zymała-Ora·
bowiedd.; 16.20 i?rzegil.ąd wY<lBiwniidtw per:}odyczttj\;h 001ówii 1Prof. Hennie Moścloki; 16.40 Lekcja
języb a.nltielskie.go; 17.20 „Godrw.i!1l Day" (,,,Dzień
dobre.I woli") d1'a mroda:ieży; 17.45 K~ert Pot>OłudnioWY w WJtkonaniu <:lrlctestry dęłeł ipocl dY!f'.
AL Sklslde.go; 19.05 K011nU111hty; 19.15 Roomatltośd; 19-.30 Qdozyt ;p. t. „o lłroiklusru" w~osi dr.
T-rembel'; 19.55 IPoga>danka mtllZycma; 20.15 Tiram
"1tsła lroncerthl symfonicz.nego :z rmia111TIOO.ii warszaWIS<kiej. W t>rze!fwle b}uletym. „Me.ssager Połcmais" w Ję.zyku fra11ow3kim; 22.00, ZZ.05 i 22.20
Komunibty.

Jagiie.Hoń~ilego,

tetu

R.

G~

odczyt n. t. „Sztuka kreteńska".
Odczyt uroamafoony będzDe oiłekawiemlit
przezroczami. BiHety w cenifie 1 zt dl1a d.Joros!'ych .; 50 gr. dla młocllzrlłeiy S?ikolinei
nabywać motna w dllliu adU'Y'tlu przy wej
głos.ii

śoLu.

· '"'1'
---

Pobdr roanlka 1907.
Jutro, "" sobotę, w koleinYm dnia ooboru wtnni stnwić slo przed komisie J><>borOWll nr. 1 (Pomorska 18) poborowi rocznika 1907 zamieszkall w
obtebie 3 komisariatu pollcii o nazwiskach na li-

tery P do

Prą.

Przed komisje poborową Nr. 2 prsy ul. OcroifoweJ 34 winni stawić się mętczytni rocznika 190i
zamieszkali w obrębie 4 komisariatu oolicii o naiwskach na litery U, W, Z, ż.
Przed komisie poborową nr. 3 (Zakat11a SJ) win
ni stawie sio mdcz:vtnl rocJmika 1005 odrocze~tl
z art. 35 B (czasowo niezdolni) o naiwiska:h na
litery A, B. C. D, e, I', O, H, CIJ, I, J, K. L. t..

M, N. O, P. R. S, T, U, W, Z. Z. z obrebu komisariatów policji z. 5 i 11.
Z powiatu ł6dzkfego wiMi stawi6 sie w dnia
iufnejsiym przod komisje pob"orową przy ul~y
Piotrkowskiej 187 poborowi z gminy Wiskitno. (b

Pbltek, lko maja.
Warszawa, 1111 m. - 12.00 i 15.00 iKomucł
katy; 16.00 Prz~ąd polityki mię®:ym.aro:lowej za

~:o:--

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATR

MH:'.J~J<I.

ostami 'Wliec:wrOl\VY wysit~
Józefa Węgnzyna w WS1Pa1t1fa.le wysita:wio111ym dramacie Zońlli „D<Jn Juan Ten10ri-o". Celny izniOOne.
Jutro dwa ;przedstawie1nia: o godz. 4 po 1><»ł'll·
Cłmu po raiz PJ'Zedoota tni iprzeid ro11elnem ze!śelem
.z af.isza „O-On Juan z W~rzyl!lem (-ceny naJnime),
wieozorem w daas.zyn1 cląog.u 11>0gOO.na, ipełna .>entymetłrtu komedja foooira „Malgomaita :z Nawarry'
Dziś

o

go~. 8.30

Molog~zn.ego
uległ

'btiJoliogillczniych.

w.ez-waino

w celu nia.pral\V\iloolia filzaitiruc.ilu gaJ1.larn~ d!ol:ólw
Do nieprz.ytomneg-0 m-

n!ie.z.włQOZ1t11De ~Vlile

rottnm-

d'lu.gofttiwaiłych mliiegach
ło się przywrócić mu pir:zytiomność.
kairz stw~łerd7.1Pl sitan brurdl'lo gToźny i
wlilÓIZll go do szpilt,a!la św. Józefa.

kowe. Po

udaLe-

wu

(p)

\

DYŻURY APTEK.
' . Pz.Kś aiyżurują aipt:ieki: M. Li.pca {Piorkowska 193), f.. Mti!le'l"a (Pitotrkowska 46)
W. Grnszkowsk~.i:.gc; (K1Jnsta11tvnowsi<a

15), K. Perelmaua (Ceg'l·elniiana · 64). H.

Nicwi1airowskfego . (AJ.eks-a11dr-0 w•ska 37),
(p)
S. •Janlkieleiwa~za (StaJry RYnek 9).

R,T, U~

.•

w t.Odzi.

(C-S) Zaw00y o mlsbrzoistiwo kl. A poonięózy
Ł.K.S. I-ft:> ~ O. M. S. dały na~ieiwę.nie wvniik 1 :O do ll!l"ZeT!WY (0:0) ·prz:y.ozean jedyny pmkJt
izdolbyl Rad<Jmiskl z rautu !karnego. Gra chao0tyoz-

z obu stron. Ł.K.S. 'WY'kazał wdele nliezrozi.t.
mienia rw lliindl ataku, gdzie na ~y.c}i ~wego
lączmilka grat Trzmiel a na lewym &~ydle
ledct z extra :!Qłasy. W drugieJ włowie gira Po ·
!Prawiła się a; IPCl'W'OOu pr.ze;l:ści'a T~i~li na - śro
dek IJ)O'l11ocy. Obie dn1ży111y !W'Ylka:za~y Jrompletne
1tiea.rozumie111ie illntencj! ~iMd IWIŻlle}.

11a

_oa-

T. S. O. a Haik:Q>ahem zaikooczyl się z.wycięstwem Ł. T. S. O. w sto~ul!liku ·6:0.
Gra z wyhi<tną vrzeiwa.gą rutYttJow~mego Ł.T.S.O.
Mecz

pomiędzy Ł.

Or>kan 2:0 (0:0). Gra w pl.enwizeJ
irów111a z 1J>Ow-0<lu sJaibej gry kontm.ioiwane
i::o Waltera. W drug.iej w!owie Wiidzer.v '\V0iąl si~
na seirjo do pracy z:wyciężają-c m!odą drużym~
Or.kanu ;z;u))e}nie zais?użen!e. Bra1tnki zdołiyH Wal·
ter i· lewy ?ączn!1k. Najfe,pS'ZY na boł·sku MaiUllloiwski, ~dóo' po1wraca <lo swej onp;iiś ..świe1tinei for,my,
Wiidzeiw -

J)Ołowie

DZIAŁ

P. T. c. ~ Union 6:0 (a:O,). Pabianldcie To·

'W'araystwo CyQdistóiw z amia na dizień ll®I'awia
się w formie. Uni0111 przedlSitarwda dOOry maiteaiał

mato rutynowany. WYl!IDk tiUPehtie :r.aslUżiony. W Ullliome gm•l tekilro-a&ta Ł. K. S. Haielc,
lct6!'y a;osfat ISOOie lkoootuziioweny.
Jcdlnak

Mlsłll'zost"MJ kl. B. 'POOlięd:zy Strirelcem a Policyjnym iK. S. ~ońozy.fo się 7.l'WYCięstwem Strzel
ca w srosumru 2:1.

TABELA O MISTRZOSTWO UOI.
Ilołć
lłler

te L U B

.

1. I. F. C.
Wisła.

J,

3. Pnlonfa
4, Cracovia
5. Warna wianka

. •.

6. Legia
T. Pogoń.
8. Warta.
9. Ha1mosiea •
10. Rach
11. Ct;arni.
12. Turyści
13. L. K. 5.
14. Śl~·k .

.

tv

d

17

9
8
8

12
11
9

7
T

9
8
8

8

'

6
7
9
7
8
8

9
6

15. T. K. S.

f bramek

pank- •łosunell

'
7

7

30: 9
28: 9
24: 15

1i :' 11

12 : 8
1T l 11
15: '.'8
u: 11

17 : 15
9 : 15

6

9 : 17

5
4

11 : 16
9: 19
7 : 29
11 : 26

II
3

1

OFICJALrtY t.. Z. O. P. rt.

Komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny .Ni 15.
z dnia 16 maja 1928 roku.

TEATR KAMERALNY.
ar<:ywesoła

lkrotoohwiła
Jairlkows:ką,

Hennecmift'a „C'.tclcl:?ie111n.ie o 5..ei" z
ZATRUCIE GAZAMI.
Orywlńsh, Horeoką, Kl!"otkeim, SzUlberite.m, ZniNiles1JC'~śUwy wy;pa.dek miialł rniiejsce
d Mirooińisklm.
cze-ni
1\\11 J>t)dlwórlz.u domu przy ut Plllottrkowskłi~
31. 17-tletlni Zygmunt BłasrLCiz:yk, pi()ttnlOICTEATR POPULARNYniiłk oo-rorcy wielikftle] poses.jif ~ dlo dbD~ś o g'Odz, 8.20 iwiecrorem ~tórunie do-

. trn, gdfJiJe

nożna

Piłka

~ Jadw~ga SmosaTS!ką.

ddś :i tuitro wiecrorem

\ru

ZE SP O

&k«Jafei oope4"Y' ko.mi.cmei ,,l)ziw>OOY komewiiskie"
Il: udziafem oo. Jurdziń:.ikiej, iPlątkowskieJ, Urbań
mego, MoTan~. Qó.re<;ikiego i Mi.llera w g!ównych rolach.

TEATR POPULARNY W SALI OEYf:I~A

W sQboitę o g.odz, 8.20 w~eoro[em i w niedziele
o godz. 4.20 i 8.ZO wiec.z.o;rem dramat łlistoryczny
„Ka,z.!mieiri W~llki •i :Esterlca„.

TE4.TR LIT.-ARTYSTVCZNY •• OONCT".
Di:_iś

o gooz. 11 1wie.azór ositatnie prrze<jstawienie „Gang.u" w lokalu kina ,,Luna" w do·.>konalcl
rewii p. t. „Ozekamy na ?Oiodę" z wyst(,:lpem goocif!11tnim ulub:cńca Łodzi - Cze~lawa ~;koniecz·
1161<).
I
I

I

I

J) Ail'U!uje się ll-;gą ~ęść lwmuiniikaibu Nr. 14,
wobe<: czego zawody Burza - Sokól (Palbia111ict>)
oodbętdą sie w termimle pó~iejs.zym.
2) zu.Jia•damia się l\V\5Zystkie il&ulby, iktó:ryeh
druiY111Y ~ają ria ;prized1meczaoh, że są obowiązana
do śdsfego dl(}prht<>1Waitlia J>U111kitual.noki rolZl!)oozecia :zawodów; w tym celu, aieiby gfórwtty mea.i:
mógł się odbyć w te-nmimie 01znaozo.nym.
3) Przychylarrny się do !Prośby tiakoah i G.M.
S„ prze.nosząc wwlCJdy z dnia 28 ma·ja na d.zleń 25

4)

Prośbę

oidil"ZUC-0 no.

P. T. C. .ze

wrz;gilędów

za-sadlniozych

'

m

obrazę Sę<Wiei'O

na zaiwOOaclt O.M.S.-Wtid.zew
cd dnia 18 nia-

2-tygodniuwą dyskwałmkacj, t. ~ia do 1 c:zenwca r. b. włą.c2J11ie.

9) w ZJWią:z.Jru z ~~iami w dniu n kwietnia
na zawod'<łclt Soikól (Zgierz) - ŁJ<.S. WlZY!Wa się
kiero>vnq·wo selkc}i IP'l-llkl nożnej Soik~l'a (Zgier:>:}
na iposie<lzwie W. 0, .: O. w dmu 23 maja na g'l·
·
d.zine 20-t11..
10) W ZlwiąJJku z wetens~ą f.iin.aosQWą od'llo·
śnie .ząwodóiw P. T. C. - W. K. S. wizywa slę po
raz drugi przedsita.wio!ela P. T. C. m d7!ień 23 maja 111a godz. 20-tą.
J 1) UtkanMto ,gracza Pogodzii~ego (Ł.T.S.G.)

5) Wywacza się zawody P. T. C. - Prosna
(Kalisz) 'Ila dzień 27 maja w Pabja1nJ.cach 111a bolis.ku

ositrą na.gruną

Sok-0;ła.

z.awQ.dach

6) Ukarario .~rZYTWlllą oor.ządk01Wą 5 zt ż. K. S.
„ttalroah" za 11iesvosowanie się do() k001u111ltkatt1
Wy~. Oie•r ~ D%cy;pliny Nr. 4 IJ)kt. 5.
7) Wzywa się kaJ>ifa!tla druty'!ly Ł.K.S.B.W.
z zawodów rozegrariych z „Samsonem" w <lni·u
12 ma ja d-0 pr;zedstawie:nia do dnia 23 maja składu
druży,115· , b iarąeei udii : >. ! w zawodacll.
8) Ukarano gracza BofK:Zyka (R.T.S. Wiiizew)

tnia.
12) Ukairaino gracza f. Pmy1gońsDdeigo (S. S

Ł.

za odgrażanie się przeciwni:kowł na
T. S. O. - Union rw dni·n 22 krwie·

Union) za nieSiportowe zadlO!Wanie się na zaiwo·
Ł.T.S.O. lI - UrtiOill H w dnłu ZZ kiwieotnia.
13) Zawody Prosna - W. K. S., k!tóre miały
się odbyć w Kalois-zu w dini<u 20 maja r. b. od~tui4'
się z powodu brakiu bo~lka.

dach

?arzącl ~df;lału Ołer ł ~cy~.

Nr 137.

:oBWIESZCZE"IE. ~ .

)'

..:

i

Nr. 1756.

J

DYREKCJA TOWARZ.YSTWA KREDYTOWEGO
'ŁODZI

m.

V

podaje do powszechn.ej wiłd,omości, te niżej wyncze~6lnione nieruchomości w Łodzi poło.tone, obcią:tone pożyczkami Towa-rzystwa, za niezapłacone raty wysta•
wiane zostały n'l. s prz edaż pr_z ei publiczue licyt!lcje, qdbvwać się mające o godz. 11.ej z rana w Kancelarii Wyd•łału Hipotecznego m. Łodzi; przy 'ul. Pom otskiej
N2 21 przed wyzna-czonymi notarjuszami.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipotecznych odpowiednich nieruchomości oraz w biurze Dyrekcji Towauystwa Kredyto ·
·
'
,
wego m. Łodzi i tamże przeglądane być mogą.
W razie gdyby dzień wyznaczony dl~ sprzed~ży był świątecznym, sprzedaż odbędzie się dnia nąstępnegJ.
I

Vadium

przy ulicy

8lK
21
27

nie

Piramowicza
Nowomiejskiej
Pod rzecznej
Aleksandryjskiej ·
Nowo Cegielnfanej
Al. I-go Maja,
„ i Wólcz.
Zawadzkiej
Aleksa ryjskiej
Smugowej
Drewnowskiej
Piwnej
Zgierskiej

40
47w
47an
· 41ka

48b
62

80a

. 122

· 142e
143
152b
215

251a-

. 257

270u
271m
272e

się

2.060
2.760
6.460
3.MO

2.540
6.860

SOo

t.700

2·.280
3,500
1.400

4.380
3MO

288aa
288ab

Zachotbtiej
Szkolnej

!El)
3.200

•„

1.360

288ac

288ad
288;ui
32oi
,320n
320ui
320bbb
nnn
320

•

. 3.800

28.500 .

2.1so

16.350
4.350 '
13.950 '
5.100
. 30.150· '

•

580

KoO:tantynowskieł

1.860
680
4.100

Zawachkiej
Konstantynowskiej ,

.

1100

"

321ecł

Gdańskiej

321ks
321kx

Szkolnej
Św. Jerzego

336c

V6łnocnej

395

Pomorskiej
Targowej
Pomonkiej

3996
423
506

Piotrkow1kieł

I.

560

4.200

500

3.750

4.820

36.150

2.620

19.650

1.220
3.120

23.400

3.840
1.600

28.800

U.960

89.700

K. .Rpssmanem

iux-28

765c

773b
7870
.787XOK

•789tt
793h

795eee
803F
804r

819ee
826a
916a

" „. "

" „

u

1040h
1067
10761
1087c
1110
1113b
1174b

„ "

n

1272c

2'4.d'-28

Ładą

W, Sarosiekiem
St, Kornem
Al. Smolińskim
.. '"A. Karna·w.alskim

ff

"

„

H

•

H.

25.IX-28
'.

B. Lisowskim
J. Andrzejewskim
W. Jeżewskim
J. Krzemieniewskim
W. Siniarskim
K. Rossrnanem
J . Rz.ymowskim
S. Janębskim
"L. Kablem

12.000

I

2'0.1i-28

J.

630c
697c

n

J. Ktzemieniewskim
S. Jan:ębskim
L .. Kablem

9.150

573
57641

12726

11

UWAGA: Waaellie reperacfe 111kut11ania

•.

Ił• punktualnie,

łaRPIRlllE Itp.
RBUMRTYZPI.
utywaj tylko

Citr~ll'. nt
I

_ ',.

.

•

~~!!~!!~~!.~~i~-~~~e~~!'

11olecanyl - Prawda:lwy tylko z mar;k~
ochro11n- „PALMA".

IJtwórca: EOBEHJOU MITULI

.

9Fabryka Środków Lecznlc•ych w Krakolrie

220
3.440
2.020

760
4.840
220

36.300
1.650

480
280
4.940

3.840
600
720

28.800

4.50()
5.40()

7..35o

98()

t.50o

11.25()
4.35()
13.80()
7.65()
3.450

~o

1.020

Głó.;nej

21.1x-2s

Tramwajoweł
Cegielni~ej

3.000

1388
1394a
1433s

Naru'towicza

7.040

460
.. 1.280

9.600
22.500
35.400
1.950

4.720
260

52.800

2ux-28
H

W

J.

ff

" ~

'4.i-2s
'5.x-21
„„„
8.:ić-is

Ladą

. W . Sarosiekiem
S. · Kornem
A. Karnawalskim
J. Andrzejewskim
W. Jeżewskim ·. ·
J. Krzemieniewskim
W. Siniarsk~
K. Ro1Smanem
J. Rzymowski,m
S. Jarzębskim
L. Kablem
E. Trojanowskim
W. Sarosiekiem
S. Kornem
A. Smolińskim
B. Lisowskim
J. Andrzejewskim
W. Jeżewskim ·
J. Kn:emieni~wskim
V/. Siniarskim
IC. Rosmanem
J. Rzymowskim
L. Kablem

1.650
25.800
15.150
3.600
2.100
37.050
5.700

Nawrot

ft

„ "

„•„

.. .

1ó.x-2s
11".x.is

„ " •

1'i.x-2a
•• •• „•
•„ •• ••
• „ ...„
„ •
" .,

.

18.x-28
~

19.x-2s

H
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Dzielna) Tel.44-10.
• choby nerek. pę•

-Tę1. ·14-92· - :~;~ci.~~~;m':~-

Przyjmuje od 11-4
~t~:.d 18 ,,:ię7~
· · od 9-2 popoł.

tN

od 1-2 i 4-8.

po

. Dr.

Doktór

Dr.

med

u

j

,

t .

.

SlenklewlC%a 3'.

.,.
nych i wene•
iycznych.

· · Tol. 59-40.
Choroby sk"-• . I

· kwarcową.
PrzyJmufe od go.dz,

wenerycsne.
i moczopłciowe.
Naświetlanie

Let:ze*'le

·
J

la~pą
4-8 ·

niedz. i święta

11-1

Dla pań ód 4-5.
oddsieliia ·.
pobekalnia.

u, u

·lampa kwarcową.
Pr:ayJll\ufe oif 5 do
9 po południu. ·.

P.~dalttor

Cegielniana 43

-

tel. 41·32. -

Specjalista chorób
skórnych. wenei-ycmych · i moczo•
płeiowrch.
Ndwletlanla lamp,
kwarcow,.
Dla pali od 3 - .5.
odd:.delpoczakalriia
Przyjmuje od godz.,
8-10 i 5-8 a ..

za WY•

chrseścłfanln
własny
sładaj,c:y

włoaa

Wiadomość Nawrot iloszukuję ·spólnika , prowad,zony
war·
' 51. · w sklepie. 3663 l' z gotówką do
toścł 35 tya. &łotycb

------1--IBI------• 1.•

t, drogą pounku·
intratnego przed' amoch 0 d1 0 ' 0 b o· tiębiorstwa. óferty
I• tony. Panie do
do z podaniem i>osia- _ lał 28 chrseścllanJd
l oi•łarowe
Nowo-Za
wynal•cła
d.obrych zasad proNa wypłat,! Pra _rzewika 44 teL 30-2T danego kapitału sub
azone ., o załosze•
nZysk".
f.! wie darmo! Csy
nia. Posalf wyma~a
sto !ed.wabn•. tęcs · • ·• • • • + • + + + ·;..P""""o_s_z_u_k_l_w_a_n_e_.:11y celom wspólne·
no malowane Hafo dobra. - Tyl!Co
bardzo
le. Torebki. SweaUc.c ·1wa Ha. 17,
1• PfłEI • gziewcsyna
powatne zgłoszeąla
try. Podi:zochy. - .
• prowincji, ulcoli·
Słiarpe.tkl. Perełki.
nienonimowe bę
c1ył 7 klaso-., szko
d2' w•i~te pod uwn
. Parasolki. Poleca Zaofiarowane.
łę powsz<?chną uu·
Laon Rabassldn Kł
g,,Ofartr c!-o „Kurjit
· ka obow!ą:sltu do
'
·
tódskiego" ood
otnyma~ lepHego chrzdcl· ra
r.hcHz
1ł~~~o 44.
3714
.:r.
przedam l4 mo"r: ~ pesadę? Musias• jaibkie«o domu.' Re
gi &taml one!- u oAczyć kuraa .fa- ferenclebardzo dob
+ • • • • +. · · ~ ~
wie~ Młles1Jd, gin. chowe ltoresoonden re na żądanie. Oler·
ninnf~.'
J'ł'owo•olna. pow. ayfne prof. Sekuło- . ty do ."Kurjera. pod
11
Ułl
3706
Warszawa, = M I "
· L6lhkl, od ałacjl
42
, , ·st•fan Błauosyk:...
..
· Kursa
Wid1ew 11/a •ilo- órawia
wieś Llp'-1, "m.
wyucaai2' listownie: + + + + + + + + + +·
met ra Wł a d omo Ść huchalterji, raobtm- .
Wlmcby, powiatu
ł I k • ttł
Jan Szmidt. ~ll;tl?, k
~er!ldzldego, sgublł
••
a .
owo c upie:: .el.
ieliznę. da1111k1t- korespondenc11 han BDllfRwłaśclciel· lul•tecitk• woi'słto·
S
„ d„
ki mai' •ł·
m,sk!l i t)Oście- dłowef, stenografii,
wy anfł w lelow!l na raty po nauki handl?, ~ra· ków zlettiikich „ i
3630
rol· .radiu.
gotówko• "'.a• kaligraf1i. pisa- goapodaratw
cenilch
Dom~n Domadski.
. Avych poleca .Spelt iµa na ma_ssv~ach, nych na w•i.-właIJPr.,dsalalana nr.
dom" Ploukowslta towaroznawstwa - Acłclalltl domów 1
103. sgublł dowód
angł~lsklego, fr~n- i lntereaów hadloNr; 129.
.. osobisty, wydany
h
iwiatnia do ipnc- ousk1ego- nłomie1 śćł
wyc b~ dm e e 1 ~w lodzi. w 11 llodania. na tych- cklalfo.
3595
iftiaarjacia.
miilst z pow.odu wy- Po ukończeniu lwia raz:. ar zo wio•
· 7y';ht-;-Leon. uf
Żfłdafcie panien. wdówek
jazdu. Dowladzła~ dech~o.
Popnec1na 5,
posiadaroz~ódek,
. aię motna L6dt. ul.' prospektów
f,cy znacsny poaag
w gotówce, pragn!l · sgublł dowód osoKl.lińskiego 6C, m. 2.
feascze w tym rok• blaty, wydany w
u p. Kudlltisłtlel . 3483
zakład tapicersko Jeiell chcesz wyjś~ zam-.&. . Po- ł.odsl.
piotrowskl Jan watnl• inyśl~cy Pa·
s to 1 ars k ł .po- , '•achowac·
Pnęćł&alnlana 116
nowi• setrhc!l po•
siada gotowe · ofo·
many, le.tanki, krze •woje wlo•y dać swój adres I • zgubił portfel oru
wymagania 'Adml· . ~owod woj1kowy,
sła, Jtarniturlll oras
ID9ble atołowe, ay- to radsę cl natych· nisłrac!i .Matrymo-... wydany w Łodzi I
pialltl w dutym wy mlaat kupić i za- nf1:1m" Warszawa, Y6ine dokumenty.
borze i na dol!od- ałoaować snany i Jaana 13/1,, Ściała .. UclOiwy ·znalar;ca
_dyalirecJa zilgwflran .. aec!ice ;;n~.r~cić 11a
wypróbowany
nyah warunkac;h Wf11&grod:ienłem.
tow~!'~· Wybór olStanisław Gabała.
369(\
• brsymi.
płyn
· Karola 1, ·.

Kupno I snrzodat · Rf

AlllUIRlsz~~!d~~

aakupów mebll wyściełanych na raty
i za gotówkę pole·
Doktór
„a w dutvm wyborze zakład tapicerski · B-cl Gaba·. :oR. MED.
łów, Nawrot 8 oto~
many, fotele klubo
wenelł'J'C•ne ł
·
wo, tapczany. komoc•oplclowe :aetki i krzeała.
.' ·
Uwaga! Filii nie
l;C:Ułn•kieJrO 143 Gdańska42
Przyjmuje: od 9 do po•iadamy,
: · Jirzy GłOwne i
ohoJ"oby wen•· 101/2 r „ od 1-2
17e•n•, skerne pp. i od 8-9wiee1.
t6tka metalowe, oł dr6g . moc.o •
tomany, I.tanki ma
~oh prayjmuje
terac:e patentowa•
,od .gods. 11- 1
ne i miękkie, krze•
I od::i!>d•· 5111-s.
- sła gl.te, meble k(r,
chenne. bil!t'owe•
Z OF JA
biurJta. bibljoteki,
etałerki. WiPszad.
ła. białe salonJki.
w du:tym wvborle
poleoa na raty MaW
Południowa 23
itazyn Mebli Wł.
zpr1yarl:~wy1'e:
Specjalista .
"
Romiszew.sklego Ch. or ób
Piotrkowska 116 I
·
• k 6 P•
R• front, teL 2161.
wene- Kłłló1'1"8UO
-n Y c h,
~
I
rreznych i moNa wypłat•ł Bla
_ezop~cl9wrch.
łe towarf, Pur.-l;ecze!l1e światłem
par. Materacowe.
41,
(Nawrot
1
warcowa) tel. 48.-27)• . Obrusv. Ręnnlkl
(Lamn~ ,»
Przyj•n :1'e 9 do 11 od fl~ 10·1 I p61 • Kołdry, Kapy. Chtt·
, od j - B wiezcz.
atec:idd. Śeiereeakl
I od ł·7 Wo
Chodniki.
Reaekcje, Replanat- Zefiry,
cfe, Jecsenie dzlasoł odpinld poleca Le.•
i sębów l t. d. . 011 Ruba1akl~, JClWlnda csrnna. : lblski•~O 44 . .

WtA60ftOWSKI

Ch~roby11k6rne
11
(
·
"
IKK

:łililtm-~E-y:-~nE-,:

l>r.

11J

·er.

po-

rar:. Nafmnlefsze ogłoszenie 50 1r.

fti~wiaiiti ff. HBIU P: 8~A uft BielnkDWJkB
~:~~!~~!~ki
s
Ch~:;ba „kZ,.

I O sroszy . za . wyra~ · Dla

szukuJących pracy . S

Lelarz-D1nt11ta

„
1-„

420 .
1.040

„

KrzemienieWłkim

I

Jerzy Goeppert
"LE CHAPEAU
P1otr110••• 107.

w

10.200
75.150
3,150
7.800

10.200

3.x-2s

W. Siniarskim
K. Rossmanem
S, Jarzębskim
L. Kablem
E. Trojanowskim

H.700

1.360

1286

J.

36.600

1.560

•„"
2.x-i8
„ ••

Licytacje powyine o tyle dokonywane będą, o ile posaukiwane należności do chwili ostt.tecznego pnyb1cia w &lia licytacji U.płacone nie h'=d~. .
Łódt, dnia 8 maia 1928 roku.

NaJnows:ir;e fa•on.7 I kolory najlepiej na·
.bt.ć można w Mairaaple kapeluasy I cz~•
·
pek p. f,
„
,

•

Radwańskiej

W ólc:tańskiei
Al, Kościuszki
Zielonej i Lipowef
Ludwiki
Leswo
6-go Sierpnia
Gdański.ej ,
Lipowej
Ludwiki
Kopernika
Zamenhofa
Wodnej
Sie'dleckiej
Nowo· ZarzewskieJ
Gubernatorskiej
·
Orlej
Kilińskiego
Składowej i Skwerowej
•
Głównej
Suchej

1306a
1344a

t1<aPelusze mąskie p~~!~l~f~~ RijiOit1

.

5.960
3.960
4.880

„ „ •

1

··

Sienki'ewicza
Piotrkowskfej
Pustej
Sieradz. i R:tgowskiej

26.IX-281

" " "

25.350
1.800
35.250
44.700
29.700

240
4.100

28JX-28
1.X-28

Ładą

W, Sarosiekiem
S. Kornem
A. Smolińskim
. A, Karnawalskim
B. Lisowskim
J. Andn:ejewskłm
VI. Jetewskim ·

5.250
2s.200

3.360
3.380

Pi~trkowskiej

568a

„ "

J. Riymowskim

Sienki~wicza

700

566

19.IX-28

Wł. Jeżewskim

3.580

546

fr1x-28
t8.1X:-28
is.1x-28

J.

Piottkowskiei

545a

"' " "

E. irojanowskim

13.-800
26.850

509

fa.1x-18

"

88.650

1.840

Sienkiewicza

545

"

i4.Ii-28

Ap. Karnawalskim
Br. Lisowskim
J. Andrzejewskim

' ·

n

przed notariuszem .Dnia

U.830

506a.
5Ó7a

n

"

Al~ Smolińskim

18,450
13.650
24000
10.200
23.250

u

i'J.1i-28

Wł. Jeżewskim

27)00

3.100

"

W. Siniarskim
K. Roasmanem
J. Rz.ymowskim
S. Jarzębskim
L. Kablem
E. Trojan.owskim
W. Sarosiekiem
St. Kornem

42. 150
32850

5.620

ff

" " "

Al. ·SmoliflskiJn
Ap. Karnawalskim
Br. LisowskiJn
J. Andrzejewskim

10.500
5,250
40 200

700
5.360

"

w, Sarosiekiem

19.050
51.450
7.350
6.600
3.750
12.750
11. 100
26.250

980
880

10.IX-lB

Licytacja rozpocz·
n.ie się od sumy

Vadimn

Pl'Sl' ulicy

prze,d notarjuszem

W. Siniarskim
J. ladą ·

'

27.300

24łi0

275b

a rozpocz-1·
od au~y

15.450
20.700 16.650
3.300
48.450

2.220
440

·· Koś~ielnei
W olborskiel
Cegielnianej
Piotrkowskiej
Pa.iiskiej
Cegielnianej

' 187

Licyłacf

ni

PBSldJ

·

s.

S

lag'""Inne doku·

teza,

•"

M•trymon11ann

B

•Il·

P

°"

Ml,XJA

Stvn"ftrow"i.~.
Dnkarsh-W~~•'Wlllculla s,,

Jan
:r„WI
• ...„.......,„Wvdnwr-i;

NaoaelnJ':

p...Jaw OmiowtłL
I',

„ err. ....._ .

