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ąd P. ' wilalskiabl furzę.dawanie
Chwilowe odwolanie deklaraer·nowego gabinetu

Zaprzysiężenie

ministrów. - Pożegnania i powitania. ,Matuszewski nie został, , odwołany z Budapesżtu.
P.
' ustąpił '~ . prezesury Banku Polskiego
'

l

Minister
Karpiński

(SL Gr.) telef.·limi urzędnika~' a o g~dz. t po
Z temi pozegnanlaml i powło ({ods. 11.00 zrana
a 'południu objął urzędowanIe un taniami zbiegła się wypadkowe
A włęc nareszcie mamy nowy dalszą jegO. współpra~ . z sej -\ Zamku odbyło się zaprzy8it'ł~ wy minister pracy pułkowl1ik zmiana w Banku Polskim. Usłą
nąd! Nowy? Sądząe z lłfłty ga- me~, logieznie wysuwając wnio nie t ezłoóków nowego gabinetu. t Prys tor.
~
pił waoraj po 5-letnlej kadenbioetn
nie wlda~ wJl.!kszyeb
skI.
nalety
przypnszezae,
'e
B
ś
.;,"-~
t
Nowy
kierownik
minisłerstwa
ejl prezes banku p • KarplÓAki.
'(
ezpo reumo p() cm prnyzmian: lwia czę.4ć młnłsłl'ów po rząd obeeny będzi~ pracował w d ent ' wraz z prem
. j crem p. ~~w I skarbu• p. Matuszewski
G godz. Chwilowo' obejmie jego funkcje
:
została przy swych portfelach. eałhowltej Izolacji od parlfł;lDen talskim udał się do głównego In drugie] popoL złozył wizytę b. wiceprez~ dr. Feliks Młynarski
a więc przedewszystkiem 1081'- tu, a .w kaidym razie
będzie
sto IIspektora sil zbroJ'nych•
gdzie:
p I ministrowi.
p.
Z apowe
i d ziana
•
l
•'
..
'aI CzechowiczowJ
d In
..
na wczora.1.
swek Pllsudskf, dalej p. ZaJes- sow~ jaknaJo8~zeJ~zy kurs w prczydent ~elJrał przysJ~e o" RQZlIW1Hł.~
a go z ę.
I DEKLARACJA NOWEGO GA.
Id, gen. Składkows~i, fni,. Kwiat stosunku do ob~ej izby.
' Imfm!Załka Plls .tl o w . ebft.IMałU~Ze1\:S~1 ministerstwa n'C' BINETU ZOSTAŁ~' ODWOL~.
kowskl, p. Car, lnz. MoraezewSądząt z przebIegu ostatniegC) rakterze ministra spraw 'woj- ob.ł~I. z'amJe. za t? uezyn,,~ d~J NA i nie wiadomo czy w najblii
sld, lnt. KUbo, dr. Stanlewie,.., Jł1'JlC8Ueulo,. znanego dobrze . czy , sko~ycb.
'
.
_ Sla,l· J)~dlłtlc takze ualety, ~t' szych dniach należy się tego ro.
p. Niezabytowskl, oraz dr. Swl- telnł~om "Glosu Porannego". \ O ' godz. 3 ' i 'pół po południu nie odwll!~no, go z placówki w (baju enuncjacji spodziewać.
talskl, który przesunięty został gdzi~ lak wiadomo,. przeż eaty pod _przewodnictw cm , premiera B,udapeszcle, za('bowując stan'!
,
-.
na stauowisko premjera. Kto II czau; Izla w obozie majowym za
". .
'
wisko posło przy rządzie kru·
Dla scharakteryzowania sytu
,
p. ~\vIłnlskiego odbyło się
tv
•
, a e j i warto zwrócM uwagę
na
przyszedł z nowych osób? Płk. kullsowa walka o ster rząd6w, pre djuro rad ministrów pl'ZV lew~ko' - węgierskim. Wyznc.
Matuszewski,
o. Czerwiński. zwyciężyła, jak widać z listy ga d XYt I
Ylk ' Pił ' d- k'
czono narazie tylko radcę po- artykuł wstępny gazety "Messa
u ,z a e marsza .a
su s It!go I '
.
ger Polon ais" poświęcony . .
płk. Prystor I płk. Boerner.
binetu, - grupa t. zw. "pułkow posiedienie rady gabinetowe'j
se stl\8
p. Łazarskiego Jako
'
i P
h
d'
ff
i
d
•
t
i
wemu rządow. oza dlułs~
Ó
Kto ubył? Premjer RarteJ, p. n i kw",
cxyli, odłam, prący do
. I
- '
••
c a~ge a a res a m er n.
-J•
wycio(,'Ulęci"
k • d'k I i ' . O godz. I) popoł. w te~~(' sali
W ministerstwie poczt i tele- wstępem o 3-letnlem sprawowaCzechowicz, (ew. p. Grodynski), szych - konse~ J3 nj,:Jra 3 t ~ ~ ~ odbyło się uroczyste poż*,gna- grafów pik Boerner odbył dzi(. niu urzędu premjera i wlceprep l\łiedziński i JUl'kiewicr:. Mł,
wenc z os a n/c
i
t'
.
,.
f B ł
•
o wypodli.ó\\' na terenie se ·mu. Tf: n e us ępuJącego prem!e!o, pro naradę z' ustępującym min. Mie mJera prze~ p. pro. art a o
mo tak drobnych napozór k
J
fesora Ba.rtla przez b. c7Jon d" 'k"
,
.
uformowamu nowego rz"du arrektyw należy stwi"rlhić sa- grupę "pułkownikowską" rep re. '
:
zms Im, a władzę w mmisterot
,
' . .
k6w Jego "nbmełu. .
t .
. •
d'
tykuł uie zawiera
ulc poza
dząc z ostatnich wypadków o zen tUJe
w -gabmecie przede-'"
.
s WIe przejąc ma oplero
za
•
"
.
PH d wS'F.Vstkiem
nowy preml'er P
O godz. 6 po pol. prem.ler p. parę d!!!.
stwlerdzemem, ze w pohtyee 1::1
•
raz enuncjacji
marsz.
su·
-ol
'
• Ś
'"
.
.
• i
' d
•
••
'
SwłłalskL
wI taI
skr
odbył konferenc,l«:
<r
• Jak -donosiliśmy
dotychczaso gramczneJ
n e zaJ' d
ą za ne znua
skiego ~. Bartla, ze lednak wfe
Jeżeli chodzi' o gospodarezą p. pr~f. Bartlem.
wy
kierownik 'ministerstwa ny, p~nieważ na ich czele ...
Je się ""uuenlło. •
• Za) es ki• a w poUtyoo
.
fizjogóomję uowego gabinetu,
Do tych Informacji o pierw ~k_arbu p. Grodyński w najbliz- s ta'Je mlD.
Przcdewszysfkjem zmiem! §Ję (o należy ' przedewsżisłkiem szym dniu gabinctu - jaką en- szych dniach obejmie wicepre- ~ospodarczeJ ciągłoś~ gwaranta
premjer. Nabiera to SZezClOJdP,. zwrÓ('j" uwagę na objęcie Dlini- łości, należy dodać jesjECZl>. if ze~u~ę Najwyższej Izby. Kontro- ,le pozostanie w ministerstwie
go znac~enllłoo gdy sobIe przy blerstwa t;karbu przez pik. Ma. o godz. 12 wpoludnle minister li, a jego stanowisko zajmie dy- przemysłu i handlu p. Kwiat.
pomnimy olłoszony przed por" tuszewskiego poraz pierwszy lurkiewicz pożegnał się :re swu rektor p. Stefan Starzyński.
kowskiego.
w
o
ce
n
e
przez
ac
owca,
I
~~~~~~~~ PIs
'i
fh
.!~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
stwierdza, że sejw na'ł7. ma new · człow I e k o
n ł'
e mającego n ic
ne br.... i. ale że nlkt nie W.f:rJy- wspólnego
z dziedziną fhian- jowanle nowej konsły~ucji staję
gJłl jeszcze lepszego ustr,,:u od
'
. .
,
..
8Ó1\'. Ustępstwem na rzecz sfer SIę zupełme prawdopodobne.
parlamentarnego.
C
.
gospodarczych jest mianowanie
zy gabinet obecny będ zie wy
"Jeźeli naJwytsze. ez,nni1d go tylko "kierownikiem", a nie kładnikiem gospodarczego etanie zostanie powołana do życia, gdyż... istnieje
państwowe, poza lieJIDcm ~łoją- mlnistrem.
'
tyzmu,? ądząe ~ ' obsady i obecod trzech lał
e~ wobee utrącenia przez 5ejm
Co "ę
ł
ty czy Dli ms
• t erstw a ności podsekretarza stanu 'dyr •
Warsz. kor. (St. Gr.) tel.:
ku Kredytowego
p. Fajane,
d1u, t o - J'ak Starzyńskiego
niożna twierdzić,
jego, - dora BarUa, - konre,.. przemyslo I h a n
"
Co
się tyczy informacji po- prezes Państwowego Banku RoleJl W8p~racy pomlęcby Hą- mówłą _ p. Kwiatkowski ' pozo że ~. Ale wiele zaI~ od skła
prezes
daw.anych przez prasę o powo- nego p. Ludkiewicz,
dem a sejmem,
dojdą do p~~ t i
•
s an e na S t 8QOW' i 8 k U klk
-o{
o d o' d.u j kompetencji rady fiuanso- ł~niu do życia ' rady finansowej Banku Gospodarstwa Krajowe• k tyn
konan ta, ze on
uowarue łl'j otwarcia wystawy w Pozuaniu wej.
,
prezes Izby
DnJi jest nJpmoźliwe - to on, i
. .
.
Jk. B
Również zastąpienie w młni przy ministerstwie skarbu, to go p. Górecki,
Handlowo-przemysłowej
w KraJako czł01'l"'ck wyrOf<lIy polłtvł'.lr. jego nueJSce zajnuc p
oer· sterstwie praey i opieki społeez byly one owocem zupełnej ignoI
I
ner,
obeeny
minister
poczt
j tele nej d-ra JurkiewicJJa przez puł- ran ci i.
kowie p. Epstein, członek rady
a ie na n l w I e par amen tu
fó
''
. ,
Ta rada istnieje od 20 grud- Banku Polskiego p. Falter, polamentu zwolennik _ nie motM gra w.
• kownika Prystora może mleć b.
.z.
dzie
P. Matuszewski jest znany Ja doniosłe konsekweneJe, 8zeze- nia 1926 r. Skład rady finanso- seł Cbołyński, b. senator lteoki.
".
pozos t a.. przy rzą
ko zwolennik zmian)' usłl'Oju I gólnfe w polltyee rządu wobee wej, która została powołana b. poseł Łyp aoewioz , p. Gros~
Tak plsal premjer BarteJ i D- brał t.ZfIlny udział w redagowa kM chorym.
przed 3-ma laty jest następująov: i p. Jezierski.
tłąplL
mu projektu nowej konltytucjt,
MJnłste. NlezabfłoWlkl
Przewodniczy radzie finanse
b. minister skarbu dr. Mich al,Z ogwJadczenła p. Barłla I Je- dojonego pues kJnh B. n. WI- Jedyny przeditawlelel konser- ski, poseł profesor Krzy.tanow- wej minister skarb u.
lO nstąpienla, oraz blorqe pod ddmy I tego, te dzłalalno'l Je.. Wy - oealał 'w gabinecIe Jako ski, wiceprezes Banku PolskieRada finansowa mo!e b~
uwagę ZDaną enuncjację ro""Jz. go będzie sięgała marznie da- żywy pomnik bloku "Jedyn1d". go dr. Młyn&t'Ski, prezes Po- zwołana. katdej ohwili bylI '
J».UaruJu'eao, uniemożliwlajł~ 14 niż graBiee resortu. Oktrojo ,
-1. U·
znański~o Ziemiański~o Ban- utniał minister skarbu.
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Rada ,finansowa Drz, ministerstwie skarbu
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Bez OWijania b I
Ul Iwe

0.' nowomianowanym rządzie
lłej i pewnej decyzji. Nie będ~le
p. Switalskiego
nie wszystkie
on obwijał w bawełnę polityczjeszcze pisma
zdążyły zabra ~
nę na swoich zamiarów, lecz będzie
,·
. I
d . ł k k'
d
g ł.os..N apgo~ panUje zgo~na OplPrzyjaźnie usposobiony
do ąz~ 'ro "lem pewnym o zanJa, ze gabmet obecny Jest 1'Zll- rządu "Kurjer Polski" pisze:
kreslonego celu.
dem "silnej ręki" i będzie spra"Problemy
wobec których
wował władz~ bez oglądania sic: stoi dziś paIlstwo nasze w dziegroźby
na sejm.
dzinie politycznej i gospodar"Głos Prawdy" organ grupy,
czej wymagają w wielu dziedziktóra wzięła
górę w rządzie,
nach i jasnego i pewnego ujęci!)
PUłkownicy
podkreśla obecność
w rządzie
zejścia z płaszczyzny wahań i
"Robotnik" nazywa nowy gamarsz. Piłsudskiego.
niepewności
na droge_. decyzJ'i
N'
hinet "generalsko - pułkowni" le znaczy to bynajmniej,kowsko - majorowskim".
śmiałych i określonych. System pisze - aby rztld ten chciał 0odkładania i spychania z dnia pierać się J'edynie na walorze po
"Rzeezpospolita"
podkreśla
na dzieii wytwarza tylko aŁmo- tężneJ'
postaci Komendanta.
wojskowy charakter rządu:
f
s erę niepewności i nieufności. Czerpiąc w tem źródle znaczną
.,Cztery
pułkownikowskjs Premjer ŚwitaIski dał siQ właś"
!lIliany określają dobitni c treść nl'e poznac~
częsc swe~o autorytetu, potrafi
jako człowiek śmia- rząd dr. Switalskiego brać na
ostatniego przesilenia rządowego".

CZY

,V min. .,karbu "rozmca zuszła obecnie tylko o tyle, że gdy
kierownik dotychczasowy
l~yl
fachowym urzędnikiem skarbo
wym, kierownik nowy jest fachowcem wojskowym".
Jcśli najważniejszy resort zamiast fachowego ministra
ma
'llieć w ręku wojskowo - dyplomatyczny kierownik. to jest w
t(,Dl coś :l prowizorjum,
które
pośrednio odbija się i na charakterze całego rządu.

Nr.~

-1929.

•

to

lorysy

Premier dr. Kazimierz
ŚwItaIski

urodził się w r. 1886 w Sanoku, gdzie też llkOliczvł gimnnzjum. Studja filologiczne odby
wał
na uniwersytecie lwowskim.
1908 r. -uzyskał stopiCli doktora fiłozofji. Od r.
1904 dr. ŚwitaIski pracował
w szkolnictwie, jako profesor
gimnazjalny we Lwowie. Od
Pozostawienie tej kwestji w wybuchu wojny walczył w sze~tanie do ~c.wnego stopn· j z- re ach Piel'
zej Brygady Lecze otwartym cześciowo tylko' g.ionów Polskich; a w r. 1917 zo.. yni adość'
stał wydalony za a 'itację przez.
. z.
. waz lm argumen- ciwko przysi~dze. Powraca do
tom. Jakle podnoszono z kół go Lwowa na opuszczone stanowi
spodarczych. Zmiana bowiem sko w gimnazjum. \V grudniu
" osobie kierownika minister- 19J8 r. zostaje powołany do a·
stwa skarbu nakaże tym kołom d.futantury generalnej NaczeI•
nika Państwa. Do końca urzępilnie teraz baczyć na wlizyst- dowania Naczelnika Państ,.;n
kic posunięcia nowego szefa te pełnił w randze ma iora obogo resortu - nietylko w dzie- wiazki referenta spraw polidzinie gospodarczej, ale L. bu- tycznych w adjlltantll>:"~e. W r.
dżetowo - skarbowej",
1925 na własną pro§bę zostaic
przeniesiony (lo rezerwy. W
czerwcu 19~!f> i'. dr. ŚwitaIski 0tłiema
niejasności bejrim.ie urząd zastępcy szefa
kancelarji cvwilneJ prezydenta
Endecka "Gnu'ta 'Varszflw- nzeczypospolitej.
Postanowie... ka" podkreśla. że
niem Dana prezydenta Rzeczy.,dotychczas mieli przewagę w pospolitej z dn. 25 październi
ka 1!)26 r. dr, ŚwitaIski zostaje
rządzie fachowcy i osobistości.
mianowany dyrektorem depat'.
mające samodzielnę
stanowis· tamentn politycznego w mini
ko w kraju. Obecny rząd skła stf'l"stwie SDraw wewnl>tdl1ych.
da się już prawie wvłacznic 7 "\tv dniu 27 czerwca 1928 r. dr.
przedstawicieli grupy rządzącej ŚwitaIski mianowany jest mirll
str!'ll1 ~rznań reli~ijnych i o·
która doniedawna trzymała si"
świecenia publicznego w gabi~ cieniu. Na fotelach minister necie prem.iera Bartla, do które
jalnych zasiedli najlepsi lud71t> go wchodzi na mieisce ustępuj~
obozu rządzącego, ci, którzy ci .. cego
ministra Dobruckiego.
gZ~ sie najwiękllzem 7.aufanil'm Na tern stauowisku p070stawał
c1.ynników decydującvch. Do- dQtychczas.
szliśmy nareszcie do te~o.
co
powinno było nastąpić trzy la
ta ternu władza i odnowiesDołecznej
dzialność są połączone. Niema
już żadnych niejasności i żad·
J
?lfin;ster Prystor urodził siQ w
nych dwuznacznych sytuacjI.
roku 187.1. Gimnazjum ukończył w
Przyczyny przesilenia S(l ja9- Wilnie. wyż;;ze studia. w Mo~kwie
ne. Jest ono następstwem ~o· Od najmłod'lzych lat pozostaje w
wnętrzncgo załamania się f:l"11- srnlccznej przyjaźni
z Marsza.ł
py rz;tdzącej.
kicm Pih:nc1sk i m, iowarzysząc mu
Wyprowadzono tedy w ~!OJ,. jako ber.pośredni wspólpracownik
w nielrglllnem życiu politycznem
ostatnie rezerw~r, zagrano osfJlł
Za udział w rllcbu rewolucyjnym
nią stawkę. Jeśli ci ludzie. kM·
7.Mt"J.ie \V rok 11 1912 :uc<:zto vany
n:y dliś weszli do rządu nie SlU'" przpz władze rosyjskie. prze:=!ie~lają zadaniu,
to nic ma ~u.ł c1zillł rok 'IV cytadeli wllr!zawsldej
'dm ich zastąpić i obecnie p.!l : został slraznny na siedem lat ka1l11jąCY system nic będzie miuł torgi. Wybuch re"'olucji ro_yjkiej
lllożności trwać dalej".
<wolnił 1:0
'lo"
wi~ziellja. Bezpo-

"T

i·

j i

Plin. pracy i ooieki

Aleksander Prysfor

7

Ibarki własnych uzdolnień i na Im?Wi n!e chcą ,,~ir.. 0 - - ol.
rachunek
własnej zasługi lub zmenawldzonym mlD1strom, nIe
błędu, pracę swą i swoją takty- ma z pewnością także najmniej
k
szych powodów przypuszczać,
ę·
.
że gabinet p. ŚwitaIskiego skła,
Rząd ten ma prawo lIczyć w da się z tygrysów, czających sit:
danych warunkach na kredyt do pożarcia w sali gmachu przy
ze strony społeczeństwa. Jesteś- ul. Wiejskiej niewinnych męmy przekonani, że kredyt ten czennik6w praworządności i par
.
lamentaryzmu.
wkr6tce pokryty zostame realnemi walorami wvnik6w jego
Cały szereg już zasłużonych
pracy.
Nie radzimy nikomu ministrów, z których żaden nit>
ma skłonności Heroda, Nerona
grać na baiss'ę· Spokojnie!••
czy Marata, pozostaje na swoich stanowiskach:
nie motna
wątpić, że niebawem ten
szereg
będzie uzupełniony j tym
"Kurjer Poranny", uspakaja
ministrem, którego sejm postaz ironją, że
nowił tymczasem wziąć na tor·
"jeżeli marszałek sejmowy za tury swojej
Świętej Inkwizy
.
ręcza, że nasi oliguchowie sej- cji".

B

ez

.

•

no Je

tircdnio z Orła. gdzie go zastała
rewolucja rosyjska wrócił no kraju i w roku 1920 wstąP" do armji
ochotniczej.
}1inister Prys tor był w pier
,,~zym g:tbinecie premjera
Mora.
ezewskiego wiceministrem pracy i
opieki społecznej. Ostatnio objął
stanowisko szef:1 wydziału personalnego w mini&terstwie spraw woj
~kowych po generale Tokarzewskim.

Min. oczf i fI Bllr.
Ignacy Boerner
:Minister poczt i telegrafów, Ignacy Boerner, urodził się w r. 1875
Gimnazjum ukończył w Kaliszu, a.
studja. wyższe na. politechnice w
Darmsztadzie, którlł ukończył z
tytułem inżyniera.
Od młodości
brał czynny udzia.ł w ruchu socja
listycznym i należał do związku
zagran:cznego 60cjalistów polskich. Po powrotie do Warszawy
pracował jako inżynier na. kOlej i
warsza.wsko-wiedeńskiej.
W tym
okresie czasu był członkiem warszawskiego komitetu robotniczego
PPS. Od r. 1903 zajmuje stanowisko inżyniera w zakładach Ostrowieckich. W czasie rewolt~cji w r.
1905 bierze C7;ynny udział w walkach · n:epodległościowycb jako
członek ostrowietkiego
komitetu
robotni<:zego, a. następnie jako czło
Dek okręgowego komitetu radomskiego i kieleckiego. Z powodu udziału w tych walkach zmuszony
był przesiedlić się za kordon do
Małopolski.

Minister Boerner był pierwszym
komisarzem wojsk polskich w Kiel
cach 1914 roku. W okrasie legionowym prowadzi bardzo czynną.
działalność polityczną z ramienia
komendanta Piłsudskiego. W czasie konfliktu legjonowego z oku
pantami zostaje internowany w
Benjaminowie. Po powrocie komen
danta Piłsudskiego z Magdeburga pełnił funkcję oficera łączniko
wego przy niemieddej radzie żoł
nierskiej w Wa,rszawie. W r. 1019
za rządów premjera Moraczewskie
go minister Boerner był głównym
komendantem m'!icji ludowej. Na
~t~pnie \V czasie wOjuy pol~.ko-bol
1>zewickiej pełni szereg funkcji woj
skowycb na. fToncie a po zakończe
niu wojny funk('je szeta n oddziałn przy inspektoracio IV :lrmji w
Krakowie w czasie, w którym ro·

I"

UCInania g OW

inisl

zegraly si<,: wypadki powstaniowe
na Górnym Ślą.sku. W r_ 1923 obejmuje stanowisko attaehe wojf:kowego w Moskwie a w r. 1924
po powrocie do Warszl1wy i ukoń
czeniu szkoły sztabu generalnego
zustaje dowódcą 5 gO pułku saperów w Krakowie. W r. 1928 powolany zostaje do służby cywilnej
na stanowisko szefa wydziału woj
skowego w ministerstwie przemysłu i handlu, a następnie na sta,.
nowisko dyrektora. "Polminu" oraz
prezesa syndykatu naftowego.

Plinistar

oświaty
Sławomir Czerwiński
Minister

Sła.womir

Czerwiński

urodził się

w l. 1885 w Sompol,llie
ziemi kaliskiej. Do szkół uczęsz
C'Zał w Kaliszu do r. 1905 t. j. do
strejku szkolnego. Maturę zdał w
Krakowie. W latach 1906 do 1910
studjuje na. wydziale filozoficznym uniwersytetu Jagiellońskiev.-~
i uzyskuje doktorat filozofji. Od
r. 1910 pracuje na niwie szkolni<"twa w Kongresówce początkowo
jako nauczyciel, następuie jako dy
rektor gimnazjum w Koninie. Piot!
kowie i Ostrowou. W r. 1919 ZI)'
staje mianowany wizytatorem seminarjów nauC2ycielskich w miniEterstwie W. R. i O. P., a. w roku
1928 wiceministrem W. R. i O. P.

Kierownik min. skarbu
Ignacy Platuszewski
P. Ignat.y Matuszewski urodził
w Warszawie 10 września 1891
r., jako syn słynnego profesora literatury polskiej, Ignacego liatu_szewskiego. Wykształcenie otrzymał w 8-kIasowem gimnazjum filo
logicznem Kujawskiego w Warsza
wie. Następnie studiował na Wyd-ziale filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie nauki
historyczno-ekonomiczne OT3Z na
wyższych kursach rolniczych
w
Warszawie ekonomję społeczną.
W lipcu 1914 r. z chwilą. mobilizacji został zmohilizowany dl)
służby w armji rosyjskiej jah\ ch;)
rąży rezerwy. Brał czynny ud'dał
przez cały okres trwania wOjny
światowej w walkach. na
frondo:
rosyjskim. Był ltilkakrotnie ranny
dek'.>rowany, a.wansowany DO. flu
rucznika, a. potem n:t '\:l'I.pitrtua
armH rOf.yjsk1ej.
Po wybuchu rewolur:.ji ros5jsi~

VI

skiei p. Matuszewski mi~nowany
został komisarzem do spraw W~j
skowych polskich przy drugiej a.rmji rosyjskiej, następnie zaś ptł
nomocnikiem naczelnego p0!:;ldl'go
komitetu wojskowego na froncil3
zachodnim, następnI e
dow'sd(llł
wojsk polskich w Mińsku, wreszcie szefem SZi; 1.bu pia!W'Izr'gll polskiego korpusu wschoi"}: 19).
Przybywszy w końc1! 1!H3 r. do
Warszawy, w3tą.pił do wuj"ma pol.
skiego w listopadzie 1918 r. w l'to
pniu majora, zajmują.<- szereg stanowisk w sztabie generalnym wojska. polskiego.
W kwietniu 1920 r. mianowan~
70stal ppłk. sztabu generalnego i
szefem oddziału drugiego sztabu
generalnego. 1 grudnia 1924 r. awansowany został na pułkownika
sztabu generalnego. W grudniu
1924 r. płk. Matuszewski opuści}
l'iianowisko szefa oddziału drugie
go sztabu generalnego i mianowa.ny został attache wojskowym poselstwa. pollSkiego w Rzymie. Na.
stanow:isku tern płk. Matuszewsk'
przebywał około 2-ch lat. W koń
cu 1926 r. przeniesiony został ze
służby wojakowej w stan nieczyn.
ny i przeszedł (io służby w ministerstwie
spraw zagranicznych
gdzie 1 listopada 1925 r. mianowa,.
ny został naczelnikiem wydziału
; powierzone mial kierownictwo
departamentu ogólnego minist.erstwa spraw zag~anicznycb. 3j)
kwietnia 1927 r. p. Matuszewski
otrzymał nominacię na dyreldorr
dep:urtamentu
administracyjnego
min. spraw zagr., na którem-to su
Dowisku pozostawał do 1 września
1928 r. Z tc'1 datc1 p. MatuszewskI
zamianowany został posłem nadz.
wyczajnym i mlnistrem pełno
mocnym Rze<.:zypospolitej Polskiej
w Budapeszcie.
Przed 4 miesiącami p. min. Ma,.tuszewski poślubił laureatkę olim
Tiijską., p. Halinę Konopacką.
-
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Podróż

Kelloga

po Europie

te 'DYN, 15 kwietnia, (Ate.l
Były

sckretarz
stanu Kellog
przybył w dniu dzisiejszym do
Londynu. Podróż jego po Europie ma cha;akter ściśle prywatny,

PORANNY -1929.

GENEWA. 15. 4. PAT. Dnia
15 przed południem została tu
otwarta. pod przewodnictwem LOll
dona (Holand~a) VI sesja przygo
towawczej konferencji rozbrojenio
wej. Obrady konferencji potrwają
2-8 tygodnie.
Przemawiali z okazji otwarcia
f'esji komisji
przygotowawczej
międzynarodowej konferencji rozbrojen:owej, prze~·odniczą.cy Loudon zaznaczył, że komisja nie ma
jeszcze danych do podjęcia drugie
go czytania opracowanego w r.
1927 projektu konwencji w spra·
wie powszechnego ogrankzenia
zbrojeń, wobec tego,
że poszczególne rządy, które posiadają różne

Unie,

Biuro personalne
N. S. WOjsk.

lJolidi

obłąkanych.

l

wielka premjera'

-

oe;g"

(PI«(4Dllll')
dramat współczesny według słynnej powieiłci

A.

Głośny

głównej:

Kafasfrofa powodzi

dowiedzial,zabarykadował się

w mieszkaniu i mimo nawolvna południu Rosji
\vań
urzędnik6w policji
nie
chciał wyjść. Wówczas policja
RYGA, 15 kwietnia. (ATE.)schwyciła się nadzwyczajnego Donoszą z Charkowa, iż powódź
środka.
Przez otwór drzwi przybiera wprost katastrofalne
wstrzyknęła do jego mieszka- rozmiary. Mia~teczko Pawłowsk
nia sporą dozę amoniaku i w iznajduje się pod wodą. Około
ten sposób zmusiła go do opusz 200 domów jest zupełnie znisz·
czenia kryjówki swej, poczem I c7.onvch. Również Aleksiejew!lk
obezwładniwszy go odwiozła do I jest zalany wodą. Straty są bar
domu dla
dzo znaczne.

Ostatnie sbwo realizacji, gry,
wystawy i kinotechniki !

W roli

polskiej pożyczki stabilizacyjnej

Cziczerin W Wiesbadenie

w Albanji

Natchnione arcydzieło znakomitego E. A. DUPONTA

Potężny

,

pra.: komisji

Or, sina walka

.

kursu

W,",sz. koresp. (SL Cr.) tel.:
Z Nowego Jorku donoszą, te
w ciągu ostatnich dwuch dni na
giełdzie
nowojorskiej polska
pożyczka stabilizacyjna podnlQ
poglądy co do wainych punktów teJ;esowania. opinji publicznej pra sla się z 84,1) do 85.
tego projektu, nie doszły do uzgod cami komisji i ich wynikami.
niania swych Z'apatrywań. Nato·
GENEWA, 15. 4. P AT. Szwaj·
miast komisja ma omówić różne
carska
agencja telegraficzna podasprawy, które w r. 1927 pozostaje:
W
dniu
dz:siejszym do prltewod
wiono w zawieszeniu. Pozatem ma.
przeprowadza kuraCję
być om6wiony projekt sowiecki, niczącego komiSji przygotowawdotyczą.cy proporcjonalnego ogra. czej konferencji
rozbrojeniowej
BERLIN, 15 kwietnia. (Pat.)
ni<;zenią,
zbrOjeń,
jak również Loudona udała sję reprezentacja Wbrew pierwotnym doniesiewniosek n:emiecki, w sprawie jaw II Międzynarodówki złożona z de nioro
"Berliner Tageblattu"
Eenaudol'a
noścl zbrojeń. Loudon
oznajmił, p'rouckere (Belgja),
dzienniki
(Francja), Welsa (Niemcy) i Al- stwierdzają obecnie
że w ostatnIch tygodniach nadesz
barda
(Holandia),
ażeby
w
berlińskie,
że
komisarz
Cziczely, zwłaszcza z kół robotniczych,
niu
SOCjalistycznego
świata
robot
rin
nie
powrócił
już
do
Moskwv
bardzQ liczne petycje, domagające
się od komisji celowej i praktycz niczego wyjaśnić mn Cel petycji, lecz po opuszczeniu sanatorium
naj pracy. Oświadczenia te nale- które nadchodzą tysiącami do Ge- berlińskiego udał się do Wiesprzyśpieszenia Ibadenu, by przeprowadzić tam
ży powitać jaknajgoręcei, jako te newy z tądaniami
kurację.
mogą. się one przyczynić do zain prac komisji roz;brojeniowej.

,'T
WIEDE,'I,
15 kwietnia. (Pat.) wysokQści iedoego mil jarda 11'- obeJ'mie pomocnik pułk.
Prasa donosi z Citany, że wizy- rów.
Prystora
ta włoskiego podsekrctarza sta, ,\... ,
.
,
'
k
~r
k or, (S t. G)
l
zan11an za et> pOZVI'Z '" uVY al'Sz.
r, te.:
nu
w zwiazk~i
\U}
b "} ·'lb'· - :. "'
. pozostaje
k .
. ' . z po- zys k'
'alą IV.OC y o( I~ an]i zna\lTobec obl'ęcl'a pl'zez pulkow'
zycz ą mwesh'cYllą, ktprą ma
k
.
1 \ .
• Alb'·
d \lUt h
ezne oncesJe.
nika Prystora stanowiska mio t rzym ac
an.1a o
IV oc
w
nistra pracy, b iuro personalne
ministerstwa spraw wojskowych
objąć ma jego dotychczasowy
najbliższy pomocnik. .
z obłąkanym uczestnikiem wojny

Dziś

W!r~8t

Otwarcie VI sesJI przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej
Świat robO~Ditzg ląda przgłpieszen-a

Włochy uzyskują koncesję

BERLIN, 15 kwietnia, (A te. i
\\-. miasteczku Fi1ksl1agen w Me·
kIenburg1,l wydarzyła się nader
interesująca walka
pomiędr.y
pewnym obłąkanym. a policją.
Od szeregu lat mieszka tam były uczestnik wojny, który cierpiał na chorobę nerwową, poła
czoną z napadami szału, po nieważ stan jego pogarszał się cią
gIe, policja otrzymała rozkaz
umieszczenia go w domu dla
obłąkanych. Gdy ten się o tern

3,

od znakiem rozbroienia

Zgon arcYbiskupa
LWÓW. 15. 4. PAT. Ks. Karol
JIryn:ewicki, arcybiskup tytularny pergeński, b. biskup wileński,
prałat kusto<:lor, kapituły metropoIi
tańskiej we Lwowie zmarł w dniu
14 b. m. w 89-tym roku życia, w
62-gim roku kapłaństwa i 46-tym
roku biskupstwa. Wyprowadzenie
zwłok odbędzie się w środę, dnia
17 b. m. zaś uroczystości pogrzebo
we odbędą się w czwartek, dn:a. 16
kwietnia o godz. 10-ei.

GŁOS

Bennełta

genjalna

chińska

tragiczka

n lIIaJ Wong

na cały świat ianieo "D~ESZCZ PICCADILLY& wykona słynna tancerka

G I L DA G R A Y (MARJA MICHALSKA)

I
I

Gro owiec marsz. .Foch
pragnie

wznieść

belgijczyk -

przyjaciel Francji

. PARYZ, 15 kwietnia. (1'AT.~ Inym kosztem grobowiec Focha
"Le Journal" donosi z Brukseli. z takiego samego porfiru finże jeden z tamtejszych przYJa, landzkiego, z jakiego ~robiony
ciół Francji wystąpił wobec t'e jest grobowiec Napoleona. Gonerała MariauJt, ~ubcrnah)fa Vzł nerał Mariault o~wiudczył, it
łacu inwalid6w z propozycją, '" przedstawi tę proJ1OzYl!ję rz.ldo
kt6rej ofiaruje się wzn~ wIa, wi francuskiemu.

Powsianie w MeksJ u
zgniecione
Rebeljancl

zgłaszają chęć

poddania

się

LONDYN, 15 kwietnia. (Ate,) \ksYkański
jednakże nie zgo·
ogłosił oIi- dził się na te warunki, OŚwiłut·
cjalny komunikat, stwierdzają- ~ając. ił pnywódey i inspira2y, że ruch powstańczy w ca- torzy ruchu muszą być oddan;
łym kraju, za wyjątkiem stanu P.."O:d=s:ą:d=w~o;:j:en:n=y~.::;;;=~=!"
HO$zanah
został całkowici,,::
Iii
....
zgnieciony. 6 tysięcy powstar\.
c6w zgłosiło gotowość złożenia
Y·
bronP pod warunkiem uzyskania ogólnej amne&tji. Rząd mp·
~
~~

Rząd meksykański

(z.dajtie

"llu'fl. nra'O
r WtOe[IOrn"FA"

lo.lV.
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Dwuch Hoouerów

Wf

Bolszewio

zwalczają

W Białym

'" UaZI· 'IiA Jeden
jest prezydent- --drugi - szwajcare
Drze evisz,stkiem' dr,bna burz

Wzrost represji. - Przymusowe eksmisje. - Nacisk .finansowy. - "Precz z
i napmanerntu - Kontrakcja prześladowanych. - Morderstwa i podpalenia.
drobnej produkcji. - Będzie gorzej!
Cechą charakterystyczną ży-!kupców podatki z taką bez- nizowała rynki i szerzyła pacia politycznego Rosji jest w Iwzględnością, że liczni z nich nikę".
.czasach ostatnich stopniowy i zosŁali kompletnie zrujnowani.
Tak oto, według spostrzeLcit
systematyczny wzrost represji,
Mo'"skiewska "Raboczaja Ga- publicysty sowieckiego, przf'ds,t osowanych przez i'7.ąd mos- zeta", zastanawiając się nad za stawia się w chwili obecnej sykiews.ki .' "',obec
politycz.nych gadnieniem, "czy walka klaso-I' tua.cja na f.roncie walki klasoprzeclwmkow. 'Walka pohtycz- wa w jZSSR powinna się nadal we).
na w państwie sowietów ujęta zaostrzać", pisze:
"Raboczaja Gazeta" pisze da
została w ramy walki wybitnie
"Tak jest, walka klasowa w lej: "ofenzywę przeciwko nepk~aso,~ej: Jedny~ z. najni.e~e~- naszym kraju powinna była się hanom i kułakom nietylko nopwczmeJszych 1 naJPowazme.}- zaostrzyć i dalej będzie się zao- leży kontynuować, lecz należy
szych wrogów komunizmu jest, strzac'''.
ją jeszcze !i'pot~ować: o ile nie
_ zdślDiem Stalina, - t. zw.
7
• •
., będziemy wypierać elementów
iywiol drobnoburżuazyjny.
"~lka ta nosI l ~adal nOSIe kapitalistycznych, o ile nie bęP. Scheffer, który niedawno wy b~dZle charakter PO~ltyczny, bo Idziemy atakować ich w sposób
.lechał do Rosji, podkreśla w je wIe~l, - ':,edłu g słow ,,~abo- jaknajenergiczniejszy, to będą
dnej ze swych korespondencji cze.] Gazety , - nowa pol~ty~a one utrudniać nam pracę nad
ospoda c a stworzyła w zvClU b
~ z
. 'J.
udową socjalizmu". A poniez Leningradu, że walka poli- g .

tyczna ZSSR zao;śtrza się Wla-j sowleck:em nową ~urzu.azJę,
śnie na froneie drobnoburżua- kułaka l nepmana, ktora w pezyjnym".
wnych warunkach" . pomyślnie
Jednym z jaskrawych prze- się rozwija.
jawów wzmożonej walki klasoRozwój nowej burżuazji nie
.
k
weJ' w RosJ'i J'est wydane l)Tzez może być oczywiŚCIe na rę ę
władze moskicwskie rozporzą- wyznawcom międzynorodowedzenie o przymnsowej eksmisji go komunizmu, posiadającym
z ich dotychczasowych siedzib swe własne, odrębne poglądy
wszystkich byłych
właścicieli na problem rozwoju życia gos.'
"
dom6w, kt6rym udało się do- po d arczego l pohtycznego pantychczas zatrzymać dla siebie stwa. Dlatego też rząd sowiecki
w upaństwowionych
domach zmuszony jest obecnie podejmo
mniejsze mieszkania jedno- lub
dwuizbowe. Na mocy tego rozporządzenia eksmitowano przedewszystkiem, tych byłych wla
śeideli dom6w, ki6rzy trudnili
się handlem prywatnym, tak
że w ciągu ubiegłego roku w
samej tyłko Moskwie pozbawio
no lokalów kilka tysi~y właścicieli prywatnych sklepów i
mniejszych
przedsiębiorstw
przemysłowo

rękodzielni-

czych.
Dalszym wyrazem zaostrzonej walki klasowej było wydanie rozporządzenia o "wznowie
uiu naeisku finansowego" wo~ osób, trudniących si~ handłem prywatnym, wzgkdnie po
siadających prywatne warsztaty przemysłowo - rękodzielnieole. Opierając się na tern ro.zporządzeniu, organy
skarbowe
ZSSR ściągały od prywatnych

Domu

w.aż, z.d~nicm ~zia.ł~czy s:wi~c~

kIch, .,sIła burzuazJl sowleckle.l
tkwi w sile drobnej pl'odukcji",
należy w chwili obecnej wypowiedzieć wojnę przedewszystk'
Jem drobnej
produkcji, do
której rząd
sow'ecki jeszcze
przed 2-3 laty odnosił się nao
gół obojętnie, nie widząc w niej
nieprzyjaciela, ktÓrego należy
.
energlczme zwalczać.
S r
ta 111 wspomniał niedawno
że niebezpieczeństwo restaura-

kułakiem
Siła

W słynnym Białym Dom
Waszyngtonie mieszka ob
owuch Hooverów. Jeden dobrze znany wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych,
Herbert Hoover, drugi - Ri·
chard Hoover
ma "posadę"
mniej inlralnq: jest szwajcarem
pałacu prezydenta,
Ri:::hard Hoover bynajmniej
nie był zachwycony wyborami
Herberta Hoovera. Przez cale
swoje
życie otwierał
drzw~
przed czterema prezydentami i
do tego stopnia 7.żvl ~ie z lUałym Domem, że nazywał s~~e
tOo~:~,~.ie "Hooverem z Bia!ego

cji kapitalizmu nie jest pustym
frazesem".
Te słowa dyktatora moskiew
skiego były niejako sygnałem
do zaostrz~nia walki politycznej i gospodarczej z kapitalizDlcm i kapitalistami. A ponieważ wielkicl~ kapitalistów
w
Rosji dzicsiejszej niema prawie
wcale, więc siłą rzeczy nowa 0fenzywa skierowała się prawie
wyłącznie przeciwko tak zwa- amerykańskiej
Gdy na horyzoncie politvki
wyrosło nazwi·
nej "drobnej burżuazji" i r
sko
Hoo';era,
Richard, nit
eiwko drobnym rzemieślnikom, chcąc, by było 2-ch Hoover6w
posiadającym własne warsztaty głosował na Smitha. Richard .
Omawiając wszystkie te zja- coprawda, należał do przeciwiska współczcsnego rosyjskie- wników Smitha, ale na myśl,
:..
ile to może powstać żartów z
go zycla politycznego, "Rabo- powodu dwuch Hooverów w
czaja Gazela" przychodzi do Białvm Domu. "Volał ~łosować
wniosku, że zaosh'zenie waUd na ~vroga,
niż narażać Bial}
klasowej jest zarządzeniem u- Dom na śmieszność.
stawowem, wynikającem z koPrzewidywania jego były zunieczności budowania sncjaliz- pełnie trafne. Od czasu, {~dv 00
lliałego DOlllU wszcdł drugi
DlU w chwili obecneJ''' ...
IIoover, przystępując do apara
Zapowiadając dalsze zaostrz e tu telefonicznego, oznajmia "tu
nie tej walki, "Raboczaja Gaze mówi Hoover z Białego Domu",
ta" podkreśla, iż rząd sowiecki! teleforiistka przyjmuje to oprzy zwalczaniu wroga klaso- świadczenie srebrzystym śmie,
.
chem i odpowiada, ,,8 tu m6wi
wego postępowac będZIC roz- 1\1 . A t .
. . .
} arJa nomna, - z kI·m pan
wazme l planowo.
chce mówić, CZy nie zNapoleo'
W. A. N-icz
nem ?"

wać walkę z tem, co
tworzył.
Cała ubiegła zima
Rosji pod znakiem
przeciwko
nepmanom t kuła
kom". Zaatakowani, oczywi ~cie
nie pozostali bezcz.ynni, stosując ze swej strony represje wobec rozmaitych działaczy rzą
dowych. Tak więc, - pisze "Ra
boczaja Gazeta", - kułacy odpowiadając na naszą ofenzywę
zabijają działaczy
sowieckich,
korespondentów wiejsk'ch, pod
palając gospodarstwa zb'orowl:
agitują przeciwko
kościołach itp.
Kułacy

akcję

usiłują

,
••••••
=

Czy potraficie Państwo wymówić
Oh -la-la! prawdziwie po parysku?
Jest to niemożliwe dopóki nie ujrzy
się Lubiczowskiego filmu

"

nuiemożliwić

gromadzenia

łują przeforsować swych ludzi
do sowietów. Zanotowano próby obalenia dyktatury proletar
jatu przez burżuazję miejską,
która która umyślnie dezorga-

g as fairbanks W~póooi[y- Bebe Danieis
VI
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udowy lani

Cel, zakres ustawy i program budowlany na pierwsze dziesięciolecie
Poniżej podajemy projekt bit
;lowy tanich Illiaszkan opraco·
wany przez pp. Teplica i Tal·
w:ńskiego, który po poczYllieniil
\V nilu pe"nyLb popmwek na Q.
gólno-polskim zjeździe lokatoreiw w Łodzi w dn. 19 i 20 ma·
ja wniesiony zostanie do sejtnIJ.

o~i~n do ~)Qwierzchni po~łogi P?'
wmum byc w kaidem m.Elszkanlll
nie mniejszy niż 1 do 8, mie8~ka·
nia dwu i trzy;~bowe dwustronnie
przewietrzane.
W każd(lm miei;zkaniu powirlieu
być oddzielny przedpokój. jblSZ'
kania dwu i tn:yizbowtl Po\~ hmy
być zaopatrzoJ\c w odt.! ~i llny ust~p
połą(~ony z klWlali~a:l:t :-:pławuą
w mia5tach, w którydt l i ': ::,tnie·
je.
O ile wszystkie mieszkania nie

Art.: 1. Na podstawie u:niej rllej
f1stawy ma być wyhudow:lne w
ciągu okrc:'\u dziesięciolecia 1929
- 1938 w miastach R.zeczy[Jospoli
tej jeden miljon izb miesr.kalnych posiadają. urządzania ką,p:elowego
dla. ludności pracu~ącej wl)(Uug (wanna lub natrysk), urządzenia
następują.cego programu:
takie powinny być jednocześnie
75,000 mieszkań jednoizbowych zaprojektowane i wybudowane dla
0350,000 mieszkali dwuizbowych i kaźdego nowopowsta,jącego os:edla
75,GOO mieszkań trzyizbowych, 0- m:e&-zl~alnego.
1'az zapewniony dalszy słały forArt. 4. Wyszczególniony w IU·t,
WÓj badowniozłwa mie3zkanl0wegil 1 ustawy program budowlany lla
Art. 2. Za mieszkanie j,'dllC;i'Lbo okres pIerwszego d~i!.lsi~ciol(>c.il!.
\"e w rozumieniu niniejszej usta- wykonany hędzie w
wy uważane będzie mie"zkanie I) 80 proc. drogą budownictwa ;;))0powierzchni ll:i;ytkowej uie mu' ej· łecznego i w 20 proc. budowy domów własnych.
szei niż 25 m. kw. i nie wif:ksz"l
niż 35 fi. kw. za m:cRzka.n ie dwuBudownictwo społecwc w tOw·
i'lbowe - mieszkanie o pow. UŻy"t. mieniu niniejszej ustawy z~jmuje
nie mniejsze; niż 35 m. }"". i nie się budową mieszkan po?,olita.lą
większej niż 50 m. kw., za mie;;z- cych własnością instytucji hw.hlją.
kanie trzy;zbowc - mieszkanie o cej w celu wynajmowania h~h lUG
TOW. użytk. nie mniejsze.i niż 50 noś ci llie-z:1.możnej.
Budrl'\mictwo
m. kw. i nie większej niż 80 m. kw to może być prowadzono przez
Część gospodar<"za o pow:erzch g-miny, społdzielnie D1ieszka.nlowe,
Iti użytkowej nieprzekraczającej wynajmują·M mieszkania. wyłą·L'z.
10 m. kw. nie jest liczona ' ją;ko nie 8"Ym członkom, towarzy~twa.
izba,
(bUdOWY tanich mieszkań j inne
Art. a. Wszy,stkie mieszkania. instytucje społeczno. bu ńianit,n.rne
powinny być dostatecznie naświe nie o.bUćzolle na.. "yśk,
tlone, t. zn. stosunek powierzchni
Bud{)wa domów wła.l>nych mnie

, ,

I się

odbywać . przez pł):,;zC7.C~Ól11e
osoby, spółdz:eluie U11"~zkalll()wt.')
budowlane, t\ t.akie gminy i inne
instytucje
nie obliczone ua zysk.
Dom włal'iUY musi być użytkowany
prze? każdora1lOwego f;WligO wlali
ciciela.

ŚrodkI

I

choroby .na podst~wie art. 4 ust:. ·
wy z dnm 19 maJa 192(J roku.. [n·

struk<.-ję

PIOTRKOWSKA 108.

Dziś

Ma

, ,

rozgrywa

przęd

SIt:

Za.saduiezu. ;:itawk,L tcgo POd;lt·
l;.u 7.a. kW'artał trzeci Hl2fl roku
wynosić hędzie w odsetkach cZY1'
Szu przed,vojennego:

DIa mioszk,ui 1 izb. DllL
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla
Dla

który

kreacją sW,\ w tym

Jannina1ft I

filmie

prześciga

~

111'0 r ('11 l.
~r;:\\'ka ta ll"dll'g,l "j()jlu i'1'Q'lJlIl
i ,odwyż szeniu co
kwnrtał
dl I

mieszkań

c.ztom i wi~co.i izbo
wych w "tofillnktl Jak llilRtf;puje:

ella miL'szk,lIi 1 izb.
O2
dla miei'zkall 2 i S izb. o 3
dla, mieszkaJ') 4 i 5 izb. o 5
dla nlieszkail 6, 7 i 8 izb.
procent
dla mieszkań POnRN 8 izh
procent.

I

V\Nt</\

C~ILNCOW.

Proi;,
prał'

proc '0'-:
o 10 ,
~"- !.
't:J;".

o,

~n

0"0

,

(D. c. n.)

CEGIELNIANA 34.

w zakazanym porCie potQpieńców

stuprocentowa kobieta
ulubienica Łodzi!

łeld.a

O pm".
l-t

Maria auler

Borge

;~

f

mieszkan 2 Izb. :2 pro<:
mieszkali 3 izb. 5 lJr()I'.
mief'zkaft 4 izb. _ . 10 pro"
mietiz knń 5 izb. 20 pro".
mieszkań 6 izb. 40 prol .
mieszk:Ul 7 i 8 izh. 80 pro" , .. ,
mk~zl,;u'l
pnna <1 8 )7,h H,I).

Albert Steinriick

Hnr

t

dniem

:! .r"~

CZA Y"

KI\ POTUPIE
pożądań

wybudow:mych

Rtyczn:a 1919 rokn.

Rię

•
wielka premIera I

Fascynuja,ca akcja, dramatu

dotycząe:!

łecznej.
od dnia 1 lipca 1929 roku od
Art. 8. Wyrównawczy podatel~
wszystkich
osób fizycznych i mieszkaniowy pobierany hędzie oil
prawnych 7l3trudniających
clio- w~zyf;tkich lokat.orów mieszkań

b) nakłada się n:'\,- ine;tyhlcj,; una 80 proc. stawki
bezpi:eczeil społec1.llych u~tawow~r
obowiązek lokowania.
;;wych rp· op-laeanej przez pracOflawców lUt
zerw w listach z8RtawUyt\b Banku 1 zecz Kasr Chorycil.
Pobór podatkn lIf'kutecZlliajq
GospódarstwlL Kra,jow'-,ll'O zabflz,
pieczonych na. pierwt5:1,ej połowie wla~ciwe orgauy K:IR ('hól'Yl'h i
wllrtości nieru(\homoś( ~ i.
wybt1l1o- przelewają go IIIL rachllnek 8powllllyeh na p()dt5tn,wi~ !li!IL~j~z,>j lel'1;lIl'g'(! FllIlduSZll '\n(1~:ZJ.W 1\ i owe·
go.
11l:tawy~
fn .·tY(lW.jt>
jI<lli:.h\·o",,, i ~"Ill(l·
(.) nakłada I~ir; mL gminy miej·
skie obowiązek uClzielania r-uhwon tz[~d{)we. których pral'ov;niey nil~
cji dla społecznego huilownictw:t są ubezp'eczeni na podst.flwie u~ta
wy z dnia lO maja 1920 rokn, 'J.
mieszkaniowego.
Art. 6. Społeczny fundllf'z ~1iet;% placa.ią, podatek od wynagrodzonia
kaniowy tworzy l<ię 2 na;;t.ępu.ią- za pra,cQ najemuą w wy~oko~.ei
5 proc.. od ogólnej slUny wypłaeo·
tycb wpływów:
a) podatku od wynagtodze!l zu. nago każdorazowo wynagrodzenia
swym pracownikom.
pracę najemną;
Taka sama stawka podatku jest
b) wyrównawczego 'podatku mfe
szka.n iowego;
opłacana od wynagrodzen praco wc) podatku od prqrostu wartOH :pików zajmującyoh st.a.nowjRka kie
ci ni.eriIcbomości;·
rowmcze i zwolnionych od obo·
d) poąatku od nieruchomości;
wiązku ubezpieczenia. na wypadek

I
I

szczegółową

poboru podatku 'zgodnie z ustępem
poprzednim niniejszego a,rtykulu
wyda ~Jini-ster Pra.cy i Opie);;i Spo· "

Art. !5. Środki finant:ow6 nis-zbęd ci ażby jednego pracownika.
ne dIs, osiągnięcia. c.elów nbl:l!j'l\~ej
Wysokość tego podat.ku dla ')_
ustawy będą zapewnione w ~pośób
obowiązany<..h do ubezpieczcsób
następujący:
uia
swo'cb pracowników lla wylt) tworzy ~ję Spoiec~lly Fun·
pa
dek
choroby na. podstawie usta·
dusz ?t[ies:ckaniowy z wptyW(~IW
wy
z
dnia
19 maja 1920 roku okrawy6~czególnlonych \',' a.rt. I>.

PALACE"
Film o grzeohu i o kobiecie.

finansowe

p) podatJm o.d placów n'.czablldo
wanycb, hlb medostateczJlle zabn·
umvanych;
f) dota.cji z ogólneg'o budżetu
Pa.listwa;
Art. 7. Podatek od wynagrodzeń
za pracę najemną pobierany będZie

'1

-'

\.'li'

..~. l

l

16.IV. -

lodzi

\V

podnosi się. Wieczotem wskazywał 742 mm. Zanotonastępującą

temperaturę:

rano plus 2,5 stop. w południe
plus 12 stop. wieczorem plus 2 st.
Przy zmiennych wiatrach zmIan
na wilgotność w granicach 71 pr.
N a dziś przewidujemy przy pod.no
szącym się barometrze niską temp e raturę·

ś.

Uczczenie

pamięci

p. prez. Cynarskiego

w

niedzielę,

o godzinie 12-ej
jako w drugą rocznicę
tragicznej śmierci ś. p.
prezydenta Marjana C~narskiego, prezydja rady miejskiej i
magistratu
złożyły wieńce na
grobie Zmarłego.
W akcie uczczenia pamięci b
prezydenta m. Łodzi wzięli udział pp.: prezes inż.
Ho)cgreber, wiceprezesi dyr. Wolczvń
ski i Klim, prezydent Ziemięcki,
tawnik Harasz, b. wiceprezyJent Groszkowski oraz wyżsi urzędnicy miejscy.
południe,

w

do tOO

Obowiązujące
obecnie stawki
opIat na. utrzymanie dróg i ulic,
ustalone w roku 1924, obciążały
stosunkowo nieznacznie pojazdy
mechaniczne: większość np. katego
rii samochodów osobowych obUą
żona. jest niższemi /opłatami niż
dorożki.
Jeżeli stosowanie tak liberalnej
polityki podatkowej w stosunku
do automobili było uza.c;adnione w
tym okresie, gdy chodziło o ja.knajwiększe spopularyzowanie
taksówek, jako środka lokomocji,
oraz mechanicznych poja~dów do
przewozu towarów - to obecnie
wobec zmienionych w międzycza
sie warunków dodochodowości po
jazdów mechanicznych, zaszła ko
nie<:zność rewizji stawek tych 0płat.
•
W związku z powytszem magistrat - na wniosek wyd'Ziahl podatkowego - uchwalił nowy st.a
tut o poborze opłat na utrzymanie
dróg i ulic, położonych w obrębie

Łodzi.

Rejestracja
cudzoziemcó\V
W dniu dz!siejszym winni

Nr.

- 1929.

od p i

stawić

~ię

do rejestracji cudzoziemcy, za
mieszkali na terenie Lodzi o na.lwiskach na. litery E.
Jutro winni stawić się. do reje
stra<:ji cudzoziemcy zamieszkali
na terenie Lodzi o na,;wiskaeh na.
Htery F.
Do rejestracji należy przynieść
dokumenty osobiste i dwie fotogra
f je. Za,mieszkali na terenie powia
tu łódzkiego winni stawić się do
rejestra.cji dziś, jutro i pojutrze
o nazwiskach na litery A. B. C. D.
E. w gmachu sta.rostwa przy ul.
Piotrkowskiej 100.

llodzi~j
skradł

zł.

Z

winni uprawiania lichw

pociągu,

z

Statut ten przewiduje następują,
re stawki opłat:
Od dorożki jednokonnej i resor
ki parokonnej zł. 30.- od dorożki
parokonnej - zł. 50.- od wozu
ciężarowego,
platformy, furgonu
lub beczki asenizacyjnej o zaprzę
gu jednokonnym - 100 zł., o zaprzęgu parokonnym 150 zł. od
wozu meblowego i kotłowego zł.
250. - od wózka ręcznego - zł.
5., od przesięb: orcy, pOSiadającego
więcej niż jeden wózek od każ
dego wózka zł. 10., od karety, lan
da, powozu, wolantu - zł. 150.
od bryczki dwukonnej zł. 100. od
bryczki jednokonnej zł. 75, od
karawanu I klaRy - 100 zI. n
klasy - 50 zł. III klasy - 15 zł.
od samochodu osobwego: o sile do
10 koni zł. 200, o sile od 10 do 15
koni zł. 250, o sile od 15 do 20 ko
ni zł. 300. o sile od 20 do 30 koni
d
zł. 350. o sile powyżej 30 koni 400
Statut
powyższy podlega zaPo całodziennei inspekcji gezłotych, od samochodu uieżarowp,
twierdzeniu
przez
radę
m:
ejską.
neral
Wróblewski opuścił Piotrgo z kołami gumowemi opojemnoś
ków.
ci 1,5 tonn - 300 zł. o pojemności

w

Inspekcja wojskowa

10-1

pociągu

sp, zi ci m
odbywać się będzie

futro

od 6 do 18 maja

W dniach: 6, 7, 8, 10, 11, 13, lwa 1, -

z Łodzi Goldsztajna w drugi koniec
do Warszawy dokonano zu- przedziału.
Sam, skorzyetawszv li chwiloch wałego rabunku.
wago oszołonUenia ofiary rabunDo przedziału l-ej klasy w
ku, wyskoczył w biegu Wl'az z
którym siedział warszawski ku- futrem.
piec p. Dawid Goldsztajn na
Obrabowany przy
pomocy
stacji Domaniewice wsiadł laautomatycznego ha~ulca ~akiś elegancki młodzieniec.
trzymał momantalllle
pOCIąg
Nieznajomy zajął
miejsce i o zuchwałym rabunku powiaprzyoknie na przeciwko p. G., domił służbę kolejową. Obława,
gdzie wisiało cenne futro tego zarządzona niezwłocznie przy
ostatniego.
pomocy policjantów, jadą.cych
W pewnym momencie, gdy poci~giem, nie dała żadnego
pociąg znajdował się już w wyniku.
.
pełnym biegu towarzysz podró~uchw~ rabus - akrobata
na fundusz marszałka ży p. Goldsztajna, szybko po- zmkł bez sIadu.
·
obll'cza
Piłsudskiego
P . G oId sz t aJll
stratę
wstał z miejsca i błyskawicz
(d)
Korpus oficerski i podoficer- nym ruchem porwawszy futro, swą na 1500 z .
.ski 28 p. S.K. Dzieci łódzkich otworzył drzwi z zamiarem wy- -~~~~~~~~~~~~~_~
w związku z apelem federacji skoczenia w biegu.
związków
b. wojskowych zebrał zł. 751 na fundusz
dyspoZorjentowawszy się w sytuazycyjny marszałka Piłsudskie cji p. G. doskoczył do rabusia,
~~
go na cele walki ze szpiegost- usiłując mu w tem przeszkodzić.
wem.
:iI WKR6TCe:
Sumę tę wpłacono
czekiem Lecz opryszek, przygotowany
II
P.K.O. na konto centralnego ko snać na tę ewentualność, silnym kopnięciem odepchnął p.
mitetu zbiórki w Warszawie.

W

idącym

Dzieci
Iaódzkich

Z8 p. S. K.

ł

I
i

.....

1 Mo wy
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7-y dozór sanitarny -

14',15: 17 i 1~ maja r . .b. odby- ;W ó)czańska 253,-w godzinach
wae SIę będZIe bezpłatne szcze- ' od 8-ej rano do lO-ej rano.
pienie ospy ochronnej dzieciom / Sprawozdanie, czy ospa przyur?d~onylll w rokn
.1.928 oraz jęła się, odbywać. si~ .~ędzie "
dZIeCIom, urodzonym w latach tych samych. lokalach ' i godzi
poprzednich, które ' dotychczas nach, od dnia 21 do dnia 25-g<;
nie były jeszcze szczepione.
'\maja włącznie_
Szczepienia. dokonywane hę- . Zaznaczyć należy, iż wobet
dą w następujących 8 dozorach Istniejącego przymusu szczepiesanitarnych: 1 i 8 - dozory sa-II nia ospy, uchylanie się od obonitarne przy ul. Aleksandrow- wiązku szczepienia pociąga Z<l
skiej 37 od godziny 8-ej rano I sobą karę grzywny do 200 zło
do 12-ej w południe; 2-gi dozór Łych lub karę aresztu do dni H
sa~itarn~ - ~. Piramowicza 3, O obowiązku szczepienia o '
3-CI dozor sallltarny - Żerom- I spy u dziecka
zostają rodzice
skiego 4, - 4-ty dozór sanitar- względnie opiekunowie zawiany - Kopernik a19
. . przez wydZIał
.
, - 5 -t y d 0- d alUlam
zdrowoł
ó
'
.
Przejazd 86" noś ci public znej.
z r samtarny 6 d'
.
(m)
-y ozor samtarny - Sosno
oaw:

Ploda Mai!

Ian[erka

Warszawa, Królewska 35.
Właścicielka przyjeidża

w sobołą, 20 b. m.
z najnowszemi model.tmi :łaJJi1I~8ZY wlounnych I łsfnich.
t6di, Moniuszki 1, & • 12, tel. 4-84,

Wielki eDOS morski.
Epopei miłości i korsarst a

Nie

•

re a

Dziś

powtórzenie premie..,

••EiNB~um".aoW9·~-=-.aR~łwmm
.
. . . . . . . . . . . . . . . ." ' ' ' ' '

łłastąpDY

program:

WOłaliIt..

WOIaOA...

<

powodu zbliżaiących ;i\
wielkanocnych
świąt
żydow
skich,
aktualną jest sprawa o
od 1,5 do 3 tonn - 400 zł., o pobrony konsumentów przed pod
jemności powyżej 3 tonn zł. 500
wyższaniem
cen na artykuł '
od motocykla zł. 25., od TO'we
pierwszej potrzeby, które tym
ru - zł. 3.
okresie są zwykle podwyższane.
Właściciele samochodów cięża . Władze 'policyjne otrzymał~
rowych z kolami bez gum dopłaca ]1:lŻ poleceme czuwania nad ceją do stawek opłat,
przewidzia- nami i w każdym wypadku u
nych dla samochodów ciężaro iawnienia lichwy, winni karan '
wych z kołami gumowemi, - 100 będą z całą surowością.
pro<:. opłaty, od przyczepek samochodowych opłata wynosi 50 proc.
stawki, przewidzianej dla wozu
motorowego.
W sobotę rallO przybył do
Od opłaty wolne są środki
Piotrkowa inspektor armji gen.
komocji, należące do władz pań- Wróblewski wraz z generałem
stwowych i komunalnych, str:lży Dąbkowski m na inspekcję 25
ogniowej, pogotowi:\. ratunkowego pp. i garnizonu.
to~ar~ystw do~roczynnych, spół i Na powitanie gen. WróblewdZlelm pracowmczych
i . robotni- sKlego
,.
.
przy b y ł a na dworzec
czych, oraz pOjazdy zltm1ejscowe, 1•
'l
. . , . . :>..ompan]a 10110rOWa wraz z
k' t ' kt '
d
ł
h
opodatk owane w lllDeJ gm me. kto
ymn
re przebywają. w obrębie g~':lnic ot' leds rą, . ora o egra a
d .
I
naro
owy.
· . dl . . .. 4
L o Zl me uzeJ lllZ tygo me.
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Z. ćałą surowością,
karani będą

POdaiek od Ama osoboweRo wgnosi od 200
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waliśmy
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Dramat w 14 aktach
Reż.: Jamesa Cruze.
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SurowI kary za kradzież prądu
Dwuch nieuczciwych abonentów elektrowni sąd
skazał po 3 miesiące wl,zlenia

Pracowniey Elektrowni Łódz
kiej, w lutym rb. podczas kontroli
stwierdzili, ze Paweł Molke w mie
szkan.iu 8wem .... Lodzi przy ul.
Głównej nr. 42, mimo ustawionego
automatu o mocy 40 watt korzysta z prądu o ogólnej mocy 160
watt.
O powyiszym za.wia.don1iono 8
komisariat policji, który przeprowadził
dochodzenie i skierował
8praw~ do sądu grodzkiego w Lo
cizi.
Na przewodzie sądowym usta,.
lo~o, że Paweł Molke, ul. Głów
na 42, dopuszczał s~ systematyez
Ilej kradzieży prądu, wobec czego sąd grodzki uznał go winnym
kradzieży prądu elekt.rycznego na.
szkodę elektrowni i za. to
prze
stępstwo p. Moltke skaz. zost. na.
umknięcie w więzieniu na
pne
ciąg 3-ch miesięcy. Ze względu n&
dotychczasowlł niekaralność --ka.
rę pozbawienia. wolności
Molkiemu zawieszono.
Jak się dowiadujemy, elektrow
ma łódzk.aj, występuje przeciwko
p. Molkemu ze skargą cywilną o
zwrot stra.t wyrządzonych przez
systematyczne uprawianie badzie
ży energii elektrycznej.

Praeownicy Elektrowni Lódzkiej we wrześniu u. r. podczas
przeprowaAiza.nia kontroli, stwierdzili w mieszkaniu Noacha. Reibenbaeha., zaJD pny ul. Konstantynowskiej 42, że ten sy~tema
tycznie dopuszcza się przy założo
nym liczniku niedozwolonych ma
nipulacji na szkodę Lódzkiego To
wa.rzystwa Elektrycznego, sp. akc.
O poWYŻSzym za.Wiadomiono 4
komisarjat policji.
W szezęte dochodzenie \lSta1iło,
że Noach Reibenba.ch rzeczywiście
dopuszczał się malwersacji,
wobec Czego
spra.wę
przeka.za.zano do sądu.
Przewód sądowy wykaza., że
Reibenba.ch Noach, 'dopuścll: się
kradzieży prądu na szkodę Lódzkiego Towa.rzystwa Elektrycznego, sp. uc., wobec czego lędzia
grodzki! uznał Noaeha Reibenbacha.ch& winnym i skazał go za. to
przestępstwo
na.
zamkni~e w
więzieniu na przeciąg 3-ch
mie.
sięoy. Ze względu na dotyt:hcz3r~ową. nieka.ralność, ka.rę pozbawie
nia wolności Reibenbachowi za
wieszono. Przyczem zaznaczyć na
leży, te ska:zany Z3illa.eił elektrowni za. skradz~ energję elek-

TEATR, MUZYKA i SZTUKA
Premjery teatralne

TEATR MIBJSKI

a

"nie~PO~lianka" K. H. ROltworow!kie~o

Swietny dramat K.
Rostwo·
rowskiego "Niespodzianka" 7ó Ho
recq i A. Sochą w rolach głów
nych, powtórzony zostanie dziś i
w czwartek.
Ostatnie przedstawienie ,,Hillk'J
mana" z A. Sochą. dane będzie jtl
tro, oraz w sobotę o godz. 4.
W sobotę premiera. głośnej komedji M. Pa","'Ilola "Handlarze ~l;.
wy".
Sztuka ta, odbiega od przecięt
nyoh buduarowych komedii fran·
cuskich.
Reżyseruie J. Boneeki..

W sobotnim numerze "Głosu ka. Nie można winić dyrekcji,
Polskiego" zamieściliśmy treść że nasza twórczość dramatyo;na
Ilajnowszego utworu sceniczne- tak się ostatnio obniżyła,'
że
go autora "Judasza" i "Kaligu- pomimo w'elidch ch.,1,
jl:lkie
li", utworu, odznaczonego I-szą przeżywamy wraz z całym świa
nagrodą
na konkursie drama- tern, nikt (~otychczas nie spr()..
tycznym w Krakowie, i podkre- bował synteLy współcze"ności
śliliśmy, że jest to próba stwo- i analizy
jej
dominujących
rzenia dramatu realistycznego. składników. -:; eatr zrobił ;;waje
Trzeba stwierdzić z przykToś- bez zarzutu.
Wystawił utwór
cią, że w praktyce próba okazu Rostworowskiego dużym nakła
je się nieudaną. Pomimo "sen- dem pracy i staranności.
sacyjnej", zbrodnią przesyconej
Na czolo wykonawc6w wysutreści (matka zabija syna i wa- nęła się bezapelacyjnie p. HoTEATR KAMERALNY
rjuje, a ojciec traci mowę), sztu recka. Olbrzymia rola Matki -Dziś "Murzyn Warszawski".
ka jest przewlekła i nuży. No- przez trzy akty bez przerwy na
Jutro, oraz w sobotę o godz. li
tatka reporterska, rozciągnięta scenie - znalazła w niej ś~iet
na cztery wielkie akty, pomimo ną interpretatork~. Z prawdzi- "Sekretarka pana prezesa" z St
pięknego języka, ncrwu scenicz- wą przyjemnością
stwierdzam Jarkowską, poczem obie te sztuki
nego autora
i kapitalnej gry, stały rozwój tej artystki. ,.To, zejdą. z afisza.
jest niestety "piłą",
która mę- co najważniejsze"
i "NiespoW czwa.rtek premjera komedji
czy, a nie wzrusza. Niema żad- dzianka" dowodzą, że ta1cnt jej St. Kiedrzyńdkiego "Miłość bez gro
nego pytania. nie może być żad przebogatą
posiada skal<: i sza", która przez długi czas Itie
neJ odpowiedzi. Brak jakiego- wszedł już w fazę wysokiej doj- f>chodzi z repertuaru teatru małegt
kol wiek zagadnienia, czy to psy rzałości.
w Warszawie.
chologicznego, czy społecznego,
Głęboko przemyślany typ OjW komedji tej, pokazuje nam a.t
wyciska na sztuce oiętno zby- ca dał p. Socha. Szczególnie w
tor
"Powrotu do grzeehu", ogląd;}
łcczności. Ma się wrażenie. że pierwszych dwuch aktach był
ne
przez
pryzmat aktua.lnej satyry
autor zadał sobie gwałt,
aby d/amatyczny w swym spokoju i
i
ixonji
stosunki
wśród warsza.wpozostać w granicach reporta~ apatji. Winą autora jest,
:~e
źu scenicznego,
przyodzianego w ostatnim akcie miał niesły skiego towarzystwa. powojennego.
W rola<.h głównych; Grywińska
jedynie w piękną formę.
To chanie monotonną, niewdzi~c-z
mu się udało, ale rezultat po- ną rolę. Wlokący się przez pół Melina, Tata.rkiewdcz.
winien go natychmiast nawró- aktu bełkot, jako tło do gry p.
Dekoracje Z. Poduszki.
cić na drogę, z której na chwi1~ Horeckiej, nużył ł denerwował
W próbaeh pod reżyserję K. Ta
zboczył, a na której
stworzył widzów.
tal'kiewicza sztuka dwuch mło
szereg prawdziwych arcydzieł.
Doskonałyepizod
stworzył
Słyszałem na premjerze gło- p. Fabisiak.
Wiele owocnego dych łodzian pp; EngHszera i Ko,
wydaje olbrz,mi "Rpczni,!:___Ł~zkr'
sy, że teatr
nie powinien :J)ył wysiłku włdtył w roJę p. Rud- walskiego "setny preparat"_
Pod przewodnictwem p. pre- ne spr.twozdanie z prae archi-"Niespodzian~i" wystawić. Jest ni~ki. Uroczo wy~Jądała p. Niezydenta Ziemięekiego,
odbyło wum, dokonanych w upływają- to pogląd z g.runtu fałszywy;. 'fe mlrzanka. NatomIast sl~b~ wy- DZISIEJSZY KONCERT UMBER.
się posiedzenie miejskiej komi- cym okresie pierwszych 'trzech atr ma ObOWIązek. gr?-ć !odzlmc padła ~awędz~ca przy .pI~le w \
TO URBANO.
sji
archiwalnej, z udziałem lat jego istnienia.
utwory, szczeg6lme JeślI auto- karczmIe czworka WIejskICh pa
Stoso . d
. d --.
e<!
• , r
' .
. t t k b't . ł'
bk6
wrue o ~pOWle Z1 dZH:'
uzo
prz ~tawlc:.e~.
:l~lsie~twa
NasŁta~nie komisja. archiwa}- ~:mdl:sszt~k' ~Ye l.na l.z?-sd ; ro
w.
.
G. Was
we wtorek odbędzie się nieodwoWj'znan , re 19I1nyed KI o wlek~e- n~ dPrzYośJęł~ do zatWler?-zającej
I c mczneJ Je nos
•
łalnie ostatni, a zarazem pożegn::tl
Dla p ubl lcznego r.
onars le- Wla om Ct sprawozdame o v.-y
M .
'
go i dr. Kaczmarka, dyr. arehi dawnicłwach
archiwalnych,
ny koncert znakomItego barytona
wum, ks. prof. S~ymanowskie- mianowicie o wydaniu "Roczni
opery ,,La Scala" w Medjolanie
go, ławnika p. Smolika, kiero- ka Łódzkiego" (440 stron druUmberto Urbano, którego prasa 7,(\
wnika archiwum miejskiego - ku oraz świat.odruki i ilustra~
graniczna nazywa "Caruso baryŁo
p. J. Raciborskiego, p. o. dyr. cje i 16 odbitek poszczeg6lnych
nów". Artysta po odniesiooYlll Ol
zarządu miejskiego p. M. kali- prac z tegoż rocznika.
bnymim sukvesie na. poprzednim
nowskiego
oraz p. KazimierPo załatwieniu
tych spraw
koncercie przygotował na Ul.JlŚ
czaka.
formalnych, w rezultacie dlużjeszcze lepszy program złożony z
Kierownik archiwum miej- szej dyskusji, ustalono program
naj·pięknie;"zych ies""
-.
sk'
Hac ib k' Zł' ł
h'
"
.
Jp nI l arjl opelego t -: p.
'ed or~ l, bsozy prkacb~r? lwum mIejSkIego na
rowych. Akompaniowa6 będlic
na ws ęple pOSI zenra o zer- ro
lezący,
M.
- Blart y ś'
Cle dr. Ed ward Stemberg.
lety w kasie Filharmonji.

• .. •

Miejska komisja archiwalna

8 IDI-'-dzgnarodowg kODAreS

przemgslo ksit;f!arskieeo

Co uslrszrm,

dziś

W ARSZAWA, (1895 m.).
11.56 Sygnał CZ&SU, hejnał 11
Wieży Ma.rjackiej .. Krakowie, ko
munikaty.
12,10 Koncert z pły1; ~fono
wych.
15,10 Odczyt. P. t. "KościUfl1:ko"
wygI. prof. Henryk Mośoicki.
15,35 Odozyt p. t. "Kongres wie
deński" wygI. prof. J&nU8Z Iwasz
kiewicz.
16,00 "Chwilka lotniela" wygI.
p. St:m. Tarwid.
16.15 Program dla dzieci - p'l
Wanda. Tatarkiewicz omówi listy

Drzez radio!

od dzieU.
17,00 Odcz~ P. t. "Parę słów o
wychowaniu fizycznem i pnysposobieniu wojskowem", wygł. major
W. SzymkiewieY...
17,25 Tra.nsmisja. odexytu z Ka-

poborOWI
zawiesiły

17.55 Koneert

popołudniowy.

18,35 Transmi'sja. reeyt&eji poe-

tyekich z Poznania.
19,10 Tra.nsmi'sja, z opery

ności

Najsłynniejszy

Po transmisji komunikaty oraz
tetra.nsmisje ze
Dych.

stacji

Sekretarz brytyjskiego ministerstwa pracy, Bettert-On
otwiera kongres w hali "Olimpja" w Londvnie.

przejeż·

dżająca taksówka najechała na

Iinc:ł

tramwaj

ten kwartet przy
pojutrze t. j. w czwart.ek,
dnia 18 b. m.. i uświetni tegoż dnia
20-ty koncert mistrzowski w l"ilha.nnonji. W programie kWl1rtoty
smyczkowe Mozarta, Beethovena i
Schuberta. Pot:zątek o godz. 8.30
wiecz.
jeżdża.

za.graniez-

linji 4 z winy nieostrożnego szofera.
W związku z przygotowywallym poborem rocznika 1908
Na szczęście motorniczy zazostały zawieszone
czvnności
hamował wagon, dzi~ki czemu
dodatkowych komisji poborowych dla starszych roczników, zderzenie było stosunkowo nie
które przed komisjami nie sta- silne i nikt nie odnisł szwanku.
Przód samochodu, jak rówwały.
Wznowienie czynnośei tych nież wagonu tramwajowego zokomisji nastąpi dopiero w po· stały uszkodzone.
0,)

uatkach

zapragną.ć można.

pD'Z-

nańskiej.

Na ulicy Pomorskiej

czyn-

Kwartet prof. Arnolda Rose'g<.
jest właśnie tym idealnym ze;;p'.llem, który potrafi przeniknąć po
przez mroki niezmierzonej głębi m"
zy wielkich kompozytorów i wy
dobyć wszystko, co najWlęKelY
genjusz muzyczny wszystkich wj"
k6w w nich zaklął. A wykonanj~
jest naj idealniejsze, jaJde tytlv

łowie.

DodatkOWI komisje I Karambol na ulicJ
narazie

CZWARTKOWY KONCERT
KWARTETU ROSE.

Z miejskiej galerii sztuki

~~88e

W nadchodzącej porze wiosennej położony ~ parku im.
Sienkiewicza budynek wystawowy stanie się zapewne miei8cem wędrówek spragnionych
wraŹ611 artystycznych łodzian.

zasługuje w pełnej
uznanie.
Odczyty prof. W.
go, które odbywają
soboty, o godz. 6-ej

Obecna jubileuszowa 50 wystawa prac Okunia, M. Trzebińskiego, oraz Hełm-Pi.rga i
portretów ~nanych łódzkich publicvstów W. Dobrowolskiego-

się odczyt ,. O sztuce greckiej".

mi.erze na
Horbackiesię stale w
wiecz., cie-

szą się wlrastaiącą frekwencją·
W najbliższą sobotę odbędzie

Sale wystawowe w dniu dzisiejszym ozdobione zostały wspaniałą kolekcją dywanów wschodnich.
(m)

Polski -towar. Drzez Dol..
skie Dort, na Dolskich
okretach - oto wsp61..
czesne hasla 90SDodar~
czego rozwoiu Daństw ~

.;GlOl

POlłANNY'"

~"

I.::',

ł..ODZ,

4 .... . ~.,.

16 kwietnia 1929 r.

lacze

RynfK ~1(nIIinY

?•

O

Ceduła giełdy pleni~znej

Plasowg odM- - śo:fóvld Z Europo za o,~an spowodowal
(iasnoty na rgnkath staffao iwiata

Historia przekazów

ie wytrzymuie

świątecznrch

. poważnei krytyki

ły Sytu8cj~ ~ez paradoksalną.
Bank Polski krył l kryje nadal

katd, nieograniozon, .kwotA:
czekami n. Nowy Jork po kunie
8.90,
przyczem,
technicznie
lZeCl bicrlc,
CIek na Nowy
Jork równa sit gotówce po upływie trzech do czterech tygodni; a tymczasem nerokie
masy dobijały siO w ci,gu ubiegłego tygodnia na ez~ej
giełdzie dolarów gotówkowych,
płaCIłO za nie stosunkowo wylOk, ceno.
Jeszcze paradokaalniej wy.
gl"da uderzaj'łcy fakt, te ue·
reg banków na terenie Gdaliaka
telefonicznie starał sit nabyć u
8wych tutejszych korespondentów jakiekolwiekblldt partje
dolarów efektywnych, ofiaruj"c
wzamian pokrycie kablem na
Nbwy Jork plus kilka punktów
prowizji (I) podczas gdy między kablem a gotówką iamiała
w warunkach normalnych stale
rozpiętość 4 6 punktów na
korzyść pierwszego, przyczem
kabel technicznie równa si~
gotówce po upływie zaledwie
10-14 dni.
Najbardziej paradoksalne natomia~t są krątące w szerokich
sferach pogłoski i "informaeje"
o przyczynach i dalszych motJiwościacn rozwoju obecnej sytuacji, prtyczem katdy z zamiiowaniem zWala całkowitą od-

W ~wiązku ,tem zupełn ien~ly tak poważne sumy, te
3) wyzyskiwametp tego nodbe2lpodsta.\1O'M jest też ciskanie wpłynąć mogły destruktvwnie burzonego stanu przez spekugromów na zarząd Banku Pol- na sytuac.ię naszego rynku, to lację.
skiego i zarzucanie
mu, iż jakże wted_y wytłumaczyć fakt.
Przechodząc do analizy tego
dzięki rzekom.ej krótkowzrocz- że brak efektywnych dolarów" coś" przyznać trzeba, że chwiności swej polityki nie zapo- daj€ się odczuć ostro równiet i lawo nader trudno jeszcze dobiegł napięciu przez sprowa- na rynkacb niemieckich?!
patrzeć się z całą stanowezodzenie zawozasu, przed okre:sem
Aby zanalizować nieeo objek- ścią. takiej, czy innej jego defiświ~tecznym, wi~kszych zaso- tywniej faktyczny stan rzeczy, nicji.
b6w efektywnych dolar6w, oraz trzeba zastanowić się przedebtosunkowo raojonalnem wy:te nie uprzedził hanków pry- wszystkiem nad tem, że nietyl- daje się objaśnienie, te chodzi
watnych o nadehodząC{l] cias- ko Polska, ale znaczna ilość tu w głównej mierze o związa
nocie rynku przedświątecznego. krajów europejskich znaiduje ny z rozwydrzeniem spekulaDoroczne bowiem . drobne wa się obecnie pod znakiem braku cyjnem w Stanach Zjednoczohania w tymże
okresie nie efektywnych dolarów i związane; nych masowy odpływ gotówki
mogły bynajmniej dać. asumptu z tem haussy ich kursu.
ze wszystkich stron U.S.A. na
do przewidywania akurat w _ Musi tedy istnieć jakaś po· wysokoprocentowe potyczki
tym toku moz!iwości silniej- siadajilca doraźną siłę przyczy- kr6tkoterm1Dow~, sięgające oszych zaburzeń, a prócz tego na zewnętrzna, jakieś niewyr~ź- statnio horendalnych rozmiarów,
prywatne hanki same-z prakty- ne ieszcze na razie "coś", które co roztrząsaliśmy parę dni teki musiały wiedzieć
również wpłynęło w obecnej chwili na mu szczegółowo w specjalnym
dobrze, jak i władze centr.alne. tak ostre powikłanie sytuacii artykule.
Objaśnienie to wydaje się
o corocznem lekkiem ścieśnie- calego ~szeregu giełd europejmu rynkowem. ' .
.'
skicb.
.
prawdopodobnem o tyle, że
Ze źródeł bankowych .zaprzeWychod:r.ąc z tego założenia, mogłoby wytłumaczyć
jednoezajl} wersjom, jakoby banki uważać nal eży jedynie za fatal- czesność oma wianego zjawiska
amerykańskie uskuteczniać mis- ny zbieg okoliczności, że dzia- w szeregu krajów o tak zasadły w roku hież. wvpłaty. swe, u łanie tej zewn~trznei siły wy- _niczo odrębnych warunkach pienas za pośrednictwem specjał- płynęło akurat w chwili, gdy niężnych. Jednakże dopiero nie·
nie W: . tym ,celu wydelegpJV§ł- wspomniane rynki, i tak już 0- daleka przyszłość b~dzie mogła
nych ' urzędników, co rzekomo słabione przez uskutecznianie nieomylnie wykazać faktyczne
wplyn,ó miało na przymus cal- silnych wypłat przekazów przed- przyczyny.
kowite~o pokrywania zleceń a- świl\tecznych (które zreszt~ sa.·
W każdym bl\dż razie, najmerykanskich efektywne mi do~ me przez si~ stanowi, właści- ważnieiszem dla nas jest, te tak,
larami. .
_. _.
_.
wie dla bilansu każdego kraju czy inaczej, . gorączka dolarowa
Inne znów żródła wymienia zjawisko nader korzystne. A to już opadła. Jeśli wi~c me naj" jako główne- kr.yteIjum, : foz- ż~ u nas ogólna ta zwyżka przy- stąpi, żadne nieprzewidziane
piVtość arbitrafowego wYwozu brała tak ostry charakter tłum a- powikłania o eharakterze mj~.
dolarów efektywnych do Nie- czy się, jak już raz podkreślaliś- dzynarodowym, to sprawdzić
miee, jako korzystnego pokry- my:
siO mU8zl} najzupełniej nasze
cia kablowego.
1) pewn, rezerw, szerokieh pierwotne przewidywania, te
Jak nas informuj, ze źródeł afer ludnośoi wzglodem ostat- dzi~ki stopniowemu nasyoaniu
bankowych, również i ta wersja nich wydarzeń wewn~trzno-po- rynku sprowadzanym przez
władze emisyjne
materiałem
nie posiada dość silnych funda- litycznych,
mentów, gdyt, nie zwatając na
2) pierwotnem mniemaniem dolarowym, powrócimy nie dakorzystność przytoczonych tran- wielu. te chodzi tu nie o zwyt- lej jak w ciągu tyłtodnia do
zakcji, banki nasze nie mialy kę gotówki dolarowej lecz wo- zupełnie normalnego parytetu.
możności robić z nich użytku góle o dewaluację złotego,
J. Pol.
na większą skalę, a tozewzglę- ==:;%~
===:::::=========~~=~~
du na obowiązek zasilania
,
wszystkich swych zagranioznych
korespondentów we własnym
interesie tranzakcjami możliwie
z powodu zastoju na rynku łódzkim
równomiernie rozłotonemi, co
z góry wyklucza znaczniejsze
W związkn z depresją, jaka iW związku z temi
1!3tadumi
faworyzowanie korespondentów panuje na rynku
łódzkim w przeprowadzona zostanie w cajednego kraju przez dłutszy 0- przemy§le i handlu włókienni- Iym szeregu fabryk rcdukc.ia
kres czasu.
czym odbył się ostatnio na te- pracy, w których robotnicy zaA zresztą, jeśli nawet prZY-I renie krajowego związku sze- trudnieni będą tylko przez dwa
puśoić, te tranzakcje te osiąg- reg narad nad obecną sytuacją· I dni w tygodniu.

..=:a=,

Sredn.- Drzemrsl redukUJ-e

_..

~~~~~~;~~~~t;: nawillywani~ItOIun~~w gOIlo~ar[ly[~
anota dolarowa.

wywołana

zoznacznemi
przekazami z Ameryki z okazji
świąt wielkanocnych. Zwałllnie
całkowitej winy na barki tego
sjawiska 'jest błodem.
Wypłaty takie następują co
rok w okresie świ~t wielkanocnyeh, _przy.czem kurs dolara
nie poduosił si~ przóz to nigdy
więcej niż o 1 - 2 punktów_
Jeśli nawet wziąć pod uwagę,
te .Wypłaty te były tym razem
wYJą.tkowo wysokoćyfrowe, to
zUnAłnym równowatnikiem ataja rsi~ tegoroczny odstęp jednomiesi~czny między świ~tami
ebrześcijańskiemi a żydowskiemi, w przeciwieństwie do ł'ednoezesności tych świąt w atacb

atała

wyłącznie

ostą.tnich.

M1@'....,;

l..e.G~

ł6 ~wietnia 1929 r.

Podana parę dni temu z War·
Azawy informacja, jakoby nadszedł tam już pierwszy transport efektywnych dolarów Banku Polskiego, okazała si~ nieprawdziwą, gdyż transport ten
zawierał nie dolary, lecz drobuiajsz" partj~ funtów angialsech, Iwh,zanyeb z normalnem
zapotrzebowaniem _Banku Polskiego. Ze wzgl~du na źródła,
z których pogłoska ta pochodziła, nalety przypuszczać. ze
została ona puszczona umyślnie
eelem uspokojenia i zapobietenia ewentualnie panice at do
nadejścia faktycznych transportów. Skutek tego był jednakte
fatalny, gdy! kurs dolara efektywnego, po chwilowem wówezas obniteniu, podskoczył nasttpnie, bezpośrednio po zde
mentowaniu inJormacji, jeszcze
Jli1niej w górt,
Ostatnie kilka dni wytworzy-

uR.

warszawskiej
GOTÓWKA
Dolary

CZEKI
Belgja 123,85
Holandja 358,15
Londyn 43,30, 4.3:29 i pól.
Nowy Jork 8.90
Paryż 34,85
Praga 26-39
Szwajearja 171,68
Wi6~ 125,26
Włochy 46,75
Berlin 211.46
AKCJE
Dyskontowy 125.Polski 168_- 167.Spiess 255.Firlej 48.- 49.Nobel 21,25
Norblin 192.50
Handlowy 120_Zarobkowy 85.Cukier 34,75
Wysoka 239.Lilpop 34,25
PAPIERY

PA~STWOWE

I LISt,

ZASTAWNE
Pożyczk(\

inwesty<..yjna 105,50
106.- 105,75
Dolarówka 90,75. 92,S proc. konwersyjna. ~.5 proc. kol. konw. 59.-

Kolejowa. 102,50
8 proc. Banku Gosp. Kraj. 94.7 proc. Baoku Gosp_ Kra.J. 88,25 •
4 i pół proc. Usty ~a5tawne z:em

skie U. 48.60, 48Jl5.
.
" i pół proc. m. Warszawy 46.S
S
S
S
6

proc. tu. Warszawy 68.proc. m. KaUsza 59,50
proc. m. Lodzi 60,50, 61.proe. m. Piotrkowa 58,50
proc. pot. konw. m WarszaW)
z 1926 f_ 154.S proc. m. Płoeka. 49.!O
~OTOW ANIA

BAWEł.NY

LIVERPoOL. Bawełna

amery-

kańska:

Styczeń lO-H, luty 1042, marze<:
1044, kwincieu 1052, maj 1058:
czerwiec 1050, lipiec 1055. sier·
pień 1055, wrzosień 1046, paidzier
nik 1043, li,.topad , grudzień 1041
loco 1085.
Bawelna egip~ka:
styczeń 1864. marze~ 1846, mai
1780, lipiec 1807, listopad 1:-;28, lo
co 1880.

ALEKSANDRJA. Ba.wełna eg!p
sak. Sakcllaridis:
styczeń 3760, ma,j 365J, lpiee
3643, listopad 3730.
Ast1ffiouni: kwiecień 2325, (~zer
wiec 2336, sierpień 2355, paźdzIor
nik 2354,

NOWY JORK. BawełD<t amoryLoco 2070.
Za.mknięde: kwieci eń 2049, maj
2057-62, czerwiec ~049, Upiec lH99
2002, sierpień, wrzesień, listopad
Nasze sfery gospodarcze do- komfortowych, pr~y plerivszo-I~last P?rto~ych, zatrzymuJą~
ty~hczas wyk~zuj~ zbyt. małe I rz~dne~ utrzym~lllu.
Niem? SIę w m~~ Jeden, ~ub dwa dm, 1999, paździetnik 1997.
>P"
zamteresowame Sl~ wycIeczka: tez, co Jest bodaj llajwaźnieJ- są r6wluez podroze z pobytem
mi morskiemi, or.ganizowane~l szym,
kłopot!iwych i "u~i~żli- w danym kraju od 10 do 16 dni
przez P-P. "Zeglugą. Polska. wych
zablegow _~ uzyskanJCnl przyczem
turyści mają moż· ~
D ...
a
A jednak brak tego zainŁere- paszportu zagraUlcznego.
uość zwied~ać -cały szereg miast
sowania nic da się niczem uAby odbyć POdl'ÓŻ na statku wetfątrz _:aJu. d t. '1
d .•
sprawiedIiwić.
P.P. "Żegluga Polska", wystar-. n ormacJ?c? o )Cl~PO !,o.' .
"
czy mieć zwykł v krajowy do- zy
~dzie!aJą._ P.P. ,.'Zegluga Specjltlieta ehorób sk6rnych.
OdbyCIe takIej l'0drozy - to ' Ó· d
b' t '
~
~
PnIska·', WydZIał Pasazerski w wenerycznych i moczopłciowycb,
't t . .
·t··, sp~- " .. oso IS l·
G
l ' agen h lry mlę
.•......
1.....,
d
leczema
. .SWl-....n..
bad"n'l
k·--tńaJ a w!ej~zY . l nal ans~)
(yOl,
..,.naro.o", .. rI\,
.. v
...
s6b weJś~la w ~ośredm k.ontakt
Program zaś wycieczek jest wego T-W3. Wagonó~ S~J8Ii wydzi&lin
z zag~aDicznyn1J czy to !mpor- tak ułożony, że może
zadość~ nych,__oddZiały .Polskleg~ BIUra
Andrzeja 5, t~łet. 59·4\).
teram], czy eksporteramI.
uczynić każdemu
wymaganiu, Podł'Ozy .,Orbls··
i PIerwsze Przyjmuj" od S--10 l OlI 5-9 wtooe.

A

IRO._

Dslmtetzniat kuptg i przemgslow(g
pod(zils wgtie,zek mOI'§ki,b
I

-

' .

bńska.

-

mea.
S N-leWIlZS
_. kI
A

Poza

taniością

kosztów

sa-

Są

podrMe, podczas
których Polskie T-wo
odwiedza cały szereg w Warszawie.

mego przejazdu w war11l1kach stalp.k

Kąpieli

Morskich

Vi niedziele l t •.riQ" od 9-1.
Oddzielna -pocaekalnia. dla palt

Nr. '1!

16.IV. -

GŁOS
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PORANNY - 1929.

v.. odbiorc:g

lodzi

zloiliwgt:b upadloit:i
nie bcd.. moeli oelalzat lobie
.
.,

Opinja p. L. Mordyanera, prezesa konwencji , wełnianej

I

__:>rajszy "Głos Poranny"
Zrozumiałą jest rzeczą,
o-I ra się
wszelkiemi możliwemi Idził zagrożonego kupca z kryzy
o utworzeniu przez kon świadczył p. prezes MOIdyaner, środkami zaradzić złu i szuka su.
_'.
wencję producentów tkanin weł że .takie p~stępowani~ kup~ów pomocy na dro.dze prostej.
. Nad .temi .zagadni~nia?Ii zanianych specjalnego funduszu, nOSI wszelkIe cechy meUCZClWO
Tym wszystkIm kupcom po- stanawlała SIę. konwe~cJa wy:
przy pomocy
którego będą w ści ,?bIiczon~j na zy.sk. Każdy s~ępujący.m etyczz:~e przemy~! twórców .tkamn wełmanycll 1
m ożności
ogłaszać upadłości bowl~m kupIec u.~zc~",:y. z?alnz ł mgdy . me odl~a:v~ał po~ocy l czesa.nkowy~~ . . Zdecydowano
nieuczciw"m odbiorcom.
szy SIę w sytuaCjI cIęzkleJ, sta- prędzej czy p6zmeJ, wyprowa- przeCl~stawIc SIę tym złym. obObszert~iejszych informacji o
'1
_
p oczynaniach konwencii udzielił nam jeden
z kiero-:;tk6w
kony;encji. członek zarządu kra
jowego zwi~zk u przemysłu wł6ldenniczgo p. Leon Mordyaner,
który oświadczył, że konwencja
wytwórców tkanin wełnianych
i czesankowych
zna sytuację
handJu i stara się
wszelkiemi .
środkami zaradzić złu, pomagając zagrożonym kupcom moralnie i materjalnie.
Sytuacja w handlu oświadczył p. Mordyaner jest istotnie
zła, kupcy borykają się z hrakiem kapitału obrotowego, ktć
r:v w związku z licznemi cięż~
rami płatniczemi zarówno prywatnemi, jako tet skarbowemi
bardziej je~zcze zaognia tę wydoniósł

ndlowa

jątkową sytuację.

Do niedawna
kupcy radzili
!Sobie z brakiem gotówki, poży
czając pieniądze, bądź to na pro
cent, bą.dź korzystali
li: wię
k!Szych kredytów, lecz i te źró
dła ostatecznie wyczerpały się.
Przemysł wnikając w ciężką
sytuację kupiectwa daje swym
odbiorcom towar na kredyt i
stara się pQdupadłym kupcom
pomagać
w miarę możności,
prz~łużlłjąc terminy płatności.
Każdy {{upiec uczciwie prowadząey
swój zakład handlowy
ma mozność ratowania się i wybrnięeia z cięzkiej !'Iytuacji przy
pomoey zar6wno konwencji ja_
k-o te! przemysłowc6w,
Istnieją jednak kupcy, kt6rzy

statystYki włókiannłcze

która bawila w Moskwie celem nawiązania stosunków z bolszewikami,
powr6ciła do domu, nie mogąc nie wskórae,

SwiatowB

(Specjalna służba informacyjna "Głosu Porannego") '

Na ~ałym świec,ie statystyki
i zapasow bawełny,
wydawane przez międzynarodo
wą federację bawełny, cieszą
się ogl'Ol11nel11 znaczeniem w
szerokich sferach za interesowa
nego kupiectwa i przenlysłu.
Statystyki te ukazują "ię w pół
rocznych odstępaoh; ostatnia
wyszła w marcu i sp.otkała się
z. powszechl~em zainter~sowamem. Oto klIka szczegółowo
czasie ostatn:ch. szes.cI~
mIC. le~y , ~o. 31 styczIlla 1'. bIez.
spozycJC .~ WlatO"\i. c bawelny amerykaIlskiej wy niosło 7613000
bej, wobec 7.181.0nO w poprzed
nim półroczu i li 226.000 bel w
OdPlowjedni~h szek'~ciu miesi ~·
cac l o ta tmego ro U.
Cyfra ta p r zek racza znacz·

jawom i postanowiono powołał
dożycia specjalną komisję, ktio
rej zadaniem ma być baaanie,
czy kupcy ogłaszający upadło
ści czynią

to

z

powodują się
wolą· .

czy

konieczności,

Ii tylko

złą

O ile 1{~ll1jsja stwierdzi. że '"
wypadkach takich miała mi!'!}
~ce tylko zła wola, obliczona na
zysk, to sprawa nieuczciwego
kupca kierowana będzie 'na dro ..
gę sądową·

Jeżeli zaś zach,)dziłabv wąt· .
pliwość, to komisja
sppcjaln(l
żądać będ.zie od kupca szczeg6łowych wyjaśnień. Ażeby mieć
środki na prowadzenie t~.i akcji

samoobronnej postanowiono u·
speejahy fundu!Sz na
cele kosztów związanych z a·

tworzyć
keją.

Wreszcie p . prezes Mordya·
ner · oświadczył, że mimo,
iż
istotnie sytuacja handlu l przemysłu jest ciężka, to ,jednak kon
wencja wytwórców tkanin weł·
nianych i czesankowych stara
się wszelkiemi środkami pomagać zagrożonym kupcom.
Pomoc w tym względzie znajdzie '
każdy kupiec, powodujący
się
uczciwością. (p)

Zarząd

kartelu

. bawełnianegD '

wybrany zostanie . jesz- ~.
c~e w bieżącym tygodniu ~

w związku z zatwierdzeniem
pnez min. przem. i handlu statutu kartelu przędzalń ba,,'eł
nłamyeh zwołane zostanie jesz. eze w tym tygodniu konstytuja '.
'ee zebranie kartelu. Na zebra.
niu tern przeprowadzone b~dą;;
wybory zarządu kartelu.
W
międzyczasie sfi~alizowane zostaną
rokowama z Wolą, Zawierciem i Żyrardowem oraz o·'
pracowany
plan utworzen!a
syndykatu dla spraw sprzeda~y
i lombard~ p~z~dzy, W sprawI~
te,t to~zą SU~, ~uz odd~wn~ per:
trat~cJe z kIlku wielkleml bau
kaml.

nie poprzednie obliczenia i nie czu do 31 stycznia 1928 r.
więc dziwnego,
te stan ten
Z r6żnemi, og6lne spotyeie
dla swych celów.
'wpłynął poważnie na kształto- na ca.łym świecie wyniosło w
. Rozgłaszają oni, że z powowanie się cen bawełny na ryn- ostatniem półroczu do 31 styczdu krzyzysu ogó!nego, nie !Są w
kach w Liwerpoolu i New· nia r. b. 12.772.0ąO bel wobec
sŁanie wywiazać się w termjnie
Yorku.
12.553.000 w poprzedniem p6łze swych zobowiązalI i ogfasza.
Bardzo charakterystycznym roczu i 12.987.000 bel w półroją sobie fikcyjne uoadłości, u·
jest również znaczny wzrost czu do 31 stycznia 1928 r.
krvwając
przedtem
towar,
spożycia bawełny wschodnio Jeśli chodzi o fabryczne zab~di sprzedając go DO ~ach
indyjskie.i,
której
konsumcja
w
pasy
bawełny, to ogólna ilość
ni .~kich.
półroczu kończącym się 31-go gatunków amerykańskich na
Za przykład tego rodzaju nie
stycznia r. b. wymosła 2574000 całym świecie wyniosła na S1
uczciwości kupieckiej
służyć
bel: w półroczu do ~1 lipca stycznia r. b. 2.958.000 bel, wo
m 07e fakt , re niejaki H. Ketler
1928
2.220.000 !leI I w p6ł-' bec 2.112.000 bel przed 6 ITlic:(' hc ą c wyzys kać sytuację, sprze
roczu do 31 stycznia 1928 r. - siącami i 2.867.000 pel w sh'czdal cz ~ ~ć skład l i ogłosił upa2.303.000 bel.
niu ]928 r.
d1(,ść.
. Jeżeli ch~dz~ o. b.awełnę eg~pStock bawełny wschodnio _
() machinacjach jego dowi es~ą, to spozyC.lC Jej w ostatmm indyjskiej na 31 stycznia r. b .
d7i eli siG pl'zC'myslowcy. którzy
połroCZlI ::vymosło 497.000 ~)cl, I w yni6sł 1.216.000 bel, wob('c ,W 0bstat~1iCh dnui atch , ~dl,b~~?
w por.:: zajr.1i
pozostałą czr. ść
wobec 4~ 1.000 W poprzcdmC!1ll 1.128.000 bel w poprzcdnicm bSIC: kZC l'anle prze s aWl('łe l c:'
t owaru.
półrocllI 1 489.000 bel w p6łro- półroczu i 969.000 hpl w shcr.. I ry
jnłow,ych i, wyłwór('ów
~~-i·i·;-i-i=;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i mu 19 -9 8 r.
I ~yw~o~~a~~~~~
I em om ó Wlema
"
..
'k a
' .
.•
sy t UaC]I,
Ja
Stock ,ba;-'ełny . ,egipskIeJ na powstała w handlu. Przedmioc~łym ŚWIeCIe wym6sł 31 stycz tern narad były sprawy otwarma r. b., 182.000 hel, wol~c łych kredytów,
tewminów po.
1??OOO l, 183.000 ~ Doprr.ed- krycia wekslowego, oraz wyku.
mch termmach.
Ipu ,,"eksli pt·otcstowanych. W
Ogółem więc światowy ~to'!k wyniku ożywionej dyskus.ii pobawełny na 31 stv~zma r. hlcż. stanowiono
zwołać w najbliż·
OiB(zć\ nił"
wyniósł 5.257.000 hel wol",c ' sZyfR czasie ogólne
zebranie
Prace i.z]»)'
pr~emysl:OWO -Ibyło również jednym z ,~zynJli-lnych. Prace komisji prowadzo- 4.787.000 bel na 31 Hpca . lU2i\ L Iwszystkich
Pl'oducenłów dla
JI~H1d l owCJ w ~odZl 5h. ,m~enfro 1:\.6W decydujących.
Ine są bardzo intensywnie i po- i 4.882.000 na 31 !'tycznia L!ł~8 pod;~cia wspólnej ake.łi. zmie: 'a n(' 1>q obecl1le w -: ~'J\1llsJach
Prezydjum opiera.,~!c się na suwają się w szybkicm tempie r. Z powyższych '~yfr WVSIlUĆ I rzającej do unormowania o; toIzb?: l).?~spoda rcz.eJ, J) ~egula- powyższej opinji komisJi posta- naprzód.
można cały szereg bardw c~e- snnków w tej branży.
l11inowe.) 1 3) budzetowcJ.
Inowiło wynająć lokal prz;r nI. Komisja budietowa prowa- jkawych spostrzeźe{l. Interesują ~~.";~'XJOCOOOO
I\:omis,ja gospodarcza f.ajęła 1 a~gowe.l 63; zawlcfaJjąC kon- dzi 'prace ~ad preliminar:r:em ; cym bardz~ jest fakt, że mł
s ię wyszukaniem odpowiednie· . lral..t na dwa
lata. 7. prawem b,!dzetu, złozonegu p.rzez. prezy Im? depreSJI w ~a~dlu wyrobcl:
~o lokalu dl a hillra izb ,' .
Ipu.'d'użeuia "0 na t1:lJSZY rok. dJum, które w sprawie tej odby mI bawełmanynu l lrudnośm fJ
,
J .
er'
. ' . • . lło specjalne posiedzenie.
nansowych, przędzalnicy w o·
\\ Lym celu przedsLawlła (:na ' . Pra.ce w sp~a"'l~ ur~ądz(.ll1a
Biuro izby w sobotę rozesła- ,latnim Toku wykazali tend(~,.- zdolny, w sile wieku , świetnie
prezydjum izby kilka lakali. z ~).lUr IŁ,by doblPgaJą ~ollca t~k lo projekt preliminarza bud że- '(' je ()(\wJĘkszenia swvr.h zapIl- obeznany z calok8ztaltem prae
któ rych tylko jeden, welHllg je ~\W pIerwszych
d!\u~cl.l :na.la tu ws~ystkUn członkom komi- sÓw ' Ś)~Jatowe spoży~ie bawcł redakeyjnych, dobry redaktor,
dnomyślnej opinji komisji. od- lZ, a będzie mogła podJ1c zupel si',
ny amCl }kańskicj w r. bicż. o. publieysta z dn. 1 ezerwca
powiadał wszystkIm
lliCZb<,:d-/, l1JC normalne prace.
. Bud7et ten rozpatrywany bę- biic7<lJą na 15 miłjonó""l' bd, zmieni posadę. Chętnie reflekt~·
Ilym warunkom: posiadał odKomisja regulaminowa. kLó- dzie przez plenum komisji, któ wąŁoliwem jest natomiast, czy je na samodzielne stanowisko
po ,·.icdnią dla poczynali izby I rej obecnie przewodniczy wy- re odbędzie się dziś we wtorek nowy zbiór tej bawełny prz:ynie w któremś z pism prowincio·
w. pien'szej jej fazie i1')~ć po·j brany p. Jakób Lihrach, odby- o 6-ej po południu
w .'okalu sie H j pół miłjona bel; spo- ualnyeh.
mIeszczeń , wymagał
IJ':l.jll1l1iej la szereg posiedzell. na który:.-h stowarzyszenia
polskich kup- dziewanem jest więc znaczne
Ofertv: Redakeja ,.Głosu Poprzeróhek
tC'chni-::znych oraz rozpatrywano II część statutu ców i przemysłowców
chrze- ' zmniejszenie zapas6w w końcu ran nego .. ,Łódź, Piotrkowska
byl natychmiast do obkcia, co I izby i regulamin obrad plenar i ścijan (Potrkowska 113).
roku bież.
101. ~Dziennikarzowi"
72-3
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Bogaty program sportowy opracowuje jubilat

w

drugiej 'polowie maja r. b
nierada
atrakcje kolarskie, związane z
uroczystością obchodu 40-]ecia
.
istnienia najpoważniejszej orga
nizacji kolarskiej, a mianowicie
Łódzkiego Towarzystwa Ru!ar
skiego. Zarząd towarzystwa na
uroczystość powyższą przyg,.to

Stadjon ma miljon miejsc - budują Yankesi
W Lozannie obradował przed
ldlku dniami olimpijski mi ędzy
narodowy komitet, który zała
twił kilka zasadniczych
spraw
sportowych.
W pierwszym, rzędzie dli'lf"
gat Ameryki p. Garland zrefern
wał spra wę
igrzysk olimpIJskich w 1932 rok u w Los Angt: los. Przedslawiając sp rawę budowy stadjonu operował on fan
tastyczneuli sumami a m . kos)'ta budowy stad.ionu
wyno si.ą
przeszło
2 miljoIly
(!ola row,
przyczem około l m il jona (II)
osób znajdzie t am pomieszczenie. Dla boksu. szermIcrkI l· .za
pasów wybudowan ą
zostanIe
hala na 1.200 os obo
Igrzyska zimowe odbędą się
w Lacke Plaicid, gdzie znajdują
Się najlepszc warunki śnlE'gowe
z całej Ameryki północneJ. Za.tanawil'lno się też n ad sprawą
"tran!oportu" zawodników
do
St. Zjednoczonych, co przynif'sie za soba olbrzvmie kos7ta. P .
Garland przyrzekł za trzy llł;("
siące przesłać wsz yst kim tWląz
kom pll{lstwowym dokładne kosztorysy wy!)rll,w ekspedycji .
Zastanawiano się
równiez
nad usiakniem definicji spurtowca - amatora, or az nad statutem amatorstwa. ~pra wc: 1~
postanowiono ostateczł1ie uregu
lować na przyszłym k ongresie
w Berlinie. Tamie u staloną hę·
'dzie
sprawa
ugraniczenia
igrzysk (wniosek F inlandji) 1;'
kotei
kwest ja
obsadzenia
igrzysk,
gdyż jak
wiadoml
Niemcy żądają dopuszczenia do
każdej konkurencji
jedynie :}

przedstawicieli danego narodu .
Holandja -"- dwuch a Francjl:l
tylko jednego.
Wniosek Francji o dopuszczenie rosjan,
mIeszkających
poza granicami panstwa,
do
igrzysk, cdpadł ze względów za
saul1iczych.
Przyszłoroczny kongres
ma
też załatwić wybór miejsca 0lirnpjady w 1936 roku. Zgodzo-

czekają Łódź sportową

no się t ei n a Cent raln e igrzvsk a
Amel'yki w Havannie i na olimpjadę grecką w Atenach, odbywać się mającą co dwa lata.
Kongres zakOllCZ0110 postano
wieniem, by zwrócić się
do
wszys tkich państwowych kornitetów olimpijskich
z we7,waniem
do jaknajliczniejszego wał szereg imprez, wśród któ
wzięcia udziału w igrzyskach rych wyróżnić
przedewszystolimpijskich w Los Angelos_
kiem należy - Wielki między-

Nieznanego

sto i wreszcie

uroczystą

akade

w dniu 26 maja
szosowemi, ze sta ",
tem na Krzywiu.
w kt6rych
przewidziany jest między innemi wyścig propagandow~
młodzieży, na. dystansie 25 kIm
dostępny
dla zawodnik6w dl)
lał 18-tu na. dowolnycb rOWł\
rach.
Sportowców ł6dzkich interesującycb się kolarstwem, czeka
ją zatem nielada emocje!
Z drugiej zaś strony nie naje··
źy wątpić, że ze względu
na
wielkie zasługi Łódzkiego Towarzystwa Kolarskiego, połoio
ne dla rozwoju sportu w Lod7.i
- w uroczystościach 40-letniego istnienia. T-wa wezmą udział
jaknaJ1iczniejsze sfery łodzian.
aby w ten sposób zamanifestować swoje żywe sympatje
dla

Towarzystwa.

Zapisujcie się na
azłonków L.D.P. P.

kolarskieh na trasie Poznań - Swarz ędz- Poznań i Poznail.-Antoninek. Poznań. Zdj~cie nasze przedstawia z do bywców pierwszych nagród z mistrzem
Langiem (x) na czele.

dla

Aby zaradzić

niedojśc- Il

do skutku tego meczu, które pociągnęłoby za sobą odszkodowanie
w wys okOŚCi 10,000 dolarów .na
przeciwnika Pontheiu wszedł w
kontakt z aranżerem meczu Dicks one~ i zaproponował mu przeprowadzenie c-zyDlloŚci ważenia, .,pry,y
drzwi,wh zamkniętych".
Ta,I;: i&totnie się stało.
Pladner wszedł na ring nie mająC' do tego uprawm ~ li ł. . a !<pokoj
na pu/),t; ZI'OSC z tllltuzjaz!fl(\m
przyj ęła rezultat walki.
Obecnie zaś po wykryciu tej afery zarówno Dickson jak i Ponth :eu musieli się ulotnić z Francji
a oała sprawa zostala przekazana
związkowi bokserskiemu.

się

Dowiadujemy siQ, że war.,zawski i łódzki związek piłkarski dosz
ły już do porozum' enia w sprawie
pierwszego meczu
footbalowego
Łódź WarRza.wa o srebrny puhar. Pierwszy mecz międzymiasto
wy odbęuzie i>ię definitywnie w
dn]u 2 czerwca IW Łodzi, t. j_ w
ddu, l'dedy wypada spotkanie
międzypaństwowe Polska Wę
gry w Poznaniu. Regulamin rozgrywek międzymiastowych Łódź
- Warszawa został już opracowa
ny przez zarząd L. Z. O. P. N. Pu-

wieńca na płycie

Zołnierza, pochodem przez mia·

wyścigami

Odbyła Bi~ w Poznaniu uroezystobó otwarcia sezonu ł3ekcji kolarskiej klubu
sportowego H. Cegielski. Sekcia urządziła 1;fZy tej okazji szereg biegów

Me[l ~ił~iU~i tó~t - Waruawa
o d będzie

~twa. Wyścig ten przewid7.ian~
jest na 20 maja, t. J. nazl\jutn
po rozpoczęciu się uroczystołci,
które rozpoczną się
nabozE'ń.
stwem w katedrze,
złożeniem

odbędzie się

Otwarcie sezonu olarskiega w Poznaniu

świecie
zwycię-

Europy Pladnera,
OSiągn.i,!te \y w;,lco z mistrzem Co
naro, który po 30 tSekuudach p adł
na ringu po silnem uderzeniu prze
clwnika.
Wiadomość o zwyclięstwie nad
mistrzem świata roz niosła się lotem bł:yska"iey po Paryż u i w:e
lu znała zło się takich, k tórzy zaczęli się doszukiwać przyczyn pomżki doskonalogo boksera.
Wyniki tych docieknń okaz ały
się wprost SeDSa( yjne.
N a dzień przed walką. impresa.rjo Pladnera, Louis de Pontheiu,
znalazł się w nielada
kłopociĄ;
okazało s'ę bowiem, że jego pupil j~t cir:~:,zy o 2 kilo niż to

miastowy wyścig kolarski Lód):
_ Poznań, na dystansie 240
klm., dostępny dla wszystkicb
zrzeszonycb kolarzy całego rań

!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!:!!!!!:!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mją. Zakończenie uroczystości

A/

bo e ski \V Paryiu Wojsko nie zwalnia
KombinaCje " muszej" wagi i knock-aut po 30 sek. Plichalskiegonamecze
prnwoDowiadujemy
w
I
przewiduje maximwn
wagi
Turystów, ;\Hcha1sld,
ostatnie
muszej.
bokserskim
stwo mistrza.

/

4 -lecie istnienia l. T. K.

k~ Dimpiiskie

Niezwykłą sensacją,
było

t.6D~

16 kwietnia 1929 roku

'16 kwietnia 1929 roku

2 czerwca

na własność teu
który trzykrotn:e z rzędu
zwycięży. W roku odbywać się bę
dą dwa spotkania jedno w Lodzi,
dtugie w Warszawie. W wypadku
jeśli mecz kończy się wynik:em
remisowym, następuje przedłużenie
gry według przepisów L. Z. O. P.
N. Każde zwycięstwo wyryte zostanie na jednej z tarcz puhll.ru.
Przed bżdą. rozgrywką puhar zasta.je przesłany do okręgu, w którym ma się odbyć mecz i to na
dwa tygodnie przed zawodami.
har

zdobędzie

zespół,

s ię,

Turyści

- Polonia

Najbliższe

że

mecze ligowe

skrzydłowy

W nadcbodlllącą niedzielę zmiewcielony został niedawno .b woj
rzą
się TurYści w Lodzi z Poloska l odbywa czynną słu:ih ?, w ;\ l
ni
ą
stołeczną
w walce o mistrzop. Strz. K 'l" . w ł , ()('!7 i ~f;' ,1o~\i
"t·wo
Polskiej
Ligi Piłkarskiej. Za.
nie brał udziału w zawodaeh nieodbędą.
się
o godz. 4.30 popo
wody
dr.ielnych przeciwko Hl;., pUl1lełudniu na boisku przy ul. Wodnej.
waż nie otrzymał zwolnienia z od
Kierownictwo sekcji footbalodziału.
wej fioletowych postanowiło mimo
przegranej z !Fe. nie zmieniać
składu dru~yny, to teź przeciwko
Związku związkńw Polonii wystą.pi ten sam zespół co

Walne zebranie

Wczoraj odbyło się w Warsza,wie doroczne zwyczajne walne
zgromadzenie związku polskich
·z\vlią.zków sportowych.
ZebraTl:ll
przewodniczył prezes Z. Z. płk. J.
Ulrych.
Ustępującemu zarządowi udzielo
no absolutorjum, poczem przystą
piono do wyborów. Wyborów pre
zesa nie dokonywano, ponieważ ka
dencja pułk. UIrycha kończy się
dopiero za dwa lata. Zarząd Z. Z.
wybrano w skł a dzie następuiącym
pp. inż. A. Lilth, dr. Orłowiez,
mjr. Glabisz, kpt. Baran, Dą.mbski
dyr_ Lesiewicz, płk. Bobkowski.
Pappe, Foryś sen_, kpt. KurleŁo,
red. Sikorski i dr. Woj akowski.
Komisja rewizyjna urzędować bę
dz:e w skł~.dzie: pp. Loth J erzy,
inż. Dlldryk i kpt. Sterba.

(zgiaJt:ie

W."

3,IlU!tr. Pra~~ teUOrna

Hakoahowi
Niemcy

przeciw !FC. z tą. tylko różnicą, że
miejsce prawoskrzydłowego 7:ajmie Michalski.
Drugi łódzki zespół ligowy LKS.
gra. w Warszawie z drużyną wojskow(łj Legji. Prócz tego odbędą
się w kraju llastępują.ce spotkania
ligowe: !FC. - Cracovia w Katowicach, Garbarnia - Ruch w Kra
kawie i Pogoń - Wi3ł& we JJwowie.

amerrkańskiemu

odmówiły

Otrzymalismy
wiadomość,
iż
Min. spraw zagr. Rzeszy niemieckiej odmówiło udzielenia wiz tran
zytowych dla graczy now9jorskie
go Hakoahu, którzy w końcu czer
wca mieli przybyć do Polski na
s z eść meczów p:Ikarskich.
Krok
ten zosta.ł spowodowany interwen-

wiz tranzytowych
cią

Niemieckiego Związku Piłkar
skiego, który zasadniezo odmawia.
przyjazdu zawodowym piłkarzom.
Czy uda się tedy lIakoahowi uzyskać zezwolenie od władz nie.
mieckich za. pośrednictwem PClsła
amerykańskiego w Berlinie, trudno obecnie ustalić.

Sensacyjna Doraika
łódzkich zapaśników

w Warszawie

W dniu oneg'dajszym
odbyło ku 14:0. W siedmiu .walkach łGcyrku warszawskim między dzianie nie odnieśli ani jednego
miastowe
spotkanie zapaśnlcze zwycięstwa wska.mjąc bardzo sm
Łódź-Warszawa.
Reprezentacja. bił klasę. Warszawscy zapaśnicy
Lodzi, która składała się z zawod górowali nad naszemi o całe niebo
ników Sokoła, Siły i MakaM po- Publiczqość warszaw. p~yjęła TI '
niosła sromotną, porażkę w stosun pr6zenta~ję Lodzi bardzo chłod l1'
się w

Nr.

~

1S.IV -

GŁOS

PORANNY .,...1929.

owa ciężar6wka ~'hevro et

Specja.lista chorób
skórnych, wenerycmych i moczopłciowych.

N a.świetlanie
ta.mpą kwarcowl!.
Przyjmuje od g. 8
do 10 rano i od
5 do 8 wiecz. t:>la. pań od 3-5
rldzielna pocze
kaInia.,

oDsiada

również

6-CIO CYLINDROWY
SILNIK

Dr.

lI. ~i~~r~al

Moniuszki 11

tel. 1)3,22,
Choroby skórne
i weneryczne
elektroterapja
Przyjmuje od 8-10
j od 5-8 wiec~.
w niedz. od lG-12

Dr. med.

H. iututa~t

akuszer -ginekolog

Zachodnia 6Z

(Cegielniana 23).
Telefon 19-52
Przyjmuje od 9
do ,O i od 4-7.
DR. MED.

tAJ[HI(R
stomatolog
Chor.

dziąseł,

dzczęk,

podniebienia, języka i t. p.

KanstanfYl\ 3Wska
Hr. 9, tel. 49-66

Zużycie

od 1,30-5 po poło

niż

paliwa w nowym Chevrolecie jest mniejsze,
w poprzednich 4-eylindroWl'ch mocklach:

_.-

Doktór

R.

W

~o~ołow~~i

~· _-

"

yis~o~ E)-cyun"drowego snniKa na"d ~-cylin-

drowym w zastosowaniu do współczesnego
samochodu, osobowego, czy ciężarowego, była
zawsze oczywistą. Cicha, elastyczna praca, znaczne szybkości, znakomita akceleracja, możność łatwego uruchomienia - oto kilka zalet silników 6-cylindrowych.
Nowa ciężarówka Chevrolet, zaopatrzona w 6-cy1indrowy silnik, o mocy zwiększonej o 32,6 % przoduj e w oszczędności wszystkim innym samochodom ciężarowym. Przez
ulepszenie komory wybuchowej, nową konstrukcję rury
wylotowej i ulepszoną karburację, zużycie benzyny i oleju
W nowej 6-cylindrowej ciężarówce jest nawet mniejsze niż
w poprzednim modelu 4-cylindrowym, który zdobył sobie wszechświatowe uznanie dla swych zalet.
W nowym Chevrolecie zastosowano najlepsze materj aly, które w laboratoriach General MoŁors poddawane b-F
ły niezliczonym próbom. Wszystko to wpływa na rzeczywiście niskie koszta utrnmania nowej ciężarówki Chevrolet, która staje się niezastąpionym czynnikiem w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Daje ona zupełną pewność
niezawodnego, taniego i szybkiego transportu w najgorszych warunkach drogowych.
W nowej ciężarówce Chevrolet, obok 6-cyIindrowego
silnika z zaworami, umieszczonemi w głowicy, zastosowano cały szereg innych, najbardziej nowoczesnych ulepszeń,
jak pompkę do benzyny z filtrem, filtr do powietrza, urzą-

okulista

&ieokiewirza 61.
Przyjmuje
od 3-5 pp.

-

UROLOG.

Choroby nerek,
pęcherza i dróg
moczowych.
Pr. NarutowIcza
2S (Dzielna)
~elefon 44·10.
Przyimuje
od 1- 2i 4-8 w.
DR. MED.

ZYGMUNT

OlłTyneR
UROLOG.

pęcherza i

dróg
moczowych.
Przyjmuje od 9 -lO
i od 6-8 w.
Plramowlcza 11
{dawno Qlgińska)
Tel. 48-95"

GENERAL MOTORS

6-cylindrowy samochód ciężarowy Chevrnlc:>ł
sobie zwiększoną nośność i sr t . skonaleniami technicznemi. "
w stosunku do wartości i niewl
stanowi doskonały środek tran.
Podwozie półciężarowe o n
nadaje się idealnie do taksówek.
Dzięki dogodnym warunkom płatności jest on dostęp
ny dla wszystkich kaŁe,!oryj przedsiębiorstw handlowycn
i przemysłowych. Wyrób Generał Molors.

Upoważnione Zastępstwa

i w Wolnem

na calem terytorjum Polski

Mieście ~dańsku.

•

CIĘZAROWY

CH.EVROLET

Choroby nerek,

dzenie wentylacy'jne I!ańem, nowy sysTem otiwTenła.
Wzmocniono wał ro..ządczy i korbowy. Rozstaw osi został
w nowym modelu zwiększony o 17,2 cm., wobec czego moż
na obecnie stosować w nowym Chevrolecie dłuższe karoserje, co ma szczególnie duże znaczenie dla komunikacji autobusowej. Rama została podłużona l znacznie
wzmocniona, zaś uchwyty resorów umocowano w ten sposób, by jak najbardziej obniżyć poziom platformy, co w
dużym stopniu ułatwia ładowanie i rozładowywanie samochodu. Nowe hamulce na 4 koła, 4 biegi wprzód, kierownica z łożyskami kulkowemi, znakomita elastycznQść mer
toru, ułat"wiają pracę b erowcy w ruchu ulicznym, na szosie i na wiej skich drogach.

w

POLSCE

7

WĄ!tSZAw.A.

lalkafz·dlnł.

aj r

Piotrkowska 73
SIlecjalista

usuwania
zf(bóa bez
bólu
:ęllv aatU!lZil ll

na.

do.odnych warunlI«ch.

l
~=============

trIa::

IeleganCki~~l!~!!~ ~~

w
wyborze
" edług n8 ]nowszych , zagran'czn ych modeli
IGL SiE
poleca na spłaty mlcsi~czne i tygodniowe. krzewy, 'óże , rośliny zimotrwale i wszel'..:ie
. :,Ia~a z'yn wykwmtup.j konfekcji dam~hlp.j
TO;~Rady poleca TlI wielkim wyborze
1
Z. Ghk • ant GłÓW"8 -; (róg Piotrkows >::0i) J~ Z B1I
O

. .--

I a.: z

KURSY
KOSMETYCZNE _......
D-ra MARJI L EWINSONOWEJ
Cegielniana 6, front' p .

Informacje I zapIsy codziennIe od 10-3 wiecz.

!al

J

Zakład Ogrodniczy

Łódź. ul. Piotrkowsk a 241.

i

l!

16.lV. -

I

GflOS PORANNY - '192ft

Nr ft
Dr. med.

PORADNIA

Wf" (R' ~ ['~-fił[ln~nLeka rzy-spec'jidisłów

Zawadzka
1
. .'

1

SIIJPfl

. POfiOIOWIE RJlDJO,"!'

Aparat nwaDkuj~? -- Jo~agatela f

•

, czynna od 8 r.anp d.e 9 wiecz.
11-12 ) przyjmuję
"
2~ 3 ) kobieta-lekarz
w nied;>:i elęi święta od 9-2 PP.

Natychmiast zatelefonuj 71·71 do zakładów .. .,NO-RAD".
Gd~ńska 12, a w ciągu kilku godzin aparat bę uzie, jak nowy.
TySIące podziękowań i wyrazów uznania od klijentówł

leczanie chorób
wenerycznych ' i skórnych
Badanie krWi i wydzielin na '
syfilis - i : tijper." .. " ,
Kunsu ltscJe z nł~ufoleGlem

ST.· PRAPORT
tel.
Gdańska 77a.
8-95.
CHOROBY KOBIECE
i DRÓG MOCZOWYCH
, PrzyJmuJa od 3-7 pp.

............

. . . . . .. . .

Dr. med.

,. MARH~WI[lIWA

LECZNICA
lekarzy specjallst6w
przy G6rnym Rynku

I

~otrkowska 294, teL 2~-89
(Jrzy przystanku tral1;lw. pabianickich}
:::zynna od 10~ej rano do 7-ej wiecz.,
niedziele i święta do 2-ej pb pot
M",:;:vstkle spec j alności i denty.
5tl'~{a. Kąpiele świetlne, , lampa
(w:Jreowa, elektryz,acją, Roentg'e n;
~zcz;t:~: enia, analizy (moczu; kału,
myj, plwocin, wydzielin ; ltd.) Ope.
racje, opatr.unki.
Wizyty' na miasto. , Porad."4 zł.
~ oTada dentystyc~na' oraz ,w ene
'o logic':"a dla , 'chorób ' " skotłtyi:h
i weneryczny'~h
"
3 ZŁOTE.

chor. sk6rne, włosów I weneryczne
PRZEPROWADZIŁA SIĘ

na Aleje 1-go Maja 37

I'

.

telefon 66-35
przyjmuje od 3-9 po pol
G.blne, Kosmat. , Lekarsk.eJ

.•...............

baBZlnla

Przyjmuje od 11-1 i od 5-8.
Panie od 5-6.

I Izg

SZOPł!Dil"

l)n:r.:lt wielkich
,"7: ow I(~ k a.
W.

uczuć

rolach

re

wielkiego .

Blbłlo~lla

_______________

mr~ '_=~

C ! :: ~"lIS -rA DROGA ,
KSIĘZ NICZKI WORONCOW
1 0, co s tr ą ciło w przepllśc ' Rosję:
pijackie orgie bes ; jBlski~lfo " chlopa-P1sputina, l( ~ óry rządził państw.

, rocznie 52 tomy,

W rolach ' głównych:
Włodzimi erz Gajdarow, Grzegorz C h mara, Mary Kld I In.
Pieśni rosyjskie odśpiewa znakomIty tenor. p. ,ULLAS.

nader

cenną

BIBLIOTEIE BELETRYSTYCZNA
polskie i
kulturalnego domu i prawdziwie

Interesującą lekturą.

26-87

78 grOszJ od

Wypiek uskutecznia się ' sposobem mechanicznym
, pod nadzorem rabina Wapnera..
Kupujący mają prawo obejrzenia wytwórni.

Proszę o bezpłatne nadesłanie
prospektu ~. G.
Imię i nazwisko: - - - - - - - - ' - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _....e

P""N

~

..............................~.~

·

-

=

.

-

!

Łódź "

=

1mfU CBgielnlana 5, m.8.

• D

••,

'

,

Pi'~nllmBrlta mieaięc~. "Gło.u Porannero" a. w.~a:tkiemi dodatkami wytloei
w todzi ał. 6.00, • odnONenłe - 40 ~ II ptllosyłą poo.lU>~
'tV kra.ju zł. 6.50; zagnuUo_ - !lł. 10.,

Redaktor. -Ja.. Utbach.

!

FRONT II PIĘTRO • •

= l:alY konkuranllyjna I = BajdogadnlBjszB warunki I =
\..................................

PLAC REYMONTA 5'6
(G6rny Rynek),:

n

'

~.reikOiiu

leuoi[ft
Je~n~na'~
hekarzy SpecJalIsto",

= IIhor. skllrnl, Ulanuryilzna I płcIoWI - Oab-nelDBnfusfullZRY
KODsfanfYIDt!lska I
I
l' l'U
= lir.
~z. ~et 55-52. ul. Piotrkowska Nr. 62

=

IDo PII(,

p.f.-

E. ZELIGMAN i S-ka
W lodzi. Al. Kościuszki 11.

W arzywne, pastewne
II Wałae dla ' pań III
i kwiatów ==:;:::
lierwszorzędnych
firrp kra.jo- • "
NAQESZŁY NAJNOWSZE PARYSKIE.
. vych i zagranieznych ' pierwszej
MODEL~ WIOSENNE I LETNIE.
iakości do nabveia
•
PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI
•
= \C;pecJalność: roboty futrzane) =
IV skł adzie aptecznym

=

Wszelkiego rodzaju załatwia były kierownik
urzędu skarbowego i buchalter-bilansista.Długoletnia praktyka w dziedzinie skarbowości i buchalterii awarantuje należyte uję
cie sprawy i szybkie jej załatwienie.
NA CZASIE: rekursy do podatku przemysłoweao
od obrotu oraz zeznania o dochodzenie.
Przyjmuje codziennie od godziny 5 do '-ej
PIOTRKOWSKA Nr. 83, m. 8, tel. 30-40.

TELEFON 79-89
Przyjmuje do 10 r. i od 4 - 8 wiec.
w niedzielę od 11- 2 po południu
Dla pań tipee. od godz. 4-5
DO poł.. dl. niezamożnvcb
CENY LECZNIC.

••••••••••••
Dr. med.

J. SIIBllłSllłOl'l
ZIELONA Nr. 11
Choroby sk6rne I weneryczne.
Leczenie lampą kwarcową.
Pn:yjmuje od 4 - 8 pp. Panie od 4-5
niedziela od 9-1, dla niezamożuych
ceny lecznic.
13·12

, .

ullOIJl ' tiólłJl" llgłOSlenia drobue

tomu

DO BIBWOTEKI GROSZOWEJ
War~zawa 512.-Monluszkl 11. '

DokładnyadreS!--

IIfllflł
Choroby sk6rne I weneryczne

Ul. NAWROT 2

PODI\TKOWB SPRRWY
i BUCHRLTERYJne

-

Wyci/lC, wypełnić i nadesłać, jako druki:

Badanie krwi l' wydzielin.
"rzyjmuje od 8-10 r, 12-2 i H
pp.
w niedziele -i sWi.ęta. od 9'-1:
Dla pań od 4 do 5 po pol . Ol
oddzielna poczekalnia.

DAWNIU RAWROl 2

Mic, maszrnowej

.--..;.;..~

I\SIOłł' 1\

~

,prerwualó,dlka bi.uieniuua wYtWórnia

.

Wszystko to, bezpłatnie, za zwrotem kosztów reklamy, opakowania i przesyłki
pocztowej, co czyni

WDłJKOWYSKl ,
(lampą kwarcow~)

Dr. med.

~

Nazwiska takie, jak: Tetmajer; Dygaslńskl, Danlłowskl, Gomullckl, V. Hugo, London, Twain,
Wells, T9JstoJ i wielu nlljznakomitszych W$p6łczesnych powieściopisarzy JTiówi21 same za siebie.

Dokt6r > ,

TEL.

tworzące

obejmującą najlepsze powieści
obce, a będącą ozdobą każdego

W dpi powszednie, z wyjątkiem
so bót, początek . seansów ,o · 'lodz.
4-ej, za ś w s.oDoty, nie~.tiele
i święt a o g. 12-ej w p\>ł. Ostatn-i
seans o godz. Hi. - Na pierwszy
seans ceny miejsc zl'litone.

25,

Groszowa jut od 5 lał wysyła

••••••••••••••••••••••••

IB(~!fz!~ 7!!E

l', i!stę pny program:

Specjalista chor6b ' sk6rriych
I wenerycznych
LECZENIE SWIATŁEM

...

...................._

~

gł6wnych:

pi:me Blaucbard i Mary Bell.

~ EGI ELNIANA

lampą kwarcową

Moni'uszki 5.' Tel. 70-50

następnych,!

~5rliłośt

......

S.NEUMAIK'
Cbor. skdrne I weneryczne

Sienkiewicza ,,40.

i dni

~

Dr. Med.

Kino SPółaDZl6hlłl '
Dziś

złoślfwe).

, Pnyjm,uje od 6-9 po pol
W niedzielę od 3-5 po poło

Dr. med.

l
urołoglem ,
.
Ga.binet Swiatło-leezniczy
Kosmetyka leka.rska
Oddzielna poczek"lnia dla , Kobiet
PORADA 3 Zł.

't>~'.

, SZKOLNA Nr. 12
Chorob, włos6w, skórne I wen..
ryczne.
N .świetlania. lampę kwa.rcową prom.
roentgena (ekzematy, nowotwory.

'-

J

CHCESZ OTRZYMAC POSADĘ?
Musisz ukończyć kursy fachowe, korespondencyjne profesora Sekułowi
cza, Warszawa, tórawia 42. Kursy
wyuczajll listowniC! .buchalterjl, rachunkowości
kupieckiej, korespondencji handlowej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji, pisania na
maszynach, towaroznastwa, angielskiego, francuskiego, niemieckiegopisowni oraz gramatyki polskiej. Po
ukończeniu świadectwo. Zildajcie pro44-12
spekt6w.
POKóJ LUB 2
telefon do wynajęCia.. Andrzeja 7,
'
39~-5
m. 8, front.
ZGUBIONO
~
karle mobilizacji na nazwisk~ Moryc
Weiskohl, wydanił pr~ P. K. U.Ł6dL
669--3

PrZ)']muIO od 10
TEL 31 53
do l i od 6-8.
• •
Dla pań od 4-5. Wszystkie specjalności. Lampy
ZGUBIONO
Dla niezamożnych
kwarcowo. Elektryzacja.
"!\etrykf; wydan" prze~ gm;n~ LubieJ1
CENY LECZNIC.
Roentgen. Analizy. Wizyty na na nuwisko Aleksandry Sakowskiel

667-1

mieicie.

Ogłoszenia za wiersz mllimeLrowy l-sz;jJa . .;.I); • ~ . .. j . L1 , VI '~j'~'; '~ o j ~ ... , S,CO,'la .) s zpalt.
NekroloQi 30 gr.•tr. 5 szpalt. NadGsłane po teJdcla 30 gr• • tr. S SJpalt. - Zwyczajne 10
str. 10 szpalt. Drobne 12 ar. od wyrazu; na;mnlejue 1.2a. d. Poszukiwanie pracy 10 gr. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 10 zł. Ollłoszenla zamiejscowe obliczane !Il o ~ pr.
_
firm zagranicznych o 100 proc., za zastrzetone miejscowe dopłata.

Wydawe~ ,.prasa'" Wydawnicza Spółka

ar.

Z

op. odp.

W dJ:ukarDi ..Pr.au"•. ~'"

J.Pl.

