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WARSZAWA, 16 kwiełDia . ~ ~" ~ je Polsa jest obeenłe PRZEMÓWIENIE P. BARTLA. Ci WSZJSttie we ~ l sd~~
iPat.) - Dnła 16 h. m. o gocJ,," Iilekled,- podziwiana ~d wżglę
,
get jako wodzowi narodlL (;zuJę
o-ej opoi. marszałek Piłlucblld dem umiejętności rqdzema. Spą
"Czeigodny Panie Marszałku się Twym podwładnym o.rzędni
zapr!lł na herbatę prof. ~. Bar tykałem nleru ludsl, z którymi I szanowni kol~.
a~r~ód kłem i żołnierzem I ehclalbym
tła ł ezłonków jego gabinetu. o neuaeh państwQW1 eh rozma złoiy6 muszę' oaJserdeąUleJSz4! abyś lo oświadczenie przyjął
raz premjera
K Śwłlalsldego wlałem I • kt6.,.mt po Tobie dZlękł za słowa p. Mał'8załka do lak zezeru, jak je składałem".
•
.'
, I
mnie zwrócone. Uznanle Mar'
wraz z obecnyuil p. mln~tramt. nie nmlałem ~Ię porosum ~: szalka bl'lo zawsze dla mnłe l
P. BARTEL U MARSZ c.KÓW
Do prof. BorfJa p. Marszałek Nf~ b.nli . old pód ,uw~ę łeg~1 kolegów 'moich największą na. IZ&
~ró~ił się • następojqeeod slo. te ':- ~woleh : ~~h '::::~~y podła sa praeę. Służyliśmy WARSZAW~ 16. 4. 'PAT. Dnia.
wamf.
'.
~ ~Jł ,.... ~~ .. ,~Y wszysey sprawie pubUcznej pod
,
.
.
' .
PRZEMÓWIENIE MARSZ. ' Pll:. ~~ ąaJlo~ pns~o
ne.wodnfetwem Twojem, p. 1~~. m. w ~~zmach popohIdD1o• SUDSKIEG(). • . pod ~eJII lUllDOIł rz~ irarsziWw i ł~re:rfmfłł 'l'woJe by- wyeh b, premJ~r p• .K. Bartel zło~.
bnłe
nla
T
_ b:: 4Ił nu fW ęt,... rozkazem, tył w zytę pozegna.lq mars:talko
'1
' r~, . kt6':~1ei 0- ' iIle d~_. ~ lIUh:Ig woO:nosWmy słę: do CiebIe ja- wi sena.tu, A. Szymańskiem~ &
ltatnło, tę n.jWamle-Jsią wlpGl'l hee pandwa, ale pa6lłwo 1Il~ kO, do w~ nBO~ ~ 'pe~m ,~~iś . ~~ południe marszałkowi Dauę w6ród apraw dok.~anyeh Istnleć tylko w6;e-s' gdy .a nabołeÓ8t:węm. Stosunek mÓj i 'I!~$klemu, pnyczem oba.j męto
prze~ Ciebie: teelmtk~ p..ae,.
td~ r::~1L ~~ kolegów moleh - do Ciebie nie Wie odbyU blisko godzinną konfepaństwowej, któni stał~'łłę'ddę go ~~~:p:o:;;:.:o zdro . jest . Btosu?kleąa • podwladnyeh reneję~.
.
'
ki Tobie znacznie wy:rsu nli
do .przeJu7.oąego,
lecz stosunW .1_.
.
.
L_lk
,
wJ.a
doIW'-.I, lI'. mowu,ł kiem
. rwykłyc h lud'
do w
lelkle ..
WIJU wczorajszym po WIzyd ewnlej• P OIs k e t eeuau
a · •pan-'
fe ,h'W1'6et,Jz
-ł
-d_
Zł
.
,
słw~wa stała na stopniu Dłsklm D e ,nęe -:....- .. wO.... . DeJ'Wl' go człowieka. Stoję ł zawsze go Cl~ u. maraza.łka SzymańskIego zJa
J gorsza była 04 'teehnłJd ' IUIj- Twoje nerki. .
. , ' łów będę do Twej dyspozycji WIł' 8Ię. b. premjer Ba.rtel w towaPod tym
W odpowiedzi na to p. B;lr- na każdem stanowisku,
kfóre ~z~twle refeI:ń~ .prasowego pregorszego z państw.
wąI~em starania Twoje .lwo- tel pOwiedział:.
Marszałek 'mi wskaże.
oddam rydJum rady mlllistrów p. iliad-

kiego w klubie sprawozdawców
parlamentarnych. Przy wejściu po
W'ital go prezes klubu Bazylewski i ' wiceprezes W : erzyń ski. P.
Barta1 wygłosił do członków klu bu - pożegnalne '. przemówienie, w
którem wspomniał In. in. ze nie
ma żalu do dziennikarzy i ze Serdeczn1e za wszystko im dziękujee.
7.apewntaJą~ 'że WSzystkie jego
dzf4łaitia traktował pod ltątem wi
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MIN. BOERNER

Jlańl:i~a, oigdy

.

W MINISTER

STWIE. .

WARSZAWA, 16. 4. PA~r. W
dniu dzisiejszym funkcjomIrjusze
min. poczt i telegrafów pożegnali
ustępującego b. min. Miedzi ńskfe.
go, po('zem odbyło się powitani6
nowego ministra pułkownika I!!n~
Gego Boemera.

PIERWSZA ENUNCJACJA NOWEGO RZĄDU .

PrzemduliBniB ''min.' ' trJałuóewskiegO do urzędnik'

"Iłó_ewaa. bodfeillt ,' o$z€zędno't ł przgliolowiłnłe się do rł!a ngtb mDIII.
woki "rajiI". Kler.wnik IDlililierliw. skarbu będzie się uzgma. wlkazań

'.

"

Jakie to
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.

.; nakre'lonudl przez poprzednI

są Hokreślone ' zadania"

Warsz'. kór . .,Głosu Porannego" (St. Gr.) telefonąje:
We wczorajszym drugim dniu
urzędowania gabinetu p. Śwital
skiego nie doszło do ogłoszenia
zapowiedzianej deklaracji, nie
było też żadnej konferencji 0prócz narady premjera nowego
gabinetu li! b. premjerem prof.
Bartłem.
.
Ogólne zainteresowanie w sfe
rach gospodarczycp wywołało
pttem6wienie nowego ministra
p. Matuszewskiego, wygłoszone
przez niego do podwładnych urzędników w chwili przejęcia urzędowania, które brzmiało jak

nm l'eSortem,
. · kł6re«o pną
dot;ehezas stykałem się sporadyemle tylko I zdałeka, ' czuję
się ' w obowiązku
powiedzenia '
panom w kilk'u zdaniach, . jak '
pracę tę pojmuję i jak zamierzam się do niej odnosić.
Jako ' kierownik, nie zaś minister, powołany jestem do spełnienia określonych~dań i ... .
obeśłonym ' termłnle, jeśli wogóle określenie tel')t1inu
p~'
zjawiskach tak .złoioJlyeh. jak
ekonomiczne t poJit:vcI:ne
jest
rzeczą możliW1ł.
Tembardzicj I
chcę, aby zapoznali się panowj('
z metod.., ~ą skHIować zamie-

następuje:

nam.

do

spełnienia'

PrZBIJlÓUliBRI.

w określonym terminie

szą, gdyż na praktyce
opartą
Równowaga hudfetowa OplO
wytyczną.
Trzyma~ się zatem ra się na stosowaniu
nictylko

będziemy wskazań,

które oka- przez ministerstwo skarbu .

Alf

zały Już swą .skutecznou, unJ- przez wszystkich, którzy admi
ka~ wszelkich gwaHownych wy nistrują pieniądzem
skarboraźnie przez życie n1ewskaza- wym stałej I czujnej oszczęduo~

et

n1eh zmJan..

Mówię czujnej. gdy z w życ.iu
gospodarczem każdy na.ilepi ~j
ehJubnych dl~ń llatach, o jakich na,jstaranniej opracowany plan
m6wiłem, a która, wierzę, !ta- musi być dostcsowywany hew,
la się jut zasadą nie do obalc- sŁannie do wciąż zmiennej kon.
nia w przyszłości, hrła rówl\o- IJunkło.ry ekonomicznej, zależ·
. waga b.udżetowa pri.stwa.
(Dokończenie na stronie B-ej)
Gł6wną trQSką, jaka przyświe
oała działalnośoi skarbu w tych

mozn

16111lcg

Ustępujący ~d, p. prof. Bar
min .karbu.
, tta podobnie ,łąk popnednie, o d '
roku 1926, dtiałające rzqdy. tO n&e nądÓ.. poprzednich. ttiJ.,, "
stawia po sobie sbrbłee %allob. t!eb tak długo tekę skarbu pia:.~nie wiceminisłTt-e, pano· n:v, kasy pełne. walutę u~tabiJi· sto al p. minister Czechowie!,
. Puystępu..iJc do kierowa· %OWaNł. Tem
tnem działaJ- daje nam w ~v$tkłm najcenniej-

rząd

Od

wleksuch

..

d,skontowani'

weksli sowieckich.
.

.

19 kWIetnia. jestem w ŁodZI, mleszkam w Grand-Hote'
H. Marktls, Berlin, Wilmersdorf, Motzstr. 49.
Telefoa Pfalzburg 97-04.
68(j ..
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CZY- ~DYKTATURA

Miguel Primo de Rivera

PROWADZI DO CELU?

vrezydeni ministrów Hiszpanji

..

trzech generałów.
Musiałem' odwagi i dyscypliny. Nasi mlo· towaniem temperamentu" T~
tam
uczymc odpowiedzialny dzi oficerowie posiadają
tyle rodzaju uczucia mogą nawet w
nie 'być
krok, a mianowicie przerwać z przedsiębiorczości,
rozwagi i pewnych warunkach
plemieniem Kaidów, którzy sta dzielności, że trudno sobie coś pozbawione czci, jeśli podp~
łacz gotów jest
jednocześnie
rali się w zdradziecki sposób ważniejszego wyobrazić.
znieść wszelkie
cierpienia za
nas
wyzyskać, oraz przedsięOd chwili
skasowania rzą- ją zresztą wartościową pracę wziąć ostre środki dla podniecel, który sobie postawił. Ale
nie mogą mieć żaclnej pretensji
'(łów partyjnych nie było w Hisz kulturalną i zasługują na uzna sienia moralności wśród oddzia
. 'pan.ii "polityki", to znaczy po- nie za swą działalność w -łzie- łów w Maroku. O ciężkich ezaW tem miejscu muszę zwr6- do uznania ci ludzie, którzy sto
widowni wyda. 1ilyki w tem znaczeniu,
jakie dzinie dobroczynności
sach mego dowództwa w Maro- cić uwagę na paradoks. Gdyś- jąc zdała od
przypisuje się temu słowu poku i o lądowaniu Alhucenasa, my wrócili do domu po chwale rzcll. powodowani osobislemi
wszechnic w Europie i w niektó nrIVDJ"lJflł!-'I!IIlI~ ~Inan
chciałiłym
tylko
stwierdzić bnie zakończonej wojnie, gdyś ambicjami, wzbudzają i pod nie
rych krajach Ameryki. Obecnie Ił' t.lf4 ~Iia Ui&~U!!lW Uu I!}l dwie rzeczy: przedewszystkiem, my dokonali oszczędności w wy cają opinję przeciwko swej ojistnieję w Hiszpanji dwa wielObecnie zwracam się do syqu je ~ra.i zachował wówczas cał- sok ości wielu miljonów,
gdy czyźnie.
kic c('ntry, doskonale zorgani- acji I-liszpanji z punktu widze- kowity spokój i złożył dowód skarb państwa
znajdował się
Pytanie przed którem stoimv
zowanc, a które ma.ią ogromne nia polityki zewnętrznej. St wo-I wysokiego zrozumienia patrjo- we wspaniałym stanie, podczas brzmi:
znaczenie dla l,lasyfikacji wo- rzelll: d~reki:orjatu bylo. wśród Ityzmu, pomiru? wiadom~ści.o gdy rob9ty państwowe dosłar
łeczncj narodu his7.paflskiego: panuląceJ w owym czaSIe bu- istr~tach,
ktore były meum- czały pracy wszelkim warstparłYjn!:łw
związek patJ'jotyczny i powsze- rzy jedynym możliwym
środ- k!l1o~e przy, w rezultacip, zwy- wom społecznym, podczas gdy "
If
chny zwhlzek robotniczv, którv kiem uratQ'Vania
nawy pań- clęs.klCh operacjach; po drugie handel nasz rozszerzał się przez jest niezb~dnym
elenaogól może uchodzlt. za socjn siwowej od całkowitej zagIady. mOl towarzysze w Madryckim ocean, a kraj składał nam domentem w życiu
łistyczny. Żaden z tych związ- Aczkolwiek 5fery d'yplomatycz- I dyrektorjacie i admirał Magaz wody wdzięczności paru polików nie jest w istolnem tego ne byy częściowo przygotowa-I zdobyli sobie wielkie zasługi, tyków starego
regime'u, wynarodów
słowa :wlłczeniu
,.polityczną" ne na w)1Jadki, to jednak stanę Iutrzymuj?c całkowite zaufanie dawcy pism, i panowie, którzy
partjq. Pierwszy z nieh ma na Iły wobec wojskowej formy rz t1 -1 vśr~d ludu i bardzo mnie po- uważają
się za mądrzejszych
Czy polityka znaczy jed"llh
?"lu r,ozwinięcie poglądów bm': Idu .z małą ~y~z1iw?ścią, ponie- P31:}~'pl"zy o~an?wywaniu mego od wszvstkich swych współo- dyscyplinę łub akademicką na'
:'.uuzYJnych, podczas gdy drugI waz sprZeCl\Vla SIę ona atmo-, ?I:,zIdego zaaama. Byłoby bra- bywateli, a którzy lubują się w ukę pomocniczą, kt6ra ze wzgl~
. dc1 ż y do wpływów socjaljstycz- sferze i tradycjom dyplomacji. i Klem odpo\viedzialności z mej roli rewolucjonistów,
poczuli du na prawodawstwo i spraW74
nych. Jeśli by si~ jednak chcin- Przedstawiciel prasy, który po st,rony, gdY!>Yl1~ na tern miejscu się zmuszeni do wypowiedzenia gospodarcze moze być pociąg
ło ~'ozpatrywać te zwil:!:ki P?d wodował się bardziej nadmia- Ime :;ypowI~dz1Uł. pochw~ły d~a się w ostreJ formie przeciwko nięta przez rząd do pomocy,
pohtycznvm k~tem
v71dzema, rem swego płomiennego hisz- I arm.JI, floty l Iotmczych sIł bOJ~ panującej formie rządu i do czy teź jest ona istotnym i ni~
to ~o7.naby t!aktować z~iązek I pańskiego temperamentu, niż 'l w,:rch. Cały ~wi~t ,wie'" że tylko doświadczenia, że cel tego rzą- zastąpionym czynnikiem
przy
patr.lotyczny Jako "prawIcę". a mądrym dyplomatycznym na- ~lle.zn~czna ilosc zołmerzy na. du jest spełniony i teraz
jest sprawowaniu rządów w naro.związek robotnic?v· jako •.le- mysłem, i wymalował obraz naj ci":lecle. moź.e się mierzyć:!'; ar- czas, a.by państwo znowu zosła dzie? Jestem zdania że polityce
.)Vicę".
jaskrawszemi barwami optymi mJą -1uszpanską pod wzgl~dem to ujęte w normalne i stałe for- partyjnej
przysługuje
tylko
Pomiędzy temi dwiema osho zmu, nazwał jednak
przyłem
es.,,_,
• LO my.
Widocznie na podstawie pierwsza rpla. Dlatego też wietarysowallCmi grupami, znajd\~ dyktaturę "przejściową a wan'iwoistego sposobu myślenia do rzę, że parlament może- dać rzą
ją się jeszcze drohniejsze grupv, turą".· Gdy jednak rzeczywiste / '
<;zJi do wniosku, że praca, któ- dowi jedynie wtedy swe najlepskładające się .~łów~ie ~ reszt~.k fa~ly cdsłaniaIJ: .• się jaśniej
J
rą podjął dyrektorjat, dała się sze poparcie, jeśli niema zabardawnych Durt.lI, ktorc lednakzf' dma
na
dZlen,odezw.ało
dokobać 'W ciągu parukrófkich menia po lilyczn ego, lecz ~dy
są ju~ tyiko kadrami ~hwnych wśród l~dtt ?łośne echo ~:khwy
liftU \f Ia~
się składa z wybitnych osobi·
organizacji. Istnieje jeszcze nie- tu. pomewaz lud rozum lat że \
U~ Wl
.st~ścł róinych warst\v: życia ?~
lkma garstka
republikanów, Gtrzymał nowy rząd. Naród
WKRól'CE
bhc7:nego .. kt6r~y ~!e na~ezt'h
którzy szukajq dla siebie pola s~y~ko zrozum~ał now~ sytuaII
arlył a rJ-.do. za~neJ or.g:H.llzaCjl - pohtvczdo działalności w prasie i nu CJę l był ze zmiany bardzo 7..afi
ne.l, me uznają zadnego
P}"7.V"\viecach ludowych, ac?:kolwiek dowolony.
S
-k
wódcy i w ten sposób są w ~ta·
• h
.,
-l
tanoWls o to ujawniło się nie czynić projekty wedlu" swo
znaczna
częsc.
porZUCI
Nie należy zapominać, iż każ
EMPIRE- po raz pierwszy w roku 1926. bodnego i nieskrępowaneE!o
I"'
' -d Jeł
k
k
' ka
sw 6 ol l en ., ws -ut e - sIanOWI" -a da partJa początkowo wierzyła
Podzielało J"e wówczas sporo 0. l
. l
"d 6
R
zdania, oraz w ten sam spo~ób
za.l(: ego
lC 1 przywo _c w, że dyre1dorjat wysunął
SJę na
iU
k
k"
IlU,, DAnO ficerów artyler.l"i, którzy
- prow.a· rozważać projekty cud~e. .ied. przcz
l u b tez ws -ute . zroznnllcma, pierwszy plan właśnie dla ich
dziIi szczucie J'eszcze daleJ', po'l' ł
'
l l'k
słowcm ludzie. którzy są
że w c h WIJ o )ccneJ repu) 1 a- spec.J'alneJ· korzyści.
Jednakże
nieważ byJi
niezadowoleni ze nem
.
d"
1 TJ'
w stanie, w cąłkowitej niezalpi·
nizm me na rłJe SJ~ da "J.lszpa- powoli wychodziło na jaw, że
zmiany tradycyjnego
systemu
.
.. A'd k . t-'
J I'k '
Dziś, o godz. 4 p!'. I 8,15 w.
ności. także wobec rządu, sb..
nn.
.1e na' par )1 repu)] ' an- dyrektor jat zachowywał się zu- Nieodwołalnie ostatnle przedsta- awansowania w ich broni. Za- wiać do dys[lOzycji kraju 'owo'
J;kic.i
Ostatnia jedyna
sposobność !!'raniczni czytelnicy prawie nie ce swego myślenia, i swego ' do,
'k nie należy .uważać za czvn pełnie neutralnie na terenie po- wienia.
b '
,~
m - bez znaczema.
litycznym, że przy rozdziale uo eJl,zenia wspaniałego programu. będą w stanie całkowicie ZI'OZUJutro cyrk wyjeźdża do Warszawy.
świadczenia.
Z drugiej strony istnieją licz- rzędów stosowano metody bezmieć tego konfliktu. Ma Sif~ tu
Takie jest moje przekonanie,
Ile drobniejsze grupki ZWlą.z- partyjne i sprawiedliwe, że był
do czynienia z typową sprawą
.lek
również pogląd
związku
ków katolickich. które przez pf' całkowicie świadom swej odpo.
hiszpańską, której źródła tl(wi~
wien czas czyniły wrażenie, jak wiedzialności
wobec narodu,
w dawnej przeszłości, a która patrjotycznego. Myśl ta będzie
gdyhy chciały być zaliczone do sutowo zwalczał łamanie praSALA FILHARMONJI.
.lest związana ze szczegółnem u również podstawą projektu pra
wa, który za aprobatą
króla.
czynników siły w polityc('. !'\ie wa i zajął się z głęboką i szczejęciem stann.
przedstawię
rządowi, a potem
ulega żadnej
wąt.pliwości, że rą troską odbudową kraju, cofa
"IlIbr
Jeszcze trudniej jednak hęzdohyły one poważny wpłvw. jąc się przyłeJh przed ~eregiem
W Ił
dzie czytelnikowi zagraniczne- przedłożę narodowi do aprobagdyby się były zjednoczyły; radykalnych amputacji i to w
fi
iW
MW
mu zrozumieć, że ktoś dał się ty.
Zdaję sobie z tego sprawę, ~:l
gdyż w Hiszpanji religijnie uspo interesie reformatorów.
skłonić do tego. aby z powodu
sobiony człowiek może być jeprzyjeidia de Łodzi rzeczywiście nieznacznej drob- ta radykalna nowoŚć w przyję
dynle katolikiem; leży io w tnl
nostki, rozpocząć rewo1tę wo- tych zasadach rządzenia, które
dycji, przechodzącej z ojca na
łUUZłlRKDft1łTSZY
bec rządu, chyba, że celem Jego dłużej niż od wieku panowały
syna i w naszym naronowvm ; przyjętę w Maroku, spowodowa
było stworzenie anarchji. Wie- na świecie, nie da się przeprocharakterze.
Jednakże w.ielu 'lo dla dyrekłorjatu szereg cięż1ł1ł
le tysięcy ludzi, którzy napozór wadzić bez sprzeciwu, ale wiehiszpanów jest zdania, że l"eli- kich dni. Stosunki wśród stacjo
są rozsądni i szanowni, zostaje rzę również, że nie minie pierw
gji nie należy łączyć z polityką, Jllljących w Maroku oddziałów
RAFAŁ
zatrutych przez politykę. Aby sza połowa obecnego stulecia, a
natomiast że element kato1icki hyły bardzo krytyczne. Armja
~ ~
uniknąć nieporozumień chciał- przyłączą się inne narody ,do
"winien być reprezentowany we była rozproszona małemi grup[
bym stwierdzić, że nazywa.iąc tych podstawowych zasad. na
I wszystkich
parljach. o ile nie karni po całym kraju, _straciła
tę aferę "cZysto hiszpańską", w kt6rych wybudowany został ten
hołdują one specjalnym kieruu całkowicie swobodę porusz:;mia
żadnym wypadku nie mam na system.
Wtedy nie będzie mnie JUZ
łWJll, nie dającym się pogodzić się i nie mogla być '
zebrana.
oku ' tych trudności, które dały
tyją
. z żadną formą chrystjanizmu. Gdy latem 1924 znajdowa'tem
się nam we znaki w ostatnich prawdopodobnie pośród
cych. W tern zagadnieniu, podo
\V chwili obecnej przywód~y się w podróży po północnych
Szczegóły nastąpią.
czasach.
tycIl
organizacji są cierpliwi, prowincjach kraju, gdzie byłem
Bilety już zamawiać można w
Że ktoś ma wrogi sposób my- bnie jak w mem calem dotych ·
jesni:l dawniej, i ograniczają się przedmiotem entuzjastycznych
kasie Filharmonjj.
ślenia wobec swej oje~zny lub czasowem postępowaniu.
do tegą, że, wyjaśniają swe po· hołdów, syttIacja w Maroku sta
swego narodu, da się to jedynie tem gotów pozostawić sąd najhistorii
, glądy i cele w poszczególnych la się tak "iężka, że musiałem
wYtłumaczyć pewnego ródzaju wyższemu s.ędiiemu związkach. Związki te rozwija- się tam udać w towarzystwie
atawizmem i swoistem ukształ- świata_
Poniżej przytaczamy w całej ro"ZclągłotiCi wywody
dykt-a,tora Hiszpanji, aby dać oka zję nas-z;ym Lzytelnikom zorjento·
wania się w syst-emie, któryjes~ uc:eleśuiony w osobie Primo
de Rivery. Oczywiście zbytc.czne jest zaznaczać, ze nasze po
dądy nie pokrywają się ~ Z3. plltrywaniami dyktatora. (Prz R.)
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Przemówienie min. Matuszewskiego do urzędników (Dokończenie)
nej nietylko od nas, ale pr7.ede·
wszystkiem
od tysiąca liożonych czynników międzynnroldo
wego tycia gospodarczego.
To tez
choć każdy członek
rządu winien mieć swobod~ wy
konania budżetu, stanowiące~o
podstawę pracy, za którą cm jest
odpowiedzialny, b~ę Jednak ob
serwował pilnIe konjunkturę J
akcentował ewentualnIl konlecz
DOŚĆ zmian, kt6reby wymagały
odsteostw
od przewidzian'•.'O
planu
w kierunku przykrc~o
ale niezbędnego czasem zmnlejszenia wydatków.
Brak doświadczenia w pracy
sbrboweJ, z czego zdaję : obie

ś. Ił.

sen. Bneliseh

sprawę, stwarza w mojem oso- łączone są z zakresem prac inbistem ustosunkowaniu do ad· nych
ministerstw gospodarministrowania groszem pall!;lwo ezych., lub rządu jako całości.
wym zdwojoną ostroźność. Być Nie miejsce tu zatem i nie czas
może jednak, że tam, gdzie eho m6wić o nich.
dzi o rozpoczynanie zamierz:)Równowaga budżetu, oszczęd
nych prac, pociągających lubo- noś~, przystosowanie się do rewiązania na przyszło~ć, lub o aInych moźliwogci kraju, te babezpośrednie
zaciąganie
no- I zy, o których mówiłem panom
wych zobowiązań, tam ostroz-' przed chwilą, są prawdami eleność moja będzie niekiedy po- mentarnemi.
Wiem, że trudzyteczna.
ność leży
nietyle w pojęciu
To, co powiedziałem pallom, prawd takich, ile w ich kondotyczy działalności minister- sekwentnem stosowanju.
stwa skarbu jako poborcy l adChcę panom oświadczyć, że
ministratora pieniędzy państwo wytężę całą moją energję i dewych. Inne bowiem dziedziny cyzję, której OlI nie zbraknie.
pracy ministerstwa skarbu, po- aby tej trudnej choć prostej rze

czy dok~nać. Jestem pewny, że dający trzymanie się wyłyes
panowie uczynią to samo. W nych, ustalonych
przez pro'
ten sposób uda się nam l1\01ł' Uartla I p. Czeehowlcza, nat&
osiągnąć to, co jest niewątpli- miast dziwne wr8Źenie sprawlwie wspólnym naszym ce)elu,- lo o§wladczenle. że "każdy czto
obsłnżyć dobrze i nczch.-ie pań-I nek rządu winien mice swobo.
stwo na jego odcinku IikaIbo- dę wykonywania budżetu" ł ŹfI
wym. Będę szczęśliwy, jeśli uda 1I"klerownik ministerstwa podejmi się przytem osiągnąć takj,. n~uje się pewnej pracy do spe'·
to, co jest jedynym celem oso- nienia określouych zadań w Q.
bistym jaki mam, podejmując krf'~lonym terminie".
tę pracę, osiągnąć szacunek InCo to są za okr~lonc zada'
dzi, którzy obdarzyli mnie zau- nla z przemówienia p. Matuszew
faniem,
szacunek społeczeń· skiego nie widaĆ., Prawdopodoh
,twa i szacunek panów".
nie - jak mówlouo w sferacb
'* '* '*
gospodarczych - przy Innej oW przemówIenIu tem dohre kazjł p. Matuszewski to wvia,wrażenie czynlł ustęp, zapowia ni.

I

Prasa zagraniczna o rządzie p.

;

Swiłalskiego

Dyktatura wojskowo-faszystowska. - Rozwiązanin Sejmu i nowe wybory. - Gabinet
pułkowników czystej wody. Linja włosko-węgierska w polityce zagranicznej. Koncesje na rzecz sfer gospodarczych.
BERLIN, 15 kwietnia. (Pat)
Cała

prasa berlińska komentuje utworzenie gabinetu p. Św;.
talskiego w Polsce jako zwycięstwo prądu antysejmowego
Socjalistyczny "Vorviirts" nf,l
zywa rząd ministra Świtalskie
długoletni członek P. P. S.
go rządem wojskowo - fasn'!'!marł w niedziel~ nad ranem słowskim, który nie będzie by·
w Krakowie
najmniej starał się o zdobyci"
5
:zw
oparcia w parlamencie. .kaz»·
nym wobee tego w pfzyszło§ei
na zupełną bezczynnol6.

P. Grand.

przybywa do Warszawy
k
(St G ) • l f.
ar~z. .oresp.. '. r. te e ..
DOWiadUJemy 6l(~, ~e ~r:r.yjaz~
~sokretarza. stanu wl?sklego mi,
rustra. spraw zagrarucznych p.
GTandiego wyznaczona. jest na.
25 maja..
W

Ślub córki Deley'a

odbędzie się dn. 30 b. m.
Warss. koresp. (St. Gr.) talaf.:
Ślub córki pana Devey'a odbę
dzie się dOla 30 bm., poczem padstwo Devey wydadzą wielkie przy
jęcie dla przedstawicieli społeczeń
stwa. polskiego w saJi prezydjum
rady ministrów.

Wyjazd m. ZaleskisJo
do Bukaresztu
odroczony
Wa.rsz. koresp. (St. Gr.) teler.:
Wyjazd m:nistra. Zaleskiego do
Bukaresztu, co miało nastąpić w
<.iągu maja, 'Został odroczony do
czerwca. ze względu na konferencję małej ententy, która. odbędzie
się w maju.

"VossJsche ZeJtung" charaJrtp
ryzu fe premjera Switałskiego i
trzech nowych ministrów jako
zwolennik6w ostrego kursu we.
wnętrznego. Korespondent przv
tacza również pogłoski i przypuszczenia o spodziewam~m rn~
wiązaniu s.ejmu i o nowych wv
borach, podkreślająe, te premjer Switalski posiada do§wiud·
czenie w przeprowadzaniu Wy·
borów po Jinji iyczeń gabinetu
Korespondent "BerUner T8I~
blatt'u" nazywa gabinet SwitllJ
skiego gabinetem pułkowników
czystej wody i zapowiada,
ł,,,
gabinet ten
prawdopodolmlP
rozwinie ęię w krótkim czasie w
otwartą

węgla

Waraz. koresp. (St. Gr.) telef.:
Od 15 b, m, kopalnie węgla. w
Anglji obn:żyły cenę węgla o 2

szylingi na tonnie.
Zarządzenie to posiada niezm:ern.ie doniosłe znaczenie dla
eksportu węgla. polskiego.

wojskową

Zmian, na sianowiskach

Bnglia walczy

z eksportem polSkiego

dyktaturę

Utworzenie rady finan!lowe.i j
pozostawienif'!
na stanowisku
ministra rolnictwa uważa korespondent za 7.apowiedź. fe no
wy rząd
nie ma zamiaru zrywać z konserwatystami i wielkim przemysłem i że zamierza
w ZWillzku 7. tem uprawiać dotychczasową politykę gospodar

Warm.

po mianowaniu nowego gabinetu
koresp. (St. Gr.) telef.: W min. spraw wewnętrznych hę-

DOWiadujemy się z wiarogodne
go źródła że zgodnie z zapowiedzi~
podsekretarz stanu p. Jaroszyński
wkrótce ustępuje z ministe~wa
spraw wewnętrznych i obejmie wa
lmją.ce sta.no'llL«ko dyrektora za,.
kładu ubezpiE'czeń pracowników u
mysłowych. Podsekretarzem stanll

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IOi:II:!

Kró
do

kierunku dyktatorskim, oświad
Organ narodowych liberał6w
czając, że kwest ja: jak długo da "Danzlger Neuste Nachrlchten"
się uniknąć otwartego konfliktu podając skład nowego gabinetu
między parlamentem a rządem polskiego, uwydatnia wojskowy
- zależeć będzie głównie od o· charakter kilku jego członk6w,
strożności taktycznej i cierpli- poczem oświadcza, że pozostawości sejmu. Dzienniki prawi- wienic ministra przemysłu i han
eowe, donosząc o nominacji ga- dlu Kwiatkowskiego oraz pobinetu dr. Świtalskiego,
da ią wierzenie przewodnictwa w ra·
swym depeszom tytuły: "Gabi- dzie finansowej b. ministrowi
net silnej ręki w Polsce" albo Czechowiczowi jest koneesJą o"Gabinet bojowy".
Wszy.,tkie becnego systemu w Polsce na
prawie dzienniki
prawico" e rzecz k6ł gospodarczych. Skład
przytaczają komentarze "Gaze· nowego gabinetu jest dowodem
ty Warszawskiej", charakł('ry- pełnego zwycięstwa pułkowni
zu.iące obecny gabinet jako 0- ków, którzy dotąd pracowali za
statnią stawkę
obozu Pllsud- kulisam" obecnie jednak post(!
skiego.
nowiU
wywrzeć
decydujący
GDANSK, 15 Jiwietnia.(Pat.) wpływ na działalność rZ[jdu".
Tutejsza prasa zaopatruje donie
"Danzłger Volksstimmc", 01'sienie o utworzeniu nowego ga- gan socjaldemokratów widzi w
Ak!acuatler Pr!Jsłor, min. pracy binetu w Polsce d.łuższemi ko- składzie gabinetu dowód pełnE
i op. sp.
mentarzami.
go zwycięstwa grupy pułkowni
"Danzłger Ztg.", organ
nie- k6w i zerwania z parlamentf'c~ W polityce zagranicznej za mieckich )jberał~w, uważ~, te ryzmem.
powiada kores.pondent, w związ właściwą se~sacJą. w no"!ym
PARYż, 15 Kwietnia. (Pat.)"ku z nominar.ją posła Matuszew s~ładzłe gabmetu Jes~ nomtnaskiego,
wzmocnienie się linji ~ja •pułk; Mat?sze~sklego. Wra Większość dziennik6w drukuje.
włosko - węgierskiej w poliły- zeme tej nomtnaCJI zostało zł~ in extenso komunikat PA1"a w
ce polskiej.
godzone . do I?ewnego stopnIa sprawie nominacJi nowego gabi
przez to, ze objął on ten urząd netu. W "La Victoire" Georges
Centrowa "Germania" spo- tylko prowizorycznie. Prem,ier Bienaime podkreśla szybką i
d7.iewa się po nowym gabinccjp Switalski oraz trzej pułkownicy świetną karJerę prem.iera Świ
zaostrzenia kursu rządowego i zamianowani ministrami, ucho- talskiego, kt6ry po zaledwie 10
charakteryzuje pułkownika Ma dzą za zwolenników silnego we miesięcznem piastowaniu teki
tuszewskiego
z nieprzyjazną wnętrzno - politycznego kursu ministerjaJnel zostaje prezesQTl1
ironją, jako ministra finansów, przeciwko parlamentowi. Dzien gabinetu. Dziennik zaznacza, że
który kwalifikacje w tym kip- nik wyrafa przypuszczenie, że marszałek Piłsudski lubi otarunku zdobył sobie widocznie, w kr6tszY,Dl lub dłuższym cza- czać się ludźmi młodymi i enerjako oficer linjowy. Korespon- sie seJm polski zostanie rozwią gicznymi, kt6rych rozwoju tadent zapowiada... równiO! zao- zany i fe zostaną rozpisane no- lent6w był świadkiem i na wicr
strzenie się kursu rządowego w we wybory.
nośćś kt6rych może lkl!!yc.

OWił

Nar;ft

marszałka Piłsudskiego
,'polska Zbrojna" donosi:
Pan marszałek w depeszy wy.
Królowa Rumunji Marja., bawią. słanej w odpowiedzi dziękuje króea obecnie w Hiszpanji depeszą z lowej za pamię6 o 8obie, stwierdno 12 b. l'l. podp:saną przez swe <łza, że stan jego zdrowia wybitgo mar3zalka. dworu zapytywała nie się poprawił i ze przeb:eg reo stan zdrowia. p. marszałka. Pił- konwale~i jest supełnie po_
audakiego.
myślnJ'.

Ostre wielkie
w,stąpienie Dras,
poruszenie w S. H. S.

wywołało

BIALOGROD, 16. 4. AW. Silna
(hie p. ·pulk. Pieracki.
wrażenie wywołało w tutejszych
Wakujące po objęciu przez pułk. kołach politycznych ostre wystąr
Boemera. teki poczt i telegrafów pienie szeregu organów prasy wło
stanowiilka mają być w najbl!ż- ski ej przeciwko Jugosławji.
szych dniach ob6adzone. Narazie
Ton pLC\m włoskich jest tak nastanowisko szefa wydziału woj- pastliwy, iż cały korpus dyploma~kowego w ministerstwie przemy- tyczny, akredytowany w Białogro
sIu i handlu objął major KandeL dzie, zwrócił się dziś przed połud-

był tylko oczywiście, poseł wloc;ki

był t~]ko, oczwiśde, poseł włoski.

W godzinach popołudniowych
dr. Kumanudi zaprosił do sieb;e
posła włoskiego w BiałogTodzit1,
konferując z nim przeszło godzin~.
Około godziny 6-ej po poł. ro:~poczęło się posiedzenie rady ministrów, które trwa.ło do poznego
Do obsadzenia pozostają jeszczu niem do zastępcy ministra ~praw wieczora. Rezultatu obrad nic 01(1)
preze!!ura rady ,,Polminu" i preze- zagranicznych, dr. Kumanudiego, r.zono.
~ura syndykatu naftowego.
J..e
W ministerstwie oświecenia pod
O
eekretarjat stanu nie będzie obsa
LONDYN, 16. 4. ATE. Z Wa- że, niszcząc szereg domó" ":zcreg
dzony, tak samo jak stanowisko ~zyngtonu donoszą, te motorówki ~trzałów padło na plażf; "łTilllej
dyrektora departamentu ogólne- amerykańskiej polIcji ścigające miejscowośó ką.pielowej Miami
go.
okręty i łodzie przemytników alko wywołując popłoch wśród licznych
Pogłoskom o ~mianach w mim- holu zmuszone zostały do oddania kuraCjuszy, składających się pn.
sterstwie skarbu na st.'tnowisku [szeregu salw z armat. WSkUtek] ważnie ze zna.n~-eh miljoner:
podsekretarza. stanu Irwałtownie złego nastawienia. celownika. u amerykańskich
wczoraj zaprze<.;za.no.
dział, strzały padały na, wybrze-
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rCel, Izakres ustawy i program budowany
Da pierwsze

dziesięciolecie

,Ciąg

dalszy).

Podwyiszenie przestaje być sto
.'owa.ne z chwilą,
gdy stawka osiągnie wysokość
30 proc. pl'zewojennego czyns:tu dla mieszkań jednoizbowych, 40 proc. -- dla mieszkań
d~'uizbowych, 60 proc. dla mi.!
s'1kań trzy
i cztcroilhowycb,
i\)(l proc. ~ dla miesl'luui pię
elłl i sześcloi"bt!wydl. 2110 proc.
.- dla mies'l,kań -: i ~ - j7.bov'~cb, 300 p1"Qc. - - dla h if'szkań p01UU! 8 izb.
Mieszkania niczdatne do _lży t
tu i przeludniol1e, wt;. 'H·1..'czenia kompdpntnych ",'ład? mjej
. . kjch. są całkowicit' z ''I', ,i mone
od niniejszego podatku; m1eszkania pozbawione .nujni~zbt1dniejszych urządzetl hY~Jt!lIlcl.
nych opłacają podatek ulgvwy
'" wysokości połowy sławki
normalnej.
Rezrobotni,
zarejestrowani
.iako tacy przez państ 'owe urzędy
pośrednictwa pracy, w
c-łągu okresu przynajmnle.i jed
nego miesiąca są zwolnieni od
opiaty wyrówt1nwczego poda tlm Dlieszkanlowego · za odpowiedni okres czasu.
Art. 9. Z dnłem ogł~zenłą
.tntejszej ustawy wstrzymuje
ł~"
dalsze podwy:Ud komorne~!(, dl:! mitlszk8~ jedno ł dwułlE~
howyeb, przewidziane ustawą
, dnia 11 kwietnia .1924 roku fł
IH ""oDie lokatorów.
,\rL 10. Wymiar l pobór wyr : "Yl'g wczego podatku mieszka
1'iowego naeży do wła.dz gminl'vl~h
i jest wykonywany
110
h'ell samych zasadach, co i pol ....'r podatku od łokali,. okrcśio
, ," w lista wie z duia 2 sierpJlI;t
I q~tl roku
IDr.. U. ' nr. 94 nO:<t .

krótszy od 1 roku o 50 proc.;
przez czas od jednebo do 2 lat
o 40 proc.; przez czas od 2 do
4 lat - n 30 proc.: przez czas
'lO 4 do 7 Jat o 20 proc.; przez
czas od 7 do 10 lat o 10 proc.
Art. 12. Płatnikiem podatku
od przyJ"ostu wartości jest zhyw
ca nieruchomości, który winien
na zl'lbezpieczenie zaplaty podatku złożyć notarjuszowi przy
sp()rządzeniu
aktu przejścia
orawa własności, bądź pisarzowi hipotecznemu przy ujawnie-.
niu aktu, sporządzonego zagranicą lub u notarjusza mają~ego
c;iedzibę poza danem miastem ,
kaucję w wysokości 10 proc. ry
czałtowej sumy szacunkowej.
Po ustaleniu sumy podatku
pr7('wyżka kaucji podatku bęozip 7wrócona zbywcy. Za braku iacą zaś kwotę odpowiada
soJidarnip. sDr7.edający i kUPllUlcv
Art. 13. Przedłuż a się moc 0bowiązującą przepisów
pre:ly'
dcnta Rzeczypospolitej 7. d.t:tja

17 czerwca 1924 roku (Dz. U.
przy obdłużeniu 70 - 80 pro tensywny niż pozwala na to za.
R. P. nr. 51 poz. 523) i ustawy - 16 proc.,
twierdzony plan zabudowy.
z dnia l kwietnia 1925 1'. (Dz. przy obdłużeniu powyżej 80 pr.
Art. 15. Za podstawę wyroia
U. R. P. nr. 43 poz. 296) o wy- - 17 proc
ru podatku od placów budowla
miarze i poborze paiistwowego
Całkowity wpływ tego podat- nych zostaje nrzyjęta Jego warpodatku od nieruchomości na Iku będzie przekazywany
od tość szacunkowa nie niższa od
okres od 1 stycznia 1930 ro1<\1 dnia 1 stycznia 1930 roku do podanej przez włm~cieiela w de
do 31 grudnia 1939 roku z tern, I Społecznego Funduszu
Miesz- klaracji płatuiczej ceuy sprzeże zasadnic1.a stawka tpgo 1)0- ' kaniowego.
dażne.l placu.
datku podnosi się do 10 plOt'
Art. 14. PaJ1stwowy podatek
Nadaje się prawo
gminon
dla nieruchomości, których hi- od placów budowlanych, prze- miejskim i Skarbowi Państwa
poteczne obdłużenie przedwo- widziany wart. art. 24 i 25 przymusowego odkupu placów
jenne wynosiło mniej, niż 20 Rozp. Prez. Rzplitej z dnia 22 budowlanych od ich wllłścicieli
proc. wartości. Za knżdc 10 pl'. kwietnia 1927 roku o rozbudo, po cenie podanej w deklaracji
lub część dziesięciu procent wie miast wymierzany b~~' patniczej: a) bądź na cele budowiększcl!o obdłużenia przedwn- na zasadach następujących:
wnictwa mieszkaniowego, przeJennego stawka podatku podPodstnwowa stopa wymianl I widzianego niniejszą ustawą, b)
nosi się o 1 proc. i 'wynosi:
tego podatku
podnosi się do bądź na inne cele użytecznośr1
przv obdłużeniu 20 - 30 pr 133 proc. wartości szacunkowej publicznej, c) bądź w razie wy.
- 11 proc"
placów budowlanych.
rażenia przez właściciela chęci
przy obdłużeniu 30 - 40 pl
Za plac budowlany w rOZ11- sprzedaży.
-- 12 proc.,
mieniu niniejszej ustawy uwaArt. 16. Począwszy od roku
przy obdłużeniu 40 - 50 Pl żany będzie każdy plac polożo- budżetowego 1930/:U w budże
- 13 proc.,
ny w granicach miasta i niua-Icie Państwa hędzie preIiminoprzy obdłużeniu 50 - 60 pr. budowany.
Iwana Tok rocznie kwota conaj·
14 proc..
Za plac niedostateeznie zabu mniej 50 milj. złotych na zasiprzy obdłużeniu 60 - 70 nr. dowany - plac,
którego spo- lenie Społecznego
Funduszu
- 15 proc.,
sób zabudowania jest mniej in~ l Mieszkaniowego.
(D.c.n.)
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minimum 6 kI.

o.w at 'bedq

CH

szkoły średniej

(O

do skró(onia

. Niedawno donosiliśmy o służ \ mianowa'~ia
po~poru.cznikjem ' niego ~imnazjach ~ańs~wowyC?
ble poborowych z cenzusem 6 \rezerwy Jest ukonczeme szkoły Egza,m1Dy odbywają SIę cona]klas szkoły średniej. Według u- podchorążych. A więc osoby z rtmiej dwa razy do roku.
Do
stawy o powszechnym obowiąz- wykształceniem szkolnem 6-kIa egzaminu może być dopuszczoku wojskowym poborowi i 0- sowem , mogą ale nie muszą być oy, tylko faki kandydat, ~óry
chotnicy, którzy ukończyli co- powołane do podchorążówki i w chwili rozpoczęcia egzaminu
najmniej 6 klas ogólnokształcą- przez to
do odbycia terminu ma conajmniej 16 lat.
:':10),
'
.
Od' d
.
Instmkcję w sprawie :s.:o!<o - cej szkoły średniej, państwowcj skróconego . . Dotąd takle rozpoopuszczemu o egzam1Du
wania ulg i zwolnicJl od łc~!O lub prywatn ej
posiada j ą cych rządzenie nie ukazało si~. Uka- decyduje przewodniczący komipodatku wyda zarząd .,poł! ·.",- prawa szkół pail stwowych mo- zanie się jego zależy oczywgcic sji, któ1'~7 może zwolnić kand)'·
nego funduszu mieszkani,)wp g~l być powolani do skróeonej od ilości wolnych micjsc
w data od egzaminu z niektórych
(!r>
c7.~' nn ej służby wojsl.;O\V<'j. Cz a s . zkoła ch podchorążych. Na rów przedmiotów, na podstawie zaArt. 11. Zostaje v'(Jl'Owad:w· trwania takicJ' s łurby skróconej m.
' posla
. da]ąceml
'
. ł ączonyc J1
l
d'"
e
z oso b
ann
<10 po ama sWla ny l d niem ogłoszenia ninicl\r:ej ustawy podatek od On.VlO ustali rozporządzeni e ministra świadectwa z ukoiiczenia 6 klas dectw szkolnych. Egzamin spe~tłJ wartości
nipruchoUleJ, pn- spraw wo jskowych. Czas takiej szkoły średniej ogólno - kształ- cjalny obejmuje: egzaminy piśłożonej w obr~bie miast i po- służby ni more jednak przekra c ącej' są traktowani ci, którzy mienne z języka polskiego, wybicuny
przy
przenie riCIlm czać 15 miesi~cy. Osoby, które złożyli egzamin specjalny odpo pracowanie na temat zaczerpplaw wfasności do całej meru w czasie oob\.·wania skróco nej wiadający conajml1lcj
. 6 l.lasom męty
.
z Ie k tury po Is k'lej,. l u b 0(hOmOŚCl, jako też i do Je.le/o.;'
';r.j na r.asadacb określonych w stużby wojskowej nie uzyskały paristwowej
szkoly średniej 0- gólnej, matematyki, dwa zadaspecjalnym statucie. kt6rv ,l/Zło warunków mianowania podpo- gól no-kształcącej. Komisje egza nia: jedno z algebry, drugie z
si minister skarbu.
ruczniki em rezer'IVY odbywają minacyjne ustanawia kurator 0 - gcometrji. Z języka obcego no.Podat~k od 'przyrost.b Warh)" ,' służbę przez nieskrócony okres kręgu szkolnego.
potrzebne) wożvtne~o wypracowanie w za4c1 będzlł:! ,pobmranv 'Wjl. D'urm
"
'
'. '
.
.
.
czasu.
"~al:unki~!m lIzv. skania liczbie prz,.' oznaczonych przez kresie materjału,
wskazanego
następUJącXcb~
"
. , , •.
. przy przyro~cie pOllad ;) pr: l,
w zał~czonym
do regulaminu
d(l 10 proc. - le) proc. orf::,\,YOprogramie egzaminacyjnym. EIłu.
gzamin z rynku. Egzaminy ustprzy przyroście pona'd 10 nr
la
ne obejmują: religję, język poJ do 20 proe. 12 proc .. pn yski, język obcy nowożytny, hi-

służbg

c:łostate~zną z jednego przedIillo
tu, a me wykazał w tym przedmiocie zupełnego braku wiadomości i z innych przedmiotów
otrzymał conajmniej dwie oeeny dobre komisja może uznać
ogólny wynik egzaminu za dostateczny. Niedostateczna oeena z języka polskiego decyduje
o o gólnym .1iedostatecznym wy
niku egzaminu. Świadectwo ze
złożenia egzaminu, nie daje prawa w~tępu do klas'" VII szkoh.'
J
średniej,
ani żadnych uprawnień prócz prawa do skróconej
służby wojskowej. (p}
a _

~utynowany ~liennikan

zdolny, w sile wieku, świetnie
obeznany z całokształtem prac
redakcyjnych, ' dobry redaktor,
publicysta z dn. 1 czerwca
zmieni posadę. Chętnie reflektu'
je na samodzielne stanowisko
któremś z p~sm prowincjo·
nalnych.
Ofertv: Redakcja ~Głosu PoTostu,
•
••
d
.
rannego".
Łódź, Piotrkowska
, .
i wystarczy do podroży zagraniczneJ, urzą zoneJ storjl) wraz z nauką o Polsce
101. ~Dziennikarzowi".
72-3
, -P,:zy przyroscle ponad :m f'r I"
d
.
b
Ż
I
P
I
k"
'ł
.
f'
dlt ;)0 proc. _ 1!J proc, pr,.. ,_ . przez państwowe prze SIę • " eg uga
o S a' wspo czesne], geogra Ję, przyrosiu
rodoznawstwó, fizykę i matema ••••••••••••••••••••••••
•
.1
,
P.P.
"Żegluga Polska" prosi 18 lipca i trwać będzie do dni.a t"ke..
Do egzaminu nie moga I
Dr. med.
pr7.Y przyro Ś cle pouau 50 i,r I
•
"
d' k' . '131 r
b
J
do 100 proc __ o 20 proc. PI/v, lna,s o zaznab?zeme: z~ł dZIP. dl .J;~'
Ipca l: .
. '
-być dopuszczeni,
kandydaci .
•
t'oshl.
:, USI. l nyln za. l
legom,
" a ze un
Calkowtł" koszt teJ 12-dmod
t
J
któ
y
otrzymali
z
więk s zości
•
~ •
, s k le wyraZl>y swą zgo ę na o, wej podróży wynosi przecłetnie
" .
przy
przyr.osclC
ponad
100
1
polsk';
ch pr'zy 10
I .k ·O ł4) 700 Z ł •
ocen"
niedo- Spec)'alista chorób skórnyc~
1"," dla u-vc;"'''7ck
., d ?OO·
ej "
'
~ J , ..... ~
•
• . ,
v' ł'"
IczaJac W t O prac plsITIlenn\Tch
.
J
•
,r· , O p~. -~- _5 proc. prz't" , bywających do Danji na s. s. ' prz-eiazd całkowite utrzy' manie stateczne. lub w dwuch wypra- wenerycznych i mot'zoplciowych
ros t li,
: Gd
. "
t
.
, b
. .1
,
, I
leczenie światłem, badanie kn,;
l
yma , wys ar~zaJąGym . . ę- wycieczki lądowe, nalliwki ił.p. cowaniach wykazali rażącą niel' wyd~, l'elin
przy prżyróście ))00<\.(1 ~O() dzie zbiorowy paszport zagra'
,.
.
.. .
"
proc, do 300 PI"OC, __ :30 prflc. niczn" .
.
A ',,:ięc wycieczka ta jest ta!'i- ~doln.os~. względm.e l~le zaczęl~
Andrzeja 5, telef. 59-40.
llrzyrostu .
: ' .
,
' szą, mż pobyŁ w tym samym Ich plsac, lub takąz meudolnośc
Przyjmuje od 8--10 i od 5--9 wiecL
•
A
zatem,
aby
wyJcchac
do
czasie w iaki ~m polskicm lIzdro wykazali w wypracowaniu z J'ęw niedziele i święta. od 9-1.
przy przyro Ś Cl e ponad 300 Danji na 10- dniową wyciec:lkę wisku. . .
Oddzielna. J)OC$eka.lnia dla. pań
proc. do 500 proc. - 40 proc. wystarczy mieć zwykły krajozyka polskiego. Kandydat zdał
przyrostu,
wy dowód osobis~y .
~zczegółowych informacji ~- egzamin jeżeli ogólny wynik e
>i
'" 'Iti' ' ąQ~~9QQ~.
pr:r.y przyroście ponad 500 .
....
.
dZlelają P.P. "Żegluga Polska, gzaminu jest conajmniej dosta
llł Ił
5.0 pro. c. przyrostp..
NIewąt.ph.wle, IZ to p.owazne I\VydzI'ał Pasażerski,
Międzyna- tecz:. ny, t. j. jeżeli ze wszystkich •
01llll1tR.WlJ••
.
ObI
. I(:Z011a . na ,!?O,d sta,wJe . po- .... d ogo d n~em: , os~czę,d zam ce d ~ 'rodowe T-wo Wagonrw Sypialspecjalista chorób 4SZU, nosa,
wyzslYcI.\ 110n;n kwota podatko-, zo kos.ztow 1 zablegow,. znehęc! nych , ,Polskie, U'i;ur:o
Podróży prz~dmiótów zdając, otrzymał
gardła i płuc
q
będZIe .zwIększona dla nie-I ~zerokle k~.ła do odbyCIa podro "Orbis" i Pierwsze Polsko Tow. oceny nie niższe od dostatecz- Konsfantynowska 9, feL Z7-91
ruchomośoI, należących do jed zy do Dan]l.
Kąpieli Morskich, Warszawa. nych.
Przy:imu;e od 12-2 i od 5-7,
npgo wła~eirip.lll
one7 ("711S
P0drńż ta r07.poc7.nlP się dn .
Gdy kandydat ma ocenę nie

W.

Z

WÓ

O ob Si,

w

I5

,.

I'

Niewiais

I"

Dr med

I

a

WIJ,,"

'!r.

om

17.IY.
(" ,-,r' rnr: \ ',:''''- ·- 1928_
------------------------------------------------------------------------. ~ ~~~~,~==~~==~~----------------------~~~---~--------------

FELJETON
...................

K

Oi. ta wiDsna!
,,P:m" na

24

godzin

zwyciężył.

l'Iaeisirai ID. lOdzi

On, który nie bacząc na nic i na

WBiląpil ~{ł ,1tyi~.a~~~ ]~!iZ ~iu, ii'@j~w,ód~~ieeo

samorządu
pozwalają
nikogo, stale i uparcie, z całą mlo
tlzieńczą wiarą w lepszą. przyszpalących
łagodzenie
łość, przepowiadał b:ednym
zmar
2:nkt~m ludziom nadej~cie ,królew
\V związku z wydanemi
0- : mości, po zatwierdzeniu uchwa ~ instalacją wodociągową,
kana-, wybrukowania około 15? klm.
ny WIOsny, on, który Juk ow Ko~ I~statnio w sprawach inwestycji ły rady miejskiej l/rzez władzelizacyjną, elektryczną, wyniesie ulic. Uzyskanie na ten cel odpo
szalek
. . k'
k'}'k
. . t er Ina d zorcze, pOWIę
. k
'
.
• h sum zar 6 wno z d ' .c h 'o
.
, - Opałek
. , krasnoludek
• .z baj mleJs
-IC h 0'0
ni anu. mllllS
szaJąca
wp ły- Io k o ło zło t yc h 13 .000 .00)
f . - . J_1• włednic
kI, me
bOJąc
inę
mrozu,
l
zJmll<l
h
I
.
ł
h
'
00
000
I
.
.
,
.
k
.
"'I
l"
, . . stwa spraw wewnętrznyc , ma- I wy mJasta o z otyc 3.6 .
,cząc SIę z mepomyslną kouJun
dow własnych, .
Jak z.
pOlrcze k-,
poszeu szu ~ac WIOsny po SWler.w I
I
ó" Pim pOGzciwy, b:eduy a lekce Igish'at łódzki przesiał Ul'zędowi przeznaczona zosł,tła przez ma- turą gospodarczą, magistrat za- jest prawie niemożliwe, zv;łaszwa.żony wre8zcie ją odnal~zł.
wO.łewódzkiemu następuj~lce da ,gistrat na kontynuowanie \'"b6t Imierza wykotlczyć W tym roku eza, że na wykonanie robót 0~ade~zła wiosna.
ne, dotyczące zamierzeil inwe- kanalizacyjnydl.
tylko dwa kompleksy, t. j.
8 mawianych
w okresie lat 10,
ł d
k'
!>Łycyjnvch magistratu m. Łodzi
Przy przeznaczaniu na kana· kamienic. o 420 mleszkanim'h, przy
uwzgI~dlJieniu kos7t6w
·
h k'
P fi k aJą·
z u lem Dl o e pą -l na. .
~
...
'
w '
•
drzewach i krzewach przydroż- l mezbędnych na ten cel poiy- h~acJ<! roczm.c zł. ~.OOO . (I~O
kosztem około zł. a.OOO.OOO.-,. konscrwacji ~li(', .~.otr:eblil':' JCs~
nych, łapią. "ię z w!ol'>ennym roz- czek.
pIerwszą serJę ,.cbol moznaby
Biorąc pod uwagę katastro- kwota zł. 17a m,IIJOnow, rzy])
mac.hem. za t~i~te reum~tyzll1em
Kosztorys pierwszej serji rO-I~y~O wykonezyć w I'oku 1932 i I fałny stan stosunków mieszka- zł. 17.500.000 rocznie.
nogI, dZ13,dkoWle i babullle, krzy- bót kanalizacji,
obejmującej , JUZ w tym samym rokll \VpsY- niowych w Łodzi, dający
sic~
\fiasto ł,ódź nie jPsl j'·dnaj{
cą w niebogłosy maleństwa od- śródmieście, wynosi zł. 55 mil- wy roczne z kanalizacji. wyn o • najdotkliwiej odczuwać'
I-.Iasic w możności
w roku hil'iący.m
stawione od piersi, podczas gdy jon6w.
siłyby 5 miljonów Zi0tyd).
robotniczej, _ magislrat prosi \yobec ogromu irrnych potrzeb,
ich piastunki
D otyc h czas
J d owano
on
"
'
r
l
w (. ata. całuja
Ś . ' sie~ wiosennie
, .
wy)U
vVOb
ec tego,
IZ decyduJą:'.vm o wYJednalllC naraZIe na ('eJ tcn przcznaczyc
na napra
s , ckIhl opcaml.
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ra<losmc<2
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k
h
.
ta
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m. ana OW, osztem mot\'wem
w !opraWIe lladam:. I QOZVl'z!n z un ,uszow bU( owa· nyl' 1 ru ·ow WIę szvc Sl,m, ~l
p:sW. ę l C'Le ~aJą.ce
mate
.
ł
2"
000
ł
8'
6
'1"
k
.
~ B• G
r' .
I
l k
b'
,
Z. iJ.
W tem: Z.
l P ł mI J. Ja najszybszego tempa rtIDO' "llych
J. I\r. w wy<iok~sn ('0- ponlCwaz 1'0 )oty przy za lI'U '(l. 'd.es~ło ~rą.hlą.sa.m~chOdY: prtze- ,\,\"ydał magistrat z fundusz6w tom kanalizacyjnym jesf moźli naimniej 5 milionów zł01y(·h.
waniu ulic sn .ściśle ZWlqZ1łpe ;>;
Jez zalą Ulec cą.ty WlOsenme s rą . . ' •.
.
I
.. .
bionych przechodniów.
własnych.
'\VIC wczesne .osl~?nH~cle
~V}H~.·,.
Prt>l-iminowaIlH na r. 192n , ~~,j z:1t~mll\1cmel11
bez.rO~(;tl1y(:f~,
Wszyscy ~mieją . ię do siebie i
\V budżecie na rok 192!) - 30 w6w. z kan~hzac.J~, - mal!lsttał l suma zł. 2.0S0.000.na nowl' ,magIstrat zmuszony Jes. prOSte,
mó"ią. miłe rzeczy. wszy:cy pełni I przewidziano na l[al1alizacj~ tył ~roSl.O wyJedname miastu. po~ ' bruki jest nikłq \\o)('c złego stn lz~\·ł.asz('zn .~v tym roku , o wydat
radości, wesela i nadzi0i.
ko zL 4.500.000.- jednakowoż ,ZYCZkI na. ~udowę ka~mhza~11 1 nu bruków i chodnik!)w tćd1.- nIC.l~zą,. ~m: t1ot~chcl'a~ :){'~oc.
Nawet konduktorllY w traw ',l. magistrat w czasie przy gotowa w wYSOkOSCI złotych 4.aOO.OUu. dch. 'Vprawdzic
w blldżecif" .". blez!.łcym roku na za.trud ,jach, nawet sałaciarze i szoferzy ' nia preliminarza mial na wzglę I Koszt budowy domów minsL - zwyczajnym przpwidujc ~'JC: 11" . łcnlC bC'zl'Ohotnych nrH~lstr~l1
nie wymyślają. swym kliia'ltom, Idzie możliwość osiągnięcia na kalnych na Polesiu Konstanty· konwersację ic.h około miljona przeznaczył zł. 1.107.061; k :volecz radośnie uśmiechnięci prawią cel powyższy pożyczki zagra· nowskiem w sll\n~e surowym~, ;r.lotych, - lo jednak SUIlI:! ta ta powyższa jest zbyt mała. by
im du ery, smaląc z galanterją. do Inicznej.
Również i podwyżka kamienic o 917 lllieszk:ll1lach zaspakaja tylko nieznacznq można h~'ło przpprowadzić skuladniejlOzych pa.eo.ażer0k juchtowe dodatku komunalnego do pań- wyniósł zł. ok. 9.000.000.--, ;_aś \CZ~ŚĆ potrzeb w tej dzicu/inic. jt('CZlll1 w3łk~ z bezl'obocielll, na
(:b ol ewki.
stwowego podatku od nierucbo !koszt wykończenia ich łącznie z Obecnie
poz\)stało jeszcz':! do terenic miasta, kt6re liczy w
chwili obecnej 18.000 beZ1'obot·
Wiosenne słonko w tryumfalnym poehodzie wszystkich wprzęnycb.
do w swój rydwan, kdąe zapo.
Poza tem om6wiona w nle-

Skromne fundusze
najbardziej

nie
miastu na samodzielne sfiQansowanie
potrzeb inwestycyjnych, oraz na skuteczne
bezrobocia
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Jak ueznio ie J-ad~ do szkol"

snacznyeh i drugi).

rzędnyeh klopotae.h i tro~kuh.
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morjale jest sprawa budowy .ia
sterylizacyjno - utyliz~·
cyjnego oraz cegielni mechanicznej, kos:I!torys budowy których wynosi zł. :iOO tys. i 1.600
tys.

kładu

..

Wiosna.?1 Włosna?! WIosna?! śpiewa.ją słowiki w miłosnym, upo
jp.n!n ziadane pnez koty.

Ta.lt wios'M - powiada. Pim w
!'aehwyeeniu, piszą.e dla wszelkiej
pewności: iuno temperatura. zmien
na" częściowe pneja~n!enie, wia·
try północno-wschodnie.
Słysząc to lFszystko wiosna. udekła i zrobiło się zimno.

W końcu magistrat zaznacza,
na cele budowlane niezbE:nne
są komitetowi rozbudowv naste
pujące kredyty:
na wykończenie budowli, fl'
nansowanych przez państ\Vow~
fundusz budowlany zł. 2300000
na wykOl'lczenif' budowli pro~~;n
dzon)'ch przy pomocy właslly~h
funduszów Bank Gosp. Krajow
zł. 5;~5.()O().
..
Jes-t to tylko bardzo drobna
cz~~(~
nmy ogólnej, potrzebnej
na usnJlit~cif' braku mies.kaQ w
Łodzi.
n wynosząecJ wf)dtu1-l
przeprowadzonych
prżcz wła·
dze miejskie obhr.'zcó - z!. 61.0
mil,ionów.. (M I
iż

Dokt6r

WOłaKOWYSKI

CEGIELNIANA 25,
TEL. 28-87
Specjallata chor6b sk6rnych
I wenerycznych
LECZENIE SWIATLEM

iJampą kwarcową)
!:ładanie krwI i wydzIelin.
Przyjmuje od 8-10 r. 12-2 i 4-8 pp.
v: niedziele i święta. od 9-1.
Dla pań od 4 do 5 po poło
10
odd:.:ielna poctekaJnia.

I·' .

I

•

Rysunek JalOia

,PA

K., ucznia II kI. jednej z

"

PIOTRKOWSKA 108.

Dziś

Film o grzechu

1

o kobiecie.

Henru (Jeoree

łódzkich szkół 8rednich

a

••

i dni naslepnrc

,,
•

CEGIELNIANA 34.
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Fascynująca akcja dramatu pożądań rozgrywa się w zakazanym porcie potępieńców

który kreacją SWIl w
tym filmie prześciga

Albert Sleinriick
JaDDinl!la i

łeicba.

kobieta
l'Iarja Paudler stuprocentowa
ulubienica
Łodt:i!

17.IV. -

WIAD~M~~[I

z

powrócił

obiął urzę

naezelnik
publicznego p. Jerzy Adelsztajn.
wydzia:łu bezpieczeństwa

Robotnicy sezoRowi
pOdpisali umowę
z magistratem
Wczoraj w prezydjum magi. &tratu
odbyła się
ostateczna
konferencja z przedstawicielami związków zawodowych, w
rezultacie której nastąpiło podpisanie umowy zbiorowej co do
warunków pracy i płacy robotników sezonowy.ch w bież. roku. Umowę podpisali z ramienia magistratu m. Łodzi prezydent Ziemięcki i wiceprezydent
RapaIski.
Umowa przewiduje
dotychczasowe stawki płac i
sŁala dotychczasowy tryb przyjmowania do pracy, za pośrednictwem
związków zawodowych i pallstwowego urzędu pośrednictwa pracy.
Poza podpisaniem umowy ustalono, że pierwszeństwo przy
przyjmowaniu do pracy przysługiwać będzie
bezrobotnym,
posiadajr[cym
na utrzymaniu
liczną rodzinę,
oraz robotnikom wykwalifikowanym.

u-

Kontrola
cenników
h t I h
W

!l e a~ ,resłauraeJach I sklepach

Urząd woj)ewód zki otrzymał z

ministerstwa. spraw
wewnętrznych zarządzenie, w sprawie roztoczenia spe<.·jalnej kontroli nad
cennikami w hotelach, restaura.rjach i sklepach, co ma znaczenie
Rpecjalne dla. zwiedzają.cych mia.sto turystów.
Ponieważ obecnie spodziewany
jest napływ cudzoziemców w zwią
zku z wystawą poznańską i 8ezonem letnim, władze zwraca,ć będą
uWH,g1, by turyści pładli wszędz ie walutą krajową co uchroni
(b)
icb od wyzysku.

być bądź co b~ż ca.łoŚć zgłOliZ')'
Dych wystaw, bądź tylko lt3dno
nie ~omitetu organizacyjnego kon okno poszt:zególnej firmy.
.
Wystawa powinna scharakterykursu wystaw sklepowych z inicja,tywy Towa.rzystwa. Przyjaciół 7.ows,Ć przedmiot handlu danej firWytwórt:zości Krajowej pod pru'.lIty, przyezem winlla być urządzowodniotwem p. prezesa. Fiedler.<t. na. wyłącznie przy pomoey produ.k
Dotychczas zgłosiły ufundowa-- tów wytwórczości krajowej. Przy
nie nagród następujące orga·Dl'Zl!t- oceme wystawy de<."ydowa,ć ~dzie
ej') gospoda.rcze i firmy:
jej wa.rtoŚć zarówno :t punktu wio
Izba Przemyslowo-Handlow:t w dzenia ogólno-artystycznego, jak
Lodzi, Związek Przemysłu -.vl'ók. i estetyczno-reklamowego, przy
w Państwie Polskiem, Stowa.rr.y- uwzględnieniu w każdym wypadszenie Kupców m. Łodzi, ~tow. ku warunków, jakiemi rozporzą.Polski~h Kupców i Prrem. Chrz. dza firma, biorą.ca udział w konStowarzyszenie Kupców Detalis- kursie.
tów (piotrkowska 69), Fr. Puls,
4. Firmy~ pragnące wziąć udział
Sp. Akc. Warszawa, Zielona 11, w konkursie, podpisują odpowied,.Elida" sp. z ogr. odp. Warszawa, nie zgłoszenie.
.
Nowy Świat 1. Bruno Bucllholz l
5. ' Opłata. za udział w konkursie
Ska, Łódź, Piotrkowska 80.
wynosi: a) od poszczegOlnego skle
W _dniach najbliższych oczekiwa pl1 II-ej kategorji" po 20 zł. b) od
ne są fllTlU~cje. nagród od władz sklepów III-ej kategorji handl. po
centralny<.h:
10 zł. Wpływy z opł.at po pokryciu
Jak się dowiadujemy z · poważ. l~obztów, związanych z konkursem
niejszych zgłosiły przystąpienie 10 rn:e<.,hodzą na rl:ecz Towarzystwa.
konkursu wystaw niżej wymien;o- Przyj::wiół Wytwórczości Kraj 0wej.
ne firmy:
"So:eries" Piotrkowska 90, B ~ia
6. Każdy z uczestników konkurRappeport, Piotrkowska 15. Zał· su zostanie zal'czony do jednej r.
kind i Kagan, Piotrkowska 51, gnlp branżowych, przyczem wlaMaurycy Ferster, Piotrkowsk,l 43, ściwy konkurs odbędzie się w gra.J. Sztorch, Piotrkowska 12, II. nica<.,h b.idej z grup.
Rechtman, Piotrkowska 207, (skln.l
7. ' W skład sądu Konkursowego
apteczny), Kołod7iiejski, Andrzeja wejdą:
3.
1 przedstawiciel Województw~
·Celem umożliwienia
najezerŁódzkiego,
szym. warstW.:lm wz!ęcia. uddału w
1 pnedstawieeI Ma.gietra.tu m.
konkun:ie, komitet przesuną.ł terŁodzi,
min zgłoszeń przystąpienia do
1 przedstawiciel Izby Prtemykonkursu nieodwołalnie z dn. 12
słowo-Handlowej,
kwietnia. 1929 r. na. dz. 20 kw·et,..
1 przedstawicilI 'Zwązku Przenia 1929 roku.
mvsłu Włók. w P. P.
.
Poniżej
podajemy regulamin
'1 pnedstawciel ·JtrjjO'Wl'lgo
konkursu:
Związku Przem. Włók.
1. Konkure wystaw sklepowych
1 przedstawiciel ~sursy,
odbędzie się w dniach od ił do 11
1 przedstawiciel Syndyka.tu
maja. 1929 roku;
Dziennikarzy w Łodzi,
2. Do konkursu stawae mogą
3 przedstawicieli Tow. przywszystkie firmy handlowa. rr."iadające okna wystawowe w Łodzi
z dowolną ilością okien wy'5~aw')wych z tem, że nagrodz<lna m.,że
'f
W

W dniu 12 kwietuia. 1929

T.

od-

było się czwarte z kolei posiedze·

I

Polka - IIrzodDwniclI
\V

rocznie
dol. na pielęgnowanie
urody.
Zdobycie
pracy uzaletni.one jest w Ameryce od ,;.gładkiej" powierzcbo·
wnośei ubiegającego się. Wydatek .zatem . na urodę jest · tam
inwestycją w pttedsiębiorstwo,
a u nas - treścią zmysłu estetycznego. Ale szkodliwe umi-

o arcyfilmie

"Taki jest

Paryż"

AMERICAN: Film ten oczarowuje publiczność.
Od pierwszej do ostatniej sceny wywołuje
zachwyt i salwy śmiechu.
HEROLD TRIBUNE: Genjusz filmowy Lubicza spłodził znów niezrównane arcydzieło
"Taki jest Paryż'", najnowsza sztuka Lubicza. miesiącami nie będzie schodziła. z'
ekranów.
THE-WORLD: Ża.dna z atrakcji Nowego Jorku
w połowie r awet, nie jest tak znakomita,
ostatni film
jak: "Taki jest Paryż"
Ernesta Lubicza.
MIRROR: Skrząca akcja.,
bajeczna reżyserja.

wydają

1 i pół ' mi1jarda

••••
świat

PI-elDgnolnanlu
urody.

Amerykanie

Przed premiera
w Grand •Kinie.
Co mówi

n

Przymusowa rewizji!
przesyłek

pocztow ych

Urząd pocztowy otrzymał polecenie by wszelkie przesyłki pocztowe zatrzymane do oclenia, były
jaciół Wytw. Krajowej,
poddane rewizji celnej w terminie
1 przedstawiciel Stowarzyszetygodn!owym po ich nadejściu.
nia składów aptecznych
O ile odbiorcy nie zgłoszą si~
1 artysta-malarz,
na
wezwanie do urzędu , celnego
1 architekt
do
uczestniczenia przy otwarciu
1 dekorator
przesyłki, rewizia
t:p.lna. nastąpi
3 przedstawicieli Stow. Polsko
zaoc-znie.
(b)
Kupt:ów i Przem. Chrześc.,
3 przedstawicieli Centr. Stow.
Kupc. i Przem. Woj. Lódzk.
3przedRtawicieli P. L. Stow.
KIlpc. i Detalistów,
3 przedstawicieli Stow. Kupw urzędzie telegraców m. Lodzi,
ficznym
3 przedstawicieli P. L. Stow.
Urząd telegraficzny w Łodzi Z3.
nych Kupc. : Przem. m. Łodzi.
8. Do współudziału w ocenianiu wiadamia abonentów, którzy telezgłoszonych wystaw okiennych :no fonicznie nadu\vają i odb erają te
gą być powołani przez Sąd rZf:CZO- legramy, że z dniem wczorajszym
'lD!twcy.
czynności te należy załatwiać nfe
9. Członkowie Sądu, względniE' jak dotychczas przez telefony 505
neczoznaWLY, uczestniczący w kon i 506 lecz przez ·nr. 82-00, 82-01
kursie nie mogą brać udziału w o· i 82-02.
(b)
renie zgłoszonych przez :Aebie okien wystawowych.
dyżury
. 10. Nagrody w forrilie przed~
miotów wartościowych
dyplo- Dz.:ś w nocy dyżurują następując..
mów, względnie tylko dyplomów, apteki: F. Wójcickiego (Napiór·
będą. przyznawane przez jury VI kowskiego 27); W. Danieleckiego
lUnemu Towarzystwa. Przyjac:ół (Piotrkowska 127); P. llnickiego
Wytwórczości Krajowej. Celem u, :. Cyruera
(Wólczaiiska' 87); ,J.
fundowania tych nagród Komitet Hartmana (Młynarska 1); J. Kaha.
zwróci się do władz i inst~tucji, na (Aleksandrowska 80).
których imię będzie nosiła odnośna.
Ilagroda.
SCHERMANN W LODZI
' 11. Firmy, zgło!!~ne do konJak się dpwiadujemy przYJez...
kursu oraz firmy nagrodzone, zodża wkrótce do Łodzi najznakosta.n~ ogłoszone w pras!e.
12. Okna wystawowe, zgłoszone mitszy grafolog Raf,al Schermanl}
do konkursu, powinny być w cza- i wygłosi w filharmonji wykład n:1
Sie trwania, konkursu udostępnione tęmat "Miłość i zbrodn.!lt w ~rafo·
dla oględzin· przez publiozność i Iogji". Nazwisko RafaJa Scberman
na. jest w Wiedniu .ogromnie zna,..
'Sąd Konkursowy od godz. 9-ej ra-.
no do 21-ej (be~ względu na nie- lte, a. ostatmo 'znakomity fltelęgent
mial kilka wykładów w Krakowie
dziele).
13. Okna te winny być zaopatrzo i we Lwowle, które wzbudziły nie
M w odpowiednie napisy, stwier· bywałą sensację. Do przyjazdu tp
go niebawem powrócimy.
dza.jące udział w konkursie zgłaaronej firmy, & dostaf'{,'Zone przez ~
Towarzystwo Przyjaciół WytwórC'.zości krajowej.
14. Sąd Konkursowy ustali sam
7llróWl\o kryterjum, jak też i technikę oceny. Decyzja Sądu jest 0f!tateczna.
15. Zgłoszeni-a. firm do konkursu
przyjmuje Komitet do dn. 20 kwie
-tnia 1929 r. bezpośrednio w lokalu Stow. Polsko Kupc. i Przem.
Chrześc., Piotrkowska. 113, oraz za
pośredn. organlzaejł rospodarezycb

od 3-80 do .1·.0 maja r. b.

Osobiste
arlopu zdrowotnego i
oowanie
wojewódzki

Nr.

PORANNY -1929.

Konkurs wyslaw sk powych

8lflA[[

W dniu dzisiejszym

GŁOS

porywające

tempo'

łowanie 8zablonu~
się u n i w e r I!I a. l

posługiwanie

n e m i zabiegami i koemetykami przetrwało
niemal we :wszystkich krajach
do dobV·-współczesnej. Jedynie
tylko Polska wyprzedziła pozio~ kultu piękna innych na.rodów. dzi~ki uświadomieniu w
kierunku 8 a m o d z i e l n e g o
i i n d y w i d u a 1 n e g o pielęgnowania urody oraz możności
korzystania z higienicznych preparatów lekarsko-kosmetycznych
ied~ei dziś wytwórni "Miraeulum ". opierającej śi~ na ścisłe m
d o s t o s o w y w a n i u kosmetyków do różnyeh właści
w o ś c i cery. włosów i skóry
ciała. Z uznaniem zaznaczam,
iż do każdego pteparatu "Mira·
culum" ! nawet do kosmetyków
codziennego użytku (np. puder
egzotyczny Dra Lustra,
pros~ek
marmurowy
,.Miraoulum"
do
mycia
tłustej cery) załączona jest pouczają()a
broszurka ' o . nowoczesnem, i n d y W i d li a l n e m
pielęgnowaniu urody.

Dr.

z..

B.

Zmiana nr.
telefonicznych

aptek

nocne

eeces

Co usIJsz,in, dziś Drzez radio!
WARSZAWA, (1395 m.)
11,56 Sygnał czasu, hejnał z
Wieży Marjll(.kiei, komunikat lot
niczo metet'-ologiczny.
12,10.Program dla dzieci. Słucho
wisko p. t. "Kopicuszek" pióra Ja
niny Pora.zińskiej.
15,10 Odczyt dla. maturzystów
p. t. "Napoleon 3 Polska" wygło
si prof. Henryk Mościcki.
15,35 Komunikat harcerski.
15,50 Koncert z płyt gramofono
wych.
17,55 KIJDcert popołudniowy.
Muzyka słowiańska. Wykonawcy:
Orkiestra. P. R. pod dyr. Józefa
Ozimińskiego. Jadwiga. Heydukow
ska. (śpiew) i prot. L. Urstein (lir
komp.).
19,10 Odczyt p. t. "Życie pola
ków w Paranie" wygI. dr.
Władysław Rogowskt
19,56 - 20.00 -Sygnał czasu.
20.15 Kon<.,ert wieczorny. Wyko
llItwcy: Orkiestra P. R. pod kier.
Józefa Ozimińskiego, Roman Jasiń
ski (fort.) Wiktor Bregy (tenor) i

prof. Urstein (akomp.).
21,35 Literacki występ autorski
Transmisja z Poznania. Po transmi
sji komunikaty.
22,30-23,30 Transmisja muzyki
lekkiej z restauracji "Oaza".
W rocJaw (321)
16.30 Kwintet dęty Beethoven:!'
Sekstet dęty Blumera.
Królewiec (280)
20.05 Rec.ital
wiolonczelow)
(Sonata Fescha
. Korrzertstiick
Klengla).
Lipsk (362)
19.30 Opera Pucciniego ..Tosca".
Kalundborg (1153)
20.00 Muzyka rosyjska (Uwertur9
Glinka, Koncert skrzypcowy Czaj
kowsk:ego, Ludowe motywy Liadowa, "Pory roku" Głazunowa)
Muzyka le1;:ka witldeńska.
Wiedeń

(520)

20.05 Recital na dwa forlępiany
Motała (351)
20.00 Kon<.,ert (Symfonia StOI'
hammara i Suita Bachll)
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PORANNY , - 1929.

Wielka alera ·pObo,q\VI, W P. K~ · u.

Przeglad koni

,

Na ławie oskarżonych sądu
Głośną

swego czasu była afera
poborowa wykryta w PRU. Wie·
luń. ZamieS"tani w niej byU komen
dant PKU. w Wieluniu łló-letni
ppułk.. ,Rogalski, porucznik Kija.
ma i sierżant WróbeI. Zostali oni
posądzeni o nadużycia i współu
dział w tej aJ'erze. Prze.ciwko wytej wspomnianym sporządzony został akt oskarżenia, który
gło3i
to następuje:

W związku z wcieleniem roczni
ka 1904 na jesieni r. 1~25 ppułk.
Rogalski, komendant PKU , w Wie
luniu nie prowadził książeczki
przydziałów, te w zwią.zku z pobo
rem rocznika 1905 nie wciągnął
pObOlOlVYch do odnośnych kllią
tek, dopuszcza.jąc się tych uchybień umyślnie w <-,elu ZYSk'l, te w
tych samych celach zaliczył do pn
nadkontygentu ea.ły ~ereg poboro
wych.
Ppłk. Rogalski komenda.nt PKU.
skreślił z wykazu uchyla,jących się
od wcielenia., bądź też nie wcielił
do szeregów kitkunastu poborowych, powodując 'poważną. szkodę dla. państwa., ponieważ poboro
wi nie ()dbyli przeszkolenia., a na
miejs<-,e ich zostali wcieleni inni,
którzy ze względu na stan zdrowia powinni

być

zaliczeni ,do po-

nadliczbowych, względnie zwowie
ni" Akt oskarżenia w dalsZym ~ilłgu. ~ea. k~menda.ntowi PKU. ~
WlelunlU, że Jako członek komISJI
poborowej za. udzia-ł w wydaniu
'liecyzji bezpodstawnej $ zakwa.l!fikowaniu kilkunastu
po borowych do ka.t. D. przyjmował po
1ti1ka.set. złotych .... 1926 r. że ni~
wcielił 816 poborowych, roeznika
1905, ora:z ~..., na. J'"
esleDl r. 1927'l
na. wiosnę 1928 w okresie wcielania poborowych roczD.ika 1906

okręgowego

w

Łodzi

zasiedli
Kijania i sierżant' Wróbel

ppłk. , Rogalski,

porucznik

W dniu 15 bm. rozpoczął si~
koni, znajdujących się
na terenie Łodzi, celem pobrania próbek krwi dla u.iawnieni:l
nosacizny.
przegląd

W wypadkach stwierdzenia
Akt oskarżenia przeciwko sier-I sądu, w osobach szefa poborowegO i 1905 to , stwierdzam, , te wogóle nosacizny, chore zwierzę zosta
żantowi Wróblowi i Kijanie zarzu pułk. Seratinowicza, szefą, sanitar- ,w owym czasie nie ' prowadziłem nie zniszczone, a właśCiciel o·
ca, że pierwszy z nich jako refe- :lego płk. dr. Miłodrowskiego" do- !>.si,ęgi przyd~lału 'poborowYch. " Nie trzyma od skarbu , państwa od ·
rent, drugi jako pisarz, ieferatu wódcę PKU., Łódi-Ppwia~ płk. , D,e- , p'rzyzn,~ję się również, do tego ja- szkodowanie w wysókości 75
PKU. działając świadomie j wspól zennę, ppłk. , Meksza, oraz. aO'Y~dcę' kO~y'm .inial , ~aliczyć' do '~nadkon ~~o~~n~~kowej wartości dane·
nie za obietnicę, przedłużenia ' pobo 28 p. S.tr.zelc~w Kaniowsk~(,1;i •.,:płk, tyg~n~-r.Ych poboro~vych. : , :.
rowym terminu staw,ienia się do Bratro. O~rżał prokurator kąpi- ...:N'a ,zapytalJie .przewQd~iyzącego " ~obec tego, iż wpi~rwszycl1
wcielenia zażądali od nich kilka tan Mitowski. Obrorię " o~ka:rio~'
vrźyznaje się oskario$.y', d'o ?D1ac~ r prz~I~~u. stw~er~zono.
tysięcy złotych.
;.,
' nych ~djęli ,'ad,~.. ' Hofmo~l-Ost~ó~.· przyjęCia 500 , zł. za zwolnienie ,po, .lZ łcz.ęsC w łas~lclkeh kom me do.
,'" ~.
. . ' '. ' ' ue ma o b OWlaz u doprowadzeW czoraj o godzinie 9 z rana ski z Warszawy, oraz adw. f':ugen.' borowy, ch, ' o"karzony oswladczył, InI"a konI' d p
l d
• k t .
.
"
'.' ' . O'
.'
•
.
o rzeg ą tJ, Ja o ez
, ze Ule, ,dpowladaJą.c wogole na współwinni,
będą karani na
przywieziono do sądu woj'Skowe- jus z Na~a.rski i Bilyk.
go przy ul. św. Jerzego oskarżo- , Po o~cz;ytaniu , aktu oskarienia , wszy~tk,~e -,pytaJl.ia .są.d~ ppł~~. Ro- t podsta,~ie art. 99 i ' 104 rozpo.
nych ppułk. Rogalskiego, por. Ki sąd przy~ta'pił. do bada.nia oskarżo galski .me przy'znaJe SIę dą zadne- rządzemaprezydenta
R1;eczy'
janę z więzienia wojskowego na Dych, każdego oddzielnie.
go inkrymi,nowanego mu czynu.
pospolitej o zwalczaniu zaraźli·
Chojnach, trzeci zaś osltarlony
Pierwszym badany był ppłk.
Dalszy ciąg rozpraw odroczono wych chorób
zwierzęcych w
sierżant Wróbel prZ}"był ró';nież, Rogalski, lctóry na stawia~e mu za do .d nia dzisiejszego. Niezwykły drodze ' sądowej więzieniem do
na sprawę. Odpowiada, oil' z wolnej rzuty óświadcza., co następuje:
ten proces, który wywoła wielkie lat 3-ch i grzywną do 5.000 zło
stopy. Przewodniczący trybunału ' Co się tyczy zwolnienia przeze-I porusz.e~ie , w sferach wojskowych tych.
ppłk. GTalewski zap~ysiągł skład mnie poborowych rocznika 1904, potrwa około dwuch tygodni.
Dziś, w środę, dnia 17 b. Dl.,
powinni doprowadzić do przeglądu na Plac Hallera
konie
r, terenu II kom. policji właści·
ciele, których nazwiska' zaczv·
nają się na litery: A. B,C, D, E,
F , G, H, l, J, K, L, L.

t:zy

RoczniCA 3-go III1\JI\ w taODZI

Jutro, w .czwartek, konie z t.r
renu II kom. P. P. właściciele,
których nazwiska zaczynają się
Z inicjatywy p. prczesll rad" miasta odegrana ~ prze~ orkie- IPai~one częścią koncertową; 'na na litery:
miejskiej, il'ż. JJoJcgrebera, r.wv stry wojskowe; od 9-ej do 11-ej. któretp. nastllpi->m. in. wręczeni/'
M, N, 0 , P, R, S, S, T, U, ,~T,
lane %Ostało wC:loraj organil>9' nabożeństwa w
świątyniach dypJOlBU laureatowi
b::gorocT- Z, Ż, ż.
cyjne posied7(>uiękomitetu ob· wszystkich wyznań; o godz. p , nej nagrody literackiej ~. Ło·
chodu konstytucji majowej ..." uroczyste nabożeństwo ' w. kate- dzi.
godz. 17-ej odbędą sie
lem opracowania proaramu oh . drze; , o godz. 12-ej
defilada również koncerty orkiestr woj...
.
chodu tegor0C7.neąo oraz ~y~ wojsk garnizonu, . organizacji skowyc,h i strażackich w par·
Barometr podniósł ' sie na. ~
ru komitetu ~ei~lpjs7.ego
dID pi-zys~o's6lliema
wojskowego, kach i ogrodach miejskich. O mm. W ciągu wcZ()raj~zego dnia
spraw realizacji ustalonego" oro liarcęrzy, policji i straży o'gnio- godz. 20.30 ' przedstawienie g9- zanotowaliśmy następujące terope
'gramu..
" ' , '!ej' pr'Zed":"fJIriachem ; kur~,tor- Jowe w teatrze miej.skim, na któ
W
"dz _
• '
_ jumokręgu szkolnego; defIladę rem odegrany będZIe "SEN" _ ratury: rano minus 2 stop. w połud
p~s~~, ~~uł org~m~fl:y,J~ , pr~ylm,ie~,"dttfa oklręgu ' korpusu. F. Kruszewskiej.
ljie plus 4,6 stop., a wiec'ZorerIl
n~m W:lę I . U Zła: , W'łt~s~er O :.,g,odż: lS-ej bezpłatne. prz!,!d- Celem omówienia szczegółów plu~ 1 stop.
s~ u o }ęg~~eę -:rtt" e {II 'b"~' sta,\Vienie," w.~teątl'ach , ~iejskim realizacji pOwYższego pr{)gra- P~eciętna. Wilgof;ność względnA
wkl~e,woT
' .J:.:~a~ . I~WJ';kl, ,,:~..t ·~-· L.p,Q Dulitrnym . dl, :~łodzie~Ylmu w ' dniach najbliższych ~o, Wnt°si la. 74 proc. .
s up
J'~lenJee~l.
'~. y"" or'
k
1'
\
i
H .. - "
" k
h ·ł
b
dz"
"dz" k
't
.
Lipski,
prezes "gttiiny )ydo-w- SZ, q" ne" ."i~~~J,l l ,' W~JS "wyr- . ,ane ę le posle enIe , orni e 'Na,dzi.sia]· przewfid
, Ujemy przy
skiej _ radny 'Min~berg, d-<:a ,q ,gPdi: 17-eJ '"7:: ~r?Cz!~te po· tu wykonawczego,
na k!órem zachmurzonem niebie średnią tem
10 d YWIZJl
"." piec
". h o t y - g~n, ....
1
'
sledz~llle
'
rady
mIeJskieJ,
urozzapadną
ostateczne
deCyZje.
perature.•
" T, "",",': :", '
.
'
A*
srvna-Wilczyński, p. o; kurl.lto :
ra okręgu szkolnego ' - Gadonl- . , ' '
,,
,",
~.
.
,

obtbodzonćl

bt;dzie . 'tgm roku urotzgltle

°

dokonał

w~tit~wqdzkj

,,'11',"q'C''k'l-

Z"iI' mordował

Pogoda

lU

laodzi

'posI. Kopao',-q"

pn;ez poborowyLh
niedbalstwo aniew szczególnoś
do- P.
ski,- komendan!.
P
boru
dr. TorwlDsJn, f{omendanł
,"
d'·. .
6'> polkji na m. Łódź _. , Ni('d71c 1.
(lI mając do
YSPOZYCJl JeS'2lCze 2
k'
t
t
ł
k'
L.
S l, S aros a gr.)t? J ,~.rz.~o?oro,:ych kat. 4. bez za.strze- miński, staro,ta powiałow ..' _ . Fałszy
"
zezn~nja
świadka
d'oprowa'dzl"ły
z.en wCIel : ł 85 poborowych, oraz Rżewski, komendant miast~ ......
nie wcielił 5 poborowych roczni- kpt. Faczyński, prezes Macierzy
~o
człowieka
,ków starszych opóźnionych w po- Szkolnej - Madński. dyr. Gorborze, w pierwszym wypadku po- czyński, dyr. PiJarliki ' lU pre·
Swego e-tMu głośnem było ,vr ją.c, źe osobnicy d dokonali kra.- go nie ' wykryto. Śledztwo w ~pra
borowi ci przeszli z dniem 1 paź- zes inż. Holcgreber. -.vkcprl"zes ł,odzi zabójstwo posterunkowego "dzieży postanowił ich zatrzymać. wie Lęckiego, było prowadzone y
dziernika 1927 r. do rezerwy bez KIim i dyr. bil,(l'~ mcły miejskiej m komisarjatu Kopani, podcz8.i! W tej sitmej chwili, gdy puścił trybie postępowa.nia doraźnego l
wyszkolellia., a w drugim wypad- - Rundo.
pełnienia przezeń, obowiązków siut się w pogoń za. dorożką nagle pa- nie w.ykluczonem było, że areszto
ku zostali wcieleni poborowi dotPo ukonstytuowaniu sj~ (.1-ecboWych, przy ściganiu złodzieji na. dły trzy strzały. które dotkliwie wany stanie przed sądem doraź
knięci wadami fizycznemi, zajmu- nych w charakbrl<l
komit·'fll ul. Brzezińskiej.
raniły Kopanię, kt6rego odwiezio- nym. Gdy zbliżał się termin o~ta,
jąc miejsce poborowych
zdro- obchodowego
i
powołaniu przez
p
no
do szpitalI\, ewanltielickit3go,
teczny przekazania sprawy ~ą,dowj
.
osterunkowy lU komiSarj,a tu
~
wyell. Akt oskarżenia w dalszym a kI amacJę na przewodniczące,
adzie za odwagI> został odznaczo< doraźnemu władze śledcze pono",
Jan
Kopania,
będąc. w obchodzie, ..,
"
cią.gu zarzuca pnułkownikowi Ro- go o b ra d p. prezesa H o Icgrcbenyprzez ministra spraw wewue,trz nie wezwały na dodatkowe potwier
.t'
d k
h r
r ' A"
nad ranem, przy ul. Brzezińskiej
gal'3kiemu, te ,;a obietnicę przedbt ra, o onano wy orow SCh ejnY9h krzyże za~ługi i po tlQk,)ua- dzenie oskarżenia Dziegięl6wnę i
szego komitetu wykonawczego, za.uważył jadących dorożkI\, trzech
lenia kilku poborowym terminu którego r.adaniein' b~dde realiza 'znanych mu osobników, wraz z niu tego uroczystego aktu po idl- dzięki tylko odpowiedniemu pOBt.a
wieniu sprawy Dzęgielówna zmie
stawienia się do wcielenia przyjął cja profi!ramu uroczystości.
j,akiemłs tówa.raI~i. Przypuszcza. ku dniach zmarł.
od nich po kilkaset złotych. Wresz
5
W trakcie dochodzen~a l}rowa- niła swe zeznania. Oświadczyła, ż~
cie akt oskarżenia zarzuca., że doDo komitetu ściślp.jszego poA
d'Zonego przez urząd śledczy wy- Lęcki nie ma. nic wspólnego z zapuścił się przywłaszczenia kilku wołano: pp. prezesa Holcgrehewiadowca I brygady Felioj.'tniak bójstwem po~t. Kopani i że oskar
ra, kuratora Gaiłon1skiego, sła..
tysięcy złotych, oraz że prowadził rostę Słrzemińl>kicgo, kpt. Fa.IJBS
drogą konfidenCjonalną. dowieddał żenie to wniosła ona przez zemstę
fałszywą. księgowość.
czyńskiego, inspektora Niedzielr'
it d' ZOZłBm"O'\V:. się, że niejaka aO-letnia Regina i że chciała przy tej okazji U!ys·
U
U
,Dzięgielówna była św:iadkiem po- kać 1000 zł. nagrody, którą. urząd
Akt oska.rżenia pneeiwko po. skiego, dyr. Wolcz~!lkiego, prp.
W dniu dzisiejSZym winni , zgło strzelenia posterunkowego K~pa.ni śledczy wyznaczył za uja,wuienie
tucznikowi Kijl\,Die referontowi w zesa r. Mincbergll, dyr. Rundo
PKU. zarzuca mu, że 1927 r. za u- oraz red. Dudzińskiego. Prezy.. sić się do re~stracji w 'Jt~rostwie i' ze zna osobiśde sprawcę mordu. sprawcy napadu na postemukilW(
wolnienie kaprala od ćwiCzeń woj- djum komitetu śdśJejszego sta- grodzki.em cud'Zoziemoy zam': eStka ' Wobec powy-Lszego Dzięgie16wna go. Wobec ' ty~b zeznań władzl
nowin: int. Ho)c"reh~t
(prt;(".
została wezwana do urzę"'u śledcze śledcze dochodzenie przeciw Łęe·
skowych przyją.ł 150 d., że w r.
ł"
li w Łod'zi o .nazWiska.(,h na. litery .
li
wodniczącv),
kurator Gadomgo w celu złożenia zeznań. Dzię- kiemu umorzyły, DziQgielównę zaś
1927 nie będąc upoważnionym dla k' ( '
(
F
s l zastęp~a) I dyr. ltuDdo s~
•
gielówna , z całą świadomośdą. 7.e- pocią..,onięto do odpowiedzialności
zysku uwolnił tegoż ka.prala od kretar.d. '
ćwiczeń, że 'tV tymże roku l,arzą'
,Jutro winni zgłosić się cudzo· , znała, że w chwili postrzelllia po- karnej za wprowadzenie IV błąd
Następnie tebrani przvstąpili zieplcy o nazwiskach na literv. \7. sterunkoweg'o Kopan; przechothi- władż śledczych. W dniu wczora,j
dził sporządzenie dla. dowódcy 4 d
' i
.,
o om ó
wlen
a programu uro·
ła ' uJ. Brzezińską.. Było to nad ra. szym 3D-letnia Leokadja D~!ęgle.
baonu sanitarnego w Lodzi listy czystości rociJ1icowych, kt<ke
Za.mies~ałi" w obrębie powJ'a tu nem i widziałał, jak znn.j.)my J;ej
lówna , stanęła przed sądem okrę
imienne reze1.'Wistów, którzy nie w sżczególach przedstawiaJ'r "je łódż!ći!lgo winni zgłosić się dziś
przybędą. na ćwiczenia, umies'Zcza będą następująco;
,o nazwiskacł1 na Ht~ry' A _ E, niejaki Lęcki strzelał do postorun gowym, 'którą to sprawę rOlpatr'\
jąc na tej liście poborowyr.b, mi ' Dnia 2 maja. O god1.., 19:00 i, ·jutro .i pOjutrze o na'Zwiskach na kowego, przyczem widzą.c. ' ją na wał sęrlzia Wilecki w trybie po!;!~:
mo, że PKU. odroczenia t.."\kiego capstrzyk orkiestr szltolny,.h; f) lit~ry ' F _ G w' gmachu starostwa miejscu zamachu zagroził jej śmier powania. upros'zczonego. Oska,rżR
nie udz'eliło.
godz. 20.00 capstrzyk orkiestr 'pri, ul.Piotrkowskie~ 100. '
cią wrazie wydania go poliCji prokurator Herman, oskarżon~ hl"
wojskowych, policyjnych j stra
zbie,gł. Na skutek tych zezna.ń po- nit adw. Biłyk.
Za. propozycję ZWO, lnienia !Il wOJ'
Do , re1.!'l§~acn.
: . ł. : .. na.
' let y .przyDlesc
.
' " lioja. aresztowała . 'StefaM Lęcki~ży ogniowej nn ulicach miasta '
Po udowodnieniu Jej winy f
ska poborowych żądał od krewD'
. tl l@.e -uO'ffumęnty
Ir
ma 3-go maja.
poSla
oraz dwie- go. Podczas dokonanej u niego w przewodzie sądowym sąd SktlZnf
Dych wynagrodzenia pieni~żnego.
g. 630
.
00b u dk a na U.l'~~c h f ~ t og~loaf'Je.
mieszkaniu rew;zH nic podejrzane na 9..miesieey 'Viezienia.
1J.
, ,.
OJ

we

rz.ekomego
omal nI"e
rozstrzelania niewinnego
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Komisja teatralna
rozpatrzy

u

Potrzeba bezpoirednieeo ob(owftnia (złowieka z (złowiekiem

zrodzila teatr,i zapewnia mu wieczne istnienie
(Pożegnalna

rozmowa z p. Aleksandrem

Na. dworze wiOlma. Spełnią 8itt
marzenia
smętnych,
zimowych
wieczorów, przeplatane głębokiemi
westchnieniami. Dziś - jak nigdy
jeszcze - odczujecie, drogie Panie
brak ta.rewicza. Aljoszy. 0p'lścił
Was; zdrad'lił dla. Krakowa, gdzie
wypłynie, jako profesor Higgins.
Długo jeszcze snuć się będzie za.
Wami cień _.Paławiacza cieni.
Rozstał się z Lodzią, ale chyba
11ie bezpowrotnie. Za. bardzo ją kocha. - wyznał mi to, gdym go odwiedził w teatralnej
garderobie,
-lokąd udałem się, by go pożegnać
y
imieniu nuzyeh czyteln:ków.
Kazał Was serdecznie pozdrowić
~ pnyrzekł, te jeśli mu tyUt')
eZM pozwoli przybędzie do na·
szego grodu ehoćby na. jeden wy-

- Jakim, zdaniem pana, powinien być teatr? - pytam.
- Wszystkie kierunki może i po
winien .reprez~ntować - odpowiu<ja p. Węgierko. Ale wszystko, co
się dzieje w teatrze, nie może byc
kłamstwem, a mU8i wypływać z
głębokiej,
wewneztrznej konieczności. Moina chodzić nawet na gło
wie, byle widz odczul potu;ebę
i istotną prawdę tego, co się dzie ,
je na 8<;enie. Nie wolno w teatrze
robić "tak", 'tylko dlatego, żeby
było "inaczej,
nit , dotychczas".
Wszelkiego rodz~ju lltricki", uważane za ". .. izmy"
skończyły
się
bezpowrotnie.
,
Prawda jest jedyną podstawą.
teatru. Prawdą jest to, co mni~

btęP.

i

przekonało logiczną konieczno~cią
głębJą uczuć.

Co powinno być dziś najw.ęk
w teatrze?
WY0howywanie zespołów.
Polska jest, - moim zdanim, krajem najbogatsżym w -ta-lenty
aktorskie. Um:ejętna praca DalI
rozwinięciem tych
talentów jest
pierwszym obowiązkiem teatru.
Odpowiednio przygotowany zespół
może sięgnąć do na.Jgłębszego repl:'r
tual1l. Nie sztuka. wybrać rzecz tto
gra~ ale s~tuką dobrze ją. odegrać. Wielki repertuar nie będzie
r.jgdI. nu~ym, jAk , się , powszeęh
nie dzM uważa., ale stanie się istohetko. Do trpadb 1Il000a.lnqo lIpO- t.nfe pięknym ,i dostępnym dla. każ
~ prsyclJDiło Aię w niema dej wart\.twy społecznej.
- Ozy nie sądzi p~ 'Że kino
łya lItopDhr tiDo. Dopiero od kłl·
!
ku lat i w tym kierunku daje Alę zwyeięża. teatr?,
- Nigdy w życiu! Mówię to w
~wały6 pewi8ll postęp. Nie znaC'q to, te jestem przeciwnikiem naJgłębszem przekonniu. Są to
kina. jaltct sztuki ale - jako ga- dwie odrębne sztuki o odrębnych
Obcowa.nie z "żywym
łęzi przemysłu, idącej po najmniej walorach.
",zej lmjł oporu..• byle bndel szedł! człowiekiem" jest odwieczną PllBezpośrednie
Po t.,.J linii teatrowi iŚĆ nie wolno. t.rzebą człowieka.
Następnie mówiliśmy o tea~rZft.

Jakie sztuki powinny by~ gra
lIe? - zapytałem p. Węgierkę; prze
glądającego się w tej chwili w lustn;e (zajęty był rozcharakteryzowaniem 8ięl).
- Dobre odrzekł bohatBr
Shaw'a. ee spokojem, wlaśeiwym
jogo a.ut.orowi. - Sztuki o podkla
<We wie11dej wa.rtoścl 'literll(,1ti~j
i głębokie! teD4eneji !połeeznej,
gdył teatr powinien odegrat wieł
q MIę W' odrodzeniu humanizmu.
Szm:eg6!nie w ctkresie powojen.
Dym upadek łeIl odczu",$. Iię głę
-

Dzii i dni

-

śzą troską

działanie uczuć, kontakt

arcydzfeło

IE4Ift, l'IIJll'lU i SllIJKll
TEATR MIEJSKI
Of\tatnie przedstawienie "Hinkemana" dane będzie r'\ziś w:ec7-orem
Pierwszorzednie
wY5tawiona sztu
.
ka K. Rostworowskiego ,,~iespodzianka" grana będzie jutro.
W p:ątek i w niedzielę o godz.
4 PO południu "Dwaj panowie B".
W sobotę o godz. 4 "Murzyn
W<\rszawi'ki".
W sobotą premjera komedji 111.
F ng-nola .. Handlarze sła,,·y".
Pagnol, młody, !l. bardzo utaJan
tQwany pisarz francuski, jako autor rewelacyjnych sztuk l,Mr. Topaze" i "Jazz", grywanych z 01brzymiem p9wodzeniem na całym
świecie, jest jedyny z najgłośniej
szy<.h dziś twórców scenicznych
Młodej Francji,
Teatr łódzki wprowadza. pierw"'1:Y tego autQra na deski sceny
TICllsldej.
~Y!lerule' J. Boneeki.
Obsadę sztuki stanoW':ą: DUDalewska, Tatarkiewiczówna, Skrzy·
dłowska, Janowski, Bonecki, Da,..
mięcki, Gurynowiez. Rudnicki, Mro
z'ński, Hajduga, Staszewski. Szac
ki i Labt:dzki.

,

znakomitego E. A, DUPONTA

"Swiai
·
.Ot:g"
_
(P1t;'Ollll')Po~tDy dramat ,wsp61czesny według słynnej powieści

-

W roli głównej: genjalpa, chIDska tragiczka

I\nna

Głośny na cały świat

CADILLy

lI

ay. Wong--.;;
taniec ,,,DRESZCZ PICtancerka '

wykoną ',słynna

G I LD'. G R AV (MARlA', MICHALSKA'

,
..;,. -

:

Zapowiedziane na dzień dzisiejszy, t. j. środę, posledzeul@
komisji teatralnej zostało odło·
zone. Zawiadl)miema n now'VlD
terminie posiedzenia będą roite,
słane członkom komisji We wła
ściwym czasie. Zwłoka Jest wv·
wołana koniecznością
przedyskutowania projektu kontrakt",
na plenum magistratu celem po
wzięcia opinji co d(, tegot projektu.
Niezwłocznie po zlttatwieniu
spra wy nowp-go kontraktu przez magistrat zostanIe
zwołane po'\icdzp.uie komisJi teatra,l"n..e..j:.:.,.,_ . . ._ _ _ _ _ __

-P
_ :. .

-=&&&

Das:f~pDg(b'

A. 'BenrieHa

I

żywego, jest życie! W życiu artystycznem
organizmu, jego przeży- dzieje się to samo, co w spolaczcia i obcowanie z niemi jest od- 1Iem: szukają formy rządzenia kra
wieczną potrZE\bą lur1zkośd.
jami, uważają parlamentaryzm za
,- Czem pan objaśni dziSiejszy rzecz złą, mimo, że mnej formy
kryzys w sztuce dramatycznej?
znaleźć nie mogą.
- Szukamy formy na wypowieA teraz - na zakoń<;zenie dzenie naszych uczuć, której do- powiem słowami Shaw'a (,'pygmatychczas n:e znaleźliśmy. Gdybyś· ljon"): "Tworzyć życie - znat:zy:
my ją nawet znaleźli, hędziemy tworzyć walkę, trud i cierpienie".
H. H.
szukali nowych form etc. etc. To
l\zują.cego

Ostatnie sbwo reali~acji, gry,
wystawy i kinotechniki !
NatchnIone

Węgierko)

projekt nowego
kontraktu

TEATR KAMERALNY
Ostatnie przedstawienia "Sakretarki pana prezosa" dane będą dziś
oraz w sobotę o godz. 5 pop.
W niedz'elę o godz. 5 po raz ostatni "Panna "Maliczewska".
Jutro premjera cieszącej się w
stolicy wielkim sukcesem komeclji
St. K edrzyńskiego ",Miłość bez
grosza".
W komedji tej, pokazuje nam
~mtor "Powrót do grzechu" oglą
dane przez pryzmat aktualnej saty
ry i ironji, stosunki pa.nujące
wśród warszawskiego społeczefl
stwa powojennego.
Reżyseruje

KONCERT

M. Melina..

PIEśNI I ARJI OPEROWYCH.

W niedziele, dnia. 21 b. Dl. odbę
o.'Zie się w Filha.rmonji wielce interesuj~y koncert pieśni i a.rii
operowy(,h. Udział bio~: Eltbieta Jefjmcew~ 'Znakomita. artystka. b. opery Zimłna w Moskwie, Ił
obecnie scen polskich. Konstanty
Kniagin!n, artysta b. opery cesarskiej w Moskwie i Petersburgu oraz G. K.niaginin (bas). Artyści od

ORCELANE :o~;!~~~

ejl zarówno wyroby z marmuru I kości słoniowej wykonanie trwałe I tanio.
OBRAZY kupuje i sprzedaj o tudzież rObta.uruje jak nowej tak
starej szkoły.
Piotrkowska 82, pr, oE, IV wejśc. rp

WATTENBERG, tel. 65 92
śpiewają najpiękniejsze arje operowe, duety, trio oraz cały szereg
pieśni i romansów. Wyżej
wepomniani artyści cieszą. się wszędzie
wielkim powodzeniem, to też wą.t
pić nie należy, że i łódzka publicznośĆ przyjmie artystów nader .,
wa.eyjnie.

JUTRZEJSZY KONCERT KWAR
TETU ROSE
Jutro, t. j. w ezwa.rtek o()zekuje
muzyltaJn4, Lódt uezta artystyozna "wielkim Ryln, albowiem
przyJetdża. do Lodzj najsłynniej.
1Iq' kwartet w E1UOpie 'Prot ĄniOl
da. Rosa, którego prasa całego
świata zalicza. do
najidealniej.
szych ze!poł6w. Artyści wykonają
trzy kwartety smyczkowe. amia
nowicie: Mozarta, Beethovena i
Schuberta. Począ.tek koncertu •
godz. 8,30 wieczorem. Bilety w ka
~ie filharmonj i

•
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arabek olskiego

Cracovia

zbojkotowana przez
sędziów krakowskich
Krakowskie kolegjum sędoz;lÓW
footbalowych ogłosiło bojkot m~
czów Cracovii z tym, że :iadnu za,
wody Cra~ovii nie będą pnwNlz!l
ne przez sędziego ~wiązkl)wcgo.
Bojkot Cracovii jest oUp'lwlp.dzią.
za. niewpuszczanie sęuziów mt Z:l.wody z Austrją. w CZ!\si3 świąt
Wielkiejnocy.

PIecz bokserski
Łódź-Lwów

dowiadujemy Łódzki O
kręgowy Związek Bokserski projektuje rozegranie międzymiasto
wego meczu boksersldego Łód,ź
Lwów o wędrowny pubar. Mecze
odbywałyby się dwa r:uy do roku
w ma,ju i w jednym z miesięcy
jesiennych. Pubar zdobywa ta reprezentacja, która. trzykrotnie z
rzędu odniesie zwycięstwo. Lwow
ski Okr. Zw. Bo -serski ma w naj
bliższyt.h dniach nadesłać odro,riedź w sprawie propozycji łódz
kiej.
Jak

się

BOkserzy

poznańscy

przybywają

do

Łodzi

Dowiadujemy się, ze elita pięś
eiarstwa poznańskiego zjeZdźa do
Łodzi na. dzień 27 kwietnia lub 4
maja. celem zmierzenia się z pięścia.
n:a.znj łódzkiem!. W skład repre..
ań k"
'd
. d
zen ta.C11 pozn s lej we) ą. mIę zy
"
•
.
mnemI tak. zna~ bok~erzy, )~k
GI~ Araki, Ma.jchrzyckl lub Anio
la..

I

.

'

..

zapaśnictwa

Ia.K.S-u
Legją

w niedzielę odbędz~e Rię w Wat
szawie spotkanie o mistrzostwa
ligi ŁKS - LEGJA. Dmzyna ł6dz
ka, wystą.pi na zawodach, tycb w
JedyI1ym zapaśniki'em, który r:astępują.cym składzie: MJIa, Cyll,
Mimo świetnej tradycji, jaką twa podniósł się o 100 prcc. od
wszystkich rywali położył . na Gałęcki, J asiJlski, Kubiak, SIedź
pozostawili nam w spuściźnie czasu Amsterdamu.
łopatki,
. był niemiec, Goering, Jańczyk, Król, Sowiak, Durka.
po sobie PytIasilIski i CyganieDepesze przyniosłY
z Dort.
mistrz
Europy
wagi ciężkiej.
wicz, którzy zasłynęli na całvm mundu krótkie notcł.tki o pit:'TwTuryści rozgrywać
świecie jako mistrzowie walki szych zwycięstwach i pOZIl1C;Z naszy<;h atlp.tów najlepiej
grecko - rzymskiej (dawniej na- szych porażkach wszystkich po1 taprezentował się Ganz~ra (w.
będą
7.vwanej francuską), . ten dział skich atletów. Nie mOŻlla na za kogucia),
który jedynie. pT7.e1
spotkania
ligowe na
sportu amatorskiego nie możl' sadzie tego ustalić sobie wSliuk stronniczość sed7.i6w· nie
dowłasnem boisku
~ięe należvcie w Polsce rozwi- ż: ~łaściwego ~iIansu tego tnf' szedł do ' półfinału. W każdym
Dowiad11jemy się, że kierown:c
razie j~go i Rejniaka "łopatko,
ą ,·
t t' d
ł
meJu, co uczynImy teraz.
oplero OS;ł me wa.
rzv I
'
we" zwycięstwa nad dwoma· an' two sekcji footbalowej Kl. Turyslata wykazują znaczny wzrn .. t
Statut amatorskiego związku strjnkami dostarc2!yly PolscE' ~ tów postanowiło rozgrywać spotka
zainteresowania zapaśnictwem atletycznego przewiduje, że j~ punktów i sklnsyfikqwałyią na
r.ia ligowe na własnym boisku
które wszakże uprawiane jest dynie położenie pp:eciwnika na 7 miejscu po Szwecji,
Niem- przy ul. Wodnej, poniewaz warunprawie wyłącznie na Śląsku i łopatki daje. zwycięzcy punkty cach. Finland:ii, Norwe~di, D~
ki stawiane przez gospodarzy W.
w 'Varszawie oraz nie'~() sh!l;ej dodatnie.
Natomiast wygrana nji i Czechosłowacji,
a przed
w ł.Jodzi.
punktowa przynosi punkt ujem. 7-miu innemi narodami Euro- Ę:. S. są ' zbyt wygórowane i mimo
kilkakrotnej interwencji Turystów
Tak jak każdy sport i zapa~ n)~, a pi~ć atkich zwycif'stw eli- py.
oraz
LKS. w dalszym ciqgu ldlka
nictwo wymaga trenerów, ahv mm uje z turnieju, podobnie jak
Oto jest konkretny bilans tur, set osób przygląda i:"ię zawodom z
poziom jego mógł się stale pL'd dwie klęski przez !lOłożenie na
nieju w Dortmundzie. Nie na],.· 73. wału, narazają.c klub na straty.
nosić. Na kilka miesięcy pfl'~d łopatki.
ży przeto rozpaczać. że zapaśni
olimp jadą
pozyskała dopier(~
Turyści przystąp'li do odświeżenia
Polska pierwszego takiego inOtóż większość walk, dzięki cy nasi nie wysunęli się na czo- trybuny na boisku przy nI. Wodstruktora w osobie w'~gra S7 P - wyrównanej klasie rywali, kOll ło. Da jmy im tvleż czasu na nu
staka, który okazał sie mistrzem czyta się \~'ynj~\.ami na punkty i bycie rutyny zagranicznej, któ- I'ej i juz nadchodzący merz z Poswego fachu.
zdarzał~ SIG meraz, że po kiiku l.'ą zdobyli już ich koledty z in- lonją odbędzie się na własnym
'k"
spotl,amach
n~Tch dziedzin sportu, a doezA- boisku Turystów.
W ym.I pracy węgra ecemc
. k
. ,zarówno , zwycięz.
można już teraz. gdy mamy za ca .lU zwyclf~zony tracilI prawo kanw się i od zapaśników suknadchodzącą
sobą dwa międzynarodowe -wv- do dalszego udziału w turnieju. cesów międzynarodQwych.

Od czasu olimpjady amsterdamskiej poziom naszego
podniósł się o 100 procent' .

zapaśnictwa

.

.

D

W

stępy w Amsterdamie

j
Dort- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mundzie.
Mimo, że ekspedycja nasza Qdała się na mistrzostwa Luropy
w. składz!e niepełnym,
gdyż
mI~st 6-ClU 'Yalczyło tam t"J~o
5-CIU zawodmków, prz}czem Jed
' h b ł
l d "
I
en z nIC
y za t:. WIC tr7p.-r
cim w mistrzostwach Pr.lski, opinja zagraniczna orzekła z/?,;d
nie, że poziom naszego zapaśnic

Na nartach za motocrklem

-

rac

Now~

Skład

na mecz z

boi ko

W ŁOdzi

Własność zarządu żyd. szkoł średnich
Jak się dowiadujemy Łódź sób, mieścić będzie w sobie natyskuje nowe boisko sportowe. tryski oraz wszelkie najnowsze
Nowy ten przybytek, sportu na- urządzenia higjeniczne.
.
leży przywitać z uznaniem, alOtwarcie boiska nastąpi w
bowiem brak boisk w Łodzi dał początkach czerwca, wielkiemi
się już poważnie we znaki.
uroczystościami sportowo-gimOtóż nowe boisko; będące nastycznemi.
W
ćwiczeniach
własnością Zarządu Zyd. Szkół gimnastycznych weźmie udział
Średnich w Łodzi, .oddane bę- około 700 chłopców obydwóch
dzie dla użytku młodzjeży szk91 zakładów· naukowych . .
nej. .
.'.
~,
W skład uroczystości we.idfł
BOISko o pomIarach 130x90 ,gry
siatkówki,
koszykówki,
mtr. zostało już zniwelowane, I szczypiorniaka za'wody lekko-aprzyc~em roboty przy bt dowie tletyczne
oraz
giII].nastyka,
sz~:m rozp~zn~ się już w naj~ ćwiczenia wolne, piramidy. obhzszych dmąch.
gólne, ćwiczenia Bucka, skoki
Szatnia obliczona na 300 o- prze.z skrzy~ię, konie itd.

niedzielę

pierwsze rozgrywki
o mistrzostwo
w nad<,hodzą.cą niedzielę ro~po
czyna.ją się pierwsie spotkania o
Piłkę siatko
m:strzostwo 'Łodzi
wą., koszykową., i haz~nę. Do turnieju o 'inistrzostwo Lodzi -ir koszykówkę zgłosiła udział 're'kordo
WOJ, liczba klubó" ,
około 30, co
się dotychczas w Polsce nie z(larzyło jeszcze i świadczy o wspania
łym rozwoju gier sportowych w
na8zem mieście. Turniej w piłk;ę
kalszykową o puhar został nara
zie przerwany aż do jesieni. Wio
sennym m:strzem turnieju puharo
wego jest druzyna YMCA.

w

Wisła
prz~

zaproszona

kluby zagraniczne

Wisła

krakowska otrzymałaca
szereg. ofert od klubów zagralJicznych między innemi od Sla.vji
(Brno), Brat:slavji, Ferencvaros,
ora.'Z od całego szeregu znimy<,h
drużyn niemieckich. Kierownictwo
sekcii footba.Iowej Wisły postano
wiło z· niektórych
ofert skorzy.

ły

Nie w St. Moritz -

ale we Lwowie w cz8die ostatrucil dni
zimowych

ił

stać.

an

'I

,ił W

mi~dzy Herthą a Tennis- Bm'ussią zakończył się zwyci~stwem Hertby

w s.J:osunku 1.:.Jl

'1 renJng ucz

. v jednej

z; drużyn

egipskich

szkół średnic]!
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Powołanie nowego rządu na-Idocenian y , musi otrzymać po· konjunktury
stąpiło w okresie,

w którym moc w tej formie. Na nim hokonjunktury gospodarcze kształ wiem skupił się przytłaczający
tują się w sposób dla Polski nie Iciężar podatku obrotowego, k.tó
pomyślny. Zwraca na to słusz- I rego kupiectwo na dłuższą menie zupełnie uwagę prof. Rny- tę znieść nie będzie mogło i poc]
żanowski, stwierdzając szakną którym w końcu się ugnie, pociasnotę gotówkową, przężvwa- wodując niebezpieczne wstrząną zresztą nietylko przez P .JI- sy w życiu gospodarc~cm. W
skę i przewidując
pod"yżkę związku z tem wysuwa się rówstopy procentowej. Nie be7 zna mez
konieczność
udziclrnia
czenia jest też s~wićrdzenie, iż handlowi, zwłaszcza za§ handlo
Bank Polski pomy~lnie fOi'W'ą- wi włókienniczemu na przetrzy
zać może całokształt zagadnieI1- manie ciężkiego okresu depregospodarczych tylko wówczas. sji konjunkturalnej i o~ólnych
o ile w sposób właściwy obsa- trudności, w jakich handel t~n
dzone zostaną 113rzelne stano- od szeregu miesięcy się znaj·
wiska. Cała politylca rządu, -- duje. Napłvv.ające fale protc'stwierdza prof. KrzyżaI'owski, stów winny się stać groźnem
- powinna być nastawiona na memento i sygnałem ostrzcgnw
to, aby łagodzić skutki podroie czym, bijącym na trwogę. Ta
nia pienil1dza. No\vy rząd pa· polityka przetrzymania winna
miętać również winien o nieko- hyć podjęta przez czynniki rzqrzystnej mi~dzynarodowej sytu- dowe przy współdziałaniu p:u'i·
acji pieniGżno - kredytowej.
stwowych instylucii kredvlo·
Tyle prof. Krzyżanowo.;k;- o I wych..
tle przesilenia gospodarczego w
Z drugiej stroliy rząd willi(':~
Polsce.
Przeżywamy niewąt- dążyć w obecnym momencie do
pliwie ostry stosunkowo kry-

I

::z~ !:k~~l:~~! S~~!e~d:~af~~~
nie

zagraża, a i

równowaga bua i bilans handlowy
nie kształtują się w sposób gor·
szy, niż w poprzedzają'ych 0dżetowa,

kresac~. Zres~tą zaga~n~e~ia te
wystąpIą moze

n e

•
fIrma Z. RozencwiUI

Właściciel

przedsiębiorstwo

do zaha.mowanir
koła inwp.stvcJi.
a przekraczającego 700 mil i.
zł. Te olbrzymie kwoty wysysa
się z kapitału obrotowego i t~k
już pod tym wz.'{lędem słabo u·
rozpędzonego

posażonych przedsiębiorstw

i

l

_
ł

AKTYW A
Towary
Weksle

133.009.81
2.229.Dłużnicy
45.368.58
Protesty
10.34g~
190.957.20
PASSYW A
Akcepty
8927643
69.'932'.1.0:.
Wierzyciele
ił
Podatki
2.400.29.348.62
Saldo
190.957.20 W bilansie J·ak widzimv, nh~
• '
'.
podano am rat;hunku kasy, am
k I·
d
h
t t
we s l sce owaoyc , Ił prl) t's v
• l'obl'Iczono po dl u~ StilU n011110a
h
.
••
•
nyc , a WIęC slanowlą p07.y.eJ~
..
r·k·
w znacznej mIJrze I cv llUl.
Plan sanacji przewiduje stop
niowe spłacanb wierzycieli.

członków

b. D. P. P.

ni są kt.q>cy z Białegostoku, ktt'j
rzy również zapowiedzieli sw6J
przyjazd, aczkolwiek byli uprzedzeni, te ich dostawcy d~

magać się będą wyłtlczułe

g0-

tówki, by uchronić się od masowych protestów, które wiele
!inn zrujnowały w ostatnich ty
Rodniach.
O ile pogoda dopisze, spodzie
wają się kupcy tutejsi otywienia w handlu w tydzień po tydowskich świętach wielkanocnych.

światowe

,'
dzk-ll'
h
y Irm o u

dać możno~ć

ZauislliciB sil ni

Onegdaj po raz pierwszy od
szeregu tygodni przyjechali do
Łodzi w większej ilości kupcy z
prowincji, zakupując letnie towary.
Tranzakcje
były bardzo utrudnione,
gdy:! sprzedawcy
łódzcy domagali się wyłącznie
gotówki, dając wzamian opust
do 25 proc.
Pomimo niezadowolenia kup
ców prowincjonalnych, dOKona
no sporo tranzakcji gotówkowych.
W dniu dzisiejszym oezekiwa

I

=

oirwienia

handlu

Rynki

lEk'

przenieść ulgę

dzień

To są zagadnienia doraźne,
na najbliższy okres czasu, które
realizować musi minister pU P mysIu i handlu i minister skar
bu przy współdziałaniu ze wny
stkiemi resortami i czynnikami
polityki państwowej.
Prace ministerstwa skarbu,
oprzeć się winny o współdziała
nie z radą finansową, która, Bawełna
jak to już doniósł "Głos Porannv" ma być utworzona pod
Waszyngton, 15 kwietnia.
przewodnictwem min. CzechoBiuro statystyczne oceniA "w
w]cza. Oczywista. wszntkie te swojem dzisiejszem sprawozdapalf!ce zagadnienia -będą mogły niu zużycie bawełny w rodziznaleźć pomyślne rozwiązanie mych przędzalniach za marzec
tylko WÓWCZ3.3, o ile rząd w wy i zapasy na 30 marca jak nastędn.tnej mierze zrezygnuje ze puje (w tysiącach bel): zufycie
swych koncepcji
etatystycz· bawełny 633, zapasy w przęl1:--'ch w polityce gospodarczej. dzalniach 1731, zapasy w hu~I
A. R.
Łowniach 3177, eksport 566, I-

wyrazmej
w pod firmą
.. Z. Rozcncweii:"
związku z pr~es.em stabiliza: wniósł podanie o udzielenie mu
cyjnym w dZIedZInie waluty .1 odroczenia' wypłat.
budżetu. Gospodarstwo pol~kIe
trapi natomiast szereg zasadniPrzedsiębiorstwo mieści ~ię
•
N
czych bolączek, wśród których przy ulicy NowomiejskIej
r
••
l 20·
dn·
na czoło wysuwa się zagadnie- 18; Istrueje od at
l tru
l
bo się sprzedażą towarów włókien nie reformy podatkowej,
.
_...
dotychczasowe metody j usta- mczych na prowlDcJI, przcwa:t. '.
.
.
b e
kun·
wy w tym zakreSIe stWIerdllly nIe w za orz prus
.
.
d
. .
. raz na to wymowme Jeden pewJako przyczyny trudnOŚcI 1'k . '
d
P l ..
.
m·: ZyCIe gospo arcze .
l) SIU llansowych podano, Jak zwykle:
_
. .
na tych podstawach opIerać Się silne mrozy, krótkI karnawał l
.
.
ó . . ..
Ule moze.
zast J na prowIncJI.
W tych wi~c warunkach pnBilans przedstawia si~ w natzynania gospodarcze nowego stępujący sposób:
rządu winny skoncentrować je, 111- "
~'''''''''"'----'
~o uwagę w tym kierunku. Rząd
ma przed sobq cały szereg proiłoHiilcł D01scy.'
blemów do rozwiązania, które
w możliwie szybkim czasie powinno nastąpić. W pierwszym
rz~dzie musi być załatwiona w
sposób zasadniczy reforma ustroju podatkowego, bo tak zw.
"mała reforma" nie może być
uważana
za wystarczającą i
zresztą załatwienie jej szalenie
się przewleka, Ten stan tymczasowości w ustawodawstwie podatkowem potęguje niezwykle
ci~żką sytuację przemysłu j han
dlu, który wohec depresji w żv
du gosopodarczem nie mnie
wydołać
swvm świadczeniom
podatkowvm.
Zagrożone plac6wki pracy go
spodarczej muszą uzyskać pomoc rządu w tej dziedzinie, aby
wytchnienia życiu gospodarczemu. Zwłaszcza handel, do
niedawna ieszcze zuoełnie nie-

Pierwsz,

lość wrzecion

praeująeyeti-

31104.
Nowy Jork, 15 kwielnła.
Textile Brokera AssoeiatioD.
składająca się z makler6w .....
tykuł6w bawełnianych, planuJt
codziene oficjalne notowania"
zasadniczych artykułów baweJnianych, mające być wytyczną
dla całej tej gałęzi. 70 - 80 za·
sadniczych tkanin będzie notowanych, aby handel m6rł sobie
wytworzyć obraz eeD.

Sztuczny jdfIJab
LoDdA 11 kwJetaf& Spra..
odczytane na waJ-

wozdanie,

"M
L,
'''I
"rma
.
".0811\0\11 u nem z~omadzenlu akcjonarju, \\ł Dal"'-man
szy Bnbseb Enk~ pnez prezesa
•

n

uli

.

rady

nadzorczej,

Strakoscha,
angielska
czenie wypłat
i ustanowienie fabryka sztuczne., jedwabiu
nadzoru firma ..N. MoszkowiCł' wymaga daJekoidatcych technii W. Reichman", mieszcząca się eznych udoskonaleń aby wy_
pod
przy ul. Pi.otrk.owskiej
•• nr.. trzymać konkurencję, ~
36. PrzedSIębiorstwo istnieje I na rynku wewnętrm,m. ~ I
trudni się handlem wyrobami na zagranicznych.
Równocześnie wnil)sła o odro wskazuje, te katda

1
włókienniczemi od 11 at.

Britisch Enka próbowała w
Bilans firmy jest następuJą- ciągu ostatnich lat p--""SOo
.";7"łA.O
eTwać swoją produkcję do trudnych warunków zb...łn. Skon".'
AKTYW~
;7~'"
czyło
SI',.~ to ru·epowodzeru·.....
97 1 . . 7 61:.
___
Towary
• u • 11
Ruchomości biura,
kt6re znalazło swój wyr;lZ w de
,.
• 8232" f
l
k
składu i mieszkania
Icycle
~. sz za ro osła:
właścicieli
40.000.tni. Wobec pogorszenia się syProtesty
60.000.- tuacji na angielskim rynku.
sztucznego jedwabiu.
trudno
Dłużnicy
26.290.62
_ _ _ _ jest wysuwać wnioski na przy223.448.27
szłość. Faktem jedynie jest. te
produkcja angielska w tej gał~
PASSYWA
zł w ostatnim roku
podniosła
99.101.39
Wierzyciele
się z SD na 50 miljon6w funtów
87.352.20
Akcepty
szterl., co idzie w parze z wzro4.000.Podatki
stem produkcji łwiatowej l
32.994.68
Kapitał
260 - 280 na 330 - 360 milj.
- - - - funtów szterl.
223.448.27
Do bilansu tego mają zastosowanie te same uwagi, co i poprzednio, z tą jedynie róźnicą,
że spisu protestu dłużnik6w nie
"SDdł
podano.
Umieszczenie w bilansie wartości
domowego urządzenia,
państwa
choć na1efy ono
do aktywów,
jest rzeczą wątpliwej wartości,
bo nie może być mowy o j~go
spieniężeniu bez ostatecznej rui
ny właściciela.
Plan sanacji przewiduje spła·
tę w r.atach kwartalnych po 10
- 20 proc. ? ciągu 2-eh l:lt.
.

Polski towar. Dnu Dolskle pom na polskich
okretacb -- oto
czesne baslllosDodarczego ro%wolu

B.

Nr. 'm

I7.IV,

Rrnek

pół

GOTÓWKA
Dolary

61 236 338 424 4f 790 895 903 908 32

Zł

egipska, zamknięcie:
styczeń 1047, luty 1048, marzec
1050, kwiecień 1053, maJ' 1060,

Z .

ł.

Zł.

15000
O· 000
1 ,
5.000
2. 000

na nory' 151182 113 283 426 '"'" 742 829 76 37001 81
.
86 107 211 3273 329 539 72 701 73
na nr. 69467 813 35 40 38223 318 45 57 415 28 806
na nory: 82525 66 70 912 39080 150 205 61 73 81 317
433 615 61 70 728 11 836 42
na nr-y: 60860

Zł•
czerwiec 1054 lipiec 1059 sier· ń 10"'5
' 'eń 1052 ' 'd . _
Zł. 1000 na. n-ry; 6498 13158 23087
ple
<) , wrze SI
, paz Złe. 34932 46263 65962 67731 80898103112
d . .
· t ad 1047
nik 1049, l 15
op
,gru Zlen 113676 118253 124085 147846 172137
1047, loco Zł. 600 na nory: 6257 8672 13685
zamknięcie:

Bawełna

I

17628 21541 23731 30527 44106 52531

egipska, 59085 61393 64387 69803 76139 93311

93800 99522 109041 110910 119451
styczeń 1872, marzec 1874, Ii- 131693 137692 149981 159471
·
1812
'd . _ : L 1827 r t
Zł. SOO na nory: 2519 4439 4860
pIec
, paz ZlenuJ>.
,15 o 5031 5121 5676 6075 6597 7829 11286
pad 1834, loco 1860.
11369 12636 12674 12773 13018 15490
ALEKSANDRJA. Bawełna egip 17114 18089 18273 18528 18642 20590

AKCJE
.Dyskontowy 125.Polf;ki 165,50

Zarobkowy 85.Flrlej 49.Lilpop 34,25
Handlowy 120.Zachodni 85,50
Elektr. Dąbrow. 100.Cegielski 40.-, 41.Sta,J'acllowi~e 29.-

ska,

zamknięde:

~~:~ ~~~g~ ~~: ~~~~ ;n~ ~~~

10010434238 65 373 429 568 9'ł
737 54 77 878 98 101005 19 111 22 69
Z55 56 397 502 623 53 102129 542
52 613 717 62 698646290635 103098
182 269 353 434 504 94 770 802
105070 2,20 44 84 320 416 636 42 778
82 88 806 985 87 106085 046 313 553
818 107102 10 55 393503 0475 78612
66 89 711 97 108074 244 458 75 64C
723 38 815 916 38 109170 348 426
73 558 624 702 31 38 72 92
110176 90 224 31 34 47 83 616 990
111067 78 155 246 368 449 73 713 61
112130 248 99 359 418 36 44 537 56
74 913 113158 8323144 82 90 7081745
831 992 1140136810774 "6941654384
..
629 9176167 86998511501075121 225
3295142361628 789 961 74 98116101
6990383 591 603 72 75896991117173

40077 142 50 58 288 369 79 417 86
528 50 611 821 948 7997 41022 48 348
449 94 541 51 98 632 33 829 93 96 913
25 47 85 210 40 521 101 28 811 43101
4 237 58 773 8in 4406010833 307 512
697 828 26 75 45178 273 386 97 687
702 15 921 81 46009 32 34 246 391 443 ~8~~~
3:2~O2~~~ ~i~ ~
8~
93 640 719 826 60 969 472Q3 41 42336 901 119417 383 626 44 748 802 59
61 430 519 644 902 64 48039 379 417
120045 138 26651568688894121060
26 98 537 647 93 953 67 73 49053 91 118 216 344 444 505 80 870 84911 72
329 517 64 734 804 13
_
6
50161 206 86 340 72 98 539 511 77 ~~g~~ ~4,~~2fs g~ ~:3:>:~~3: ~~ ~~
~~ ~~29~~ ~~'~ ~6 7~~ ~o ~ ~~. 692 789 870 911 124107 71 201 320536
52000 11" 62 93 MS 400 30 77 524 25 44661702 125009416612914920626t
81 616 65 880 53059 56 148 351 419 483 781 82 774 837 78126172 353 448
570 77 662 662 819 !)45 54013 89 99 573 580 587 97 787 892960 127003 23

5ilo

·
Dlk 2351.

NOWY JORK, Bawełna amery-

2046-2047, czerwiec 2036, lip:ec
105,25, 1986-1988, sierpień 1986, wrzeSlen
1986, paźdz : ernik 1984, listopad

105.. Dolarówka. 92.5 proc. konwersyjna 67.5 proc. konw. koL 59.-

1986, loco 2060.
NOWY ORLEANS. Bawełna. a..
merykańsk .. zamkni"'.eie:
...,

"

76963 78378 79294 79972 80135 80263
82276 82653 85347 89545 96646 97213
98021 99041 99789100529102761102850
"'48'" 1058"8 105889 109"''''' 11484~
10~"..
~
114860 115222 115416 117730 110540
121230 121311 123751 124310 125249
126218 127073 128084 12875 129116
136558 139929 146038 146700 146970
147231 151829 152225 152333 152803
153554 154077 154628 155251 155681
156447 157051 158077 160537 163877
164525 168657 110104 111452 173759
173983 165746

Stawki:

styczeń 1972-1973, marzec 1976,
63 172 227 45 64 461 500 15 44 611
maj 1975.. 1976, lipiec 1983, paź- 193 903 58 74 82 1055 87 109 277 323

Potyczka dolarowa 84.50
Kolejowa 102.50

5S3 89. 80324900 2061 86 127 94283
8 proc. Banku Gosp. Kraj. 94.- dziernik 1966, grudzień 1978, loco 320 465 541 47 51 64 605 711 8SO 56
7 proc. Banku Gosp. Kra.j. 83.26 1952.
73 3010 34 98 197 239 63 341 82 94
======::!::==:::~========::==~~==
585
91 66
6467744141
77
. _ue»
...:: 459 62
503 33 56522527
621 49 303
71950819
9245254294 313 418 599252087138
924 6100 17 33 350 64 415 86 613 801
07 37 906 84 93 7032 74 287 391 460
79823 ' 804286178 290 3Q9 473 504
69 714 861 9111 204 1330816487517
53 821 959
10003491262573205350560601
60 707 844 53 82 966 81 11090 112
52 219 20 323 35 417 31 79 555 165
83 971 74 86 12103 224 32 60 527 28
690 726 804 13092 253 71 ~ 92 491
512 58 600 775 847 78 14036 134 283
376 88 566 74 623 754 826 !}37 93
15012 71 265 315 525 669 716 39 77
87 837 16008 172 356 89 404 20 38 6S
69 553 88 620 746 65 17158 339 53 82

:

Humor z<1graniczny

419 798 821 58 980 18063 111 392 474
537 76 620 32 82 &16 19843 92 226
53 72 406 54 551 55 665 91 93 781
93 933
20348 53 63 411 68 619 39 99 726
8J7 21110 48 206 62 445 71 55491 661
89 769 22063 72 166 95 237 50 367 86
Już posłaliśmy po ślussrza, zaraz przyjd2lie.
581 639 43 719 21 914 56 23061 432
Niema pośpiechu, moja teści owa u czy si~ akurat pływać. 7494 504 614 69 91744 873 957 24146
94 230 53 85 317 406 40 54 504 52 81
' 781 82810952 25015 54 194 205 25
53484366943 91 260193042 77 145
99 204 483 513 686 711 17 27069 82
96 105 106 211 31 31 ~14 98 tj60 608
20 58 89 759 28153 61 334 64 439 54
5768771882 814 58 79 92 973 99
29017 50 98 395 429 36 66 572 857 63
9:5 35

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

1

7 74 369 52202259
567060368055581135968690807 5286084
8
, 68 9
31 S 581 668 728 53 801 44 n 87 59104
2973405 504 604 26 33 4.5 ;33 379
60039 59 60 77 136 81 206 57 352
411 14 507 89 663 706 48 832 61022
71 186 275 468 572 920 86 62071 113
722449337092477 57493 629 741
51 98 63069 130 34 80 207 301 96 488
7676407811072277300 524 7380 615
796 859 960 65003 39 51 1233950351
419 95 507 604 64 811 974 66026 209
1434 4082661 87 715 83 94 803 27
9021577 67000 28 207 77 305 57 506
613 35 60 12 772 833 91113 68171 206
47 300 42 46 458 500 36730 79 80 808
69009 310 39 SS 42656549'17 665 758
804
10228 300 16 463 77 86 612 747 60
968 86 71036 161 385 557 637 870 89
9294572006172627
31 42
1237073005
50226
315
52 55 4S0 500 99 810
62365 74462 695 7SS 65 81 827 927
73 74113 35 74 376 95 412 13 95 800
22 993 75051 78 188 311 52 483 597
64373738487091016 7601376 ~o
363 407 "42 53 69 529 614 94 95 711
78 942 77031 85 113 19 35 72 206 588
96 768873181232521520 397 404
.5 17 63 554 664 716 33 955 78 79271
95 313 449 75 549 943 47
80123 349 79 438 42 54 523 47 732
60 798 897 900 81032 42 119 65 206
60 377 711 915 85 82024 115 49 208
375 536 86 698 727 894 952 81 83040
112 46 54 208 28 360 565 99 626 921
84023 75 117 200 89 353 84 460.626
71 91 94 807 08 60 85001 275 312 39
82 621 23 774835 860Qó 1221 262
98 404 685 92 753 85 87 844 7887231
86 363 503 931 52 88128 210 46 385
429 94 99 567 41 92 674 700 40 811
39 921 79 89047 81 218 28 45 333 59
401 65 543 71 675
90096 97 158 80 91 32561517 41 51
750 63 75 806 920 58 67 76 91008 18
104 72 236 472 94 521 547 883 708
92114 32 93 327 30 82 537762868 72
935 93139 319 509 78707 96994153 89
251 321 496 662 95 707 95150 201 47
340535 668733 6698893905332770
76 96090 192 217 309 709740551026
36 629 37 65 145 SS 8lł3 5197040 157
205 45 450 89497298133 77 302 41 412
38527707666294714 64 828 936
56 90 99243 52 331 415 24 81 99 58S
94 606 726 82 98 936 46

130023 52 425 66 548 7~ 60299 797
856 78998131289334451 -28
o 66 132115
172324655121631691755869133049
230 33 339 68 684 773 871 134027 028
149 335 69 95 408 97 545 54 656 739
90 890 913 56 6B 135068 106 201 31
334 45 51 417 24 522 8193612136013
32 87 16022632073 77 83 44450725
67371486913 91381 93 13701591 167
267307 78 85 482 87 45 522 7504590
983 138022 198 267 391 494 674 156
139079 34 358 495 532 845 70 84
140096 102 40 95288422501616765
8919425870141121265 3403757791
42070789822 99 901 36 142071 94 133
390 40148500637758801 46948143119
166 308 320 354 382 385 411 528 48
969 754 835 77 957 144037 6783316
449 552 71 90 98 787145073 91178 28l
586 614 682 146045 115 28 292 32630
47053670014700133611816131031';
21
56435 464760 760 800314676997
148051 19 26 114 216 555599187988
149049 331 96 561 70 89 609 709 77
150058 220 360 7041151362646 704
96841 5597115100208135239360411
1853784 637 66978152017100253419
598607751 896 153043 81 177 240 535
736818889297315402714822533307
16 26 52 447 51041706847155019385
401 7394562 93 863 936 156034 24566
9837983404 560 650 66 82 797 893 900
28 85 15735566597 651 725 3) 85 821
986 158140 240 337 71 459 59!' 65885
76882023 935 150141 43 246 303 521
22 651 95 803 62 996
160035 54 93 134 202 825 73 90 95
980 1611
226 35 39 48 305 43 504
06689 912 162088 281 309 41621 5~
17 626 742 45 883 96 9386364163011
76 307 88 432 40 42 593 623 720 26
48 897 930 164032 383 425 571 71 607
42 86 751 849 85 922 34 49 163041
46 65 199 213 332 34 422 36 529 91
623 756 842 71 954 166087 97 193 225
316 29 89 433 515 33 618 884 89
167181 251 56 391 505 09 7Sa 840 4(
71 906 51 69 97 168015 124 387 503
717 24 79 86 92 965 64 72 16910J
30 60 335 44 19 430 124 91 664 705
3Q 81 897 98
170225 90 492 626 46 83795 171077
382 462 505 47 663 728 60 172015 5~
71 115 40 47 408 16 29 544 699 893
17311664237301944179165592 752
95 859 926 114057 96 21S 308 23 25
450 94 586

VI ~ómn[y - Be
Do las Pairbanks
w ostatniej mej kreacji

•
Dzij

pO

il iJt

SakeI1aridi5: styczeń 3742, maj 36445 37760 40080 40924 41421 41518
3748, lip:ec 3683, listopad 3725.
~i~~ f,~~ ~~~~~ ;~~~ ~~~~ ~~~~ 235327 413 569 697760 815 942 55041 4~,7i6J1~i~ ~6: ~~41~7i:: i~54~g;
Asbmouni: kwiecień 2310. czar- 63616 64956 64997 65887 68015 68969 92 362 477 568 870 978 56071 93 173 332 376 817 941 12900728 122172 26!!
wieo 2328, sierpień 2340, patdzier 70882 11493 72910 73864 75930 76516 207 337 49 530 676 715 51 852 963 91 391 423 71 551 953

PAPIERY PAŃ'STWOWE i LISTY kańska
ZASTAWNE
Zamknięcie: kwiecień 2036, maj

-

ia lote ji

NOTOWANIA BAWELNY
sprzedany zos tal do W ar)szawy 35008 72 11554 266 73 8231855 421
LIVERPOOL, 12. 4. Bawełna. do kolektury PostoIskiego
72 656 736 45 58 837 45 74 958 36013

LIVERPOOL,

-:-

Jł

proc. listy zastawne ziem
zł. 48,50. 48,30
,zorałsze.o
4 i pół proc. m. Warsza.wy zł.
20.000 zł. i premję w su·
30080 154 224593 635 62 '272 846
46,25
mie
400.000
złotych. Razem 90 946 77 31306 453 695 828 99 910
8 proo. m. warsza.wy 67,75
16 48 55 32020 51 72 189 230 39- 88
420.000 zł. - 24504 (Nr. 541 741 872 87 33087 92 249 98 329
10 proc. Dl. Siedlec 68,50
ten z kolektury w Radomsku 61 455 570 695 764 815 24 34029 138

4i

warszawskiej

Pożyczka inwestycyjna

n

PORANNY -1929.

PEl
..

pienleżn,

Ceduła giełdy pieniężnej

CZEIQ
Belgia 123,87
Holandja . 358,10
Londyn 43,29, 43,28 i
Nowy Jork 8.90
Paryż 34,85
~zwajcarja 171,68
. Sztokholm 288,3.5
Wiedeń 125,26
Włochy 46,71
Rerlin 211,45 i pół

GŁOS

raz os_atni!
••••

Orkiestra pod

....

d,r. I_

R. KANIORA.

Poez,tek o godz;. 4.30

(S1 OR1'14)

ZACHWYCA, UPAJA i OSZAlAMIA WSZYSTKICH.
W rolach

es Bali

głównych potągl

Wił

ekranu,,:

ia

Powel

GŁOS

17.lV. -

l!

t:IENKIl
5l'1'4('I-N-. '

POtiOIOWIE· 'IłJlDJOWE!!' "

mąki

najlepszej

I

barat~lwankuje
?
--"
I
~~a~atela
l
........ ............................_....

, . POLECA '

HIGIBłłIC~itJ\ PIEKARłłU\ :WY:PIB'K:U * ,R,C

[tf"SZynOWYCH·.ZJ·BDrtOCZOłtYCH .: PIEKRRZY:

i

~gzystuji\C" od IlIt t1'Ze~h przy \(1. Z,menhofa Nr. 15, obecnie ~,:,aJ~uJe al~

. TEL. 43·82

w sklepie frontowym

Gm:__

.

.

.

!

I

.,

~(~,

Natychmiast zatelefonuj 71-71 do zakładów "NO-RAD",
Gdańska 12, a w ciągu kilku' godzin apar,at będzie,jak. nowy.
TysiąCe 'podziękowań i wyrazów llzQapia od klijentów!

przy ul. RokicińSkiei ,Nr. 4~, .tel.' 7-69.,
..
Główne miejsca sprzedaży:
..
.
w znanej cuJperni .a.inberg'a·, Piotrkowska 38
.

PORANNY - 19~.

'.

Piotrkowska 112.

~i_III!IIIII!II_

Pr~~jmujemy zllmówienia z dostll.WIł do domu.

SZKOŁA

"

TEL. 13-84.
FILHARMONJI~

,SALA

. .', .

N I E D Z I E L A, dnia 21 ,wietnia r. b.
. '0 GODZ. 4-eJ PO ·POL
PIEś"1

KOnCElIT

.' Gabinety
KosmetYki bekarskiBJ
p·r• .MARJI LEWJNSONOWEJ

I HRlI OPEROWYCH

Udział. bior~

,

KOSMETYCZNA

Zatwierdzonll przez Ministerstwo Spril\'; Wewnętr:mych
A.· RYDEL, Cegielniana 19, teł. 69-92.
Wykłady rozpoczęły się dnia 15 kwietnia r. b.
Informacje od 10 r. do 8 wiecz.

Dyrekcija' koncertów: ALPRED STRAUCH

e~gieJnlana

.

Elżbieta
JEFIMCEWA
' . Artystka b. Operj Zimina w Moskwie

DR,'

6, front I p., telefon 42·63.

rVlED.

Dr. med.

'l l f . 1ł
·KonSIStllJ K"iaginin RAP(' P~Rl BUL:f NAWROT
2
Artysta' b. Opery Cesarskiej w Muskwie ··
.,
i Petersb,urgu
'

.

. 6..H.N14tilNIN
t.CJłł9rv.~; ;nnt! ~~rp

.
u..................,..1ł1IIiJ

.

!łlmłłH. . . . .' •••••,.......... ,I •• ' .........

IKinDsl!r.~!ZJP.L"1
•

~

Dziś

i dni

I

.'

.(

Mieitkl Kinematograf-. OśwIatowY ..
Od' 16. IV. do 22. IV. 1929
DLA DOR0SŁYCH:

"Nilo't .i IZB

DramlIt wielkich uczuć wielkiego
człowieka.
W roJllch gł6wnych:

Pierre Blancbard I Mary BeU.
Nasfępny program:
CIERNISTA DROGA
KSIĘŻNICZKI WOROHCOW
To, co strąciło w przepdć Rosję.
pijackie orgje bestja.1skie,o chło
pa-Rasputina, który Uiłd,ił państw.
W rolach główny'ch:
Włodzimierz ' GaJd,row, Grzegorz Chmara. Mary Kld I ih.
Pie§ni rosyjskie od§piewa snaKo.
mlty tenor ~: ULLAS. .
W dni powszednie, '. z wyjątkiem
sobót, początek selln~6w o godz.
4-ej, zaś ., soboty, 'niedziele
i święta o g. 12~ej w poł. ·Ostafl:\l·
seans o godz. 10. - Na pierwszY
seaM cenyl'l')iejsc~ńiŻ'one. "

.nielnanegO
' lołni~na
(..z
dymem poiarów")
DLA Mf..ODZ1EtY: .'

o
iw

g04z. 18.45 i 21, w sobotV
'. niedziele 16.45, 18.45 i 21.
Pocz'i\tek sea'nsów dla młodzieży
o . g. 15-ej i 17.~, w soboty i niedziele o 13 i 15-er.

PORIDNIA

Piotrkowska 294, tel. 22-89

0zynna od 8 rano d0 9 wieC?z.
11-12 ) przyjmuję
2- 3 ) kobieta~lekarz
w rtiedzielęiświęta od 9-2 pp,

Choroby nerek,

l'ęcherzai . dr6a

f

POlonUlA

moczowych.
Przyjmuje od 9 -10 z pe1neriU kwalifikaeiami po
iod (i-8 \lo',
8zukuje posady na przyszl\" rok
Piramowlcza 11 szkolny. Oferty sub. ~ Pol 011 is\.a ~
(dawn. Ołgińska)
,.el. 48·95'

Gabinet kosmetyki lenoiczeJ

SJfNOfiłłllfJII ' Fab!Yk8 . nap OJdW gazowych Z. S

POLSKIEJw~uN~~M~ECKIEJ .
HENRYK BERMAN

ld.ei. ł D E

l ród .1. o".PJelęgnowame
Zi~lona

17.
.
cery, US~Wa!ll.
ul. PRZEJAZD 19. Tet.36-05
Gomolill~kl, KHl"SkIBgD g, broda.we~, .zmarszczek. pIegow,
Zapisy codz. od 3 do 5-ejpp.
łatalany: 9-8' I S3-71 '
wągrow l mnych defekw,!, MaU•• ga: W dniu 20 ·bm. rozpo- .
Baż kosmetyczny. Maski balczynem. ostatni przed-o
podaje do .,Viadomośęi. iż z samiczne i inne. Pielęgnacja
' wak~YJny ~u~s .ste~o~
dniem dzisiejszym t. j. 17 b, m. ",losów i'miuwanie łupieżu i t. p.
'. gł'lIfjl ' polskiej I nle- '
.
G d .
. .. ' d 10
d 6
,. .
mieckiej (pr~yśpiesz.ony),
o Zlhy prz!l!~~~r.
r, o
a mianowicie:
jeden balon 6O-ka. 3,- zł.
~6dep balon ~O-ka. 1,50 zł.
Synd)'k . Tymczasowy masy
Jeden balon 15-ka
75 gr.
padlości "W)'rob'y Włókiennicze
z dostawą i loqem. ,
19nący Lipszyc" niniejszym l3-'
Dostawa szybka samochodami
wiadamia, że sprawdzenie wie- na wszytitkie krańce miasta,

"

z.

Ob··
nlz,Iem cen,

•

~

t

"

"

•

u'l

rzytelności odbywać się będzie
obecności
Sędziego Komisa·

w

na w drodze kontradyktoryjnej

chol'ob

Dl\TYIt'BR
UROLOG: .

i toaletowej

wenerycznych i skórnych

~

H. LUBICZ

1

I

Oddzielna. poczekalnia. dla Kobiet

PORADA 3

~..ó

....~

..

Zł.

I

••• • ••••••

~ ...i....:..~kielfii ' d~~

n""-r

.

"':"';'osi
.'J... .

DWA JAWOROWE
z: materacami używane w do&
rym stanie do sprzedania. Zastać od
3-ej do 5~ej Zachodnill 4g, m. 9.
93-1

łóżka

Leezenie lampami kwareowemi
(wypadanie

WłOSÓW).

Przyjmuje od g. 8 do 10
i od 5 - 8 wiecz.

rM!O

ZGUBIONO
dow6d osobisty wydany przez Gmino
Zalet pow. Rypińskiego na nllzwiske
Czestawy Bojarskiej. zllm. w todzi,
Cegielniana 53.
'687-3

!.

Ł~
~.tlO. A Ó.clnoftdł '- . łÓ ~ s pfJeey~ P~
w kmjn " Ił, 0.50: ?&"fal1iea _ d. 10.; .
.
.
"
.
,
'.. l

R~akt.ot'; Jan U~

t:. ' ~'.."'••\,.

ME~.

Dr. med.
zgodnie z art. 503 Kod. Hall(ll.
w
dnju
22
kwietnia
r.
b,
o
goI.
Badanie krwi j wydzielin na dzinie ' 12-ej w 8-ądzie . Okręgo
wyru w Łodzi, gdzie należy !>i~
POKOJU UMEBLOWANEGO
. ~yfilis i, tryper. · ..
zgłosić tego dnia w pokoju 57-a. Cegielniana 43. Tel. 41-32 w górnej części ul. Piotrkowskiej lub
Konsultacje z neurolegiem
przyległych bocznicach poszukuję od
i urologiem
'_
Syndyk Tymczasowy SpecjaliSta chor6b sk6rnych. , zllraz.
Oferty do "Qłosu Poranne go'
Gabinet SWiatło-leczniezy
a. Adw. Ryszard Banasz. wenerycznych I nIemocy płciowej. sub...1-.
Kosmetyka leka.rska
.
lecz4Inie

' '- Due.ti~ .: G16R
. . -ta·
Prsnumera
•
al:
"j"

.:

'\':.~

DR.

ZYGMUNT

Absolwentki wydZe lekarsk. unlw

Wf nIR~ 1161[l·n·A
. ' Zawadzka 1

(przy przystanku tramw. pabianickieh)
Czynna od lO-ej rano do 7·ej wiecz.,
w niedziele i święta do 2-ej po poł.
Wszystkie specjalnokl ldenty·
styka. Kąpiele świetlne. · lampa
kwarcowa, elektryzacja, Roeritgen,
szczepienia, analizy (moczu, kllłu,
krwi, plwocin, wydzielin Ud.) Ope·
racje, opatrunki.
Wizyty na miasto. Porada 4 zł.
Porada dentystyczna oraz w~ne
rologlczna dla chorób
skórnych
i weneryczny~h
3 ZŁOTE.

~.~~":,:.:,,ł.

,.

Andrzeia 7,' m•.8, front.

(Lot Amundsenll do bieguna
. północMgo)

dorosłych

TELEFON 79·99
Przyjmuje
do 10 l. i od 4·- 8 wieca
Pr. NarUtowicza
w niedzielę od 11 - 2 po południll
. 25 (Dzielna)
Dla. pa.ń spec. od godz. 4~
telefon 44·10.
DO pol.. dl", nieza.możuyeh
Przyjmuje '
CENY LECZNIC.
od.' 1- ~i 4-:-8 w.

. . serwetki bruk

Biała ślDiert
.seansów · dla

. ,. \

Pilski-aorletg
,
wykWintna bielizna

Natka'

Początek

"

Oryg. pat:Y$kie

. Leka~-specjalistów

lekarzy specJałlst6w
przy G6rnym Rynku

~;:"

RokicińskieD

Wo"ny Rynek (róg

następnych!

Szopen."

.

Choroby sk6rne i weneryc;:l1.

~oczowych.

(B.as)

'. . Przy fortepIanie: Dyr. Teodo~ RYDER.
, "
W PROGRAMIE: .
VERDI: [)uet z op. .Zbójcy", LEONCAVALLO:
Duet z op. .• Zua", . RIMSKIJ-KORSAKOW: Arja z
. op .• Nllrzeczona Cllr,,", . ALNOES:. Arja z op.• W
ostatnią pQdróż·, DARGOMYżSKI: Trio z op .
• Chmurkll-,' GZAJKOWSKł: Op. .Jolllntll·, ROtYCKI. Op... casanova", RAqiMANINOW: Pi~ni,
MONIUSZKO: Op. ... Hrahina·, VERDI! Duet z op ..
"Simon· Beccanegrll 8 , ROSSINI: Duet o «>p. ,.Cyrulik Sewilski- oraz szereg ' Jl,ie~tli i romansów.
Bilety do' nabycia. w ka,i~ ' Filharmonji.

METAMOAPHOS,A
.' nddy/NJ/,,;eo Vsuwn pied;.
.

U,ROLOG,
Choroby n'er~k;
pęcherza i dróg

.

<JgłoszeI?la za'Wie.J;S%mp.imettowy i~stpllltj)w;J 1 stro.na i w tekście 40 gr., strona S ~%palt. Nekrolbgi 30 lir. stl'. 5 s~t. ~adesłanE! po teldcle 30 fI'. sti'. S upalt. - ZwycZllJne 10 fr·
sU. ,10sspalt."brobne 12 ~. od wyrazu; najmnlejsle 1.20 ,ł; ~O.S'łUkiwal\i.. pracy 10 gr. ,?głoełe"t a ~1l~C'yrlowe I aaglublnowe 10 21. 02łós~enia zamu~lscowe obliczane " o 50 pr.
firm zagrantcz:nych o 100 próc., za zasttzetone m!eJ!lcowe dopłata.

·W.,dawea: ..P~~. W~W~
-'

&'Dó&a .;

~ . od.Ił.

' VI drukami ..Piaay", Piotr.ko:wska 101.

