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Ra~ukcj& ~u~łatu p&ństwawega

wobec ciężkiej sytuaćii gospodarczei w nraju,
podatki nie pokryja preliminowanego budżetu
•
Ministerstwa przystąpiły do redukcji wydątków w swych resortach

Rzad

doszedł

a 500· miljanów 1łatych

do wniosku.

iż

• •

Bank Polski zmn1e1szy obieg
I

Warszawski koresp. „Głosu mlnistrów zapaść t1CHWAł..A upo
Polskiego" (S.B.) telefonuje:
ważniająca min. skarbu do !ego
w kołach finansowo. ~ospodar· kroku.
czych krążą uporczywe p>głoski,
Uchwała zpowodowana zo~tała re
twler<hące, że kiel'O'W111lk mfrust,~- feratem pułk. Matuszewskiego o
stwa skarbu pułk. Matuszewski sytuacji gospodarczej, którą bez
przystąpił do pracy w Kierunku zbyt.niello pesymizmu określił jedZREDUKOWANIA BUDŻETU
nak jułk. Matuszewsld iako NA·
PA?llSTWOWEGO O 500 MIL,10- DER CIĘŻKĄ i w związku z tem
NóW ZŁOTYCH.
orzeld1 że według wszelk;ch przeJak twierdzą w tej sprawie mia·! widyiwań NIE UDA SIĘ w b, roku
ta na ostatniem posiedzeniu rady i budżetowym ściągnąć do kas skar-

Uowy
Związku

zarząd
Strzeleckiego

„Komiczny dyszkant opery sejmowej" domaga si~ powołania
na dodatkowych świadków

koresp. „Gło·su Polski~" (S.B.) telefonuje: '

Prezesem zOSłał wybrany wiceprezes Banku Rolnego p. Anusz
Antoni, wiceprezesami mż. Iwanow
ski Jerzy i poseł Koc Adam. Sek.re
tarzem generalnym został p!>seł
Kierzkowski Kaztmierzj a sklll'bni·
klem p. Glinioki Z~niew,

Na tem samem posiedzeniu Po·
st;in:owiono zamianować komendan-

tem głównym „Strzelca" gen. Ro:t.'etla i kandydaturę tę przedsitawk>-

b. premjera Bartla i b. ministra Jurkiewicza.

I

Warszawski koresp. „Głosu RA DR. BARTLA i b. min. pracy
Polskiego" (S.B.) telefonuje:
dr. Jurkiewicza.
śledztwo prowadzone w sprawie I
świadkowie ci mieliby złożyć :;.eb. min. skarbu Czechowicza przez znania na akollczność dlaczego
1
sędziiego śledczego sądu naiwyzsze . rząd N1E PRZEDŁOżYL SEJMO.
go Zalewskiego ZOSTAŁO już wła Wł PROJEKTU USTA WY o kre·
ściwle ZAKOŃCZONE> lecz oskar dytaoh dodiatkowych, a iednoczes·
życiele występujący w imieniu scj- nie mieliby przedstawić przebieg
mu posłowie Liberman i Wyrzykow dyskusii na posiedzeniu rady mlni·
skl wystąpili z wnioskiem do sę· strów w sprawie wyasygn1>wania
dzie~ śledczego z żądaniem PO· 8milj. zł. na fundu.sz dysp1>.zycyjny
WOŁANIA
NA
DODATKO· premfora, któcy to, jak twierdzą !
WYCH śWIADKóW B. PREMJE oskariyciele, został użyty NA CE- i

no ministerstwu spraw wojskowych
do zatwierdzenia.

Rokowania handlowe

bowych plon podaitko.wy W WY· ~ pensj.i urzędinfozych. W zw1ązku z
SOKOśCI PRZEWIDZIANEJ W · akoią oszczędmośofową pułk. Ma·
BUDŻECIE.
~ tuszewskiego poszczególne miniZredukowanie budżetu
ściśle sterstwa przystąpiły już DO ZREzresztą w myśl wskazań p, Deweya DUKOW ANIA WYDATKóW w
staie się w tym wypadku KO- swych zakresach.
NIECZNOśCIĄ i dotyczy przedeJednocześnie koła fłnansowo • go
wszystkiem WYDATKóW INWE· spocfarcze Warszawy twierdzą, że
STYCYJNYCH oraz niektórych w najbliższym czasie Bank Polski
wydatków RZECZOWYCH, gdyż przystąpi do ZMNIEJSZENIA Owydatki osobowe zmniejszyć się :uie BIEGU PIENIĘŻNEGO, Chodzi
dadzą wobec określonej wysokości _ oto, że trudności w uzyskaniu kre·

LE WYBORCZE LISTY NR. 1.
W najbliższych dniach sędzia
śledczy poweźmie decyzję, czy wezwać jeszcze tych dwóch świad
ków, chociaż wezwanie dr. Bartla
byfoby połączone z trudnościami z
teg-0 względu, że ma on zandar fo:O
zostać zagram.ką aż do sierpnia.
Albo więc sprawa pr-zeclągnle
się do t~ czasu, albo też dr. Bartel będzie przez sąd do Warszawy
wezwany.

BIAŁOGRóD , 13.5. (PAT.) Pod
jęto tu szereg prizy:gotowań w
z.wdap;ku z przydęciem delegacji
pańs· bw wchod74cych w slkład M<t·
łei Ententy, które wez.mą ud.zlał w
konferencji mającej się odbyć 20-g<1
ma~. Wedłiug ustalonego pn~ jiu..
gosiłowiańskie MS,Z. -:Jrog!l'amu minister spraw zagran. Ru.mu!llji Mio
nesou przyibędzie do Białogrodu 19
maia, min. Benesz 20 maja.

Sowiety niezadowolone
z niemi eckich komunistów

BERLIN, 13.5. (ATE.) Tellunio.n
donosi z Moskwy, iż komitet wy·
ko;n.awczy trzecieij mi ędzyna„odówki
iest niezadowolony z kiel."<>wn·ctwa
niemieckiej pan-tji k0munistycznej
a sZC'zegóLnie z jej kieroiwnika : wo
sprawie majowej dza Telmana.

Awantury komunistyczne w pruskim parlamencie
Burzliwa

dyskusja nad interpelacjami komunistów w
rewolty - Trzykrotne przerwanie obrad

Tellman został weziw?.ny d 1 MoBERLI~, 1~.5. (PAT.~ Dzisi~)s~e j wnętrznych ~esł~s~ego, w ~hw;; k~ zagrożenie swego s~anu ~~shda - skwy celem złożenia ustn ~go spra·

polsko•niemieckie

BBRLI!N, 13.5. (PAT.) „Vos-si- posiedzenie se1mu pruskiego p-0sw1ę l li, gdy tylko ~aw1ł się na sali.
sche Ztg." dooosi, że miinistrowi
HeirunesOiWi, który w na~biliższych
dniiac1h ma przyibyć do Wa~sizawy
dla dalszego 1Pirowadzenia rokPiwań
-.1
• • 1
wwa.r:zyszyć maią przcustaW'lC1c e
kt•lei Rzeszy ponieważ na pomąd •
ku <lziennyim naj1h1iż,szych rolkowań
znaidują się kwestje transportowe
związa.ne z niemieokim kontyttt~r„tern niero.g acizny.

cone było dyskusji nad interpelacja
Interpelacje palityczne uzasadniał
mi komunistów w sprawie WYDA· poseł Kaster, oskarżając policję o
RZE?ll MAJOWYCH.
to, że zachowała się ona brutalniej,
niri mogłaby fo uczynić w kraju nie
Miało ono pn:ebieg NIEZMIER ·
przyjaoielsłdm I zał"zucając s<>claNilE BURZLIWY.
listycznemu prezydentowi policji, że
Komuniści od.razu, od początku utl'!ZYmał on zakaz zgromadzeń tyl
posiedzenia podrnieśli hałas I wr.za- ko ze wzg:lędu na zwycięctw;:, kt·wę i rzucali OBELŻYWE OKRZY munls!tów przy wyborach do rad za
KI pod adresem m·i nlstra spraw we- 1 łogowych, co socjaliści odczuli, ja-

I

Mocarstwowe stanowisko Polski w Europie
Nowa ambasada przy rządzie Rzplitej
W wyniku rozmów przeprowadzo' sowego ambasadora w Buenos Ainych międ:zy rządami Pols~i i res, jako dla PIERWSZEGO AMWłoch

dytów zagranicznych 1 trwająca w
dailszym c·ągu bierność bilansu han
dlowego wywołują pewi~n odpływ
walut z rezerw Banku p 6 iskJego 1
wobec te!SO dla utrzymania wysokości pokrycia pJeniądzy obiegowych - obieg musi być zmntejszony. Zmmejszenle obiegu nastąpić
ma przez zastos<>wanie przez Bank
Polsld REDUKCJI KREDYTóW
REDYSKONTOWYCH.

Zakończenie śledztwa wsprawie h. m. Czechowicza! zia!dB~~!~ro~!~~n•Y.

Warsza~iki

Wczoraj ukonstytuował się nowo
wybrany zarząd związku 5trzelec·
kiego.

pieniężny

postanowiono podnieść poseł BASADORA Włoch w Polsce,
stwa obu państw d-0 godności amRównocześnie rząd włoski udzie
hasad.
J lił agrement dla dotychczasowego
W dniu wczorajszym charge d'ałfa posła w Rzymie p. Stefana Przeź
!te włoski otrzymał agrement dla dzieckiego.
tir, TrankU.na Mastino, dotychcza-

Dyplomaci

Dll.a i Wobec tego zamterzah 1akoby
POKONAĆ KOMUNISTÓW śrosikami policyjnemi.
Po przemóWieniu posła Kastra
wszedł oa trybunę "''""Ski młnl~ter
I:"" t-.:praw wewn<>trznych G.rzesiński,
"
by odpowied~ieć na interpeLlc!e.
ale komuniści pudnieśli nk&łychar.ą
wrzawę, NIE DOPUSlCZA ~ĄC
MINISTRA DO GLOSU.

I

wozdainia z jeg-0
dz . alalności.

Trzęsi1łnie

ziemi

we Włoszsch
RZYM, 13.5. (ATE) Dziś

pół

no·cine Wło chy zostały nawiedzone
przez trzęsienie ziemi. Straty są ied
naik n iemacz,ne. Ofia!' w ludziach
nie nofow ano.

Piłsudski

Marsz.

dotychcz1sowe1

zabierze

głos

na otwarciu P. w. K. w nowym a~tykule dziennikarskim, ktoreg o ie•
.
mat em będzie a k tualne zagadnien i e s z piego st 11Va
Warszawski koreSip. „Gfosu PolWARSZAWA 13 5 (AW) __ ....
T
,
. „
1
• •
•
... I
ym razem rzecz dotyczyc bę·
. .
1

sk1~g-o (S.B .) te efonuie.

1

kół rządowych

i

zbliżonych doi dzie szpiegostwa,

Na otwa.rcie wystaw) w Pozna- : dzie~ków .inior~uią, iż ~rsza- Podobno Marsz. Piłsudski wyp~
niu udają się z Warszawy wszyscy łe~. P1łsudsk1 za~1:rza ~ c~a~e _naa wie się w sprawie wspomnianej ·.~H
akredytowani przy rządzie po:lskm bhz:s~ym w~stąpic . z omowi1ewem sobem ostatnio praktykowan! ..-:,
<;taohes wojskowi zagrain:iczn1.
. pubhcznem Jeszcze ied'.aego akhtal- gdyż przez artykuł dzieDDikar~A .,.
nego zagadnienia,
·

i
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Podstawowym warunkiem po-· cze6stwo, że ZWlązek Strzel~
wst ania każdej Wielkiej organlzacji stanowi silny obóz w tej chwill
jest koniccznc;ść istnienia grupy de 1 ideowy. Związek znalazł zrozumie
mentów jedn~rodnych, na któryc.h nie dla swej pracy, której celem
do1p iero może być wzniesiona bu- j nadwyższym jest dobro p;:iństwa i
dowa gmachu. całego. Bez istnienia przekształcenie społeczeństwa w ie
tego kapi1talnego rdzenia~ który -wie den wielkJi organizm pracy podo czego dąży i jakie zamierzenia wszechnej - w naród wytwórców.
swej pracy stawia, wielka praca,
zakrojona na szerszą sk:llę, jest nle
do pomyślenia. Byłoby to budowaniem gmachu bez solidnych podstaw, bez fundamentów.

I

PaD.stwo Polskie. przeżywa dookres naprawy ustroju państwowego. Wzniesiony
wysiłkiem krwawych ofia::.- najlepszych synów Ojczyzny gmach Rze
czypos;politej umacnia budowniczy
i twórca Niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski.
niosłą chwilę -

Przemysłowe

W pierwszym stadjum organacjl
Związku Strzeleckiego

zaistniały

obawy, czy do pracy staną wszę
dzie elementy ~ednorodne i czy w
ogniu codzienneJ próby życia nie U·
legną szybkiemu rozbJciu, To pytanie niewątpliwie stało pued twór
cami organizacji Związku Strzelec
kiego podczas pierwszego Ziazdu.
Był on skromnym przeglądem sił
orgamacyjnych, udbywanym jesecze pod śwdeżem wrażeniem wypad
lbrzymi · burzy dzieJ'owej y'a
,
k owo
eJ
f
ką była wojna europejska, które
zrodziły w spo~eozeństwie nastroje;
echnego entuziazmu zapału 1

~
Wllary.

ł
pan

'wy.........
.,. ......1.n..
"
to hasło: organizujmy się, skupiajmy nasze siły, obeimując cały te~ Rzeczyp<>spoliitej siecią organiNa

pi'°"run>'"Y
._„.,,..

zacyjną Związku. Trzeba przyznać
że tylko tak ujęta sprawa musiała
wydać jaknajpomyślniejsze rezulta·

ty. Kadry Związku Sł!'zeleokJi'ego
ustawtomle ~as\ają, a wymownym dowodem wzrostu te~o jest ostatni zjazd delegatów Zwlązku.
Ze st>1'3Wo'Zdan1a wynika, że Zwią
zek Strzelecki na wszystkt.ch polach rozwija się pomyślnie, PodUeślC!llO
w pierwszym rzędzie
wspólipracę z władzami państwoweml, które bardZt• życzliwie usio81mklowywuią &ię do w.,--zelkJich po
czynań Związku. Pięknie przedstawia stę praca ośwdafowa, gmme ka·,
dry wyszkolonych instruktorów oświatowych prowadzą
lmztakalącą.

akcję

do-

lnowaoją programl()fWą jest depowołania do życia ,,Towanystw Pmyjac.iół Zwdą>Zku Sine·
leoki~", kt6re rozciągną swQją
sieć organizacyjną na całą Polskę.

cyz;a

BraK

porządku

w

Miejsce prywaty ma zająć poczucie obywatelskie, ofiarność dla
Ojczyzny. Miejsce pustych frazesów I groteskowych oświadczeń praca twórcza i program:>wa, Miej
sce nieudolnego do pracy '\Y1Skutek
wybujałego parlyinictwa seimu i
senatu - reprezentacja, złożona z

Zagadn;en1e to w pnzedą,gu 2 lat,
do roku 1927 podJegafo gor~ym
dyiskws~i om. Priz.~odniczący kom:tefu, pr.z()dstaw1c1eil Bei~d, były
• .
T
.
.l •
miitU&ter . erunlLS O!I'az poprze:.i.m
v:.zewocLn.1czący . komiltetiu
Daniel Senn.1 wyraZlł S1We ubolewa
nie,
źmie• jaikd painował
_ że po eintuzja.
•
1
'W 1927 r., .K-Olll!ferencia edrnnomiczna przeżywała przez ostatnie dwa
lata zani>k teg~ en:buZJ!azmu, w koń
ou .zaś nais.tapifo ~upeł!D.e ro2Jczatt"0wanie.
SeNn '\\1ska1ztał n.a pcwame nieb~ec.zeńs·two, jaikie zagraża pa6.-

przemyśle pos.~czególnych p·aństw

st·wi0im euroir>ei>skilrn z powodu buku naleiytego po!"lządku w przemyśle pos2.czegó!111ycb państw. Powołał się on rówlllież ~a fakt, że w
1927 r. zgo<l.ziJi się ws1zyscy te
Wl2lras:l:ająca kOłlllkurencja w d.ziedzi
nde s<tawek celnych, którą w os ta tnLch czasaoo zaQibserwowano je3t
s.zlk.<i<llliwym zaróW!llo dda życia eko
nomioznego jalk i poliityoz;nego posrozególnych państw.
Wskazał on między iiruneani na
niebe.zpieczeństwo
jakie zaga-aża
E1.llfopie z za oceanu, gdyż rosnący
~rot~cjonalizm Stanów Ziednoczo.nych Ameryki Półtn.oonej nie r01kuje dfa Buit··oipy nioz~o dobr~.
PQ takim ws1ępie wystąipJł ze
siwytm prralektem ,,P.rzemy1Sł01WY.::·h
St3ttl.ów ,liedooC2.0a:tyoh Europy"

świata

kam.ouski miarlsteir Louclier, który
Ewropa powinna .zo~gani
zoiwać się przeciw/ko
groż~cemu
jej ze strony Ameryki niebe.zipieczeń
stwu.
WedHlug Leuchera, bairjett-y ce'1ne
między poszc.zególnemf państw~mi
.Europy stade W12lrastają, oo może w
!koOtD.sekwenaji pQliityoZIIlą dziahJn<>iść Liigi Naa-odóiw s,pa-<owadzić d:>
zea-a. Wyjście mo2Jna znaleźć iedynie, wed.ług zida!Ilia firam.cUiSkiego
ministra, w zamiainie wojen ceLnych
tego rodzaju oll."'gainizacią ka. telów
róimych dziĘdziin pirzemysłiu, która
by uchylliła proteikiciorali.zm celny,
POil"Ot2'lUIDli·enJe się w g;i-anicaoh naiwięk, szej -ilości produ któw przemysłowych staje się, ~dług m.im.istra
Louciheira palącą koniecz.nością.
uważa , że

en's1zi·
H.onstytucJ.a Li·twy A"owi·
1
n ei·

Dążenie do nawiązania kontaktu '!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-!!!•!
przez świetlice z .o.ajniższemi szczeblami ~anlzacyjnymi Związku na
brało zdecydowane! formy. Program pracy zmierza w kierunku
rozwoju obywatelskiegu strzelców,
wychowamta ftzyczn~ i woaskowe
go, Na szczególne podkreślenie zasługuje ustęp końcowy przemówienia b, komendanita głównego posła
Kierzkowskiego, który podkreSlił
demokratyczny charakter związku
jako nienaruszailną zasadę. Iniś
Z pieczywa Panie są zadowolone,
Smaczne, potywne, a nadto tet tanie,
wyraźnem jut. jest, że Związek
Bo wlasnorecznie było przyrządzone,
Nlechkoniecznie spróbująwszystkle Panie
Strzelecki nieiyl'lro z. tytułu swojego
statutu, swej tdeologji i możliwości
społecrzoej,
ałe z wewnętrznej
struiktury z systematycmie i oo.raz
Przyprawa: 100 gr masła, 100 gr cukru, 4 jaj;, .i50 gr mąki pszennej, paczka
jednolicie wykonywanego progiamu
proszku do pieczenia Dr. Oetkera, 4 łyżki stołowe mleka, ż6łty nask6rek
1
i na podstawie s:cnkret:nych pra/~ cytryny lub 1 /2 butel:czk. Dr. Oetkera cytrynowego olejku do pieczywa.
cy - !est jedyną organ:lzacię spoPrzyrządzenie: masło, cukier i ż6łtko, mięsza si~ do wytworzenia
łeczną przysposobienia WIOjskoweP.ianki, dodając raz po raz przesianą mąk«> zmięszaną z B'ackin'em i dogo,
lewa się mleko. Wkońcu dodaje się do ciasta białko ubite na p1ankte,
Organizacyjnie wykazał zjazd nai
przyprawr, i wypełnia ciastem tormę wysmarowaną masłem. Pla·
piękniejsze •NyiDlikl. Wszędzie na
cek należy piec 45 mi.cut. Pieczywo to jest bardzo strawne, nawet
dla qzieci i chorych, a zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne
terenie Rzeozypoęolitej
istnfoją
dla organizmu. Rozpuszczając kawałek tego placka w ciepłem mleku
zorganizowane odd~ały. Wszędziie
otrzymamy wyborne pożywienie dla niemowląt, - Pieczywo można
Związek wychodzi wzmocniony i
po w yję~iu z pieca i formy podać na stół, jako ciepły budr.il z winn~
zespolony
ideologi.cznie.
Każdy
pianką.
·
· ·
. ,
1
Związek - to element jednorodny, j
Powyższy przepis wyjęty został z mojej barwnie ilustrowanej „książki
z przepisami" wydanie F, kt6ra podaje , r6wnież bliższe ;zczeg6ły
który nie zatraci się wśród zmien- 1
o aparacie do piecz~nia i gotowania ?>Podziw l;uchni". K~i;iżk ę nabyć
nych iluktów naszego politycmego
można w każdym składzie spożywczym w cenie 40 gros7V J.ib za na.
t
„ t t !
życia, i to moze s anowi naµs o :iesłaniem znaczków wprcst od t-my
ruejsze znaczenN ostatniego zjazdu.
Dr. August Oetker. OUw~.
Ostatni zjazd przekonał spoie-

Afuowiiem „w raa:ie„. nieibe~ecz
nych r<>IZII'U<chów„. Pll:"eizydenrt Republika na wmios·eik gabinetu m:mslr&w„. może wprowadzić w całem
państwie l1.11b +ylko w pewnej ji}go
części sitain wojenny !ub 1nin.y sh'l
wyjąlłJkowy (?};. zawiesić czasowo
@warmde k<>instytu.cyijine pr.aiw 01byiwaite1slkich oraz pt lldisięwziąć środ
ki dlla odwtróceaiia i odrparcia ni.!bezpieczeńistwa, posługu~ąic się rów
•;i.
Sl"lą

....11--,,~Ą
v-11.r.q„„ "

L<IJ\1

Oboik :podobnych spnzeaznych,
ale bądź co bądź poważn)e traiktoiwainych p<>stawień, zaw:iera konstytuda rurtytkwły wręcz nieprawdo
podcbne.
, , Posłowie

ma1ą praWIC> je.iJdzić
kodejami" (art. 39 p.
aillb-0 „dla podtrzymania trizeź,wośi. i
ogół mies:z:k.Bńcóiw gmiln.y ma prawo
rozstrnyiga.ć co do utr:zymy!\'18.nia w
zamies· zlkał)-m przez n ich okrę~u
zaikładów ze sprzedażą natpol Wyskook1o wych" (art. 101).
be:iipłatnie

Backin-czrli pieczy\vo zdrowotne

•

zezw~en~a.„ jego przełożonych. „"
Da~isze więc możiliiwości dJla p-:ipi~ów ró:żmych cLzi.ałaczy i świetna
oka·ZJja d-0 S/Z3Jchowiania wsizel'.k ich
prawomoon:yich poczynań wła:l.z
administiracytjnych.
Z temi artykułami w wyraźnej
spr.ze.cmości wewnęr~e.1 .:z;najduie
się a.rt. 32 kOtn.Stytutji.

· •
wei.!:

urop
czynni

mógłlby

ptt"zedstawlć europełskim
rz'l!dom celem ro~atrzenia.

Poprzedni; plany ministra LO'.t~
chera mogły śmiał-0 k-01lik.U1rować z
planetarną fantaizją bolsizewików.
Gdy we Franc~ zwyciężył kar ~el
lewi'Cowy i w Ud.ze Na~dów z a c -,ę
ły roZJl.egać s • ę mowy przywód ów
francuskid:i pairtyj lewicowych 0:<12
leaderów angielsk ich partj.j pra•:iy,
Louchea- porwany ogólnym nastrojem, wniósł w ekonomic:zttJ.ym bmi'leoie Ligi Na;rodów swój proie:.t

światowej kootrn

n.

handl·!l
iPaństw całego ~wfata. W tyąn .c<J/.a
nałeia-ł(jby weclfog mi.n1s1tra LQ.udiera .zorgani!z;oiwać taki komit>' t
międizynQrodow11, w skład l.clóre~
wesziliiby przedsfawicieile prze.mysb
oraz J>T.Zedstawiciele syndykaF1w
II'ohotniczych. wiszystikkh pań.<>~ w.
Tego rodizaiju komitet miałby za z',
dacie prowadzenie ewidencjJ surowców całego świata, podział tyc.:h
sUT01w1ców między
posZ'czególne
~aństwa oraz regu:lowanJe ryinid:ó....,
świafoiwyich
zbybu · prodl\.lfktów
W1S<zystkfoh państw.

S.. B.

i

~ełn1ie m-omllllliałe, że proiek·
tu zakroj-O!!lego tak wielką skalą n:e
mo żma byfo nawet poddać pod d-yskJUlSję. J ecLna:kże s.an:na mo.żilhwcl! ·;;
jego powstania wy\kazywM-a w dostatecznej mieir;ze, jaika w tych . cza.
ca'Clh pan01Wała w Lidze Narod)w
atmosfera. Mimo z;redu.k:Gwania m-tk
symaiLnego pro~ll:".aanu Loucihera J.J
minimum., 01kawło się w rezu11ta~;e,
~-P, i to mi.nJttnwn. jest utopaą. ·Minimum to polegało na opiracowaaiu
jednolirtej poilityk; ceLnej dla wszystkich państw całego świata.

Mowy; wygłoszone ostatn1o w·
.k-O!!Ilitecie ekonomJcznym dowdodły ,
źe pl;i111y zak:-o10ne na światową
skąlę mo,g-ą pir~1eść ·iedym.1e N!c:zarowania· wobec 'i::iegó. cały swój
projekt Zlt"edtlJk~wał Loiuche.t 0<becu;e do uchylenia wojqy celnej w,-.
łącznie mi~dzy p · ństwami europ ~.
:;kiemi celem waJ·ki ze Sta.namt Zi~ ':
noiczonemi · · A~,"cyki Półt11ooen,·i
t'unkt dotyczą~y · wa1ki gospe>dc:rc:zej z Ameryką łagodz-i l....01uch ~ „
twierdizen.i~i że Ameryka tel!o ty .·
ko i pra1~nie by EUJró·pą skD1I1solido
wała: się w sw~a:p. ' .tysiu p~litycz'1 1..r.1
i ekO«'J.omioznem,
'faiki jest nowy projekt Stanó 'N
Zjednocz.onych Europy, który w:n '. cn siprowadzić d C' r,nin.imum k o 1-

Wresz;cie są w konstytucji litew·skiej · zgoła ni ~trzebne fraze1y
gómo!ctne w ro<lizaju p0<wiedzeń:
dz,ieci stu.noWli wyż
11 wychowooie
sze prawo i naturalny obowiiązek
rodziców" (a1d;, 78}, lub ~rotes~owe
o świ a:dczenie:
„życie gospo.daircze
reguluje się w tein sposób. aby każ
:!y Qlbywatel pos !adał pracę" (ar..
88 p. Il).
1 Oto konstytucja. liteW1Ska a pnecież iaika konstytucja - talkie żyde Lurencię mię dzy
iPej·skiemi,
pańist.wowe dain.ego kraju.

J

..

Projekt Louichera w obecnej je~o
redrukcii daleko odbiega od jego sfi.
rego płanu, przybiera jednakże ~ha
rakter bardziej ilSt-Olftny. Na tego rćl
dza'J!U konkretnych podstawach tn :>ż
liwem się stale zaipociz:ą~kowan , e
pcr<::ik·tyo:z;nych pirzedsięwzięć, któ;:-e
komitet eikQ·n-0miozmy Ligi Narod5w

o z<>irganizowaniu

Strzały do rodziny prezesa rady k.u!l:ów. Pos~cze.gólir1e z n.kh są co- ka, wypełniającego sw<>ie obowiązki

śwfa.dc:zą clbbJVnJe, że coiś się p.siu.)e ny;dh. ..K~y obyiwate1 ma pra.w o
w państwie białej Pogoni.
petycji do se(illll!U'' opiewa rupełni.e
A llt'esoztą o zepsucie nietr.udinc „ poważnie par. 19.
Maiszyna państwowa Litwy koiwfrcń
Bez żadnych ogtt-ainic.zeń : wys·kie:i nie naile~y do naiJepszych i jaśnien stwarza wymieniony alL·~y
Za'Zęibi'3(1lie kół leg:slatury, admiini- kuł tego c.odiza!jlu Uipfawtniooa dfa
sroracji i SC\!dO'Wlil.iJciwa zachodzi : za obywatela litewskiego, że Jed<:n
chodzić musi o:ezwy\kle c~st.o.
S!plryiny deinagoag parlyijny mOIŻe
KOitliSiytutja
Litwy
oftcia.hl'e przez samo sild:adaiD.ie paxlam:!!nt.'truahwafo111ą rostage w dnJu 1 sieirpn1a nyich pet~y;i zatamorwać m.tpein1e
1922 roikiu pll"Zez Ó1WCize51ny sełm not"!tnalne pra:ce sejmu.
tistawiodaiwic:zy (sejmas).
**."
N!'ezwy!lcl.e 1JWięzła i Japidarna
A mów arty1kuł 18 vryiaśn.111, , że
zawiera WtSzysiflkiego sto osiem a·r !y , „obywatel obrażony przez urzędni-

W. CIELECKI.

l:i nad stanem przemysłu

minisła:ów litewskidh Woltdemat·asa n.a:jmn.ieij dri.WJOe w azasacih obec· ma prarwo •.• po.zwać g.0 . do sądJU bez

•

zdąża.

zjednoczone

liiem destrukcyjnym w gospodarce

W ~i:tecle ekon<WiC2JD.ym Ligi
Nlld"odów wyboniła się 2JI]J()'WTU kwe.
stija usipraiw'llienia międzyinlalrOdo
wych stost.llilków ekonoanic2lllych.

obywateli godnych wielkiego zą..
szczytu mandatarjui:.zy społecz~ń·
stwa.
Pod wysoko umieszczonym szi.<1"
darem Komendanta, gromndzą '1i ę
również Str?:cfoy wpatrzeni w Wodza i śwmbmi celu, do któreg-0

państwami e.u r:i~

AL Fr.
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Nowe bestjalstwo pruskich nacjonalistów
Napadli w Bytomiu na

bezbronnego maszynistę
go ciężko w oko

polsklego

Zjazd urzędników pn11stwowych

Policjant

świadek zajścia

KATOWICE, 13.5. (AW.) Jak
wygląda ekspiacja niemców, wobec
niewyraźnego stan-0wiska Polski, za
pobicie artystów polskich w O.polu
mówi fakt następujący:
Maszynista Il ldasy, Karol Starzyński, z parowozowni Chebzie, po
doprowadeeniu pociągu Nr. 546 z
Hajduk Wielkich do Bytomia, a
przed
dopr°'wadzeniem poolągu
Nr. 745 do stacli Kochowice, podszedł do hydrantu stacyjnego, aby
naJ?iĆ się wody.
Tu został zaczepiony przez grupę

W tym jednak wypadku należa·
loby już poza wszystk?.em innem wy
wrzeć na złośliwego sąsiada z Zachodu PRESJĘ, aby po pierwsze
UKARAć przykładniczo napastników, których już w1 dział jeden i

~~: ~U

SCHWEIN", „Du POLNISCHE.
Halunke" itp.
Maszynista odniósł się spokojnie
do jednego ze stojących w pobliż11
pol!cjantów (Schupo) z prośbą o in- •
h·rwencję.

Policjant, przewidując 1 że zan,:tsi
na większą aiwanturę Ul.or.
NIL SIĘ, NIE REAGUJĄC,
W ów czas opryszki niemiec~d~
rzuciły się na maszy:.iisię, BIJĄC
GO DOTKLIWIE I KALECZĄC.
M. in. ma~1s.ta Starzyński dozna GROżNEGO OKALECZENIA
w okolicy oka.
Pobity maszynista nie był w sła
nie prowadzić pociągu, odniesiony
przeto został ~ wagon.u służbowe
go, zaś pociąg Nr. 745 poprowadzo
nv został p.rzez palacza z pr•wem
ja-zdy, któremu dodaJl() do pomocy
konduktora.
Wypadek powyższy świadczy
naiwymoWDiej, jak wlele do Źf':Ze

ulotnił się

Ipdicjantów niemieckich, a których

zatem nie będzie truduo ustalić, p·J
wtóre aby dla przykładu ukarał su
rowo owego policjanta i w imię ogćlttych zasad sprawiedliwości i
dfa dania przykładu niemleck:m

""'iadzom

bezpieczeństwa ,

że

p ·>-

liciant nie fest stawiany D.a post~runku po to, aby na wypadek tych
czy innych zamiesze.t CHOWAł.
SIĘ . o ile o tem dotycii.c zas polici"'n
c 1 ~iemieccy nie wi~dą.

nieznanych mu osobników niemców • • • • • • •
którzy zwrócili się doń z okrzy- ·
.

•• ,••

stron ] od

•

godnie

s:por -ł u

POGOTOWIE RADIOWE!!

. ··
•

·l

,„

Gorczyńskiej

z A. s• P·u uznał postępowan;e
·
S d
I
ą ape acyJny
artystki za •.• niemoralne

CZWARTKOWY NUMER "Gł.Ol
POLSKIEGO" POśWIĘCONY
OTWARCIU POW . WYSTAWY
KRAJOWEJ
POZNANIU, U·

su

w

1

oSiem wyro k'ow
~

, . w Kown1e.
sm1erc1
•

tegoż związku.

Wyścigi

•e

--

automobilowe
w ~odzi

Katastrofa samocho-

niewi1miono.

do wa
przyczyną pożaru domu
i śmierci 6 osób

Latanie

.
KOWNO. 13.5. PAT.) Wczora1
w Szawlaioh ro•zstirzelano czterech
•
terorystow, sikazailJY'Ch przez sąd
pofowy w Sza wiłach.

Jak wiadomo, ro•zsbrzelani byi'i
aTesztowani w Szaw1lach w sam.~
chodzie. Znaleziono wówczas przy
nich broń. Skazani po wroku poda!: prośbę o ułaiska wienie do p.rez;y
denta państwa, jednakże prośba ich
210stała odrzucona.

rozlatuiącei się prz~iaźni

Litwinow żąda od Stalina zanie t hania kampanJi
antyniemieckiej

I
I

PRAGA, 13.5, - Dwóch sporit.cw ców auitomo1br:istów w;>adfo z
ro~pędem na przydro•żny do:o.ck.
śc ia·na domu runęia grzcbb_c.. pv-d
gn z ami na śmierć dwie ko1!Ji ~ty.
W skutek runięc:a ści 4 ny wybuchł po1żair. Autom.oibri.I s 1 traży 0gll'\1:>wej na s.kiręc : e wyw•r óc:: się po
c. dują<: śmierć 2 strażak5w
Również 01baj :1:it"m'>bil!!,ci w
sh aszmych :nęczarniacb zakończy-

RYGA, 13.5 (ATE.) DollK>Szą z swój pirzyjazd do Moskwy I nie od
Moskwy, że przybył tam, wraca- był zaP°'wiedzianej konferencji z
ąc z Genewy i Berlina Litwinow, n:iemieokim ministrem sp.raw zagra
który natychmiast odbył dłuższą I nicznych,
konferencdę ze Stalinem,
Według pogłosek Litwinowa przed
W związku z przyja.zdem Utwi stawił Stal.inowi skutki wystąpień
nawa w kołach poliityoznych zwra antyniemiecki.eh w Moskwie i Lecają uwagę na to, że Litwinow, któ ningradzie i żądał zaniechania kam
ry miał zamiar WÓidzieć się w Ber- panji antyniemieckiej, prowadzonej
lnie ze Stresemanem, p1r.zyśpieszył dotychczas w prasie sowieckiej,

-„

!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•

Czytajcie

.

na powstańców z Taurogów 1 uc~es tn 1ków za•
machu na Waldemarasa

KAżE SIĘ
W
ROZMIARZE
.
1 .
kładzie
• ZWIĘKSZONYM.
KOWNO, 13.5. (PAT.) „L1etu-1
. Sąd aPe acyiny w s „ k.
p.
ZE WZGLĘDóW TECHNICl - wos Zinfos'' donosi, że dziś nółos1z:i
Cwtklińskiej i pp. Brzezms teóo 1
..
• "'
w
słuchaniu
~oą
NYCH
UPRASZA SIĘ P. T. INSE ny został wyrok w ::.prawne po•
1
1
ś. dz ń~ieg~ po Y •
.
RENTóW O ŁASKA WE WCZE- ws tańców w Taurogach. m0<:ą któ
wy obroncze.1 wnoszone') przez adwo
•
.
śNIEJSZE ZAMA WIANIE OGtO 1, rl';gc 4 oskarżeni zosb!i skazani na
kata śnuarows~iego ?°5tan0Wił ~ SZEŃ,
dożywofoie ciężlkie roboty, trz~ch
roku sądu kolez~ńsktego nie ~m~e.
oskairżionych na 15 lat szereg o• ' 1· zaiwieszeme p Gorczynsk1e1
'
•
fiilac
skarżO'Ilych na kary o•d · roku do 8
wniosła apelację do sądu koleżeń- zatwierdził.
!at więzienia. 25 oskarżonyoh u·
skiego

hon o ru
polskie ~ o

Tirybuny warszawsk ieg.o Lawn.
Tennis klubu przepełnione.
Na werandzie domku klubowego
elita towarzystwa. Przedstawiciele
rządu dYlPfomacii. Zapalony miłoś~
nilk 11 białego spo!rtu" p. premryeir
ŚwHaLski , minister Zaleski itd.
Wisipainiały, brawuirowy atak Po
la.ka, walczy o lepsze z precyZJją i
dokładnością rutynowanego Ang'1i1ka,
Drugi set. Sza1le się ważą. 5:5,
6:6, 7:7, 8:8 9:9 ... Wreszcie rutyna i dokładność zwyciężają temperament i świa•t01wy tailent - 11 :9.
W tnzecim secie ~ll!OIWIU podobna,
zacięta wa1ka ... O każdą P'i·~kę .
Wres•zcie świetny Anglik, po cięż
kiej i trudnej walce - zwycię.ża.
Drugi huik braw żegna graczy scho
cizących z kortu. Odiprężają się na
.' c:ągn ięte prz.ez półtorej go·dziny
• • ne!I"Wy.

nia . przedsta~:a
bezpiec~.;ństwo, • • • • • • • • •
druzyn Jrolemvych polskich po

.
•
Warszawski koresp. „Glosu
· .
·
" (S B ) l f
P
olsk1ego
· · te e. onuJe ·
.
Artystka scen polsktch P• MarJd
...
'sk k
·
\iorczyn a s azana za czyny we·
~1oralna przez sąd .koleżeński Z.A,
;:),P-u na zawieszen1e w clą~u 1 ro• k
k
ku w prawach człon a związ u

bronił

1

•

Skandaliczna afera p.

Maks Stolarow

--------------------·-----~--.

Natychmiast zatelefonuj 71•71 do zakładów
„NO·RAD", Cidańska 12, a w ciągu
kilku godzin aparat będzie, jak nowy. Tygiące
podziękowań i wyrazów uznania od kłijentów f

•
·.

p3 __ siwo »ych

!W

A~arat szwan~~je 1-- T~ ~a~arnlal

•

urzędów

Warszawski koresip. „Głosu Po-1- turjentów uniwersytetów do słuiby
skiego" (S.B.) telefonuje:
l riaństwowej nikt nie wsh~puje.
Wczoraj w Wał'szawie odbyło się
Ten fakt wywołany jest prz~z
\"!dne zgromadzenie stowarzyszeń niskie uposażenia w służble państwo
urzędn~ków państwowych i samo- I wej najzupełniej niewspólmiernt.! z
rządowych, posiadających wykształ ' uposażeniami w służbie prywatnej.
Wobec tego zjazd postanowił fil·
cenie akademickie, na którem
stwierdzono, że dla administracil poważnić zarząd do przedsięwzię
państwa staje się coraz bardziej aie c.la u rządu kroków, zmierzaiących
bezpieczny fakt usuwania się ze do takiej zmiany przepis.Sw o uposłużby państw<>wej urzędników z sażeniu urzędników, aby urzędnl
wykształceniem akademickiem o k1Jm z wykształceniem akadem~c
ra.z to również, że z młodych abi- k!f.'m gwarantowano
uposażenie
znacznie wyższe.

•

się

Warszaw~e

Młodzież z uniwersyteckiem wykształc s niem

dyskretnie...

przekr<>czeniu grani.cy.
Władize polskie w wypadkach ta
kich jak maso!We lżenie i znieważanie obywateli polskich przez DJiem·
ców poprzestają przeważnie na o ·
debraniu kondolencji,

w

pociągu,

raniąc

Występy

kom unistów na Ba łka naeh

Po nieudanych demonstracjach w Cirecji, wysa

„Głos Polski''

dzili most w

Jugosławji

n.i 1śd za przedmi·ot oż11wionej swej
ro2jp1ro.szyła . d~OilJS•trantów k·omu-1>C!ziałalności obrali sobie obecnie
llil$if. tytcznt;:ich arTesztuhjąc s~l~ir~gtm, a- Ba~ka1ny. Po nieudanych wystąpi en es a.a 01w.
irzec
pv IC)'an ow
.
., .
: odni<J·sło ramy. W z,wią:zlku z tem mach w Atenach dzis mewy:kryc1
miinis'ersitwo spraw wewin.ętrzmych sprai~y us.iłow ai]i zn is,zczyć most
i oś1wia1dc,za, dż rząd p~~i~da do·w~- w Zagrzebiu.
j dy ~a, to, że komunisc1 . w mysl
Wybuch był nieudany taik, że
~ska:ZJow~~. ot~·zyima.nycI~ z zagr~- straty 51pewodowane ,;:>·rzez wybu:ch
n11cy, zamierzali wyw'Ołac w ikra!u
.
.
zam~esizki.
są ni·eznaczne. P1erwias1tkowe śled.z
tw10 stwierdziło . że zamachu doko~
1.3 5 i .\ TE 1 Komu r, al; • ·-r··-·~-· lH1m1miatyCZl11ii,

ATENY, 13. 5. (PAT).

Pol~<::l.3 1

c

l

Zwycięscy w;ścigćw automobilowych Lutomiersk - Aleksandt~w. Z prawej str<J.1f: p. Stanisła w Szwarcsfein (Warszawa) na maszynie ,,Bugatti", który jak wiadomo zajął I miejsce w czasie 1 min.
57,97 s. - 152,870 kim, Z Jewej st!'()ny p. Jan Rippe; (Kraków)
również na maszyae uBugatfi" za jał II miejsce w c~1si~ 2 min, Oi83
sek, - 147,747 kim,

I

-

•
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ELZBIE

„Gł.OS PO~I"

- 1):'~„~~.w-----

DA

OWA

żona ad'\:Vokata

zmarła dnia 12

maja 1929 roku, przeżywszy lat 39.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul Piotrkowsk 1e1 106 na stary cmentarz ewang1elicki
14 maja r, b. o godz. 5 po poł., o czem zawiadamiaJa krewnych, przy1ac1ół i zna1omych

•

Mąż I

odbędzie się

we wtorek dnia

Córka.

Co dzień niesie?'Dbowiązki i uprawnienia pracowników umyslow.
J

i

MAJ

14

0

~~:nifacego.

Jutro:
Zofii

Korzystanie ze św~adczeń w razie bezrobocia musi być
poprzedzane przestrzeganiem przez zainteresowanych
przepiSÓW - 30 miljOnÓW złotych WpłYWU Ze Składek~
I miljon wpłaconych zapomóg

męcz.

Wschód sł. 4,22
Zachód si. 19,51

Wtorek

Jednym z ważniejszych punk- bieranej płacy oraz o powodzie bezpośrednio po utraceniu pracy,
odbyła
a w terminie późniejszym-(2-3
w centrali kasy chorych kon- tów referatu było wyjaśnienie, że zwolnienia.
D ok ą d p6iśt '?
ferencja prasowa, na której na- opóźnienie wYPłat zasiłków pra2) zaświadczenie państwowe miesiące później, lecz do 6-ciu
cownikom,
pozbawionym
pracy,
Teatr Miejski: _ Dziś Niespo-„ czelnik wYd~ialu. świadczeń. zago urzędu pośrednictwa pracy, że miesięcy) - nie otrzymuje wówłziainika"
'
łkladu ubezp1eczen pracowmków spowodowane było nieprzestrze- zainteresowany zawiadomił urząd czas świadczeń za czas od chwili
· .
„
umysłowych
w Warszawie p. ganiem obowiązujących przepi- o pozostaniu bez pracy i wYraził utracenia pracy, lecz za czas od
Jutro „Hmkemain ·
Stanisław Sasorski udzielił ze- sów.
dnia wniesienia podania. Miaroswą zgodę na objęcie wszelkiego
Teatr Kameralny: - Dz:rś „Mu-f\ branym informacyj, dotyczących
W interesie samego pracowni- rodzaju zajęcia, odpowiadającego dajna jest wówczas pieczątka
ayn Warszawski",
ca!o~sztaltu pracy zakładu ubeZ- ka leży zainteresowanie się i do- jego kwalifikacjom umysłowYm. wpływu podania.
W dalszym ciągu swego refe.
Jutro „Adwokat i róże".
piecżeń oraz obowiązków i upraw pilnowanie, by w ciągu 10 dni od
Po utraceniu za1ęcia w1men ratu p. Sasorski podał szereg
Teatr PQP>ulamy: _ D2llś i jutro nień pracowników umyslowYch, chwili objęcia posady został zgłoszony do zakładu ubezpieczeń, pracownik natychmiast wmesc liczb , ilustrujących działalność
3-aktowa operetka .Taiemnice Ha- zgłoszonych w. zakładzie. .
remu".
"
Te?'o rodza1u. konferencJe pra- następnie zaś, by należne wkład- podanie o wYPfacenie świadczeń. zakładu ubezpieczeń, który posła·
sowe Jak onegda1sza, urządza, za- ki były normalnie do zakładu ~wiadczenia zostają wYPłacane da 115.000 ubezpieczonych prarz: diołu za czais od pierwsze.~o dnia cowników, których zatrudnia
kład ubezpieczeń w różnych miej- wptacane.
OTWARCIE TEATRU
W
scowościach kraju celem
zaporazie
utracenia
pracy
ubezm1es1ąca,
w którym nasta.pito 15.000 zakładów pracodawczych.
W OGRODZIE STASZICA.
znania jaknajdokladniej zaintere- pieczony pracownik winien celem zgłoszenie roszczeń, jednakże je- Mężczyzn ubezpieczonych jest
W O'bec ustalaiącej się pięknej po sowanych za pośrednictwem pra- zgłoszenia roszczeń do świadczeli dynie w tym wypadku, jeśli poda- 71,8%, kobiet - 28,2%. Za okres
gody wioseD1I1ej dyrekcja teatru sy o obowiązkach, ciążących na posiadać następujące dokumenty: nie zostalo wniesione w następ- 9-miesięczny 'działalności zakład
miejskiego zamierza i~ w n.ajbI~ż nich w stosunku do zakładu oraz
!) zaświadczenie z ostatniego nym miesiącu po utraceniu pracy. ubezpieczeń pracowników umyszych dniach 0tworzyć sympatycz o uprawnieniach. iakie wzamian miejsca pracy o zwolnieniu z zaj- Jeśliby z jakichkolwiek powodów słowych w Warszawie posiada
ny 11 Teatr Letr.i" w cg.rodzie S~a- przysługują.
mowanej posady, wysokości po- 1pracownik zgłosil roszczenia nie około 30 miljonów złotych wpły
szica.
wów z wkładek; wypłacił świad
czeń bezrobotnym
pracownikom
Na inaugur;;icję dana będztie senumyslowYm
1
miljon
złotych. Dasacyjna farsa z współcze.mego źy
ne,
dotyczące
b.
zaboru
rosyjskiecia sowiec:kiego W. Katajewa „Kwa
go, za wyjątkiem woj. wołyńskie•
drat.ura koła", uiro1llllaicona śpie-,
PROGRAM WARSZAWSKI
g<> wa.z tmech powlatów: kiewam1 i tańca.ml.
WTOREK
była przedmiotem specjalnej konferencji
lecki, będziński i Olkusz-Zawier11.56 - Sygnał czasu z Warszaw
W . .
.
.
W
k -l k „
cie, wykazują, że za czas od
TEATR LETNI W OGRODZIE
kiego Obserwator"um Astronomicz
nnm w.c2J01r&Jszym u wo1ewo-1
tlDI u --V'& >USJ1 zaaikcentowano l.VIII. 1928 do 30.IV. 1929 roku
STASZICA DLA DZIECI.
~ego, hejnał z wi~ży marjacktej w dy Jaszczołit~ odtyła si~ kD<Ilforen- ży.we . zamteresowainle, się. 11Z~du otrzymało zasiłki 4.745 bezrobot-·
Niezaleilnie od wieczorowych Krakowj.e, komunikat lotniczo- me-ł c1a w spirawie bezr?bo~a w oik:ę- •kwestią bemobocia w łodztk~m okrę nych pracowników umyslowYch.
pnizedstaw!ień ciane bę,dą 'N obydwa teo!'(lJ.og:icmy.
I gu px~~y~łowym ło~~lttll. W k. n gu przemysłowym.
W obecnej chwili zakład ubez-·
dni ZielO!llych Swiątek w „Teatrze I!
12,10 - 13,00 Koncert z płyt gra 1 i~ren.cb !:[ 0 ~,t .rrf"Jel·n~ow
Stwierdzono na konforeindi rów- piecźeń pracuje nad projektem poLetn.1m" dwa sipetjai1ne przedsta- mofonowych.
I O'W, r u: zia yr? oir llZ Y an nież, ze mag:i.strait m. Ł-0,dzi przy- prawy bytu pracowników umysfo„
wienia popołudniowe dla. dzieci.
13.00 - Komunnkaty: rolniczy, i dlk~ - prz~ysł;wei,t·oikiręgdr. ~ siąpił do •.irel'!izowmla zaleceń u- wYCh przez budowę domów mie1 rzędu waiewódZlkdego, co do pil'\l:e1
"·~
~ei or .pracy, s.airos a gt'{l
meteorolo.giczny.
·
szkalnych, sanatorjów, lecznic
KINOTEATRY.
14.50 - Komrtmi!katy: meteorolo- kier<>IW'tllk PUPP.
prowadlzettiia oszic~dn.oiści w b!Uidże i t. p.
Bol.
Casino: _ Miłość Kozaika.
giczny i go~cfarczy.
Pll".zdmiotem konforemiaj1 było za-, cie administra.cy:µiym i przemaczeCorso: _ Sokół Prerii.
15.10-15.35 Odc.zyt p. t. stan01Wienie się n.ad o.gó!Lną sybua- nia zaos~zędizony<:h w ten 51POsób !*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~S!•!!•!
Grand-Kino: - Żony Szalone.
„Odrodzenie państwa pD'lskiego".
oją w w.zemyiśle łócłaJlcim i nad spo I swm na zatntdmeinie bem-oibotnych łła
Luna: _ Człowiek 0 błękHnej cLu
15.35 - Odczyt pt. , O .macze- SOlbem zła.godze.nia bez.tobocla.
roiboitiniików se~t'Wye'.h.
~zy.
niu wyboru zaWQdu".
gł
~
,,ODEON" :, "WODEW'IL".
Odeon: - Dom· pod czerwoną
16.15 - Program. dla. młodzi~ży:
ą
Dom ,J>'>d czerwoną latarnią''
latarnią.
P· . Wainda .T~~a~k~eMaz omowi
Dziś, we w·torek, dnia 14 maija ozytnadą ~ię nr. iiitery:
. Grert.a Moi;he.Lm ,i Gustaw F~o~hSplendi~: - Madame Recaanier. „Liisity cd d:łlleci · . .
l'lb., powinny być odiPII"owadzone dol A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. K, L.L. heh w rola~h ~o~y,oh. WysrwieWodewll: - DDl!ll pod czerwoną\ l?.2~ - Tran.smi.sia odczytu z przegl~du W\Szystikie konie z tereiniu
Willln.i ntedoiprowadzenia posiada tlany obecnie w kmo-teatrach ,,O.
fatairnią.
f Katowac.
.
11-go komisainatu p. p.
nyoh koni w wyimaczonym teirmi-j de01I1" i „Wodewiil': oh:a~ P-, t. do~
\ 17.55 - Koncert. popołud01owy
Jiuho, w środę, dnia 15 maija,
nie, i:11kote.ż wisp6ł'Willlttii karani l,ę- •:Po·d. czerwoną la,am1ą
1~st ·?
; ~ 8 ·; 5 - Recytac1a poetycka z Wttlhni doprow<1dzić konie z terenu dą w drodze sądowej więz:ieciean do j fil+m iedyny w .swoi~ rodza~u, kto
~ Whln ·
,
.
12--g J komisairi„Ju. poil. państw. wła 1 la<t 3-ch i ~zvWlllą do 5.000 Ził.
ry beZ19pr.zecwnie mozemy zaHczyć
f"tło dziś staje de pot)u1•u i
1?.00 - ~xzem~eirue prof. .A..n-1 ścicielt, któX-V:.;h namviska roropo-'
do „złotej seii" wytwóir.ii U.niwer
_ _ ,„
sail PiictUTes Ooirp. Ohraz ten to tra
. .
. . .
.
taniego Ponikowsk~ego w zwiąZk'U
W dmu dzisie.1szyim, Jako koleJ- z Wszechsłowiańskim ziazdem ~piel
gedja i ~eżycie biednej lecz pięk
c1~. dr.i u . ?o~szechnego poboru, waczym w Pozna•niu.
I'
grzeczności
nei dziewczyny (Greta Mo~heim]
win.nt stawie się:
19.20 -- Transmiisia z teaku Ka-I
lr
któn po śttnierd swej matki ab~
Przed koml•slą pohororwą Nr. 1 towiokiego „Pygmaljon" Shaw'a.
ztU•d
ciągu rOlku 1928 do książek zairoh 1 ć na żyoie wstępuje jako tan
Komunikaty: lotniczo - meteoroW środę, d:1.ia 15 maja r. \:>., o zażaleń znaidująicych się na WS'ZY- cerika do nocnego foka,1 u. Dobq
t>rzy ul. PomonkieJ 18 mężczyźni
rocznika 1908, zamieszkali w obrę- logiczny, PAT„ policyjny i sporto- gcdz~rnle 6-ej #JCcz. odbędzie się o- stkich staciach k.odejory,;ych pasa- scenari1USz i wielce cieikawa treść
ble 3-go komiisariatu poHcii 0 na- wy oraz retransmisja ze stacyj za- twarcie zibioro"'·ych wyisrtaw: KaLd- żerowie wpisali ogółem 'Około 3000 kzyma widza w c:ągłyim napięciu.
~wis·kach na Hterę: K do K:OM
granicznych.
m1erz:-.i Lasockbgo z Watt"szarwy, Wa skairg.
Obraz te;go J:"(ldza}u co dom „Pod
_
et!"_ wa ZaboiJ:d,c.kiego z Warszawy
Na&wtięiccij 1ZażaJleń Wlllies~ono W' czerwoną latarnią" dostarcza nam
•
P rze d k omi1sją poborową NT. 2
_
"
L
b
:ł
k
ł
przy ul. Ogrodawej Nr. 34 _ winni
~OkafOrOW
oraz bieżąc~J J . ~pfeilbauma i W. 0 1.1rę ie l yre cji wairszawskiei do nie.s ychainie wiele wrażeń ; wzriu. Do,bro•NolsJciet5, 1 mnych. Na otwcrrr k{óirej i Łódź należy, na zarchowa- szeń. Re~yserja '>IJ)Oczywała w !'ęstawić
się mężczyźni rocznika
J oak już doncshliśmy, w dniach 1 cie s"'cci'a,1nycb
l'o
k ·
· „ b k I ·
k arc h R yszarda Oswalda, który 2 ę
b b
z.apil'os1zeń nie ro N- nie się '1S'Jerów 1 S1itlŻ< y 10 eiowej
·
l
1908 zaameszka
i w o rę ie 4-~o
'1
t
•
ł
komisarjatu policji 0 nazwiskach 19 i 20 maja rb. odbędzie się w Lo słano. Posh_dacze rocznych kart
Na sikutek powyższej statysiyki wyW1ąza ze swe$!o za,dania chwa1
:.r
dzi ogólnopols.ki ziaz.d lokatorów i ma•ą wejście bezpłatne i korzyst:iją miinisterstwo komunikacji poleciło lebnie. Całość pozostawia po sona litery: I.i., I J, L, Ł.
'
.
· t~-'
·
·
J_
suhl.c•k a torów, w k• tórym 1 ówn1eż 1 z ukio,
...-ego -\Ąo ej.ścia na wyis1ta wę W1Szystk'!Jn ciyire/kc"ioim
ko·l cjowym b·ie meza
au. ~e WII'ażeme, i 1est goU!Ila
1
Przed komfsj~ paiborow_ą ~r. 3 udz:ał wezmą delegaci zag1anicwi. .Statutu Kali3kiego" A. Szyka.
pollJCzać praoowini'ków iaik należy widzenia.
P~~y ~l. Zak~tme1. ~r. 82 ~inni sta- Na z_icździc becizie oma-..v'ana spra , W porze 1"tniej obniiżono ceny ' obchodzić się z padróżującą puNad proi!ram doskonała dwuakto
w 1c się ,?1ęzczyzni„rt}czn~ka 19~7 i w:a projektu ;3ądov~cgo o l?opi~r~-. ~cjść do I · ' . dgo;v~ 50 gr;, ':"Y- bHcznośc !ą.
wa komedia.
1
tanich m1eszkan. c1eczb.·we dla rr>fo.dz1ezy s1z1koł s,re- ' Dowiadujemy si·ę że nietk,tóre -~y
Ilustrac 1·3 ""'UZ
Od
k. at. B. (_zasowo niezdolni). zamie- 1 n.u budowy
«zJkali
w
obrębie 4 go kom:s „i t..i
1·
"
h
cl
·
b
3
dl
I
ł
1
·
·
'"' yczna w
Z'.l·
- I' ..
.
'a-.a_ , sprawa nov~c 1zac11 ustawy o oc ro mc. O gr.,
a SZ'KÓ powszcc.1- 11 rek cie a między irnnemi
i łódz,ka '"-' nie" pod
batutą p. Piet,us~i do~ lBJt, Co D n~z~sk~ch na litery: !l'e lc,ka torow 0~az cały szereg :n- nych 20 gr.j w poniedziałki wciścle ipirowadzić mają specjalne kur;;y 1 bra i stoi na wvsokośc'1 '„we~o za.
H
nv(:h 5Pr&w r. ;. hn·v on5amz,;icvinei. db ruhotników ?O c:tr.
'. UiDrze)m~ci dil.a k.-OJldU!k.itcwów. r. l dani.;:i.
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Sprawa bezrobocia w Łodzi
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srebrnym ekranie
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Galerii

Kursy

w
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Osobiste

„Ten, którego

Starosta R!żewski z dniem 15-.go
na.ja wyjeżdża na 4-o t)"god1niowy
wrlop zdrowotny.
.
ISlta:-ostę zaisitęipowac będi:z:ie P·
ó·r. Wci~cwi·cz.
r.

W POWIECIE SIERADZ
,
KI';':.
.
.1

()n<;~da•J

w kolon11 .Wolen,

gm·~ :

Błaszki , wybuchł p~zar przycz -r~.

na sz.kodę Ja w_orskiego ~ła<lyst· ·
wa uległ spa1e~1u. ~on~ 2-izibo·wy~ .2
obory(. szopa,
;ło152~~tr~{'
0
kart!Jflt, wkr~osci p - il- a Józef~
s~ boowy,
ę
a~b~ras 1• szop't' '
dC>ra.z
om ~ad
ie n-01z
wartości około 1500 zł.
Spalone zabudowania były zbu- ~
dowane z drzewa i k .r yte słomą.,
Poża; powstał w .oborze. Jaworsk'.ego, p.radopodohme w~~utek !11e-1
ostrożnego obc~o~zenia się z ogmem
przy oprzątan:11 mwentarza.

s:v:m:1<

GROżNY POżA..'R

POD

POI..SK!I''

biją

po t"1arzy

~ramą.

W)'fka:zało,

że

poża.r spowodował

5-cio letni Edwa.r d Wypych ldóry
bruwiąc się zapabkami. podpaLł sło
mę w stodole. Wypadek miał micjs:ce w tym czasie, kiedy radlice i
inni sąsiedizi zma.fdowali się na nabożeńs.twie w kościele parafiainym
w Cho·ozu.

KONFISKATA TYTONIU NA
STACJI PIOTRKóW

za . dezercx· ę skazany
na 3
~
•
•

Czupurni

dniem radosnym dział•
wy szkolnej
ląta

wręz1en1a

Kontrolerzy sanitarni

Do ID

Zakoflczenie kursu
W

dla

2wriąiilktu z zC!'kończeniem trzy

miesięcmego kursu przes2:1kolenia
kan-trolerów .sc.n;tan-nych, zorganizo
wainegr. prze:: wydział zdrowot'lości publiczmej, odbyiła się urnczystość roizdania f·w iadectw z uko .ńczenia lmrsu tym uczestnukom, któ
rzy podrdarri się <'gza.miniowi przed
k , . .
. ~ .
oDm11S1.:i begzam;l!loCY'JIDl ą.
• . -•
o ,_f, rany'.:'.n P'l'e egentow i abit · t•
k
a ·art·1
urien ow 111"51_1 pirzem Wl
Po?·;.
naczekiik wyd.z1ałe zdrowotnos·.:1
,
.
K
. ·
kt
pu,bllCZileJ emipner I Hl'Sp~ OT
·t
cl
M'
·
d
·
k
·
sani arny r.
1qo11. z1ę. mąc pre
legentJm za .eh pracę oraz podno., , , .
·t „
ł !i _
sząc piinosc 1 pracowi osc s u.c . a
czy kursu.
Z o·~&1nej liczby 34 słuchaazypodda!„ się e!!·zn;ninowi, 29 któ-rzy
też o'Ir<zyimali św1<>dectwa.

"4l1l7

TT

Często słyszy się podobne słowa
opowiadają o dobr,ze udanej uroczystości ~ zachw)'
ceni są jes.:z:cze ca~kowicie pod;iw;;
nemi doskonałemi pa-trawami. Dzisiaj obcho·dizenie ialkiejś ur-0czystości bez potraw i trunJku jest prawie nie do pomyślenia. Ja.k bar:ho
radOŚIOi są ci. którzy zobowiąz~".i
do wydania t•czty, wiedzą m~
W1?1"zód, iak<ie t'hJu.bne uzr.ania ~1a
t10a15t ich wyipadną. Taikie śwletne
1za1k.ońc.zeniie uczity bardzo często
daje zma1komi-ty Budyń Oetkera'
k>tóry siporządzić moż;na łatwo i
prędko z D-ra Oetikera prosziku tu

na dom wyipoczyinikowy dla swych
czł.onków.
z _1_
.,..,1• •
.
amt:1K ten 1erzy w prz~'(l&i1leJ
o:I wlicy nad rzeką, zbudoWainy w
rooku 1120 i był siiedziibą arcybi·sku
·
'
.
pów ~nieźnieńsk1ch. W roku 1340
ł.s
l
k
. k.
zosta spa ony przez
rzyza ow,
J'eooa.k W kró-tkim Czasie został odbiwdov:a.ny Podczas wojny szwedz•
k·1 .
t ·
.
· e1 zos a 1 p0tt1oW111.1 e spa1ony 1 zupełn ie zruino'Wany.

ost1;ze!l1wany przez .n!emcow 1 arusttjaikóiw„ aż wreszc1~_.w roku 1918
przeszedł na włas.nosc pańist~wą.
Na skutek sitarań ur:zędn~ków
państwowych
m. Łodizi został wycl , • •
•
S U
zierzavnony przez panstwo . .
p
-'d-· -i.._ ł • -'·-'k'
kt ·
odre· ou „ia1ru ou:z; iego,
o;re
staull"'"'"afo i u.rv11dziło przepi,.Jl-y
'--·d vyyk
d • ""·1
'
_r~
'OIU' yne
l t '. g z:e
d m1
. e 1 dw . Spv·AOJU
ń
czais e nt spę •za.Ją u:rtzę nicy pa stwowi m. ł.o:dzi.
N
,,
·
b
a uroczytstosc 01bwarcia przy yW rOiku 1831 ponownie ~s·tał od- ło Siporo urzędniików m. Łodzi, ;aik
budo·w any P!1"zez .szef~ siztabu gene- r~wn!e~ cały szeii:_e,g ~bitinyc·h ()ISO·
raiLnego DFb11c.za: 1 ofo11rowany puł- b1sto•sc1 o1kręgu łodzk1ego,
r.

I

Pożar

aula

Szofer uległ popa·
rzeniu

i w Vll do1Zor,ze - Wólczańska 253

W dniu •wiczo•ra'Jszym fJl1'IZY ~biegu ultc PU1Stei i Sienikiewiciza z.a:palił się samoe'hód
ciężairo·wy b:-':ld
W · ·
R • p b' · -·'-! · 7
emi.g, z
wo:y
a Ja>t111CtK eJ, ~a.
ł
· II . IV od
we2'JW3ttl-0 ruezw ocmie ' 1
diziaiły dra'ży -:;gniowei, przed pr.:!ybyciem ktÓlryclt jednalkże pożac
ZaMaayć nafoży, i-l wobec Lst- stłum'.ii pl'!Zechod.nie.
niejąicego przymusu szcizepien-ia oisKa=o.setja a".l!ta spaHła się niemal
py, uchyilanie się od 01bowdą2:1ku do'S2.1~zętin~e.
sizczepienia podąga za sobą kaJrę
Pil"zyazy.ną p!llŻan defeikit motom.
g·r;zyw111y do 200 zł. lill!b ikarrę ares.z - St.raty wyttl.OSZ.:\ przeszło .
l.ł.
3 000
w do dni 14. O 01bowiąiZ11w szcizeni·ernia oispy u dziecka zo~tają r~dzi- . W czasie :poż~u od1nlósł poipane
ce. WZlgtlędnie oipi~unoW'le zaW1a?~1 ma , t~a· rizy 1 tąix S!Zofer, kt6;:c.·„~;u
miaini pr.zez wy<ł:z1ał roirowoi1oosc1 U1dz1el1ł pomo..:y lekarz pogotaw1a
pU11'lkmei. (p).
raitumkowego,
w godzina;ch od 8 ra!M' do 10-ej.
· ł
Sprawidza111ie czy osipa przY'Ję a
-'-!
h
s·! ę odlbywać się bęwiie w tyo samych foikailach i giodzitnae'h od dnia
21 do 25 maia włąiczn.ie.

ud!'!r,~0 d:.':..~!!:.~ne I
d~u

zamieszc.<:ooyml w Nr. 128 ,·Głosu
P<>a>S1kiego" z daia 11 b. m., Magi.strat m. Lodzi - na podstawie art.
30 i 32 RoZ!pO.r1Ządzen1a Prezydenta

Rzeozyposp0<1iteł o praiwłe prasowem (Dz. U. Rz. P. Nr. 1/1928,
poz. 1) - UIPl'asza o opu1Milkowain!e

W dniu onegdajszym odby.i'o się korwniilcow:i ToMowi za zdoobycie nastę,pującego spt'O$łowanm:
w Unfoiowie uroczyste po5więcenie WaTszawy,
1~ Nieprawdą jest jakoby . władr.e
zamku. przeirobionego rp·rz~ S. U. P.
W ~zasie wOtjiny euro<pets1k~e) był nadzc~oze o-<lir2luiciły budżet m. Ł<>

zaledwie k.lka dni

;
1

Sprostowanie

urzędniKÓW państwowych

Akcja szczepienia ospy

dziecko

rwymaga111la smalkoiszy. Do podwiec.zO!rlw, o ile ma :zadowiollinić zupeł
nie, na:leży '!l.ato.miast koniecznie
dasto hrb też torl Oe't\kera. Wed'Jlug wyraźnych przepisów D-ra
Oetl<era wy:piec mo:ma w bairdzo
łatwy i pł'<)'Sty sposób na<Flepsize pie
czyiwo - lksiątecmka z p~sami
F. D-T'a Oetker-a wykaZJU~e ja-sne i
przyjemne zastiosowacia w piec:zeniu pnzez - podane inaitu.railno-lialo
rowe i•l1USU-acje. Wis.ze}kie pieczyWQ pttzyTlząidzone
na pr~~ do
pieczenia D-ra Oetker-a &Cłk(n 'dobrze wyrasta, iest delilkatine i łat
wo słira'Win.e, Dobn straiWIM'Ść ci~
sfa iest n'.eocenioną zlllletą przy obchodzeniach moozyst<>ści.

W :z.iwia zku z oq-gani,zo wanym w
czasie od 16 do 22 maia r. b. t. ew.
„Tygodniiem dziecika" - ku.ra~~
j1um oikręgu s'2ili:olnego łód.&1ego
stosownie do zleceń M. W. R. i O.
P. wzywa władze szikolrne i naitl.C'ZY
cielstwo do czynmego .p oparcia usiłowań korniiletu, aby „Tyidz!eń dziec
ka" był mo•żliwie wyizvskany na
rzecz pt1JiPa_gandy tiro'Slkliweij opieki
nad dziedkiem,
Ró1wtnoczeŚlllie kuratoirjuttn zafoca
nauczycielstwu wy:zys1kać pierwszy
dzień „Tygodnia dziecka", t. j, 16
m;:da dla celów wy.chvwawczych.
Do Redakcji
Dtień ten powinien być dniem
,.GŁOSU POLSK!IEGO"
radosnym dla dziatwy uczę.szozają
w miejiscu,
„~j do ~zkół i w dniu tym mają być
W zwriąiziku z artykułami p. 1.
zorganizowane wyciecziki, gry r Z/3.„Kredyty ilniwestycyjne db Łodzi"
bawy na powietrzu.
.r .
oraiz „Wyttrycih pairtyjny działa·

ypoczynhowy
ll

I

Rejestracja
tUdzoziemCÓW

TRZEB.A OBCHODZić
TAK, JAK PRZYPADAJL'\!

od ludzi, którzy

l&·IY maia

Wróg militaryzmu

Podczas ubiegłej nocy zawsze
czynni urzędnicy Kointroli Akcyz
i Mo·n. Państ. przeglą,dając w<tgony
pociągu
towarowego S'.J)ostrzegli
śpiących pod przy!kryciem jakichś
4-ch osobników. Natychmia.st wagon po·dddano surowej rewizj1i, przy
kt6rej o.kaJzafo się, że domysły
urzędników były najzupebniei słu
szne: pod wę;gilem :zmafoziono uk~y
te 6 worków, napełinionych tytoniem, J>Oohodzący.m z przemytu.
R{YZJbll!dzeni prrzemytttlicy spostrzegli, żegrozi im niebezpieczeństwo i
ratowaili się uciea:zJką. Jednakże jeden z nich został schwyta.ny; jes.tto
trwać będzie
:niejaki Mieozysław Lemp:ke, pocltodzący z oko·Jic Ło·dzi. Tytoń został
Jeszcze tyliko w dniach od 14 do
skonfiskowany zaś przeciw Lernip - 18-go b. m. włącm.ie odbywać się
kemu SJpisaino pr.o•tOlkll'ł. pociągaią.: będzie w Kasie chorych beZ)p.faJtne
go do odipowiedzial1no·ści kat"nej.
szc:ze.pieinie ospy o·chirorunei' dzieci01m
ur.o·dzoinym w ll"'oiku 1928, 01ra,z ~·ZJie
Z POWIATU ł..óDZKIBGO
cio1111 urodzonym w latach poprzeJak już donosi.Jiśmy z inidatywy dnich.
Starosf.wa powiatu łód:z:kiego został
SZ1Czepienia d<llkonywaine będą w
~tworzcny ·k omatet, którego zadanastępujących 8 do·zO!rach sanatarniem jest pirzeprowiadzić raciornalną nyich. W I i VIII do•z one sanitM'regulacjf; i opracowa-rua pia.nru reg;jo
nym przy ulicy Alek·sa1I1JcLroW's'kiej
nalnego
przemyisłowego
okrę.gu
37 od godz. 8 t"a·no do 12 w pl{)ł.ułód2lkie_~o. W
dniiu wc:z;o•rajrS1zym dnie, w H do1uim;e saniitamym przy
po•d
przcwodrniclwem
starosty uJ. Piiramowicza 3, w III do·2.1o•r;ze,
Rżews:br.go odibyło się posiedzenie
żer.omsrkiego 4, w IV dozorze - Koi
komi'tetu op!l'acowa,nia plam.u regjo- iPerinilka 19, w V dozorze - Prrzenarlnego okręgu łód:zJkieg·o . na któ - iarz.d %, VI dozo•rze - So·s nowa 1
rem omawiana była regufa.cia Łodzi
i, okolic, jark równieiż opracowany
został statut regjona1Jny ok;ręgu
łódz!kiego.

śWIĘTA

trafią za1cfoWolnić n-ajwyibredniej~ze

KALI-

Bez dachu na.cl głową pozastało
11 rocLzin. Dochodzenie policyjne

,,

.„ że w Kasie chairych panują mińskiego, miejice kłó~ego obsadzol !1-ilka w~ału p. Ryszairda_ K~ę ,
, dobre stoswn:k;", o tem !uż wtt"ób!e no przez mndej wyrobionego w ?!- Ja!~ rówo1ez b. referenta p. Kotmińna dachach świergocą„.
śmie, leoz za to ustosu~owame.go sk1e~o.
,
d ł--'
w PPS. - nicialkiego Mieczysbwa
Między sze1em a p~ w aunym
Niemal codzienn~e odbywa się Macandra.
wynikł s,póir nll; tłe panu1ących st0przerzucanie -- pardon - pirzen<':
P. Kc,źmiń~k! O?)UJ!ąc s:ię p()Jk1rzyw S>U11Jków w Kasie, wsku.tek czego P·
szenie initeligentni!Jszych pracow:u dzonym ziwirócił się do zariządu o Koźmiński spoliozlkował p. Kędrę
kó1~ na co;aiz to ni.iż:sz~ stanowiis· ~~· ipoizoista~ienie go na doty-chciz~so- kil1ka~r?tnie. •
.
mieisca kt·orych za1mu1ą. „matołlk1 , wem stainowlisku lecz prośby 1ego
Za•jsc1e piowyzsze z?'d~ło u~1e<;z
lecz ,1e s-ternip!r:m party,nym.
nie odniosły skutku, bowiem 1est nione w protoikule po.hcyinym ~ meW t eh dniach nesunięto rów-1 człowiekiem bt:zpM"tyjnym.
bawe.m na rozaxa<M.; sąidowei d-0nież ni niższe st!owis'ko dotych- W dniu wczO!l'ajszym w sądzie wiemy s'ę coś więce1 o. goispodar.ce
dyiniowego. Wiele rodzai, pocz:i,wczasowego referenta wydziału wtpłat okręgowym odbyła się sprawa ka- Kaisy chorych m Łodzi. St
szy od sk1iO!llln:iejszych at do naju:bezo. niejaoki!t•o
Zygmwnta Kvi.- sowa r~a którą zawezwano kierowan·ra.
wyibornri'ejsJZych bu<lyni Oetkera, po

SZEM.
W dniu wczooraiszym sąd wojsk.;) j przy pomocy !i.stów go~czych .•
Onegdaj we wsi Olesicc Stary wy po·d pT1zewodnictwem sędzie201
Na roziprruw:ie sądowe1 051karzony
gm, Chocz w stodole zagrody An- ma.jora
Kory..:k'ego
rozp~kyw:d j c~ęścio;wo p;rzyznał się. do intkryszereg::;1wca Ka1z1m1erza; mmowanych _, 1l1JU czynow,d pr~ytonie6o W ·; §.niewskieg-0 wybuchł po sprawę
żaor, 'który nastęrpnie prze;.ió~ł s;_~ Szulca z 10 p. p Szulc ziostał przez czem stwie~u:zcno, że prze wrc1en.a sąsiednie zabudowania i 7,11!- prokUJraitora przy sądzie worsko- !endem ~o ~o c;łużby wo~sik~wej był
szczył 3 domy mieszkalne, 5 str>dół wyrr. w swotm czasie aresztowany on niebezlP1ecZ111ym opryszkiem, ktl6 obór, 1 chlew i 1 szopę. Z "ry"we- za dezercię „ wojska i dokon'lnie ka1kro·trnie kairanym więzieniem za
go inwentarza uległa spaleniu 1 ko- w czasie pirzebywania po.za służbą zuchwałe k~a~z;'!~e i był po•st.r~
za. 06ól1ne staty wyno·s zą około lic:zmych kradzieży z włamaniem, chem !udnosc1 ws1, w ktOTeJ zamie
26.300° zł. Wypad.ku z ludźmi nie j nie wyłączaj,'-::: kradzieży u rod~- szJkiwał.
było
Po wysłuchaniu świadlków, oraz
1 ców swoich. 1 ~ak prawie że w :ePożar groził rtiszczeniem c a łej ·~·si, dnym tygodnht Szulc grasował po mowy pr-oku!'atora kaipitana Tustaskladaiącej się z HiO domów, lecz · wisiach . gdz"e n<1 szkodę pasze !e- ncJ1wiskiego i Jibrrińcy adw. dr. Nadzieki energicznej aikcji ze strony ~ gólnych wieśn1;:ików wyikradał im warskie~o, sąd skaiza~ Kazimie~za
str~ży pożarnej z Chocza i miejscol' krowy, kmy, !<qrtofle ' ~zięki tyI- Szulca na 3 lata cięż:kiego więzie
wei ludno.ści, został. U11Tiiejsct>wiony ~o przyipai~1rnwi_ z;os1ał uię!y przez nia z po•zibawie<,1iem praw. (p).
w przeciągu 2 go•c1'zm. Spailon e do- zandairmenę. kto!'a posz.ukl'wafa ~o
my- były murowane, poziostałe za~ ,
budvnki drewniane i kryte przewaz
nie
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Skutki uprawiania polityki w Kasie Chorych urzędnicy odpowiedzą przed sądem

Kronika woiewódzka
POŻAR

.,GŁOS

Rok szkolny

kończy

się dnia

Mł-y Niei~t6re d~ienn1ki łódzikie,

21 czerwca r. b.

ś~ednich

kończy

dzi na r. 1929/30, ,,~o opariy na
niei-ea.Jnych podstaiwach". Prawdą
natomia!Slt Jest, te bUJdiż~ ten w no.rmarlir1ym trybie umęclowain.ia ~...
słany
z.ostał
przez Ull'ząd wojewódz
L
M
OKi do h1niistel'Stiwa
Spraw Wewk
nęU-.zmyc , · tóre o swej de-cyzil
os~ate,,,.znPń .iaik dot·~t.,,,.,...,.. M~lł1'
, ·~ '"' _,,., 'J
Y"""''°""'""·
"'S •
stirarbuNnie zawiadomiło.
-·--'
2) . iepra'W'Clą jest, \akoby now·1
statut eta:tów staino!W'isk służib.~wych ma·gi""tratu m ..... -dz1' ..,...,ię-'-szał

~

LV

.......

tK

pem{)!Qe} hiw-owy o 700 ooóib. Pu-N
dą jest natomiast, te - ~ie z
nowym statutem - iloiść staJJlowisk
shrl:ibowyich zwięiks•za się o J36
osób, wdiczają<: w to n:ietyJlk<> u.rzęd
nilków bimio~eth, lecz również
personel instytuc~ mąejskich (nauozycieile, O'Chraniadd, wycliowawcy, b~b1io1eikaiiki itd.); orawidą je ą
rówtnkż, iiż wię1ksze>ść tv-=h osób
za.t.r-udniał ~ po.przed.ni Magi•st·: •
w oha.raJMer1Ze pracownilkó-w n:"etatow~ch pokryiwaią.! pOlbory k1
1
z wyda1k.c.-.. · •z""'•owuoh, tak -__,
vw
1
,
.-.n.więrkszenie et~".c.-.. i·i:„·t t.„1,t.
r
"'IAJIW
""
ywK 0 1
sankcjonowaniem istniejąogo ju ;:
poprzednio sta'OIU rzeczy,
J) Nie jest praiwdą, j~oby M.i_;isfrat pTzy ainga.żowaniot robotn~k) 11
do rolbólt sezonowych stosował t.
zw. łducz ~tyiny i na zasah:e
tegoż kil ucza pnzy;jmowaił robotn1ków tY'llko z jednego ugrupowani,1•
. P!l'awclą jest natomiast że _ w r<:Zllllitacie ocłrbytych w Urzędzie W·Jdewódzikim w końcu ub. m. kcr;fe.rencyi _ Magistat podporrząid.k·_,
wał się w mlp*<>.ści c!yireiktyw::~
&

""""

,

1

władz naid'Zorozyoh co do wyłą~zne
go przyjrmawania rohotników Sd7.0n1owych za pośredn.ilcbwem P. U. P.
P., 1 ze zasada ta iest <>!becme kish ;
i w całej ro2lCiąigłości prrzez wiłatl 1 c '.
miejskie ~.r,zesiirzega,na.
Wi·ce-Prezydeint

wi?zo,ra.jsz)'.ID we w.si
_
dioin!oj
i powrszechinych
Dr. E. Wielińsk·.
grn1111y Zytnio, medarleko Łodzi, sty niedawtno, że rok szikolny we się 28 czerwica.
KiecoW111:ilk oddrziału p:ras-0>weg1'
.
jeden z wieŚilliaków znalazł za sto- wszysi: kich
s~kołach powszech-1 Szikoły M-edlnie, M6re przeprowa
B. Dudzins.ki.
D z i ś winm się stawić do dołą zwłoki 3-<miesięcznego ttduszo nY'ch . średnich zakończy się Wy- . czają egza,mi.ny wstępne systemem
teje..,t·racii w Starostwie Grodz- 1 nego dziec1~<a ołci męskiej,
iątkowc w tym roiku w połowie lekcyinym mogą za/kończyć ltljkc1ę *®+®+0łłł0®+0®+0®+0~0e. ~kiem .fKilińskieg? 152) wszyscy
Za·wbdo.miona fJ powyższem po- czet"Wca, a to ze względu na cięż- w dniu 21 czerwica, a egzaminy
DR. MED.
1
::udzoz1emcy zamieszkali na terenie licja ustalił<! iż sprawczynią zabój- ką zimę jaką przebyliśmy i ze wstępnr mają odbyć się w cza13ie (1
n
~· Łodzi o nazwiskach na literę : stwa dziedka ~yła wyrodna matka I wzg1Iędu na wystawę ipo~nańs•ką na r:d dnia 24 do 28 czerwca.
~,,:
S.
20-letnia Feli,,ia Do.brawo Iska, mie- '. ·., tórn wyieżdża-ć magą !Poszczególne
Zarrządzenie ninieJ1Sze należy tak !l
J j
, Rejestrujący w_inni pr~ynid~ ze I sz/kanka tejże wr>i. Are~ztowana J!?, ~zkofy , Wb;ew . temu do.niesien:i~u r~zumit:ć że , ~szyst~ie szikoły. śred
choroby żołądka, hiszełi
~obą ~Qwod. ?sob1s~y stw1erdza1ący 1 browols·~a prą~~ła s1~ do ~abo1-j k~atorium łodzk1e o·trzymało .okol me mai~ m1ec fokC)ę do dnia 21
wątroby i wewnętrzne
ich tozsamosc osobistą 1 przynalez • stwa dziecka, osW'ladciza1ąc, iz ztbrol mk M W. R. i O. P., w ktorym względ1He 24 czerwca. Na wczeność p~twową, oraz 2 fotografjel d~i dokon~ła p<>ą wpływem drw?n prrzyip.01~i111a iż w myśrJ istniejąicych fni~sz~ zwafoi.ainie częśc: s:z:koły Gdańska 44, tel. 24i.4
.'1 '3.Slalmch rzasów. !n\
mieS1~kańicćJW ws1. (p~
p.rz~p1sow rok s.zkolnv w ~2lkiołach mir01sterstwo nie zezwak.
:t:. Pr:rvim•tie od J 1.15 oo ~- 1 - „_
W

n~k.

I
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Finansowanie zakupów sowieckich
W związku z poozynionemi !>Stat
nio w Łodz.i zakupami tka:afn włó·
kiennłczych, dokonanemi przez wa:.szawskie przedsbwicielstwo Sowietów, podnios~ >no jako rzekomy absurd „kupowanie u bolsz~w:k6w za
.1!0;tówkę a sprzedawanie im na dwu
fobii kredyt."
MalkOD1tentom chodziło c to, ie
polski mooopol tyt'Ull!łowy zakupił
w Rosji Soiwieckiej na 1 mi.ljon dolarów tyton~ płacąc gotówką, pod
czas gdy %a tkall!iiny włókłennicze,
wyroby żelazne i nawozy sztuczne,
zakupione przez bolszewików tytułem rekompensaty, olmymano wek-

sle· lfW11ieszto.:gu"

słępdące

24

m!~

Można się godzić

lub nie g~ć
na utrzymywanie stosunków haindlowych z Rosją Sowiecką., można
mieć zaufanie do artykułów wu.lesz
tor-gu lub Die ' mieć go, ale dopatrywanie się absurdalnoścl

wzgJ,

zł~go

interesu w traozakcjach tego typu,
oo powyżej skreślono, jest niekcn·
:•ekiwenciąf -\Vypływaiącą z zapozna

wama

cąłego

systemu flnans01Wania
oraz odm.lenne·
go ch~akteru ofiarowanych przez
obię strony objektów.

importu

sowie~iego

Sowiety nie korzystaj• jak wiaclom~f wcale _ż kredytu czysto fl·
nansowegjo aa światowym rynlm
phnlęi.nym.

Jedynie formą napływu
Rosji Jest więc kredyt towarowy. Jednakże nie caly
itnpart Sowie!ów nadaje się jako
podstawa o~ kredytowychf
wszak surowce i półfabrykaty są
na rynku światowym artykułem
par exelence gotówkowym.
kap~tałów · do

-

. , Inna rzecz wyroby gotowe a

iuż

GIEŁDA.
URZĘDOWA

CEDULA GIELDY
WALUTOWEJ
z dn&a 13 maja 1929 roku..
OOTOWKA.
CZEKI.

Holandia 358.65.
Lond.ya.1 43,27 i pół.
Nowy .lork 8.90
Paryż 34.84 i pół
Prag<>_ 2E 38 i pół
Szwajcaxia 171.74
Wiedeń 125.28
,Włoabv 46. 71
Berlin '211.41

I LISTY ZASTAWNE.

i~terwenjuje oulgi wspła

fabrykaty włóklennic:ł:e·ł Słynny „pięcioletni plan gospo·tstiołmy wagóle na gruncie kontaklu Cle podatku obrotowe ~O
jest przysłowie ~5dzk1e: darczy"Sowłetów rozpoczęty 1 pai handlowego z bolszewika.me I na . W związku z poważną sytua,,przędza wełniana jest złotem, po dziernika 1928 r. przewiduje w <"la gruncie zaufania do Ich :,planó"J'•" ~Ją g?spodarczą kraju i wynikadodaniu pracy tkacza staie się gu lat 1928-1933 wywóz na smi1ę ~ wypłacalnośol, Ale wteo:y musłm')' Jącemi stąd dla podatników trudnościami ministerstwo skarbu
10-o miesięcznym wekslem".
6,5 miljonow rubli; przywóz odrr.- sobie z jednej rzeczy zdać ~prawę: rozłożyło na dwie rat.v STJlat~ róż1 oto okazuje się, że zaledwie 35 wiadać ma oczywiscie tej samej ~n- u nas bolszew~cy kupią wyłącz.ni~ nic.v między norlatkiem nbrotoproc. importu sowieckiego składa mie, z czego na artykuły konsum~n artykuły konsumcyine (tkaninyf ga- wym za rok 1928, ustalonym w
się z ariy>kułów, które kup1c moż· cyjne i środki produkcil nabywane iantetję i t. d.), a zatem kupić m<>- kwoc!e defi~itvwneg-o wymiaru,
na na kredyt. Ponieważ zaś jest to na kredyt przypaśc ma ra~em 40 gą tylko na kredyt i to długoformf- ~ zfl~czkami d w:lacon_emi na pojedyn.a forma kt'edytu, jak juz pod- proc., a więc około 560 miljon6w nowy.
'~~ist:;~h;>i a~d~~cRowł noctzesn!e
1~u1.~.
to od warun ku rubłł rocmte.
•
Dla nłch 1est
.
.
~.lil1lt-.wyf prze
to '!{westJą
bytu . wpłacania zaliczek zy
na orok ermm
· 1929.
krycia 2-letniemł wek~lami czynią
możliwie wysoki udział w ca- My zaś musimy wyoiąg,nąć konsek- j Zarządzeni~ .te jednak nie czynią
0
bolszewicy zależnem dojście do
wencję poprostu z faktu większej ~ ~upefnosc1 zadość potrzebom
skutku tranzakcyj z Łodzią. Tytoń łym kontyngencie imporfowym ldó· industrjalizacji Polski i z braku zycia g-bospodarczeg-o, a to z uwa,.
~..,,,.,._ , .
k
d się cała Europa.
,
,
,
.
. g1 na o ecną trudna. sytuację eko·
zas rest na ....... 1 ..... sw.ecle arty ułem
surowcow, ktorebysmy mogli R'>slt nomiczna płatników.
gotówkowym, to też i polstm monó·
Dobrzeby było, abyśmy ł my coś zaofiarować W2amlan za tytoń 1 inne I
Z tych właśnie wzg-lędów Izba
pdl płacić musi zań gotówką.
. z tego uzyskali - o Ile oczywlsciti ariykuły gotówkowe.
Dr. li. B. przemy.slowo - handlowa w Ł.odzi
~wystąpiła do ministerstwa skarbu
•w•
wa a
""'
llllEF
~z obszernym memorjafem, w którym precyzuje szeref! nalac vch
TJostulatów okręgzz łódzkiego w
kapitału ,dzMh>dzinie_
ul.!! nodatkowych.
•
emonał Izby podkreśla z na1
Ciskiem, że zarządzenia
"
prawdopodobnie skarbu, wydane .ostatnio, a
• •
_
czące _ wspomnianych
powyżej
1a1ą cła
zniesiony
ulit p~datkowych; nie . są. dostaDQD.01shliśmy s•we.go c,zasu o pro- te7zi:e • "? szczegolnośc1 me TJrzyCała 1I1iemal prlł!sa europeji.s'ka żv-f PTócz ko1nikiret1I1ego po<diwy0s;:e- . j&:icie zI1Jies·•en1ia podatku od remi! i mesi~ zadnej TJOWażnieisze.i ulgi
wo omawia Wllliesioltl,ą d~ parlamen-1 nia stawek ~eilnych pa-.zcwi1duie nc- I kapitałów. Po<la1eik ten wynosić ma nlatnikolfl ;ozf ?ż~nie na 2 rat.V
tu 'll!O<Welę do obowU~!ZU!}ącel tillr)'fy j wei1a szerok1e stosowanie nowyi'"h
miljonów ziłiotyich. Pozatem uje- wspommaneJ rozmcy przy podatcel11nej. Zmi~na dot-yichczaisowej t:;:-1 zwyżek celnyc~ ~owa~ych mne jego wpływy są powa1żme, aiJ.bo ~u obrotowym .. Normalnie. pfatna
ryfy ipolegac ma przedeW1Szys-tklem drogą za!"'.Lądzen admini$kacY}nych wiem hamuqe OIIl rozwój kaipita;liza- J~st ona 15 maJa, wzg-lędme o ile
n.a ~esieniu ceł przywozowych : w tych wwa<dlkaoh Jt.iedy obcy to aj.i wew1I1ębrzn·e?. Wiadomość ta zo- się d~da do tef!O 14.dn! ulgowych
na zeląo surowe, stal, szereg art1· wair skuteoz.nie Z1Walcza na ry:nku stała niedawno 2'Jdemen:towaina ml- - dnia 29 maJa. Dz1ęk1 zarządzo
kułów
chemi~znych, porcelanęf ameryikański:m j1a1~iś . ·wyir,ólb kralio- mo, iż p-o1C1hodiz:iła z miinilst~twa nemu prz~su~ięci~. t~rminu zap.laszkłof zegary, instrumenty lcikar- wy. Ten ,pir-0tekarQD.1•Z.1I11 adminiska skairbu.
ty o~awianeJ rozmcy płatnicy
skie, aparat! eleldryczne, cement, cyjtny" staa1-0w:i bodaii jeszcze więk-\ Obecnie do~NiaduJemy silę że pro- Z~SkllJą ~Y!ko 16 dni dla uiszczecegły i t, d,
szą groźbę dla pn:yszłości wymła· jekt U1Stawy jest omawian~ powa- n~a dru~1e3 połowy podatku, co
Z . artykułów !Y'JókiemdcZYch ny m~~owej oo jednorruzo.. żnie i nie Jest wytkliuiczOIIle„ że wśród ~He m.o~e być PO~zy.tywane za
Z'~ka obią-ć ma 1edwab sztuc.z- w~ ipodwoieme siaiwek celnych.
proj~ów ustaw 2l1lafdzie się rów- t?t_n~e1s~e. ułatwienie: . tembarny, len., konopłef prz~ bawcłZwyżka ta.ryify am~yikańs1kie.J nież projekt ustawy 0 znieisieniiu te- . zie3 Jeśh s~ę uwzględni_. ze 1 n:anianą i tkanliny bąwełn1ane, nadto giod:zł n,i1,~z31Wodnie w mociliwośof go podat~u. (p).
Ja: w.zitl~.d~!e do 14 maJa pfatnicy
surową wełnę, któll"ej ochrona pod- eks~owe przemysłu europejskie- 0 c§Jc:§Jc:§Jc§Jc::!Pc§Jc:§Jc:§Jc:§J 0 whn~i
mscic połowę podatku do0
~2lona .ma być ai o 3 centy na gof w pierwi.Szym je·dnaik :rizędzJe
c
owego. i -..
• _
•
fun-cie am.g1e'Lsikim.
podcina handel zagraniczny Argen
Dr. med.
. p!atco:o ,cz ~ 1~teresie wYdatPodwoienie stawek pl"zewidziaue tyny (wełna), Kanady 1 Kuby [cudieJszego ułatwienia zapłaty poatk~l - Izba_ w. memonale swym
iest dla mlęsa wołowego, ku.kury- kier). A co będzie, jeżeli te 3 ikraie,
chy, culu-u surowego, rafinady i t. będ~e na,j.powiaźnie·it;zymi o<libiocpr?si -~ ~ozlozenie ~TJla~Y. omawiad.; 50 proc. 2lwy2Jka zaś objąć ma cami wyrobów
ptiZemysłiowyoh,
nt~J r~zn!C.Y TJrzynarm_me.r na 3 ramargarynę (.z 8 na 12 centów}, ser ekisiporlowanych ipłl"Ze"Z Struny Zjed- spec chPrób dziecięcych orzyjmuje w Y mzeszę_cz'!e, .R"dvz dooiero z
(·z 5 do 7 centÓIW') i mleko slronden- noczone zastosują cla odwetowe?!
lecznicy „VITA".
~":zg-Jędmeniem tego postulatu czę
SOwałłe.
,
Piotrkowska 45, telef. 47-44.
sc1owo zneutralizować może ujem
Od godz. 5-<1 i pół po por,
ne skutki zaznaczonego zbiegu
1
terminów olatności, przypadają
• cych na okres zuTJelne,g;o nieomal
W.Vr7Prnoni11 finansowerro sfer rrospo1da.rczych.
"
...
Znane

i

i

Europl.e grozi· nowy c1'os Podatek
będzie

Stany Ziednoczone pod waprzewozowe

!

od
rent

d~~~
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Wiadomości

Wyścig

roznosicieli
gazet

W ubiegłą niedzielę w Warszawie redakcja „Kurjera Poran..:.
nego" i „Przeglądu Wieczornego"
zorganizowała uliczny bieg kolar.
ski dla roznosicieli gazet. Oryginalna ta impreza wywołała ogrom
ne zainteresowanie publiczności,
która tłumnie zaległa ulice, przysię zacieklej .walce mło
URZEDOW A CEDULA GIELDY glądając
dyic.h lrolairzy.
WARSZAWSKIEJ
Dys1komtwy ·120
Oryginalnym byt warunek oboPolsikl 163.75
wiązujący
uczestników pozostawiemia na ka2'dym pun!kcie ko111Handilowy 113.
trolnym trasy jednego egzemplaZarobkowv 78.50
Cukier 32
rza g:tzety, aby tym sposobe'TI
Cegie,lski 38.wykazać nietylko szybkość jazModiI'ze;ó,:1 24.50
dy, ale i sprawność w pracy.
Pairowozy 18
Z pośród 50-ciu „gazeciarzy",
Sta.raohowice 27
biorących udział w biegu, szczę
Węgiel 71.50
śliwie dotarło do metv 43-ciI. ReLitpOip 32.75 33
szta wskutek defektów maszvn
Norblin 165
wycofała się.
Poicisik 5.50
Uczestników oryginainej imZi elrn:·ewski 113
prezy redakcja przyjęła :)biadem
i obdarzyła nagrodami.
PAPIERY PAŃSTWOWE
Pożycz!k?_ inwest. 105 107
Poż. sta'b ilizacyj1na 92.75 93

dnia 14 maja 1929 r.

zwłaszcza

Dolary ·-

Belg.ja 123.84.

POLSKlll
ŁóDź

flódzka Izba H:1ndlowa

*'

sięcy.

„GŁ.OS

Sensacie bokserskie

Na 15 maja zapowiedziany jest
Dok·ówika 77.5-0 76.50
wielki meeting bokserski w pary5-proc. Konwersyjna 67
skim Velodrom d'tti er, Między
Dolairowa 84.50 84.25 84.35
8-pro.c. B-ku Gosp. Krajowe.):!o innymi walczyć będą Pladner z
94.Kid Francisem oraz Oriselle z
7-proc. B-ku Gosp. Krajowego duńczykiem Knut Hansenem.
83.25
Zwycięzca teg-o spotkania wy4 i J?ół proc. zastawne ziemskie mieniony jest na kandydata do
zł. 47.25
tytnfu mistrza wszechwag.
4 proc. listy zastawne ziemskie
Hansen ma za sobą tak świet
zł. 40.
ne zwycic;stwo jak knock-out w
8 pr~. m. Warszawy 64.75
pierwszej rundzie nad Phil Scot8 piroc. m. Łoazi 59,
tem.

sportowe

---···--Konstelacja gwiazd

wzbogaciła

się

o

Pusz

nową

gwiazdę
Paryż przeżywa sensację.

Oto
na zawodach szermierczych o mistrzostwo stolicy Francji zwycię
stwo odniósł jakiś nieznany dotychczas młody zawodnik-Georges. Uporawszy się łatwo w przed
biegach z dotychczasowemi stawami (tak „nieszczęśliwie" je bowiem wYlosowal) tej miary jak
Raffali, Sasnier pokonał w pięk
nym stylu i ze znaczną przewagą dotychczasowego mistrza Roger Ducreta.
Wogóle renomowanym gwiazdom nie powiodło się na całej Iinji
gdyż wielu zostało pokonanych
przez młodsze siły.
Podobno nowemu mistrzowi
czynione są bardzo korzystne
propozycje w razie wstąpienia w
szereg-i zawodowców.

powracłl do

powrócił

faodJ

Bieg kolarski Hasmonei Mistrzostwa
~ ~rugwaiu
urugwaJski asygnowal

W dn. 3~ b:m. :t:Ias1:11o~ea !wow- 300.000 peses na urządzenie misk~ organizttJe ~1elki bieg kolar- strzostw świata w pilce nożnej,
s~i na ~rzestrzem 10~ km. r.a szo- któ.re byłyby przeprowadzone w
s1e Lwow - Jaworow - Lwów związku z uroczystościami stuo na-grodę przechodnią, ofiarowa- leitnieij
nieipodleglło.ści
pańshY'a.
ną przez wydav:nictwo „~h~ila" Nie jest jeszcze ustalone, czy mior~z o tytut n:~Jlepszego :~yaow- strzostwa te odbędą się w Ameskieg-o kolarza-sz?s.owca.
ryc~, g-dyż Urugwaj
będzie się
. W. ra~ac~ ~eJ imprezy o~h~- d.opiero tego domagał na kogredz1c .się rowwez wyśc~g- dla :ueh- , s1e PIP A w jaknajkrótszym czaccnCJonowanych i mcstowarzy- sie.
szonych kolarzy na dystansie
Wobec organizacji mistrzostw
20 km.
.
~uropejskich, wątpliwem wydaje
Zawody ttasmonei zgromadzą się przeprowadzenie tego wnionicwą tpliwic
wszystld.;h m.jl~p- sku, a nawet prezydent PIPA Ri~zych_ w Polsce ~olarzY-lYd'lw, met jest za przeprowadzeniem
~ak? Jedyna w kraJu tego rodza- pierwszych mistrzostw piłkarJU impreza.
-;;kich w Euro.Wa.

I

wolny

Łodzi I

Z Berlina
do
na dwumiesięcznym treningu na
tamtejszych torach znakomity kolairiz łódśi Artur Pusz
Pusz
trenował pod okiem słyn~ego kolarza, b. mistrza świata Riitta,
mając za trenera 'Erich Orotta
który był kierownikiem sekcji
kolarskiej znaneito klubu „Tornado'> Pusz znajduje się obecnie
w doskonalej fonnie.
Został on zaproszony na ubiegfą niedzielę do Kopenhagi na
wielkie międzynarodowe zawody
drużynowe. ·Partnerem Pusza
miał być torowy mistr Berlina.
W ostatniej jednak chwili zawody w Kopenhadze zostały odwołane, a termin ich przesuięty
na dwa tygodnie. Pusz więc nie
skorzystał z okazji startowania
w Kopenhadze i prawdopodobnie
już nie skorzysta.
Rząd

Esporf
0

tyła

~o~ e~~ku

.

0

obro

,Na zasadzie art. 94 ustawy o
panst~ podatku pr:zemysło
wym mm1sterstwo skarbu w porozumi~niu z minis,terstwem przemy~łu 1 ha_nd!u okolni~iem z 4-RO
maJa zawzeszlo TJobor TJodatfm
vrzemysloiverr_? od tranzakcJi ekSTJortow.~ch zytem. dokonanych
W: okresie od 1 maja
1 siemma r: b:. pod warunkiem usknteczmenia wvv:oz~ i;>~za pols~i ob
szar , c~lny namózmeJ do dma t
wrzesnia 1929 r.

10

Motocyklowy bieg
w terenie
Zorg-anizowane w niedzielę
przez P.Z.M. zawody motocyklowe w terenie zg-romadzlty. na
starcie tylko 10-ciu zawodników,
gdyż niezwykle trudności, jakie
nastręczała trasa, prowadząca na
przełaj pól ! ~1r cmemi d:-ogcami
odstraszyfa mnie.i rutyr.owanych
motocyldistów.
Maiszy;ny podzielono na C.wii>
kateg-orje: z wózkami i bez.
. ~ kateg-orji pierwszej zwycię
c1ęzył Schreiber na ttarlev-Da r
przed Węg-rzeckim <H.-D.) i S z,delskim (Rudge-Whitwoorth).
W klasie maszyn bez przyczc
pek najleoszym okazał się in
~ych~er (Excelsior), bijąc Rog c
zmskiego (Exe.), Bicnerta CE.)
Lamberta {tt.-D.) Inż. Rychter
otrzymał
nagrody za najleps z ,.
czas dnia (1 god. 7 minut) n;i
30 km.) i za najmniejszą iloś l
punktów karnych.

14.(V.
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OGŁOSZENIE.
Kasa Chorych m. Łodzi podaje do wiadomości, źe pomoc aku·
szeryjna ubezpieczonym Kasy Chorych m. Łodzi będzie udzielana
przez dyplomowane a zarejestrowane przez Kasę Chorych
m. Łodzi akuszerki, zamieszkałe na terenie działalności Kasy Cho·
rych m. Łodzi.
Kasa Chorych m. Łodzi rejestrować będzie te akuszerki, które
posiadaią conajmniej 3-letnią praktykę.
Akuszerki, odpowiadające powyższym wymogom zechcą zgłosić
się z dokumentami, uprawniającemi do wykonywania praktyki akuszeryjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do Centrali Kasy Chorych
m. Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska Nr. 225, pokój Nr. 25 (Il piętro) ce·
lem zarejestrowama się oraz podpisania odnośnej deklaracji, przewi·
dującej jednocześnie cennik płac za pomoc okazywaną uprawnionym
do korzystania z pomocy akuszeryjnej.
Rejestracja trwać będzie od dnia 15 maja do dnia 2 ~ maja r. b.
włącznie od godz. 9-ej do 15-ej (w sobotę do godz. 13) w
następu·
j ącym porządku:
1) nazwiska na lit. A do D w dn. 15 maja r.b.
2)
„
E „ H • • 16 •
•

3)
4)
5)
6)

„ •

K • • 17 ,
• 18 „
" " p
s . • 21 „
„ " T „ Z „ „ 22 „

•
•

•
•

•
"

• I
• L

•
•

N •

•

•
•

„

KASA CHORYCH m. LODZI
(-) F. Kalut,,-Aslli
(-) E. Samborski
Przewodntczący Zarządu

Dyrektor

Dyrekcja Gimnazium

Plę~kiego

.

Oświaty

Tow. Szerzenia

I

i Wiedzy Technicznej wśt'ód żydów

w

Łodzi

Pomorska 46\48

(dawniej pod dyrekcją p.

Szwaicera).

zawiadamia, że wpisy uczniów przyjmuje
codziem1ie w godzinach biurowycłr
Egzaminy wstępne do wszystkich
nym rozpoczną się dnia 20 maja b. r.

Do akt.
M 1043-1928 r.
. Ogłoszenie.
Komornik Sądu
Grodzkiesio w Ło dzi, Tomasz Cho·
rzelski. zamieszka
ly w Łodzi, przy
ul. SienkieWicza
M 67, na zasadzie
art. 1030 U P. C.
ogłasza, że w dn.
2~ maja 1929 r.
od godz, 10 rano
w Rudzie Pabja·
nickiej, przy ul.
Zagajnik owej 16
odbędzie się sprze
daż z przetargu
publicznego ru-

. Do akt.
Nr. 274 1929 r.

kancelarja

szkoły

klas systemem lekcyj·

ZAKŁAD MEBLOWO-TAPICERSKI
STANISŁAWA GABAŁY, ŁUDL.,

KAROLA 1,
lrompletne urza.
Kómornik Sądu dzcnia pokot sypialnych, stolowyc'11
Grodzkie~o w Ło gabinetów, saloników 1 pojedyńczych
dzi, Tomasz Cho· mebli. Duży wybór otoman, kozetek,
rzelski
krzeseł i mebli klubowych. Ceny przy·
zamieszkaty wŁo· stępne. Na Ż!\danie daje na s::>taty.
dzi przy uL Sien 1101-19
kiewicza Ni 67, na
zasadzie art. 1030
Ust. Post. Cyw.
nglasza, że w dniu
PRACOWNIA OBUWIA
22 maja 1929 r. k'"eliks Uabara, Przejazd 'H, poleca
od S!odz. 10 rano trwałe i wykwintne obuwie damskie.
w Rudzie Pabja· męskie i dziecmne po clfnacll przy.
nicki ej, przv ul. stępnych. Reperacje na miej:icu. 022·31
Łąkowej 11,
OgłoHente.

oosiada na s i, ladzie

odbędzie
się
sprzedaż z

~homości, należą·

cych do
przetargu publicz·
DO WYNAJĘCIA
Józefa Chłosty i
nego ruchomości, dokoik maty umeblowan} stoneczny,
sktaaających się z
należących d.~ łprzy intelij;!entnej rodzinie tanio. Piotr.
wozu. 15 okien
Stefana Kamm- lrnwska 145-34
1557
Inspektowych o•
skiego 1
szklonych, konia i składających się 2
Dr. med.
około
150 sztuk trzech warsztatów
hryzantem w domechanicznych
SKLEP
niczkach,
tkackich
i dwa pokoje z kuellnią w CENTRUM
Niniejszem zawiadamiam Szanowną
1524-16
os;sacowanych na do odstąpienia, ' tel. l:ł7·69.
Klijentelę, iź odnowiłem swoją restau· oszacowanych na
I sumę zł. 650.rację i wydaję domowe obiady od 2 zl„ sumę z/. 645.Komplet części do 3·lampowego
Chorob;,. skórne i wener::rczne a kolację od 1 zł
Łódź, dn. 20.4 29 r. I Łódź, dn. 18.4 29 r.
aparatu, łącznie z shernatem
Z
poważaniem
Komornik:
Komornik
UL.
NAWROT
2
DYWANY
tylko za 87 zł.
T. Chorzelski.
T. Chorzelski.
TELEFON 79·89
Wskazówki i po.rady bezpłatnie
reperuję. Tkalnia sztuczna, Piotrkow·
ska 92.
t500-V
POLSKIE RAD.TO
Przyjmuje do 10 r. i od 4-8 wiecz
Piotrllowslla 31. t§1Jmł§llf§ ~§l
w niedzielę od 11-2 po południu
Inż. KRZY!RłtDWSKI i·S·ka
D!a · pań spec.-. od godz· 4-5
ul An orze1a X! 4.
po pot., dla niezamożnych,
CHCESZ OTRZYMAć POSADĘ?
Musisz ukończyć kursy fachowe kor?..
CENY LECZNIC.
••
.t. 4 ,i,'
apondencyjne profesora Sekulowicza,
Warszawa, Zórawia 42. ~ursy _wy._czaia
Do akt.
tisto\\nie: buchalterji, rachunkowośc
N2 299-1929 r.
kupieckiej, korespondencji handlowej
stenografji, nault'i handlu, prawa, kaliOgłoszenie.
grafji. pisania na maszynach, towaro·
Komornik Sądu
znawstwa, angielskie~p, trancuski e >i•
Grodzkiego w Ło·
niemieckiego, pisowni oraz gramatyki
L. Keilson i · K. Kabaker
dzi Tomasz Cho·
polskiej. ł'o ukończeniu śWi&dectwo.
BliUTERJA
rzelski,
zamieszka
1305-15
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że ,w . dniu 28 maja
zegarki na raty, ceny gotówkowe .Pre· Ządajcie prospektów.
1929 r. o godz. 6 ·ej po poł. w lokalu Spółki . w . Ło
~- L
~- ws~~~~~w1j~~~ ZaV"'adzkiego, ciosa•. Piotrkowska 1!5, w podwórzu.
951
dzi, przy ul. Wschodniej 76, stosownie do § 14 usta- Wielkiwybórwóz· M 67' na zasadzie
Kamińskiegoków dziecinnych art. l030 U. P. C.
wy Spółki, odbędzie się
PRZEZNACZENIE!
krajowych, zas;ira· ogłasza, że w dn. i innych oraz różBlżUTERJĘ
Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodze·
nicznych łóżek 22 maja 1929 r. nych marek za·
.
ć
..,
J'd
kupu1ę. Pełną wartoś p1acę. ~o 1 ne ma, otrzymasz darmo określenie cha •
·
h
od s:!Odz. 10 rano
t 1
h
·
me a owyc ; wyzy- w Rudzie Pab1'a·
gramcznyc
łtraktowanie .r>reciosa". Piotrowska 123 rakteru, zdolności, przeznaczenia. WarAkcjonarjuszów Spółki
maczki amerykań·
nabyć można
w podwórzu,
.
9a1 szawa, l:{edakcja • Wiedza Tajemna".
skie, materace wy- nicklej, przy ul.
z następującym _ porządkiem dzi.ennym:
Załączyć znaczek pocztowy na pn;e•
ścielane oraz maStaszyca 12•
najtaniej i naj·
sylkę.
150)-4
l. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
terace sprężynowe odbędzie się sprze
dogodniej
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, hygienicz11e .Pa· daż z pr:ietargu
ZAKŁAD
TAPICERSKI
w fabrycnym
bilansu i rachunku zysków i strat za rok tent*domeblowych publicznego ruSKŁAD MEBLI B·ci GABAŁOW
lóżek podlug miary chomośel, należą·
składzie
ZGINĄŁ
operacyjny 1928.
nabyć można najta
cych do
NAWROT 8
3. Określenie budżetu i planu działalności za niej i na najdo- tirmy! „Adolf O· ,,Dobropol" poleca: na raty wszell<1e meble, g:u wyciąg z kiąg statej iudności wydany
przez magislrat m Konstantynowa na
godniejsz1ch.
l:>erman* 1
rok 1929.
deroby, kredensy, stoły, krzesła, trema, nazwisko Marty Tajrich
1 J64- Io
Łódź,
warunkach
Wfa·
sklada1ących
się
z
otomany,
tapczany,
kozetki,
fotele
klu·
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
brycznym składzie kasy ogniotrwarej Piotrkowska 73 bowe, oraz całkowite urządzenia po·
5. Wolne wnioski.
" i 'i5 kilogramów
w podwórzu kojoWe• na raty i zagotówkę 1154·19
barwmków
W razie . niedojścia do skutku Walnego Zgroma- , OO8HOP OL
ZAGINĄŁ
'
Łódź
oszacowanych
na
tel. 58-61.
dzenia w pierwszym terminie, takowe odbędzie się
weksel na sumę zl. 4o. - wystawiony
P
iotrkowsk~
nr.61.1
sumę
zł.
2ó50.DO ODSTĄPIENIA
w tym samym lokalu w dniu 10 czerwca 1929 r.
przez lgn. Kamieniaka na zlecenie
w podwórzu,
Łódź, dn. 18,4 29 r.
piekarnia z dużym loKalem i dwoma Igo. Budaj platny dn, 51 mają 1::129 r.
58
73
Komornik:
tel.
piecami w dobrym punkcie. Wiadomość w Łodzi. Weksel powyższy unieważ.
w adm. nin. pisma
1500 -3 niam.
T. Chorze\ski,
lJ l

RADJO!

HELLER

BARDINI

.Karlonr2S~ii8 Ak~OB ~iaii~diui Przemy~ I
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Ogłoszenia · drobne

RO·WERY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

-·

prenumerata

::....:=__

~xa=rrn:z·~~m:;;;~;e:t

~~

1

Q!?4?

;>:;. 'WY'ct~wn1cLo-i:rasowe,

miesięczna

.Ułosu

Polskiego" ze wszystkimi
aodatkami wynosi w Łodzi zł. 5.60, za odnoszenie - 40 groszy; z przesyłką pocztowa
t; raju
zt. 6.50, ; zagranicą
zl. i.„ -

Sp. z o. o.

Ogłoszenia

za wiersz milimetrowy 1 szpaltowy.

l strona. i w tekście 40 groszy, strona 5 szpalt. -

NeKrul.•Jt jJ gr ser j sl;>alc, - · Nadesla .1·~
po tekście 30 gr. str. J szpalt. - Zwyczajne IO gr. str. IO sz,Jatt. u«JJ.1:! t ! gr. od wyrazu n:1 •
mnieiszet'20z1. Poszuk .wame pracy tu gr.-_Ogloszenia zar~.;l;>•JJ .V~ 1lli...1J.11 .V.! lJ zl. u ;.-i
szenia za1111e1scowe „011czane sa o oO 1Hoc. t1rm zaqr. o IJJ or z l .r. 1~1 r z•~ 11 ~ nie ~: . 1 JJe l , 1
LJrukaru1a ,v1;;:~1s1ue.lło ·, Loc"ż, ui. ł:'lQtrkowska 8ó.
Redaktor: Władysław Cielecki, ··

