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5 miljonow dolarów dla Łodzi.
Prezydent Ziemiącki i wicepr. Wieliński pod pisali wczoraj przedwstępną umowę pożyczkową. Kurs emisyjny pożyczki ustalony
został na 8 3 i póf.

Pożyczka użyta zostanie na budowę kanalizacji i mieszkań.
Długotrwałe rokowania o pożyczkę' stawiciele magistratu jednak wyrazili w
zagraniczna dla Łodzi zostały wreszcie tym wypadku życzenie, by pożyczka
zakończone pomyślnym rezultatem.
mogła być podejmowana ratami. Wo
Jak sle dowiadujemy, pożyczka zo bec stanowiska jednak grupy finansi
stała już ostatecznie sfinalizowana 1 w stów, którzy zdecydowali, iż pożyczka
flnlu wczorajszym przedstawiciele ma musi być podjęta w całości i od dnia
gistratu w osobach pp. prezydenta Zic- podjęcia jej musza być liczone procenty,
mlęckiego 1 wiceprezydenta dr. Wielhi- ustalono ostatecznie, że wysokość po
życzki nie będzie przekraczała 5 miljo
sklego
PODPISALI PRZEDWSTĘPNA U M O  nów dolarów.
W Ę Z ZAGRANICZNYM

Co się tyczy warunków, Ł zn. kursu
realizacyjnego, przedstawiciele grupy
finansistów ustalili go na 80, podczas
gdy przedstawiciele magistratu żądali,
by ustalić go na 85. Po długich targach
ZDECYDOWANO SIĘ NA KURS
83 1 PÓŁ.
Zaznaczyć należy, że są to warunki
nadzwyczaj dogodne, daleko lepsze, ani
żeli warunki, na jakich udziela pozy-

KONSORC-|

JUM.
l
Po załatwieniu leszcze szeregu for
tnalnoścl t zn. przez zaakceptowanie
warunków pożyczki przez radę miejska
na zrealizowanie projektowanych inwestycji.
zostanie podpisana ostateczna umowa 1
Warszawski korespondent „Republiki" 03.) rokowania o pożyczkę zagraniczną na
Pieniądze przekazane zostaną do dyspo telefonuje:
zrealizowanie rządowego planu inwe
Wczoraj po południu minister Cze
zycji miasta.
stycyjnego. O planie tym donosiliśmy
chowicz przyjął na kllkogodzinnej aud
Wysokość pożyczki wynosi S miljo
już obszernie przed tygodniem.
iencji przedstawicieli trzech banków anow dolarów amerykańskich. Wpraw
W rezultacie audiencji postanowiono
merykauskich pp. Bernarda, Callbana i
dzie konsorcjum zagraniczne propono
rokowania kontynuować.
wało Łodzi daleko większa sumę, przed- Lipplncotta, z którymi prowadzone są

czek Bank Gospodarstwa Krajowego,
Ważne jest również to, iż miasto nie
płaci z uzyskanej sumy żadne] prowizji
za pośrednictwo, a to ze względu, tt
rokowania prowadzone były bezpośre
dnio, bez osób trzecich.
Uzyskanie pożyczki zagraniczne) otwlera nowy etap w gospodarce nasze
go miasta. Pożyczka bowiem użyta ma
być, według uzyskanych przez nas in
formacji w 75 procenteck' na budowę ka
nalizacji i w 25 procentach na budowni
ctwo mieszkalne. Żywić więc należy
uzasadniona nadzieję, że dwie, bodajże
największe bolączki naszego miasta Jak
brak kanalizacji 1 okropny głód miesz
kaniowy osunięte zostaną w ciągu naj
wyżej 2—3 lat.
Pp. prez. ZlemlęckI 1 wiceprez. dr.
Wieliński wracają do Łodzi w dniu dzi
siejszym, celem uczestniczenia w ple
narnych obradach budżetowych rady
miejskiej, (s.)

Nova potyczka zagraniczna dla Polski

Marsz. Piłsudski wraca
do Belwederu.
Z Warszawy donoszą:
Zapytany przez przedstawicieli prasy
w sprawie stanu zdrowia Marszałka Piłsudsfcego pułk. dr. Rudziki, komendant
szp&fsala Ujazdowskiego, odipowśedlziaił
nam dz?s$aj z rana:
—Marszałek czuje snę bardzo dobrze.
Wypoczął już całkowicie, temperaturę
ma normalną, samopoczucie dobre tak.
że -dizSś łub jutro (prawdopodobnie jutro)
opuści Już szpital Ujazdowski

Min.
składa

Twardowski

sprawozdanie

rządowi.

Dziś przybędą do Łodzi transporty zboża.
Warszawski korespondent „Republiki" (B.)
telefonuje:
Zgromadziwszy poważne zapasy zbo
ża rząd rozpoczął euergiczną interwen
cję w sprawie obniżenia cen pieczywa.
Interwencja rozpocznie się od Łodzi.
Według danych udzielonych ml przez
ministerstwo spraw wewnętrznych pler
wsze transporty przybędą do Łodzi dzi

siaj dnia 26 b. m. Zdaniem moich Infor
matorów ceny chleba winny spaść z 75
groszy za kilo do 70 gr. Jednocześnie
dowiaduję się, że giełdy zbożowe krajo
we notują w ostatnich dniach zniżkę cen
na pszenicę, co stoi w ścisłym związku
z wprowadzeniem wolnego dowozu
pszenicy do Polski.

Bohaterska załoga „Bremen"
chce drogą powietrzną wrócić do Europy.

Kas!arze warszawscy
skazani
po 5 łat

więzienia.

Warszawski korc&p(«ident „Republiki" (&)
telefonuje:

Wczoraj wieczorem zapadł wyrok
w procesie pięciu kasiarzy warszaw
skich schwytanych w podkopie po»
skarbiec państwowych zakładów grafi
cznych. Wszyscy oskarżeni otrzymali
po 5 lat ciężkiego więzienia. Wszyscy
apelują.

Letni rozkład jazdy
obowiązywać

będzie od 15 maja.

Warszawski korespondent „Rejhiblłkr
miku mają być wyryte nazwska trzech telefonuje:

(Bj
Warszawa, 25 kwietnia.
Paryż, 25 kwśetrria.
(Polska Agencja Telegraficzna)
„New York Herald'" twierdzi, że za lotników, którzy tego przelotu dtokonaJi.
Dowiaduję się, że w nowym rozkła
W dniu dzisiejszym min. Twardow łogę „Bremen" oczekuje w Nowym Jor
Nowy Jork, 25 kwietnia.
dzie jazdy, który obowiązywać będzie
ski złożył rządowi sprawozdanie z prze ku nagroda 50.000 marek, wyznaczona
Z latarni morskiej w Greenjley Island od dnia 15 maja r. b. ulepszona zostanie
biegu rozmów swych w Wiedniu z peł za pierwszy przelot nad Aftiantykiem ze otrzymano telegram z doniesieniem, łż komunikacja z poiskiem wybrzeżlm i
nomocnikiem Niemiec do rokowań han wschodu na zachód.
reperacja „Bremenu" jest zupełnie u- zdrojowiskami
małopolskiemi przez
dlowych ministrem Hermesem. Po w y 
kończona.
zwiększenie liczby pociągów osobo
W
Cherburgu
załadowano
na
paro
słuchaniu tego sprawozdania w łonie
Major FiitzmauTioe, kaj> tan Kób.15 von wych.
«
gabinetu ustalono, łż rząd polski, dążąc wiec zldlążający do Nowego Jorku 5 du Htinefeid byli już gotowi wczoraj rano
żych
skrzyń
z
częściami
zaipasowemi
do ułatwienia dalszych prac komisji, po
do startu i zapuszczał' motor gdy zau
stanowił zwrócić się do rządu niemiec dla „Bremen", nadamenri ;przez zakłady ważyła, że motor ciągle wysadza. Gdy
Junkersakiego o pewne wyjaśnienia w związku
defekt usunięto było już zbyt późno na
Katowice, 25 l-wfeona.
WOdocznie, że Fittamaurce, Koebl i
z rozmowami wiedcńskiemi.
Do Genewy przybył WCZCTad prezy
Httnefeld zamierzają odbyć drogi? do E- podjęcie lotu.
Lotnicy postanowili wobec tego w y  dent komisji mieszaneij Góroeyo Śląska,
uropy również samolotem.
startować dziś rano, aby jeszcze w o!ą- p. Calonder. i zamieszkał w hotelu BeWedług doniesień z Otiebec na Green- gu dnia dolecieć do Murray-Bay.
Gwałtowna burza nad
aumage.
ley Island ma być wzniesiony pornawk na
Start ma się odbyć bez wzglejdn na
Pobyt p. Calondera ma z i ^ z e k z
Florydą.
pamiątkę pierwszego przelotu nad Atlan pogodę dziś o g. 2-ej (g. 8-ma rano we
sprawą
zakazu śpiewania Roty i wy
tykiem ze wschodu na zachód. Na pam> dług czasu środkowo-ei8ropejsk.'ego).
Nowy Jork, 25 kwietnia.
nik em stad konseSkwencjanti.
(Agencja Wschodnia)
P. Calonder złoży* generafoamu se
Donoszą tu z Atlanty, iż nad zacho
kretarzowi Ligi Narodów. Sar Ericowi
dnią Florydą i Klabamą przeszły gwał
Drummondowi wizytę i według a e towne burze. Naskutek oberwania' się
sprawdteonych dotychczas pogłosek w w
chmury rzeki Peace i Hillsboro wylały,
czył prośbę o dymisję ze stanowiska
przerwane zostały połączenia telegrafi na 2 !ata więzienia za zorganizowanie szajki zło prezydenta komisji mieszanej.
czne i telefoniczne. Komunikacja kole
dziejskiej.
jowa jest częściowo wstrzymana. Na
Gen. Nobile w Berlinie,
Berlin. 25 kwidir
skutek gwałtownych burz zginęły 4
ko król złodziei. Ltebeskród rrtła'ł w cza
Sąd w Uipsku skazał wczoraj Ajz'ka sie targów lipskich zorganizować szajkę
osoby.
»•»»* l
Gdańsk, 25 kwietnia. Szmuła Liebeskindą z Łodzi na 2 lata' zlodzieiską, która grasowała tam bez
(Agencja Wschodnia)
i 4 miesiące wlezienia za udział w szajce karne po przekupieniu k*lku urzędników
Generał Nobile został zaproszony
złodziejskiej i p r z e k u p c e policjantów. pojścyjnycli. Dzienniki podkreślają przy przez miejscowy „Automobilklub" do
Zgon gen. Wrangla.
Prasa berlińska, omawiając obszernie tę tem fakt, że L*ebeskindów« nie dowie Gdańska. Generał, przebywający obe
Bruksela, 25 kwietnia.
sprawę, zaznacza, że Uebesklnd wystę dziono żadnego konkretnego wypadku cnie w Berlinie, zaproszenie przyjął.
OPolska Agencja Telegraficzna) ^
pujący również pod nazwiskiem OrSeain- kradzieży, a skazano go tylko za udział
Berliński „Automobilklub" oraz klnłf
Zmarł tu generał Wrangel.
da, znany był w kotach przestępców ja w szajce ztadzaejskiei
awjacji, przyjęły gen. Nobile rautem../
!

Dymlsla p. Calondera?

Łodzianin skazany w Lipsku
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Uczniowie—teroryści przed sądem.

Bohaterski tot Lindbergha
z Nowego-Jorku

1928

do Otuebec.

Ouebec, 25 kwieotfa.
Przybył ta z Nowego Jorku pułk.
Lindbergh, przywożąc ze soba szcze
pionkę przeciwko zapaleniu płuc dla lot
nika Lloyd Bennetta. który niebezpiecz
nie zachorował podczas podróży do Gre
L w ó w , 25 kwietnia.
(Agencja Wschodnia)
enly Island, gdy śpieszył areoplanem z
Dziś przed sądem przysięgłych roz
pomocą europejskim lotnikom. Lindbergh
przebył 500 nul w 4 godziny, pomimo począł się Wielki proces o sabotaż i
nawałnicy śnieżnej » przywiózł do szpi zdradę główną. Na ławie oskarżonych
tala szczepionkę oraz 3 białe myszy, zasiadło 15 uczniów gimnazjów ruskich.
Oskarżeni należą do t. wz. Zachod
niezbędne dla łnokulacji. Prawdopodob
nie Lindbergh zaczeka tu na preybycSe niej Ukraińskiej Nacjonalnej Rewolucyj
„Bremen", aby złożyć osobiście życze nej ukraińskiej organizacji wojskowej i
nia lotnikom. „Cremen" został ]uż na podobnie jak ona pozostawała na żoł
prawiony 3 gotów jest do odlotu z Gre-; dzie opłacanego przez Berlin pułk. Koenly Island. Lotnicy jednakże oczekują nowalca. Działalność Z. U. N. R. O. po
na pomyślnieisze warunki atmosferycz-' legała przedewszystkiem na utrzymy
waniu irredenty i ducha rewolucyjnego
i e , pragnąc dolecieć do Murray Bay.
w Małopolsce Wschodniej.
działalność organi
Klęska wojsk północnych zacjiIntensywniejsza
datuje się od połowy roku ubiegłe
go, kiedy to w Berlinie odbył się zjazd
w Chinach.

W e L w o w i e rozpoczął się wczoraj w i e l k i proces przeciw
Ukraińcom, którzy dokonali szeregu aktów sabotażu.

Szanghaj, 25 kwietnia.
(Polska Agencja Telegraficzna)

Generał wojsk nacjonalistycznych
Faug-Yu-Slang wkroczył wczoraj do
stolicy prowincji Szantung Tsil-Nan-Fu
prawie bez oporu ze strony zdemorali
zowanych oddziałów północnych. Dlesiątki tysięcy dezerterów ucieka w kie
runku Cze-Foo i Wei-Hal-Wei, popełnia
jąc po drodze akty gwałtu i grabiąc mie
nie ludności.

Niemcy straszą Amanullaha.

przedstawicieli tej organizacji, oraz U- j ficzne na linji Stanisławów — Stryj, w
kraińskiej organizacji wojskowej, z Pol okolicy Pasiecznej jednocześnie na linii
ski, Czechosłowacji i Ukrainy sowiec ' Stanisławów — L w ó w przecięto druty
kiej. Na zjeździe tym postanowiono koło Uchrymowa, w nocy na 18 wrześ
wzmóc działalność przedewszystkiem nia ub. r. przecięto druty i poprzerzyna
I no słupy telegraficzne pod Nadworną
w Polsce.
W związku z tem już w połowie ro ] pod Horodenką, oraz w szeregu innych
ku ubiegłego rozrzucone zostały przez miesjcowości; pod Horodenką tej ssrnej
centralę we Lwowie znaczne ilości o- nocy położono na torze kolejowvm v a
dezw antypaństwowych głównie mię' żelazne podkłady, zamach ten jednak
bowiem przed
dzy młodzieżą szkół średnich. Następ został udaremniony,
nie w nocy z 17 na 18 sierpnia r. ub. pod j przejściem pociągu przeszkodę usuniępalono równocześnie sterty ze zbożem to,
Przeprowadzone drobiazgowe śledź
w powiatach: kołomyjskim, tłumackim
i śniatyńskim. W nocy na 28 sierpnia two usta'•' iż wszystkich aktów sabo
r. ub. podpalono sterty ze zbożem w tażu dokonała wspomniana wyżej orga
Markowicach, powiat Tłumacz, w nocy nizacja, przedewszystkiem zaś grupy
na 11 września przecięto druty telegra- kołomyjska i śniatyńska. W związku z
tem aresztowano szereg uczniów.
Na lawie oskarżonych zasiedli obec
nie: Michał Bażański, lat 17, b. uczeń
gimnazjum, Jarosław Balicki, lat 19, uczeń 7 klasy, Eugeniusz Pik, lat 20, Cy
r y l Stefanyk, lat 20, uczeń 7 klasy, Kon
Dwa wnioski sejmowe w sprawie unormowania sto stanty Macicliński, lat 16, Tymoteusz
Diduch, lat 20, Eugeniusz Odyńskl, lat
sunków kościelnych.
16, Michał Stefanyk, lat 20 i inni.
Rozprawy rozpoczęto od zebrania
Warszawski korespondent „Republiki" (B.) komisji oświatowej wniosek „ W y z w o 
telefonuje:
lenia", zawierający kompletny projekt personalil oskarżonych, następrfc roz
Dwa ludowe stronnictwa sejmowe ustawy o opłatach za posługi religijne. poczęto odczytywanie aktu oskarżenia,
podjęły walkę skierowaną poniekąd
Projekt tej ustawy zawiera cennik
przeciwko
przedstawicielom
ducho dla duchownych za wykonywanie ob
wieństwa w Polsce. W sejmowej ko rzędów religijnych. Cennik jest nader Ukonstytuowanie się ko
misji konstytucyjnej znalazł się wniosek niski — naprzykład za „zapowiedzi"
misji se mowych.
Stronnictwa Chłopskiego o zerwanie przewiduje wynagrodzenie dla księdza
Warszawa, 25 kwietnia.
konkordatu ze Stolicą Apostolską, a w w wysokości 2 złotych.
(

Berlin. 25 kwietnia.
„12 Ułur Blatl** pisze, że w Moskwie
przebywa śmiertelny WTÓg Amanutlaha,
afganczyk Abdul Karlin," który nakłania
rząd sowiecki do udzielona mu pomocy
dła ogłoszenia się prezydentem afgańskiej repuWki sowieckiej.
Abdui Karim planuje wywołanie po
wstania w Afganistan e pdJczas pobytu
200 osób padło ofiarą morderców.
Amanalluha w Moskwie.
O losie zdrajcy decydowaSJo bSirro dr.
W podobny sposób, przypomina dzton
BerKrł, 25 kwietnia.
Spieckera.
nfik, włączona była do unii sowieckiej ja
Przesłuchiwany w charakterze świad
Na zapytanie przewodniczącego Hauko republika Buchara.
Pewien muzurmanin z G.P.U. przezna ka w procesie szczecińskim Haunenstein enstein oświadczył, że kierując tą akcją,
eszony jest na 'to, żeby w roli tłumacza | zeznał, iż na polecenie komisarza bez liczył 21 lat.
W dalszym ciągu zeznaje on. »ż po odozorował Amanulialia w czasie pobytu pieczeństwa publicznego dr. Spieckera
utworzył na Górnym Śląsku podczas kreślenu mu danej osoby wysyłał pa
jego w Moskwie.
powstaną poKcję specjalną, której za trol 'dla usunięcia jej. Dokonywano togo
daniem było wykrywanie szpiegowstwa
trucizny, granatów ręcznych,
Za amerykańskie złoto organizowanie kontrszpiegosltiwa. ochro zapomocą
bomb łub broni palnej. Zdrajców tych
gen. Sandino prowadzi walkę na tajnych transportów broni i usuwa rozstrzeliwanie nawet na uiiey w razie
nie zklrajców.
śtah spotkania* Na zapytanie przewodni
z Ameryką.
czącego, czy wypadków tych było oko
W
niezliczonych
wypadkach
HauenManagua, 25 kwiitetnia.
ło 200, Hauenstein daje odipowiedź
Komenda marynarki amerykańskiej stein usuwał zdrajców na podstawie detwierdzącą.
reunejacji
i
zeznań
świadków.
w hJicaragua wysłała silny oddzia? wojsk
przeciw generałowi Sandno. który w
ostatnich dniach zajął dwie najbogatsze
\j0palnie_ złota, nakżące do firm ame
rykańskich.
Wojska przewiezione będa przez ka
nad Panamski i wylądują w Puerto CaLondyn. 25 kwiebria.
ręgo doniosłość polega w dużym stop
bezas.
Z Waszyngtonu donoszą, iż mimo róż niu na jednoinyślności wielkich mo
Wojska liberałów nicaraguańskch, nic jakie tstnieją między francuskui i carstw przystępujących do paktu. W
zdobywszy w koparniach wielkie skar amerykańskim projektem paktu prze departamencie stanu przypuszczają iż
by uzupełniły swe uzbrojenie i w y e k w i  ciw/wojennego, w departamencie stanu minio wielkich różnic jakie istnieją mię'
powanie, tak, że obecnie skuteczniej bę nie przewidują aby w najbliższym cza dzy projektem francuskim i amerykań
d ą ' f e mogły oprzeć naporowi wojsk a- sie możliwe było zawarcie takiego pak skim uda s ę jednak zastrzeżenia francu
merykańskej marynarki wojennej.
tu z pięcioma wielkeml mocarstwami z skie zredukować do minimum. Wtóre po
pominięciem Francji. Taka izolacja re zwoli Franci przystąpić do paktu jedno
publiki francuskiej byłaby bowiem zała cześnie z wielkiema (irmemi mocarstwa
Kio jedzie do Egiptu
maniem moralnego znaczenia paktu, któ mi.

,

musljzwrócić si4 po wizę dokon
suta w Berlinie.
Warszawa; 25 kwietnia.
(Polska Agencja Telegraficzna)

Władze kompetentne proszą nas o uprzedzonie osób, udających sie Tib Egip
tu, Jż kompetentnym terytorialnie dla
Polski jest konsulat generalny egipski w
Berftue, w którym winny być czynione
starania o wizę egipską.'Próby uzyska
nia wie w innych konsulatach sa zgóry
skazane na nłepowodzenie d narazić się
mogą osoby zainteresowane na znacz
ne straty i zawody. Według przepsów
egipskich, udający się do .Egiptu winni
wypełnić dokładnie kwestionariusz w i 
zowy i przedstawić poświadczenie ban
ku, że posadają odpowiednie środki na
utrzymanie, jako też na opłacenie kosz
tów, podróży tam i z powrotem. Kwota
J a wynosi około 100 ft. od osoby. Kosz
t y wizy wynoszą ink. 8.10. Starania win
ny być czynione listownie przed wyjaz
dem z kraju. Adres konsulatu generalne
go egipskiego w Berlinie jest następu
jący: B e r i n . Grtirtewałd Dehbruckstrasse 8. Wzór łrwestjanarjusza można otrzy
mać bezpłatnie w uwi. zagr. Departa
ment konsularny, referat wizowy.
#

i HtaRbr 1 1

(Polska Agencja Telegraficzna).

Dziś w gmachu sejmu odbyły się po
siedzenia komisji sejmowych. Komisje
ukonstytuowały się następująco: komi
sja prawna — prezes dr. Piracki (ZLN),
wiceprezes pos. Piłsudski (BB); komi
sja rolna — prezes pos. Łucki (KI. Ukr.),
wiceprezes pos. Kleszczyński (BB); komisja^przem.-handlowa — prezes pos.
Diamand (PPS), wiceprezes pos. Hołyński (BB); komisja oświatowa — prezes
pos. Kalinowski (Wyzwolenie), wicepr.
pos. Chrucki (Ukr.), komisja wojskowa
— prezes pos. Pieracki (BB), wiceprez.
Roja (Str. Chi.); komisja regulaminowa
— prezes pos. Liberman (PPS), wicepr.
pos. Polakiewicz (BB); komisja spraw
zagranicznych — prezes pos. Radziwiłł
(BB), wiceprezes poseł Nied^ałowski
(PPS); komisja ochrony pracy — pos.
Reger (PPS), wicepr. Frank (Zjednocz.
Niem.); komisja komunikacyjna — pre
zes pos. Rozumek (Zjedn. Niem.), wice
prezes pos. Sobolewski (BB); komisja
konstytucyjna — prezes pos. Makowski
(BB), wiceprezes pos. Czapiński (PPS);
komisja morska — prezes pos. Zaleski
(ZLN), wiceprezes pos. Kosydarski; ko
misja administracyjna — prezes poseł
Polakiewicz, wiceprezes Aleks. Dębski

10 policjantów rannych
podczas wypadku samochodo
wego
Berlin, 25 kwietnia.
Opolska Agencja Telegraficzna)

Dziś w południe samachodem oddz'ał
polej', złożony z 10-u policjantów, uległ
wypadkowi,
mianowicie
samochód
•wpadł w pełnym biegu na latarnię, przy
czem wszyscy policjanci, znajdujący się
w samochodzie odnieśli rany, a dwuch
z nich ciężkie.

Niezwykła uroczystość
w Malrvc<e.
Madryt, 25 kwietnia.
(Agencja Wschodnia)

Obchodzono tu niezwykłą uroczy
stość na cześć starców, którzy ukończy
li lat 80, zamieszkałych w Madrycie
Jest ich w stolicy hiszpańskiej prawic
cztery tysiące. Zgłosiło się na uroczy' sty obchód 700 starców, wśród nich zaś
wielu wybitnych polityków i publicy
stów. ^Przewodniczyła uroczystości
103-lctnia staruszka. Prasa w sprawo
zdaniach o uroczystości podnosi, iż Ma
dryt jest najzdrowszem pod względem
lunatycznym miastem Europy i posia
da największy procent starców ze wszy
stkich miast curjpeiskich.
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Zagadka żółtego smoka

Wybuch wojny na Dalekim Wscho! zjawiła się sprawa ewentualnej kon skiego. Upadek caratu w Rosji i u^run rntojaT koioiije angielskie zastosowały
flzle, czyli, jak chcą inni, ekspedycja kurencji amerykańsko-japońskicj.
tOwauie ustroju sowieckiego zmienił ostry kurs antyimlgracyjny dia rasy
karoa japońska dla obrony interesów
konstytucję olbrzymiego szmatu ziemi żółtej. Syberja znajduje się w specy
*
swych w Chinach, zwróciła znów uNaogół interesy białej rasy skupiały i ujawnił na forum międzynarodowem ficznych warunkach socjalnych, a zre
wagę cywilizowanego świata na te sie nad wodami Atlantyku, jak w sta istnienie pierwiastka socjalnego w ca sztą, Japonja nie życzy sobie dziś woj
ren, będący od dłuższego czasu sui rożytności życie zdawało się koncen łej okazałości.
ny z Rosją. Formoza jest zbyt mała.
gonerls „kotłem bałkańskim".
by
mogła poważnie wchodzić w ra
Równocześnie
okazało
się,
żc
hi
trować dokoła niorzaSródzicmnogo
Mogą przyjść stamtąd w każdej (marc nosfruni), tak wiek XIX i XX storyczny punkt ciężkości, jak mówi chubę dla Japonii. Ale tuż pod b0klcnt
chwili rozliczne niespodzianki o do interesował się przedewszystkiem n- liśmy, przeniósł się z nad brzegów leży olbrzymie państwo chińskie z
niosłym wpływie na losy Europy. W ceanem Atlantyckim. Światowe pań Atlantyku na brzegi oceanu Spokojne nleśtychaneml bogactwami naturalneChinach utworzył się ośrodek zetknię stwo brytyjskie znajdowało się pod go. Rozwój gospodarczy zachodniego mi, dotychczas prawie niewyzyskanecia interesów W. Brytanjl, Japonjl, ochroną potężnej, najpotężniejszej flo wybrzeża amerykańskiego (Kafifor- itiif Węgiel, żelazo, nafta, bawełna,
Rosji i Ameryki, największych potęg ty, , zagradzające] drogi} każdemu, kto nja),
obudzenie się Chin, ekspansja ryz — źródła nieobliczalnych bogactw.
świata. Konilikt, zwycięstwo, czy po posuwał się zbyt daleko w swych ko- Japonjl, rozkwit Australii, skierowanie Rasowo i kulturalnie pokrewny naród
rażka na tych dalekich ziemiach, o lonjalnycb zapędach. Podświadomie, polityki rosyjskiej na wschód -— oto śpi w bezwładzie, a liczy 450 mil jo
których mamy słabe zaledwie wyo zgodnie z wielowiekową tradycją trak są czynniki, które zadecydowały o nów ludzi! Gdyby Japonja mogła ująć
brażenie, Odbić się może jutro, za rok, towaliśmy historję ludzkości, jako hi- nowym kierunku Zainteresowań świa ster jego interesów, pokierować całą
żółtą rasą, opanować Jej renesans —
czy lat dziesięć na konstelacji politycz storję rasy białej, zrzadka czyniąc dy ta.
• "ił'*
wówczas przyszłość należy do Janej, w którą i nas wciągnęły warunki gresje do pozostałych na kuli ziem
dziejowe. Dlatego też* jeśli podajmu- skiej ras narodów. Wyjątkiem była
Ul
Centralne miejsce w tym splocie
jemy próbę charakterystyki proble Japonja, szybko krocząca po drodze politycznym zajmuje Japonja. Jej ży
Oto jest podstawa dzisiejszego kon
mów Dalekiego Wschodu, to dzieje się kapitalistycznego rozwoju. Tu i ow ciowa energja budzi powszechny po fliktu, Nie chodzi ani o kawałek zie
to bynajmniej nie dla względów czy dzie mówiono o „żółtym niebezpie dziw. Nie posiadając wystarczających mi, ale o cząstkowy rynek zbytu. Ja*
sto teoretycznego zainteresowania, ale czeństwie", w „poważnej" polityce je Ilości nafty, węgla 1 żelaza «~ podsta ponjl chodzi o'wszystko: ALBO pozosta
póprostu w imię aktualności sprawy dnak były to naiwne fantazje odległej wowych surowców dla rozwoju prze nie państwem, które, nawet silne, ska
dla całego politycznego świata.
mysłu, dąży ona wszelkieml siłami do zane jest na uduszenie na własnych
przyszłości.
*•
Wojna europejska rozwiązała wic utrwalenia swego wielkomocarstwo małych terytoriach, albo też zajmie
W r. 19U w Chinach nastąpił ie konfliktów 1 Wprowadziła na porzą wego stanowiska. Etnograficzne tery- naczelne stanowisko w, całej Azji
przewrót polityczny, zapoczątkowany dek dzienny nowe problematy. Prze torjum japońskie nie jest wystarczają wschodnie), podporządkuje' sobie Azjo,
przez powstanie kolejowe w Szc- dewszystkiem rozwiązane zostało za cym fundamentem rozwoju. Japonja stanie murem przeciw Ameryce, ude
Czwang i bunt wojsk Wu - Czang. gadnienie konkurencji anglo-nieinloc- musi corocznie wysyłać ludzi, bo nie rzy Rosję 1 wypchnie Ją ze wschodniej
Dynastja mandżurska została obalona kiej. Za oceanem nastąpił olbrzymi potrafi ich wyżywić. Raz po raz za Syberjl, jednem słowem, zjednoczy w
) proklamowana jest republika chiń rozwój gospodarczy Stanów Zjedno mykają się wrOta imigracji. Stany Zje rękach mikada taką władzę, jaką w
ska.
czonych, które stały sic centrum roz dnoczone nie wpuszczają imigrantów. najlepszych swych czasach miał tyl
Począwszy od r. 1870 Chiny po woju kapitalistycznego świata. Wzrost Kolonizacja w Ameryce Południowej ko Rzym cezarów, .... u * * ,
czyniły zdumiewające postępy w tech dominiów angielskich wysunął zagad (Meksyk!) została ograniczona pod
Oto zadanie!
•^••m*WV
nice wojennej. Arnija dowodzona jest nienie przebudowy imperium Brytyj naolskiom politycznym Stanów. Do
CZESŁAW OŁTASZEWSKI.
przez oficerów o wykształceniu wojskowem europejskiem. Nie można tego
powiedzieć o materiale żołnierskim,
W przeciwstawieniu do pojęć eu
ropejskich, hinduskich, egipskich i wie
ki jeszcze innych, które rzemiosło wo
jenne stawiają na przodującym miej
scu, chińczycy traktują je bardzo ni
sko. Za najgodniejsze zajęcie człowie
Przeludnienie wsi polskiej i słaby PARCELACJI IIBJE SIĘ ZA U WAŻ. VĆ W O.STA**
Warszawa. 25 kwśetihfct.
ka uważa się wedle poglądu chińskie
rozwój
naszych miast stanowią zagad NTOH LATACH PEWIEN POSU-P. Z NIN.IIIKÓW
(Polska Atencja Tclc .i ailczna)
go naukę 1 handel. Żołnierka jest za
nienia ściśle Z sobą związane. Przelud PRYWATNYCH, PRZCZ^TCJUAIYCLT NA PARCE
Na wczorajszem posiedzeinhi kenrsji nienie wsi jest skutkiem tego, że mało lacja, ZALEDWIE l'b C/.CŚI IK»JIEV.A PARCE
wodem niskim, bardzo zbliżonym do
budżetowej
po referacie sprawozdawcy rozwinięty przemysł nie może wchłonąć LACJI PRZY IMUSO WOJ, SWFT^LFULJI *AŚ J)3T<*!rozboju.
budżetu ministerstwa przemysłu i han- nadwyżki Uwii, a WychodźtWO jest u- : LACP PRY\V;V-!. 5&ątaftóe HA kresach WSUHO
Zakorzeniona od wieków tradycja dliu, posła ZarWtskiągo, przeprowadzono trudnkme, miasta zaś rozwijała s»ę sła dnich POCZYNIŁO ZNACZNE POSTĘPY. P O 
trwa po dzień dzisiejszy. W Chinach głosowanie nad tym budżetem, -przy- bo, dlatego, że wieś uboga przedstawia ŻĄDANY jest #LSZY'POSTĘP PRĄCY A-Ą-ARnikogo nie dziwi, że gen. Czan-Tsao- Orzyczem budiżat został przyjęty w słaby rynek Wewnętrzny dla wyrobów INEJ•'BATJKU'ROLNEGO I REGULACJI CELI;PA
rządowon z poprawkami, za- przemysłu. Przez zwiększenie zamożno
Lln, pod którego rządami od lat 20 jest brzmień'U
DVTÓW
proponowanemi przez sprawozdawcę. ści wsi podniesiemy pojemność rynku, a
cała północ chińska, był zwykłym Zwiększono wi^c wydatki zwyczajne o
przez rozwój miast wytworzymy moż Bafilk RóLiry'^łts1t£go'JĆ"»U UAŁAUTE/ObJłprzywódcą bandyckim, później zaś 1,13B,zll zdf a nadzwyczajne o 41,600 zł., ność
wchłonięcia przez ośrodki przemy ła ori abow C(h PDLT^fby ur(>biicgo rol
przeszedł na żołd cudzoziemski. Ni dochody zaś o 044.140 w. W przedsię słowe nadwyżki ludności wiejskie).
nictwa. ZA$ŁUIGI Unnku iesi zaio'żefli'ć
kogo nie oburza, że generałowie sprze biorstwach zwiększono dochody ó
Po przemówieniu ministra omówił ob szetegu- odidziitiiów na jJroWitic.ii. Z za2.260.025 Ś. a wydatki o 1.328.000 z*.
dają się za pieniądze, jest to bowiem W rezultacie .nadwyżka dochodów tych szertńe budżet sprawozdawca poseł Mak dcHyolenićni noi^reślaniy poJ\VA'ższonie
śymiljan
Malinowski „Wyzwolenie*** kapralu zak'adowcgo Banku—oswiddwłaściwością ich zawodu kondotjerów. zimian wynosi 696.554 zl.
podnosząc
że
ułożony został w czył referent—-do 100 miii. zl. lecz w y 
Postęp techniczny wojenny jest te . Po dzi!esięc'ominutowej przerwie ko formie bardziejbudżet
odpowiednie! niż poprze rażamy postulat powiększania tego kady, jak widzimy, dość powierzchowny. misja przystłttrła dó budżetu minister dnio. Rcfiwnt podnosi również, że pra piitalu jeszcze'wydatniej.
Dokoła Chin narasta mur konfliktów, stwa reform rolnych. Na wstępie zabrał ce nuuisterstwa, włożone w ustawpdaw
NasiepiKe komisja WYŁONIŁA smec^łną
stwo i różne zarządzenia sa znaczne. W FPODKOMNĘ DLA zaoozihania ste ze stanem
a grunt miejscowy nie jest jeszcze na Eos minister Staniewicz.
leżycie przeorany.
przedsiębiorstw państwowyoli, póczew
zarządzono przerwę do godzApy 5-et
Aby zrozumieć epokę dziejową, w
której Chiny znów poczynają zajmo
wać przodujące miejsce (przynajmniej
passywne) w hlstorjl ludzkości, trzeba
Ludność Grecji i Włoch żyje w ciągłym strachu.
przedtem uczynić krótki przegląd wy
przez
Atlantyk?
darzeń, które tworzą tło nowe] ery
Konstantynopol. 25 kwietnia.
Sofja, 25 kwietnia.
Berlin.
25 kwietni*.'
Wczoraj odczuto w Smyrnie nowe
Z oblSczeó rzeczoznawców wynika,
świata.
CPolska Atencja Tclogiaiiczna)
że szkody, wyrządzone przez trzęsienie
Do r. 1914 uwaga skupiała się do silne trzęsienie ziemi.
Znany lotnik n'em!eck« Ristlcz, KTÓRI
Wśiród ludności która jeszcze nie o- zuerwi w samym F41*popolu wynoszą oprzed rokiem podjął bez wyniku
koła zagadnień wewnętrznych Euro chłoneła po ostatnich katastrofach, pow kolo półtora mlljarda lewów.
transatlantycki do Ameryki, przygoto
py oraz spraw kolonialnych. Konku stała nieopisana pandka. Szkody mają
Bez dachu nad głową pozostaje 14 ty wuje obecnie nowy lot przez ocean. Lot
rencja niemiecko-angielska na mo być bardzo wielk o.
sięcy osób, chociaż władze zdołały już nikowi alicmiieckiernu towarzyszyć ma
Szczegółów dalszych nairarfe brak.
rozmieścić około 9 tysięcy w domach artystka wiedeńska paima W»Mi Dilleaia.
rzach, spory terytorialne pomiędzy
nieuszkodzonych.
Ateny.
25
kwietnia.
Ristiez prowadza obecni© rokowani* *
Rzeszą a Francją, zagmatwane spra
We wsiach, pofolorrych w pobliżu FiWstrząsy podziemne w Koryncie i owy bałkańskie, wreszcie antagoniz kolicy trwają wciąż. Odczuwają je zu fópopohi liczba bezdomnych wynosi 2 1 zaiktaKlami Junkersa.
my angio-rosyjskie w Azji całkowicie pełnie wyraźnie również w Atenach.
pół tysiąca.
Szszcgóin*e siilne są wstrząsy w P i niemal wyczerpywały porządek rozpo
Rzym 25 kwietnia.
Lotnik Wilkfns
Wczoraj wieczorem -miejsćowoscł w
czynającego się stulecia. Rozwój Sta rettóie, gdzie ludność żyje w ustaw'czodznaczony złotym medalem.
strachu że. miasto podajleli los Ko okolicy Fottca' w Toskanie zostały nanów Zjednoczonych Ameryki Północ- nym
ryntu.
Nowy Jork, 25 kwietnia.!
wedzone trzęsieniem ziemi. Ludność od
iej szedł w szybkim tempie, nie było
Ateny, 25 kwietnia. czuta 0 na'S>tęipujących po sobie gwał
Q?olsfta AueiKla Telegraficzna)
%
jednak mowy o ich predominacjl w
Wskutek nowych wstrząsów podziem townych wstrząsów, połączonych z
Amerykańskie towarzystwo geograw
Świecie politycznym 1 gospodarczym. nych, zaiwaWo sic około 20 iclomów w grzmotan podziemnym. W»ele domów ficzne przyznało podróżnikowi W i l k i i *
Japonia na Dalekim Wschodzie po miestocziku Attre Maila. Straty zinaczne. runęło w gruzy, Ludność w strachu pa- sowi najwyższe swe odznaczenie, a nt<
w ludziach nic było.
rteznyim uciekła z domów i kcczwje pod złoty medal Samuel Morse. Medal UĘ
chłonięta była własnemi problemata Ofiar
PogtosW o zburzeniu Syws okazaiły golem niebora.
będzie wręczony Wilkinsowl po JcćH
m i ^ Już WÓWCZAS JEDNAK w, zarodku .sic feiszywc,> .
jjowrocle do^oweso Jeriok/ * *"

SŁABY

ROZWÓJ

MIAST

przyczyną przebudzenia wsi. — Rząd dąży do podnie
sienia dobrobytu włościaństwa.
e

Trzęsienie ziemi na Bałkanach.

Nowy lot niemiecki
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NARUTOWICZA

NARUTOWICZA 2 0 .
Dziś i dni następnych!

—

Cala Łódź odswćętuje tryumf literatury polskiej zagrań cą.

Dramat młodych dusz i wiośnianych ciał dziewczęcych deprawowanych w arystokratycz
nych rosyiskich nakładach wychowawczych, osnuty częściowo na tle rozgłośnej powieści
... •
W ROLACH GŁÓWNYCH:
=

Czarująca
Zmysłowa

20.

E L I Z A L AP O R T A
D A G N Y S E R V A E S

GABRYEbl ZAPOLSKIEJ.

(Znana z iilmu „Student z Pragi")
(Słynna odtwórczyni „Zony Faraona")

Tytani ekranów niemieckich i francuskich

W E R N E R

K R A U S S

i

A N D R E

N O K .

F i l m , k t ó r y b y ł p r z e d m i o t e m dyswusji m i l o n ó w w i d z ó w ! — K a r t a z d z i e j ó w n e d a w n e f
Sadystyczni e w y c h o w a w c z y n i e I r o z p u s t n i w y c h o w a w c y carsklei R s | l l

Ilustracja muz. pod batutą A Czudnowskiego.

T E A T R

Początek o godz 4 30 po południu.

i K I N O.

Autor dramatyczny nigdy nie napisze dobrego scenarjusza filmowego.

W teatrze mogą si; dziać niespodzianki, w kinie — wszystko fest
zmechanizowane i zupełne pewne.
Znany komediopisarz węgierski Fran
ciszek Molnar bawił ostatnio w Amery
ce, skąd przywiózł bardzo wiele trafnych
spostrzeżeń aa temat kobiety amerykań
skiej i amerykańskiego kina.
Z opisu jego wrażeń, zamieszczonych
w jeduym z dzienników zagranicznych po
dajemy najcharakterystyczniejszc wyjątki.

Amerykankę uważani za jedyną ko
bietę na świecie, która w dzisiejszych
ozasach potrafi jeszcze zdobyć mężczy
znę. Jedyną bronią, która oddaje ame
rykance nieocenione usługi w zdoby
waniu serc męskich, jest bezsprzecznie
jej urouia.
Kobiety uważa się naogół za istoty
zagadkowe. Mojem zdaniem zagadikowość ich polega na tem, że piękność lub
brzydota zależy wyłącznie od ich woli.
Amerykanka góruje nad kobietą euro
pejską właśnie dlatego, że w tej dziedzi
nie wykazuje nieodpartą wolę.
Od czasu, gdy Europa zaczęła mał
pować Amerykę, kobiety europejsiftie
znacznie wypiękniały. Moda a la garoorme, krótkie sukienki, będące tylko
zręczną odmian?, koszuli, szczupłość,
świeżość twarzy, słowem — te wszys
tkie w . i w y , które mają w p ł y w na uro
dę •.••'biecą powstały najpierw w Ame
ryce, a stamtąd dopiero przedostały się
do Europy.
Mimo wielkiej ilości pięknych kobiet
w Ameryce kwestj?. erotyczna nie od
grywa tam tak wielkiej roli jak u nas.
Amerykanie zdają sobie doskonale spra
wę z tego, że bez miłości żyć nie można,
ule zmysły nie przeszkadzają im w zaj
mowaniu się innemi sprawami, niemniej
ważnemi. Dziwić się należy, że ta zasa
da nie przywędrowała jeszcze z Ame
ryki do nas.
Korzystanie ze zdobyczy kultural
nych drugiej półkuli świata nie świad
czy bynajmniej o duchowym ubóstwie
liuropy. Istotą rzeczy tkwi raczej w ogólnym. postępie, dzięki któremu zwięk
szyło się tempo wymiany wartości kul
turalnych pomiędzy, narodami. Wystar
czy aby dziś wykombinowano w New.lorku nowy taniec na wzór charlestona
a jutro już taniec.ów będzie modny w
Londynie, Paryżu i Berlinie.
BaTdzo wiele czasu poświęciłem w
Ameryce studjom nad kinematografem.
Trudno, będąc w'Ameryce, nie "'intere
sować się kinem. Doszedłem do wnio
sku, że dziesiąta muza nie :znalazla je
szcze dla siebie odpowiedniego; oblicza.
Obserwujemy wprawdzie w dziedzinie
techniki kinematograficznej stały po
stęp, lecz treść tej dziedziny sztuka od
wielu lat jest niezmieniona. :
Przeciwnicy - kina. opeTUją stereotypowemi frazesami na temat, martwoty
kina, brakit żywiołowej ekspresji, pew

przeszłości.

nej monotonii i t. d. Są to motywy zna rusa, słyszany ze sceny i z tuby gra
ne i nie będę ich z tego względu powta mofonowej. Możliwe, że w gramofonie
| tonacja głosu jest taka sama jak na scerzał.
Zwróciłem natomiast uwagę na inny | nie, ale w chwili największego napięcia
szczegół, odróżniający zasadniczo ki.to głosu słuchacie go zupełnie spokoj
od teatru i sądzę, że ten motyw bardiiej nie, albowiem wiecie doskonale, że głos
przemówi do zapalonych zwolenników mu się nie załamie.
kina, będących jednocześnie antagoni
W saJi koncertowej, mając przed so
stami teatru.
bą żywego śpiewaka, nie macie tej peIstota rozbieżności między filmem a I wności. Denerwujecie się w punkcie kul
dramatem scenicznym polega na tem, że ' minacyjnym arii, bo a nuż coś się stanc,
film jest wytworem maszyny, a dra a nuż zadrga jakaś nuta w Jego. glosie
mat na scenie możnaby nazwać „ręczną i śpiew się nie uda.
robotą". Maszyna zaś ma swe zalety,
Dlatego twierdzę, że sztuka filmo
ale nie brak jej również wad. Najgłów- wa nie wkroczyła jeszcze na właściwe
niejszą wadą aparatu kinematograficz tory. Przedcwszystkiem trie wolno jej
nego jest pozbawienie widza uczucia \ wchodzić w kontakt z literaturą. Autor
niepewności. Widz kinematograficzny dramatyczny nigdy nie potrafi oapisać
siedzi sobie spokojnie i jeżeli czasem dobrego scenarjusza. Pisząc dramat, asię denerwuje, to z powodu akcji, a ni j utor myśli tylko o treści, w nawasach
gdy z powodu gry aktorskiej, gdyż wie, zaznaczając o czynnościach aktora, pi
że gdyby podczas nakręcania filmu coś sząc zaś scenariusz główną uvagę
się nie udało, w takim razie reżyser po zwrócić należy na te .nawiasowe czyn
wtórzyłby jeszcze raz tę samą scenę aż ności" zapominając zupełnie o djaiogu.
do doskonałości. W teatrze natomiast Są to więc dwie biegunowo odmienne
zawsze coś się może popsuć. Człowiek metody twórczość!
jest tylko człowiekiem. Czasem artysta
Mam wrażenie, że przyszły film po
ma większą tremę, czasem mniejszą. zbawiony będzie zupełnie akcji.
Ta niepewność, czy wszystko na scenie
Zamiast sensacyjnej treści domino
się uda podnieca ciekawość widza, a wać będzie na ekranie zawrotne tempo,
tej właśnie podniety w kinie niema.
istota ruchu, który uważam za najbo
Sprawę tę najlepiej wyjaśnia nastę gatszy skarbiec prawdziwej poezji.
pujący przykład. Porównajcie głos CaF. Molnar.
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bist od nieboszczyka.
Donosi on, że czuje się bardzo
dobrze.
Pewien lekarz zagrzebski otrzymał
w tych dniach pocztą dwie oryginalni
karty. Jedna z nich była od przyjadę
la lekarza, mieszkającego stale w Selcu
który donosił, że „pogoda jest przepię
kna i kąpiele morskie znakomite". L e
karz spojrzał na datę i stwierdził, że kai
ta ta pisana była w lecie roku 1923. Je
szcze większe było zdziwienie lekarza
kiedy przeczytał drugą kartę, która
jak się okazało, pisana była przez jegc
przyjaciela, od trzech lat już nieżyjące
go. Nieboszczyk donosił w niej swemi
przyjacielowi, że po ciężkiej chorobit
powrócił do zdrowia i czuje się bardz*
dobrze. Stempel pocztowy pouczył za
dziwionego lekarza zagrzebsklego, ż<
karta ta wędrowała z pobliskiego mia
sta do Zagrzebia „ t y l k o " cztery lata.

próba buntu
Rozmawiajmy z dziećmi po ludzku. w Nowa
więzieniu katowickiem
Pieszczotliwe nonsensy zniekształcają i szpecą mowę
polską.
Nieraz zastanawiało mnie to, czemu
wszystkie matki, i wogóle osoby doro
słe,
zwracają się do dzieci specjalną
gwarą, czemu nie uczą je odrazu pra
widłowego wymawiania wyrazów, ItCŻ
posiłkują się iitartemi, mepotrzcbnemi i
bezsensownemi określeniami, sądząc, iż
maleństwo łatwiej to zrozumie. Potem
jest czasami bardzo trudno odzwyczaić
dziecko od tych językowych dziwolą
gów, a przecież doskonale już wówczas
rozumie malec, iż mówi nieprawidłowo.
Często nawet daje się zauważyć, że
czyni to dlatego, aby mamusi zrobić
przyjemność, jak gdyby ta mamusia
była maleństwem, które dziecięca pa
planina bawi. Zresztą czy trudniejsze
jest do zrozumienia słowo „boli",, niż
„kuku", „nosek" niż „nionio', „jeść*
niż „papu-papu" i t. d.
Gdyby jeszcze to esperanto dziecię
ce było językiem międzynarodowym,
możnaby uznać jego słuszność, gdyż
może wtedy najmłodsze podpory społe
czeństwa mon-jvbv urządzić jakiś wiec

wszechświatowy i porozumieć się ła
two ze sobą. Cóż, kiedy polskie dziecko
powie na brzydko „be", a rosyjskie
wie, że to jest „biaka", polskie dziecko
zawoła, że dorośli mu robią „kuku*, a
francuskie nauczone, że to „bobo", nie
mieckie zaś wola ,,wee-wee '... Więc
jaki cel ma ta gwara?
Chciałabym także wiedzieć, czemu
posiłkujemy się takiemi pieszczotliwe-;
mi określeniami, jak ^najsłodszy roba
czek", „złote koc jatko", „rybaczka mo
ja , „cacana cipulka", „myszec:ka naj
lepsza" i t. d., a często wołamy na pie
ska lub kotka: „skarbie mój", „maluś
ki , „pieszczotko" i t. d.
Czy nie są to zupełnie dr.waczne
przyzwyczajenia?
Czy zawadziłoby,
rdyby w ekspansji uczuć zachować w
stosunku do dziecka trochę logiki. Do
rośli mogą w stosunku do siebie pozwo
lić sobie na dowolny „ s ł o w n k piesz
czot" i. może mą to nawet, pewien czar,
gdv trzydziestoletnia „myszka" omdle
wająco szepcze: Jcooiaku moi", lecz,
I
ł
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Katowice, 25 kwietnia.
Rewolta komunistyczna w więzieniu
katowickiem powtórzyła się w dniu
dzisiejszym.
W czasie przechadzki o godzinie 11
rano więźniowie po odśpiewaniu mię
dzynarodówki, zażądali szeregu ulg
grożąc w przeciwnym razie stawieniem
czynnego oporu. Żądania te odrzucono,
a prowodyrów ruchawki komunistycz
nej przewieziono do innych więzień i w
ten sposób przywrócono spokój.
•••o*»oeoao«ooo<wito»»oo——oaco
r

Dr. H. BERGSON
powrócił
CHOROBY

KOBIECE

Ewang elictea 16 t e l . 10*26
Przyjmuje od 5'/, do 6'/,. po poł.

co ma pomyśleć dwuletnie, „słodkie
niyszątko", gdy w chwilę po otrzyma
niu tego epitetu słyszy: „znów 'e prze
brzydłe myszy zakradły s'ę do spi
żarni"?

Jfc
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Szerzenie zamętu wśrfid bezrobotnych
jest

p l a n o w ą

a k c j ą

p e w n y c h

g r u p

p o l i t y c z n y c h .

Skuteczna walka z bezrobociem przerasta siły samorządfiw.
Dziś: Klc»a i Marcelina
Jutro: Teofila B. W.
Wschód słońca o g. 4.17
Zachód słońca o g. 6.50
Wschód ks. o g. 9.06
Zachód ks. o g. 1.34
Długość dnia; 14.32
Przybyło dnia: 6.36

Nareszcie wiosna.
W całej Polsce pogodnie i c iepło
Wczoraj w całej Polsce panowała sio
neczna pogoda. Rankiem wystąpiły w
niektórych miejscach opary. Tempera
tura wahała się o godz. 8-ej rano od
płus 7 do plus 12. W Warszawie było
10 stopni ciepła.
Na jutro P. I. M. przepowiada pogo
dę bez zmiany. W dalszym ciągu cie
pło.

Ściślejsza kontrolo
będzie przeprowadzona przez
Fundusz Bezrobocia.

W związku z wypadkami na Polesiu
Konstanty nowski cm magistrat nadesłał
nam następujący komunikat:
Od dnia 24 b. m. Polesie Konstanty
nowskie jest widownią smutnego i nie
bezpiecznego zarazem objawu wichrzycielstwa ze strony p e w n e j g r u p y ludzi,
którzy nie mogą pogodzić się z druzgo
cącą klęską, pon es'oną podczas ostat
nich wyborów do Rady Miejskiej.
Spekulując na ciemnocie i n ę d z y , pro
wadzą akcję w i ć l i T z y c i e l s k ą a b y utrud
nić a nawet uniemożliwić Magistratowi
planową i owocną działalność na polu
aJdministracji miejskiej. Owocem tej an
tyspołecznej propagandy jest
samowolne przystąpienie grupy robot
ników do robót na Polesiu Konstantyuowskiem.
Objaw, którego jesteśmy świadkami,
jest nawrotem d o dzikich metod, stoso
wanych przez te same grupy ludzi w
1919 roku, których smutne następstwa
tkwią w naszej pamięci. To też podkre
ślić należy z iiaeiskicnt, żc
metoda anarchizowanla bezrobotnych
!

n"e jest drogą właściwą, wyrządza orta
ciężką krzywdę społeczeństwu a prze
dewszystkiem tym rozgoryczonym nę
dzą i głotfem robotników, w interesie
których rzekomo airtorzy tych samo
wolnych wystąpień działają. Sprowoko
wane przez zawiedzionych menerów w y
stąpienie bezrobotnych skutku odnieść
nic może, co najwyżej może ono utrudnić
Zarządowi Miejskiemu pracę nad orga
nizacją i uruchomieniem robót na szer
szą skalę.
Zarząd Miejski nie zaniedbali niczego,
aby zatrudnić jak najwększą liczbę bez
robotnych. Jasneui jćst dla każdego, że
przyczyny bezrobocia tkwią zbyt głę
boko w naszej organizacji gospodarczej
i że
skuteczna walka z bezrobociem przera
sta siły samorządów.
Zarzajć! Miejski posiadła w tej dziedzinie
nader ogranczomą sferę działania j t y l 
ko w zakresie swoich uprawnień i środów p r z y c z y n i ć sie może do złagodze
nia klęski, trapiącej rzesze robotnicze.
Samowolne wystąpienia nie mogą ani

Zarząd funduszu bezrobocia w Łodzi
wprowadza w dniu 1 maja nowy spo
sób kontroli bezrobotnych pracowni
ków umysłowych, pobierających zapo
mogi doraźne. Kontrola ta będzie od
bywała się odtąd w sposób następują
cy:
W dniu i każdego miesiąca.zgłaszać
się winni do kontroli posiadacze legity
macji oznaczonych numerem od 1 do
400, w drugim dniu — od nr. 401 do 800,
w trzecim dniu — od 801 do 1200, w
czwartym, dniu od 1201t—1600, w pią
tym dniu od 1601 do 2000. W razie gdy
by w jednym z wymienionych dni przy
Aktorzy to wogóle narodek wielce sze bardzo chętnie goszczę w tej w a 
padło święto, termin kontroli przesuwa sympatyczny, A wielcy aktorzy — ta
szej Łodzi, bo ża każdym razem wyno
się automatycznie na dzień następny, (p ka już jest reguła, bez wyjątków — są
szę wrażenie, że publiczność łódzka ozawsze bardzo mili i bardzo rozmowni cenia sztukę aktorską, zna się na niej i
i posiadają tę godną uwagi cechę, że już odnosi z niepowszednią do niej życzli
po kilku minutach rozmowy z „takim" wością. Jęstto publiczność — że tak
za wskazanie sprawcy zamachu. — ma się wrażenie, jakby Sie znało go powiem: wychowana teatralnie...
— Cóż powie pan nam o sobie? cho
Jak się dowiadujemy stan zdrowia już od wielu lat...
Właśnie takie wrażenie wywiera ciażby coś — biograficznego?
posterunkowego Jana Kopani, funkcjo
— Ano ' - r w ogólnym zarysie: je
nariusza III komisariatu P. P., który Węgrzyn, dostojny gość naszego Tea
przy zbiegu ulicy Brzezińskiej i Młynar tru Miejskiego, w którym dzisiaj poka stem na scenie już 24 łatą i właściwie —
skiej został śmiertelnie postrzelony że się. łodzianom jako Doń Juan Tenorio. nie powinienem tego zdradzać, bo jed
i-r Jestem w Łodzi nie poraź pierw nocześnie zdradzam przecież tajemnicę
przez złodziei, których chciał ująć wraz
z łupem, pogarsza się z godziny na go szy, opowiada nam z ujmującym uśmie swych lat... A tej tajemnicy , strzegę
dzinę. Lekarze stwierdzili u chorego chem w garderobie swej podczas pauzy pilnie' — jakżeż nie mam jej strzec kie
postępowy, paraliż, który rozszerza się ńa.próbie generalnej. .'Występowałem dy..; lata latami, a. przecież czuję się za
bardzo szybko. Nogi Kopani są już zu tu już w roku ',1916'' jako car Paweł I w wsze jakbym miał, osiemnastkę...
Młodzieńczy uśmiech ,ua twarzy 'i
pełnie bezwładne i zastrzykami morfi dramacie Mefcżkowskiego, i potem też
dojeżdżałem niejednokrotnie...
„ogień" w oczach potwierdzają w zu
ny utrzymywany jest przy życiu.
Za dyrekcji Rychłówskićgo grałem pełności sło\va Węgrzyna...
Przy łożu szpitalnym ofiary obowią
— Za rok mam obchodzić jubileusz,
zku czuwa zrozpaczona żona, codzien w „Księciu Poniatowskim" Iferca, w
Kaweckie ale "z tej rac^i,wcale jakoś hic kwapię
nie odwiedzają go zwierzchnicy i kole „Ludziach tymczasowycli"
Przyjeżdżałem nawet z własnemi się do niego.dzy, wśród których cieszył się wielkim go.
imprezami 'i — muszę przyznać —• zawi'— Uczyłem się w 'szkole' dramatyczmirem.
W dniu wczorajszym komenda poli
cji rozplakatowała na mieście obwiesz
czenia, w których wyznacza 1500 zło
tych nagrody za wskazanie sprawcy
zbrodniczego zamachu na posterunko
nie wolno zakładać anteny radiowej na dachu.
wego Kopanie, (p)

rozszerzyć uprawnień samorzrądn an?
zwiększyć jego środków.
Władze miejskie nie dadzą się wytrą
cić temi wystąpieniami z drogi, po któ
rej kroczą j po której w 'nlteresśe ogtfłu
kroczyć muszą. Robotpścy, którzy samo
wolnie przystąpili do robót,
nie moga liczyć w żadnym razie na w y 
płatę wynagrodzenia.
Magistrat czyni starania o uzyskanie
pożyczk", która pozwoli rui uruchomie
nie robót na.szerszą skalę. Do robót, w
miarę ich uruclKsrmenia przyjmowani
będą przez komisję kwaKfikacyiJną *
pierwszym rzędzóe
najbardziej potrzebujący, obarczeni n
dziną, bezrobotni
Planu tego nie mogą zmienić samo
wolnie wystąpienia, których rzeczywi'
stym celem jest szerzenie niepokoją, za
mętu anarcbjł. Ze względu ua to, że w y 
stąpienie na Polesia KónstanrynowskSem
grozi nader poważnemi następstwami,
władze miejskie zmuszone będą przed
sięwziąć stanowcze środki, smierzając*
do ich Kkwildacji

Najpiękniejszy z Don Juanów.
zdobyć chce serca niedostępnych łodzianek.

Józef Węgrzyn na scenie łódzkiego Teatru Wiejskiego.

1500 zl. nagrody

Bez zezwolenia właściciela domu
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Ł ó d ź , ul. P i o t r k o w s k a 4 0 .

Z Warszawy donosi (S):
Irządzana swą własnością, może więc
W dniu wczorajszym sąd najwyższy I nic zgodzić sic na niszczenie (jak twierrozpatrywaił precederttarną i wysoce chaldzśł w swej obronie) dachu.
rakterystyczną sprawę o prawo lokato
Sąd odwoławczy, do którego zwrócił
ra do zakładania anten radiowych na da się z apelacją pokrzywdzony lokator w y 
chu. Sprawa ta, że względu ńa rozwój rok sądu pokoju zatwierdził.
radiofonii w Łodzi, posiada zasadnicze
Z kolei więc sprawa poszła do sądu
znaczenie dla ogółu czytelników.,
najwyższego, gdzie p. K. R. założył skar
Otóż pewien 'radioamator umieścił na gę kasacyjną, powołując' siV na państwa
dachu domu, w którym mieszkał, ante zachodnie, gdzie założenie anteny trak
nę radjową, nie pytając o zezwolenie towane jest podobnie iak założenie dru
właściciela nieanichomości. Po dwóch tów telefonicznych, t zn. lokator ma pra
iniach administrator domu na polecenie wo kazać je założyć bez zgody właści
właśdcela antenę usunął.
ciela domu.
Radioamator p. K. R. zwrócił się ze
Sąd najwyższy nie uwzględnił jed
skargą do sądu. pokoju, żądając wyna nak ska/rgii kasacyjnej, uznał bowiem że
grodzenia za straty, jakie poniósł przez właściciel domu wykonaj swe prawo,
usunięcie- anteny. Sąd pokoju jeuinak pogwałcone przez lokatora.
skargę odrzucił, motywując tem iż w ł a 
Anteny bez zgody wilaściciola nie
ściciel kam enicy ma prawo do rozpo- ruchomości, zakładać >viec nie wolno,
!

Poleca oryginalne

tmeryKańskie wyżymączKi „Empire
oraz pralnie domowe „MARYSIA"
Sprzedaż za gotó«ivko i na raty.

Przechodząc p*zez ulicę
rozejrzyj się uważnie, nniKniesz Kaectwa i śmierci.

KOG PRZYGÓD NIUARDERKł
następny

z Lianą Haid
program w G R A N D
KINIE.

nej Gabrieli Zapolskiej w Krakowie.
Wśród zespołu łódzkiego mam nawet
koleżankę ze szkolnych czasów — ko
chaną i poczciwą koleżankę Antoninę
Dunajewską —- wyszła razem ze mną
zc szkoły tej wielkiej pisarki. Na pier
wszy występ mój na deski sceniczne otrzymałem błogosławieństwo — po
wiem: „chrzest rycerski" — od żyjącej
jeszcze podówczas niezapomnianej wiel
klej tragiczki Heleny Modrzejewskiej.
Widziała mnie ua popisie, zaintereso
wała się mną i przepowiedziała mi
„wielką przyszłość" w teatrze... •
— I niei omyliła się w s w e n t proroc
twie — wtrącamr— Tak, zdaję się, że osiągnąłem pe
wien szczebel sztuki aktorskiej... Droga
do, niego, powiodła mnie poprzez kra
kowski teatr im. Słowackiego^ gdzie by
lem.przez pierwsze 8 Jat, polem grałem
przez, sżeręg lat u Szyfmana w Warsza
wie, obecnie należę do zespołu stołecz
nego Teatru Narodowego.
— Jakie role gra pan najchętniej?
— Oczywiście — w pierwszym rzę
dzie: Don Juana.... Jest to dla mnie „ro
la nad rólamj" — kocham ją poprostu,
czuję się w. niej najlepiei!.., Jestem za
nią szczerze i głęboko wdzięczny auto
rowi Miłaśzęwskiemu.
Grałem Don Juana już okol o 240 ra
zy. W Warszawie — przeszło setkę,
w Poznaniu 48 razy, w Krakowie 31,
wc Lwowie i Bydgoszczy po dwadzie
ścia przeszło...
— Tak, wiemy coś o tem również w
Łodzi, wtrącam. Rola ta przysporzył.!
panu nawet przydomek
„Don Węgrzuana**-,
Prawda.
Pozatem lubię role:
Irydjona Brutusa w Shakespearowskim
„Juliuszu Cezarze", Konrada-Gustawa,
Karola Moora w „Zbójcach" Szyllera
Cyda CornehTa... Gram również chęt
nie w sztukach lekkich role o podkla
dzie satyryczno - groteskowym, n. p.
„R. H. inżynier" Winawera. Tę rolę
grałem, właśnie w Łodzi przed szere
giem lat.
—• Ale — w najlepszej roli pozuamypana teraz — prawda?
Znakomity aktor uśmiecha się skro
mnie i żegna serdecznie, spiesząc się na
dalszy ciąg_prÓby~.
Zatem — łódzkich teatromanów o
czeku je nepowszedniu uczta artystycz
na w postaci świetnej, przysłowiowej
już kreacji aktorskiej.
r
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W roli głównej najgenialniejsza bagietka świata

NaMtfccsy dramat hjcWd,
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MARIA JAKOBINI

Ora Jej w tym wiekopomnym Hlmle jest taka, na którą geniusz zdobywa się tylko raz vr życiu.
Dalsze role obsadzone są przez
znakomity zespół artystyczny:

Henry George, Emil Heyse, Anita Harris. Ernes: Uerebes

i inni.
Głośny ten proces o dwużeństwo, był tematem rozpraw całego świata cywilizowanego.
W iilmie tym potęga treści rywalizuje z mistrzostwem r r y ^ .

po raz

Początek seansów o godz, 4.30 pp., w soboty, niedziele i święta od godz. l-e| poł.

Orkiestra pod dyr. p. R Kantora

Sprzedał... teściową!

^MulYKA~/ZTUK

Niebywała tranzakcja w handlu żywym towarem.

TEATR MIEJSKI.
W dwa miesiące później p. Sara oZ Warszawy donoszą:
Dziś wieczorem teatr Miejski występuje z
W ręce policji wpadł wczoraj han trzymala od córki j zięcia list. w którym
piątą wielką premiera, sezonu — będzie nią fantaatyczno-bohatcrskl dramat w 7 alitach hlszpaii dlarz ż y w y m towarem, właściciel lupa- zapraszali ją serdecznie do przyjazdu do
skiego poety, Jose Zorilii, w przekładzie Stani-J naru w jednem z rrrast portowych Amc- Buenos Aires.
sława Miłaszcwsklcgo „Don Juan Tenorio", W
rytki Południowej, niejaki Jakób ZajcParni Sara zlikwidowała mieszkanie i
roli tytułowej znakomity artysta teatru Narodo
wyjechała.
wego, Józef W ę g r z y n ; w głównej roli kobiecej I M A N (Zachciński), rodem z Kresów.
Potworny ten typ dokonaj niebywa
Doni Inczy — KaTollna Lubieńska; w rolacłi
W parę miesięcy później siostra p.
ważniejszy cli: W . Jakubińska (Brygida), A. D u - l i tranzakcji—sprzedał mianowicie do Werur zamieszkała w Berlinie otrzyma
najewska (przeorysza), Eranoiszćk Brodniewicz jednego z lupanarów
w Buenos Aires ła od niej rewelacyjny fet, noszący stem
(i)on Mecliija — r y w a l Don Juana), Kazimierz
własna...
teściowa.
pel poczty w Buenos Aires.
Kijowski (komandor, ojciec Inczy), J. Chodecki
Zajcman przyjechał do Polski w ro P. Sara donosiła ndcprawdopdiołme
(Don Diego). U Krzemicński, Jul. Lubicz-Lisoww charakterze wprost rzeczy.
skl,
Kaz. Pabisiak i inni. Reżyseria
Artura ku 1926 i występował
Kwiatkowskiego. Nowe dekoracje (7 aktów, 5 bogatego przemysłowca amerykańskie—Znajduję się w lupanarze—pisała
zmian) Konstantego Mackiewicza.
Przepyszne, go z Buenos Aires.
stylowe kostiumy z pracowni teatru Miejskiego
—Zajcman sprzedał mnie wraz z Este
Na jednym ż balów publicznych po
wykonane przez A. Pytla i W . Wcyklerową.
rą. Ratuj...
pannę Esterę Weinz,
Ilustracja muzyczna
kompozycji
znakomitego znał lniodzieniec
Siostra nieszczęśliwej kobiety zawiiar
muzyka Feliksa Nowowiejskiego (twórca Ora odznaczającą się niepospolita urodą.
domiLa o tern policje berlińską, która
torium „Quo Vadis").
Piękność te 16-letnle dziewczę odzie
Oprócz dzisiejszego wieczoru, Józef W ę  dziczyło jx> matce, która miano 35 lat wpadła wreszcie na trop. Po półtorar
grzyn wystąpi w tej swojej porywające] krearocznej nieobecności Zajcman zawitał
TEATR KAMERALNY,
gra w dalszym ciągu do poniedziałku wieczo
rem włącznie wyborną, przezabawną komedje,
Stefami Klcdrzyńsklego „Powrót do grzechu" z
Michałem Zniczem w kapitalnej kreacji fotografa-JIL-elmwca or;;z Ir. Orywińską,
Dąbrowska.
Kęd/.icrską, Janowskim, Krotkom i Cnsryniwiczem.
Początek o godz. 9-ej wieczorem.
TEATR POPULARNY.
Jeszcze tylko do końca bieżącego tygodnia
graną będzie operetka „Wesoła w d ó w k a " , urozinriL^na. baletem w wykonaniu młodocianych
tancerzy, Pf>d kierunkiem St. Zaborskiego.
W c wtorek, dnia 1 maju o godz. 8.20 włeczorem premiera historycznego dramaiu p.' t. „Ka
zimier;: Wielki i lusterka" z Jadwigą Wcrnisówna i Edmundem Szafrańskim w rolach tytuło
wych, resztę obsady tworzą najlepsze siły dra
matyczne teatru Popularnego. Sztuka otrzyma
ła nową cfotrtowną oprawę dekoracyjną I k o 
stiumowa. Reżyseruje Mieczysław MieczynsW.
W robotę o godz. 4 po południu po raz osta
tni „Cud królewny''.
ILJA ERENBURG.
Dziś. dnia 26 kwietnia o godz. 8.15 w sałi
Pilbarjiion/i wygłosi odczyt redaktor Tadeusz
•Wieniawa - Długoszowski.
Prelegent jako punkt oparcia odczytu wziął
drocla Ilji Erenburga. jako to: „Miłość Joanny
Ney", „Julio Jurcnito", „Kwacz", „Lato*', „13
rajek p o k o j u " i t. d.
Bilety pozostałe wyprzedaje kasa Filharmo
nii i biuro „Promień" (Piotrkowska 81) w cenie
od 50 groszy do vi. 1.50.

mogła co do urody śmiało konkurować
z córką.
Zajcman zaczął bywać w domu pięk
nej wdowy, nCedwuziiaczreie zdradzając
zamiary poślubienia jej córki.
Wreszcie pewnego dnia oświadczył
się. Przyjęto go. W parę tygodnd odbył
sic ślub, poczem młoda para niezwłocz
nie wyjechała zagranice.

z powrotem do Europy.
Prawdopodobnie jednak zorientował
się. że jest śledzony d zmyliwszy ślady,
zbiegi z Berlina, udając się do Polski,
gdzie go aresztowano w pociągu.
Przy aresztowanym znaleziono dwa
paszporty na różne nazwiska.
ń

Program święta narodowego.
Uroczystości rozpoczną się w wigilję, t. ?. dn. 2 maja

« i M I X A "
DOSKONALE rRZTiiEOn.
Taniec 1 wyctcczM na świeżem powietrzy
należą do najmilszych rozrywek kobiecych, t
co za przyjemność czuć, że sie wzbudza za
chwyt mężczyzn I kobiet. Ale dla tego trzeba
posiadać cerę bez zarzutu. Żaden krom ani pu
der dać tego nie mogą. Podniecenie w tańcu !
ciepła atmosfera sal przepełnionych
zamienia
wkrótce krem f puder, który jest na twarzy, w
obrzydliwą mieszaninę szpecącą kobietę. Każ.
da z nich zresztą przekonać sję może, że w tań
cu k r a n i puder brudzą suknie i ubrania męż
czyzn, co jest bardzo niemile.
„MIXA" połączenie kremu i podru o cudów-,
nyni zapachu Jest dla każdej kobiety istnom ob
jawieniem. Jednorazowo użycie wystarcza na
cały dzień. Środek ten nfe brudzi sukni. Zbytecznem juz będzie ociekanie sie do pudru có
chwila, żeby odświeżyć twarz lub strzepywa
nie pyłków, Jakie oa pozostawia oa suknu
„M1XA" upiększa skórę I pozwala zachować
długo świeżą i deUkatną cero o niozrównanyur
połysku.
„MIKA" Jest don obycia we wszystkich kos
metycznych sklepach po cenie Zł. 420 ea tubę.
(ienerałne Przedstawicielstwo: A. B O R N S T E I N & C o , ODANSK. Bóttchcrgasse 25/27.
TEL, Gdańsk 266-14.
Pocztowe KONTO Czekowe P. K. O. POZ
NAŃ 207170,
Tylko przy tubach z nadrukiem firmy A. Bern
stein & Co. dołączony jest sposób użycia w je
żyku polskim 1 tylko za te gwarantujemy.

Na jłosiedzeniu KomiteHiu W y k o i K i w - skrzyżowania u f e Andrzeja i Przejazd
czćgo Obchodn Śwfięta Narodowego, gdzie nastąpi rozwiązanie P O C H O D I L Przy
które^odbyło się w sicdziibic rati'zi'eckiej jeoie defiłady
przez _ przedstawicieli
W dniu 23 b. M . pod przewodnictwem wiładz i urzędów nastąipi przed siedzibą
prezesa Rady Miejskiej inż. J. Holcgre- Kuratorium Okręgu Szkolnego przy
!ra» omawiano szczegółowo program Piotrkowskiej 104. Fasada
gmachu,
obchodu.
przed którym odbe'd(zie się przyjęcie de FFRRTF T I T T T T T T » » F » N A A » A I I I J I J A M U N I
Uroczystości obchodu rozpoczną się filady, będzie odpowiednio udekorowa
w wis^łję, t. j . w środę, tiwia 2 maja o go- na.
dzśnie 20, capstrzykiem na ulicach mia
O godz. 13 i pół mają się odbyć bez
sta w wykoru«mt orkiestr wojskowych, płatne widowiska we wszystkich kinach
w lesie zgierskim.
policyjnych ii straży ogniowej.
łódzkich, jednakże co do tego punktu oPrzed
paru dniami w krótkich odstę
W dniu Święta 3 Maja o godz. 6.30 stateczna decyzja n e została jeszcze po
pach
czasu
wybuchały dwukrotnie po
rano orkiestry wojskowe wykonają po wzięta. .
żary
w
lesie
zgierskim, a dochodzenie
budkę na ulicach miasta. O'godz. 9 od
O godz. 16 odbędą sie bezpłatne
prawiane będą we wszystkich K O Ś C I O - przedstawienia popołudniowe w teatrze policji nic dało pozytywnych rezulta
iajdi katolickich nabożeństwa dla dziat miejskim dla młodzieży i policji szkól tów, choć wiadomem było, żc ogień nie
w y szkół powszechnych, a o godz. 10 średnich i zrzeszeń, zaś w Teatrze Po został zaprószony od iskry sąsiedniej
będą odprawione nabożeństiwa w tych pularnym dla wojska i policji W tymże kolejki, gdyż przestrzeń jest zbyt wiel
że śS^L^tyndach dla imłokfcśeży szkół śred czasie odbyć się mają zawody sportowe ka.
W dniu wczorajszym znów zaalar
nich. O godizwiic 10 odbędą się również na boiskach Wojskowego Klubu Sporto
nabożeństwa
w świątyniach innych wego, Łódzkiego Klubu Sportowego » mowano władze pożarem, t y m razem w
wyznań. Młodzież szkolna weźmie u- Unjonu. Również o godz. 16 odbędzie się zagajniku i^ośrodku lasu.
Przybyła na miejsce straż wraz z
dział w na'bożeiistwach zc sztandarami. uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.
O godiz. 17 odbędą się koncerty or robotnikami po długich usiłowaniach
O godz. 11 odbędzie się w kościele ka
tedralnym Św. Stanisława Kostki uro kiestr wojskowych i policyjnycli w par ugasiła ogień, choć akcje bardzo utrud
nia! wiatr.
czyste nabożeństwo, w K ^ r e m wezmą kach miejskich.
Przeprowadzone natychmiast docho
udział przedstawcielc władz, delegacje ' Wreszcie o godz. 20.30 w Teatrze
stowarzyszeń, cechów, korporacji i i n  Miejskim odbędzie się uroczyste przed dzenie przez asp. Pawłowskiego stwier
stytucji społecznych, jednocześnie od stawienie, na którem wystawiona bę dziło, że w zagajniku znajdowało się 3
mężczyzn, których po pożarze, pomimo
prawiona będzie na Placu Katedralnym dzie premjera: „Zemsta" Fredry.
msza polowa.
Komiteft obchodu postanowift wydać poszukiwań, nic zdołano odnaleźć.
Na dróżce znaleziono butelkę, pacz
O godz. 12 odbędzie sie defilada, w odezwę do Obywateli z wezwaniem do
której wezmą udział wojska garnizonu wzięcia udfciałn w uroczystościtach. W o- kę zapałek 1 1-złotową monetę.
łódzkiego, organizacje przysposobienia dezwie tej będzie poddany również pro
Trzeba zaznaczyć, że trzykrotne po
wojskowego, dd Placu Katedralnego do gram obchodu.
żary w krótkich odstępach czasu stra
w i ł y 400 mtr. lasu.
(b)

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ.
12.00 — Sygnał czasu, hejnał z Wieży Ma
rjackJej w Krakowie, komunikat loftiiczo-roe.
tooTologiczny, oraz nadprogram. 12.05—12.30 —
Odczyt organizowany staraniem Mai. W . R. I
O. P. dla młodzieży szkolnej pod tytułom „Osłatnic loty podbiegunowe" — wygł. prof. Jan
Jaczynowski. 12.30—14.00 — Transmisja z f i l hanmonji. Koncert szkolny organizowany przez
Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m. st
Warszawy, wespół z Polskiem Radjo. 14.00—
15.00 — Przerwa. 15.00—1520 — Komunikaty:
meteorologiczny, gospodarczy oraz nadprogram
1520—15.30 — Przerwa. 15.3O~16.00 — Odczyt
/. cyklu wykładów dla maturzystów szkól śred
nich p. t. „Polska Współczesna" — wygł. prof.
Aieksasidcr Janowski. 16.00—1625 — Odczyt z
cykln wyki. dla matureystów szkół średnich p.
ł. „KuKura klasyczna" odczyt 4-ty - ~ wygłpnaf. Gustaw Przy chocki. 1625—10.40 — Ko
munikat harcerski. 16.40—17.05 — Przerwa.
1720—17.45 „Wśród książek" — przegląd najiKrwszycli wydawnictw — omówi prof. Henryk
Mościcki. 17.45—18.55 — Audycja
Htcracka
„Uiiprcsja o wielkich włóczęgach — pisarzach'
- - Romami Zarębowicza z Ilustracją muzyczna,
i recytaejną (fragmenty ze Staflo. Żeromskiego,
Sleroszowskioco, Konrada - Korzeniowski ego),
lxmdana, Rymba-uda. 18.55—19X15 — Przerwa.
19.05—19.15 — Komunikat rolniczy.
19.15-1925
RozmaitoSci. I92S—20.00 — Odczyt p, t. „Sadz
de orzechy" — wygł. prol. Edmund JanowaW
IDzIaT: „Rolnictwo"). 20.00—2020 — Pogadan
ka muzyczna z cykln „Dzieje muzyki" — wygi.
?wof. Stanisław Niewiadomski. 20.30 - - Koncert
wieczorny. Transmisja z Wilna. W przerwie H u
letya „Messager Polojiais" w języku francus
kim. 22.00—22.05 — Sygnał czasu kamutriTcat
meteowilogiczny. 22.05—22.30 — Koommlkat P.
A. T . 22.30—22M — Komunikat tioHcylry. anor
Sowy, «xaz rwOprosjaic. 2320—2?.% — TratwluŁsiu nwzyki •t-.moczae-J.

Podpalacze grasują

;

Walkę z weterynarze]
toczą rzeźnicy zgierscy.

Dyżury aptek.
Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:
G. Antoniewicza (Pabjanicka nr. 50),
K. Chądzyńskiego (Piotrkowska nr. 164,
W . Sokolewicza (Przejazd 19), R. Remblelińskiego (Andrzeja 26), J. Zundelewicza (Piotrkowska 25), M. Kasperkiewicza (Zgierska 54), S. Trawkowskiej
(Brzezińska 56). (b)

Od dłuższego już czasu toczyła się procent rzeźnicy postanowili zastrejkowalka pomiędzy rzeźnikami w Zgierzu wać i rzeczywiście wstrzymali się tego
a weterynarzem miejskim Biskupskim, dnia od uboju bydła.
Obecnie żądają oni od magistratu uprzeciwko któremu rzeżnicy wystąpili
sunlęcia weterynarza Biskupskiego i
z pewną skarga do prokuratora.
Gdy przed paru dniami magistrat nie zniesienia podwyżki, przyczem powołu
dał odpowiedzi rzeżnikom na ich żąda ją się na fakt, że rzeźnia daje magistra
ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE
SPORTOWOnie usunięcia Biskupskiego, a w dodat towi 40 tys. dochodu rocznie.
STRZELECKIE.
Na
dzień
dzisiejszy
zwołana
została
ku podwyższono ceny uboju bydła o 50
Niniejszym przypomina się członkom zarzą
w urzędzie wojewódzkim konferencja du, iż zc względu na to. żu walne zgromadzeni
pod przewodnictwem dr. Dreckiego i stowarzyszenia wyznaczone zostało na sobotę
"LI
powzięta zostanie ostateczna decyzja dnia 28 b. m. o godz. 8 wiec/., cstatuic posie
Przechodząc przez ulica
tymczasowego zarządu odbędzie się w
Trzeba zaznaczyć, że w Zgierzu mięso dzenie
rozejrzy) się uważnie, inaiSpiątek, dnia 27 b. m. o godz. 9 wlecz. Uprasza
przywożone z Łodzi jest droższe o 50 SIC przeto o ptizybycle zarządu w pelmia komałesz kalectwa i śmierci.
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EleKtryliK acfa oKręgu todzKiego
iest z a d a n i e m

b a r d z o

pilnem i a k l u a l n e m .

Pafisiwo poprze inicjatywę samorządów w tym KierunKu.
W dniu onegdajszyni odbyło się w
mna majątku narodo- renów, nawet najmniej zaludnionych, cze
starostwie pod przewodnictwem pana wego u l i V s w e ręce plan elekt.yfika- go unika kapitał prywatny..który stara
v
^ zdobyć tereny najbardziei
orator
starosty Rżewskiego pos edzeme k o n t r wego. u j 4 w a w
sjr elektryfikacji okręgu łódzk ego. W
iwsiedzeniu tem wzięli udział przedsta
wiciele 5 - c i u wydziałów po w a t o w y c h
a mianowicie: Łódzkiego, Łęczyckiego,
Brzezińskiego, Łaskiego, Sieradzkiego i
Piotrkowskiego, oraz przedstawiciele elektrowni miast: Łodzi. Zgierza. Alek
sandrowa, Bełchatowa, Brzezin. Głow
na, Koluszek, Łasku. Łęczycy. Ozorko
Dziś i dni następnych!
wa, Pabjan c. Piątku, Piotrkowa. Poddę
bic. Sieradza, Strykowa. Szczercowa,
Najbogatszy, najpiękniejszy, najwystawrpejszy, oszała
Tomaszowa, Warty. Zduńskiej Woli, Ze
miający, erotyczny dramat paryski p. t.
lowa, Złoczewa, Tuszyna, Rzgowa i
Konstantynowa.
C l v

!

GASINO

Posiedzenie to miało na celu omó
wienie
planu elektryfikacji okresu łódzkiego.
Wobec niezwykłej donosłości spra
w y zwróciliśmy się do inicjatora gigan
tycznego projektu pana starosty Rżewskiesro •> prośbą o udzielenie nam bliż
szych informacji.
—Elektryf kować okręg—oświadcza
pam starosta,—nie znaczy kon eczn'e
budować nową elektrownię. Wobec te
go, że mamy na tym terenie 'dtuże elek
trownie jak w Łodzi, Zgierzu i Piotrko
wie, możnaby się ograniczyć do budowy
s&ec przewodu wysok ego napięcia, któ-1
reby doprowadzamy energję elektryczną'
do wszystkich gmin i tym sposobem u-,
możliwiły korzystanie z prądu wszy
stkim, zarówno dużemu przemysłowi,
jak i drobnym rzemieślnikom, oraz roiwkom. Gdyby jednak meudało s'e otrzy
mać na dogo.inych warunkach prądu z
istniejących elektrowni, to możnaby na-'
bywać energję z innych, dalej polożo-j
nych choćby nawet z istniejących w z a - !
głębi u węglowem i sprowadzać ią prze-;
wodanw dalekohośnemi, względnie w y - |
budować własną elektrownie.

S Z A L O N A
N O C

:

r

:

Budowa sieci przewodu wysokiego'
napięcia rozłożona bidzie u a okres k i l - :
kuletni. Po zbudowan'u przewodów tych, I
zlikwidowanych zostanie cały szereg
drobnycli elektrowni gminnych pracują-j
cych nieekonontczn e i dostarczających i
prądu nieodpowiedniego pod względem'
technicznym. Narazie elektrownię te bę
dą wyzyskane dla zasilenia sieci lokal
nej.
|
— C o skłoniło
pana starostę do:
wszczęcia akcj w sprawę budowy elek
trowni okręgowej?
—Inicjatywa moja jest zgodna z za
mierzeniami rządu, który,
rozumiejąc
ważność elektryfikacji kraju bez niepo
1

Królowa

W roli głównej:
salonów, piękna władczyni

H U G U E T T E
D U F L O S
T r e ś c i ą szatonej nocy fest

PARYŻ w WIRZE HOCHEGC ŻYCIA
i porywające sceny z

ROUGE"
ii
19

„CASINO DE

PoczątełC o godz. 4 30 po poł.

t

W fotelu

i za

kulisami.

woływanicm się na stosunek do rodziny
przeciwnika, i sprawa honorowa, l i k w i 
dowana zazwyczaj przez obietnice'
wpłacenia na „Czerwony K r z y ż " lub
„ B y k u r Cholim" — zależnie od wyzna
Zespół
murzyńskiei
nia przeciwników — grubszej kwoty.
rewn Douglas a
Gwarancją wpłacenia — było słowo ho
W Paryżu mawiają, że gwiazda re- noru stron, który w międzyczasie został
vue zaczyna się od... murzynki. Ta mu chemicznie oczyszczony przez protokuł
rzyńska manja zblazowanego Parłs nie sekundantów i paskudnie zabagniony
Jest, zresztą, takim najbardziej dernier przez protokuł policyjny.
cri de mode. Przypomnijcie sobie choć
Ale — nie rozpamiętujmy rycerskie
by czasy niemowlęctwa, kiedy to nad go perjodu historji „malinowych" ryce
waszemi kołyskami mamusia czy nia- rzy w epoce pacyfizmu...
'liusia kwiliła rzewnie piosenkę „Mamo,
Gdy Łódź już dawno zapomniała o
u chcę murzyna!"...,, błogosławiając murzynach i murzynkach, począł na ich
ednocześnie niebiosa, że małe nie przy-,' punkcie szaleć Paryż.
<'.\o na świat „ w kratkę"...
Joscphine Baker!
Boska Józefina!
Epidemja „gorączki" murzyńskiej Czarna Venus! Czekoladowa Wenera!
N Łodzi rozpoczęła się przed czte Murzyńska Afrodytę! Kapłanka char
rema laty. Wtedy to do „Sali Ma lestona! Bogini black-bottom'u! T y nnowej" zjechał pierwszy zespół jazz- tanka jazz-bandu!
Popielata królowa
">andowy z oryginalnym, patentowa revue! Kakaowa prymaballerina musicnym murzynem. Ten negr był czło- hall'u! Balctnica Lucyfera! The black
vickicm niesłychanie spokojnym, a bronz super-girl! The charleston hyperlawet flegmatycznym.
Ale w p ł y w yedette! Oh, charmante Josephine. la
icgo na t. zw. złotą młodzież in-„ super-hyper reine des yedettes du mon'lacyjną był fatalny.
Co machnął de entier!
mocniej w bęben — ktoś kogoś na
Któż z was nie słyszał o Józefinie
ali trach w wypasiony polik. A potym Baker?!
Któż z was nie wie, że ma
zwykła symfonja: obraza słowna z po-, męża hrabiego, trzy nocne kabarety,

Chocolade Kiddesf

I

mody

tereny mniej narazie rentowne, tó będzie
się starał je wyzyskać przez zbyt wysok e stawki taryfowe.
Tak np. Łódź stara się zdobyć Pabia
nice, Aleksandrów, Konstantynów, Brzc
ziuy oraz najbliższe Łodzi uprzemysło
wione gminy. Tymczasem aby przepro
wadzić racjonalne elektryfiko warne okregu łódzkiego, należy rozprowadzili
energję elektryczną możliwie wszędze
nip. do wszystkich miejscowości, pona i
kilkaset mieszkańców,
— W jakiej cenie będzie sprzedawana
energja elektryczna?
—Będzie to zależało od kosztów pro
dukcji prądu. Aby e l e k t r o w n i mogła
tanio produkować energję elektryczną,
musi być pod każdym względem tech
nicznym racjonalnie zbudowaną. Przy
odpowiednich warunkach bedi:e można
sprzedawać prąd po 5 a nawet
3 i pół grosza za kilowatgodzinę,
jak to ma miejsce na Górrytn Śląska.
W tej cenie sprzedawać będzie wągła
energję elektryczną tylko elektrownia,
utrzymywana przez samorządy, nie zaś
przez kapitał prywatny, który w Łodzi
np. dzięki stanowisku mononolistycziiemu pobiera 75 groszy za kw. godzinę.
Dlatego też rząd w udzieleniu uprawnie
nia na budowa elektrowni okręgowej da
pierwszeństwo samorządom.
—Jak się przedstawają koszty budo
w y elektrowni okręgowej?
—Na zasadzie moich przybłażonych
ohłiczeń, koszt urządzeń potrzebnych
dla rozprowadzenia energji elektrycznej
okręgu, budowa linf zasilających wyso
kiego napięcia stacji transformatorów i
sieci rozkiwelczych wynieść w przybli
żeniu około 10 miljonów złotych. Suma
ta będzie potrzebna w miarę postępu ro
bót. Dla dostarczenia energji elektrycz
nej w całym okręgu potrzeba będzie okolo 500 kilometrów przewodów zasi
lających, oraz cały s z e r t - . , stacji trans
formatorowych.
Ministerstwo robót publicznych, li
cząc się z tem, że samorządom trudno
będzie finansować budowę ze swoich
sum budżetowych, gotowe jest na bu
dowę udzielić kredytów. Posiadam in
formacje że jeszcze w r. b. możnaby na
cel elektryfikacji okręgu łódzkk-so uzy
skać 2 miljouy złotych. Sprawa elektry
fikacji jest ireslyclianic ważna Jta roz
woju przemysłu i rolnictwa na terenie
całego okręgu i dlatego zamierzam przy
stąpić do jej realizacji z 'cała energią '
pośpiechem—kończy pan starosta Rżew
ski. (p).'

sto tysięcy dolarów miesięcznego do Vincent wraz z zespołem murzyńskiej
chodu, dziesięć gadających papug, dwie rcwji „Douglas Chocolade Kiddes" przy
śpiewające foki francuskie na małpach była do Łodzi i w poniedziałek i wtorek
i trzy domowe oswojone krokodyle w szalała na estradzie Filharmonji.
denaturowanym spirytusie!... Któż nie
Zespół murzyński DeHg!as'a :;ir jest
czytał, że w Wiedniu 68-lctni ex-jcne- operetką, jak to mylnie głosił afisz, lecz
ralny eunuch sułtana Abdul-Hamida po tanecznym zespołem charle:.-»ono-blaćkderżnął sobie z miłości ku iiiej to ostat bottomowym.
nie, co mu jeszcze do poderżnięcia zo
W t y m zakresie czarne tancerki i
stało, t. j . gardło!.i.
czarni tancerze pokazują rzeczy feno
I któż nie zna treści depesz z Buda menalne. Nogi miss Bob Vincent to dwie
pesztu, gdzie nadzwyczajne posiedzenie strzały!
Nogi mister Louis Doug!as'a
rady ministrów uchwaliło
izolować to kilkanaście latających kosteczek na
czarną Venus od społeczeństwa węgier sprężynkach! Nogi czarnych gir!'s są
skiego. Specjalna komisja żandarmsko- egzotyczne, jeśli chodzi o kolor, klasy
ginekologiczna zalutuje Józefinę na gra czne ze względu na kształt i ekwilibrynicy* węgiersko-austrjackiej, aby
styczne z punktu widzenia, wyprawia
Cft^y Mussolini czy Poincare zacho nych przez „takowe" ognistych sza
rują na ślepą kiszkę — nikogo to nie ob leństw.
chodzi. Ale gdy boska Józefina złamie
Cały zespól to wściekła symfonj*
sobie paznokieć małego palca u lewej rozpasanych kończyn dolnych, śmig
nogi, część Europy gotowa jest z tego łych, jak śmigło aeroplanu i elastycz
powodu ogłosić żałobę! O, murzyński] nych, jak przekonania partyjnego mata
motylu! Oh! O h ! O h !
świat leży uj dora! Och, te wykrętasy, „wygiętasy",
twych czarnych stóp, a ty nic — tylko łamańce, charlestonowe kuksańce i synz murzyńską flegmą i żydowskim spry kopiczne kiwania palcem w pantoflach
tem kupujesz mężów-baronów, nocne na gutaperkowych z e l ó w k a c h ! Ud
ting-tangle l północne dolary amerykań się narodzie i skacz! skacz! skacz! Bo,
skie!...
gdyby kózka nie skakała, dolarów b j ,
Józefina Baker przypomniała mi się, nie zbierała!..
„z powodu", że jej konkurentka Bob
W
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Łódź, 25 kwietnia.
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Wisdomoścl gospodarcze
(Własna służba inf. „Republiki")

publiczna.

POŻYCZKA ZAORANlCZNA DLA KRAKO
PRZY EKSPORCIE WŁÓKIENNICZYM wo
dług ogłoszonego obecnie w dzienniku usuw WA jest przedmiotem rozmów delegatów ame
1 dolar — !38 łowów.
SoUa, 23 kwietnia 1928.
Za poprzednlcb rZadÓW W Polsce ! rozporządzenia ministerialnego, zezwolono ua rykańskiego konsorcjum finansowego z repre
zentantami miasta. Zdaniem amerykanów cał
Odpowiedzialni kiorowuicy łJułsarji zdają so
ministerstwo przemysłu I handlu było i *
"^tetoneso za sprowadzone z zaprą kowicie Wystarczy na rozbudowtj miasta suma bie dokładnie sprawę i niepewności obecnego
4 miljonów dolaTÓw.
położenia kroju i zrozumieli również, iż jedyną
Instancja par e.cellence biurokratyczna
OPÓŹNIENIE PLONÓW w rolnictwie w drogą do poprawy jest śóiągnięcio obcego kapi
hez aspiracji do roli reprezentanta wie!- z 100 kg. tkaniu bawełnianych białych wykon
W użyoki tego lokarstwa napotykają Jed
kie.! polityki przemysłowej I handlowe) ! czouych zl. 2. za lOO kg. tkanin bawełnianych tyin roku Jest niema) pewne/ Do robot polnych tału.
przystąpiono na całym obszarze państwa ze nakże :>i..!.: ua opór ludności i nieufność wzglę
łonie rządu. .Jest zasługa obecnego ń kolorowych
43,
za
l
O
O
ks:.
tkanin
welhladem cudzoziemców, tkwiącą We krwi Jeszcze z
ministra że asoiracie w Łvm k i e r u n k u YP h kolorowych
82.50, za 100 kg. tkanin znaczucm opóźnieniem, prócz tego ostatnie mro czasów tureckich, klcdyto każdy obcy wyzys
zy
i
śniegi,
spowodowały
przerwę,
co
oczywi
n M n s i r a . ze aspiracje w lyra KierunKlt pólwelnlanych kołdrowych
63, ża 100 kg.
kiwał Buigarjc. bczwzglediiło;
rozpoczął ujawniać 1 realizować. Na tem i wyrobów dzianych bawełnianych białych zl. 3 ście wywołało dalsze opóźnienie.
Ta nieufność 1 obawa przed wpływem zagra
RUCH
BUDOWLANY
w
kroju
naOgóI
jest
Ile niewątpliwie Wytworzyła Sie doić | m lOO kg. wyrobów dzianych bawełnianych
nicznym na gospodarstwo przeszkadza również
raęsta — skądinąd całkiem zdrowa I na* i Piórowych zi. 43, za joo
wyrobów d*la- Jeszcze bardzo slaby. Zaczął sle on dopiero w dojściu do skutKU projektowanej pożyczki Ligi
końcu tnarca f z początkiem bieź. mieś. i ogra
się hatazie do wykańczania budowli, roz Narodów. Rząd bułgarski skierował we wrze
na — przecIWStaWI-OSĆ tendencji m l l U - 1 w y c h zł. 63. Przy. wywozie zagranice Przędzy nioza
poczętych w zeszłorocznym sezonie, zwłasz- śniu 1927 roku do Ligi Narodów prośbo ozapoStCTStwa przemysłu 1 handlu Z jednej a ! wytworzonej w kraju zezwala sie na zwrot cłu cza w" tych dzielnicach, gdzie zeszłoroczny se- średnlczenlc Bułgarii pożyczki państwowej. W y za sprowadzone z zagranicy, zu zon opóźnił sic. Nowych budowli jeszcze me słana do Bułgarii specjalna komisja w opinji swo
inlnlstersłwa skarbu z drugiej strony. uiszczonego
żyte do wyrobu przędzy barwniki i chemikalia zaczyto, atoli z ilości zatwierdzonych planów Jej podniosła postulat zreorganizowania, banku eNie chodzi tu oczywiście o konflikty, ale podług następujących norm: za 100 kg. przędzy I budowlanych można stawiać pomyślne lioro- fnksyjriego. O ten szkopuł projekt pożyczki o
o dostatecznie silna przeciwwagę dla welnianej barwionej zł. 62, za 100 kg. przędzy |'£L1" *
mało śle nie rozbił, W ostatniej Jednak chwili
,
UBZEPIEĆŻEŃ P R Y W A T - ' wynaleziono rozwiązanie kompromisowe.
tendencji fiskalnej W postaci tendencji wełnianej z domieszką przędzy.bawełnianej bar, ńPROPAGANDĘ
wlonej zl. 60
Biiłgarskl Bank Narodowy w przeciwieństwie
NYCIt podjął urząd kontroli ubezpieczeń. Ubez
gospodarczej, ujętej przytem pod kątem
P. K. O. podwyższa hormę pożyczek lom
w Polsce są bardzo słabo rozwinięte do Wszystkich innych europejskich banków emi
widzenia interesów przemysłu, handlu i bardowych pod zastaw papierów dywidendo pieczenia
i nVroo wprowadzenia przymusowego ubezpie syjnych za wyjątkiem duńskiego i rosyjskiego
wych do wysokość! 80 procent icb wartości czenia od ognia, wynik! są bardzo internę. Z inf Jest jeszcze ciągle bankiem państwowym, które
rzemiosł.
jednocześnie obniża stopę proceiltowa.
go kapitał należy do państwa, a Zarząd mianuje
Temu niewątpliwie zawdzięczamy giełdowej
ód t)ożyczok pod zastaw pafiioróW państwo cjaływy urzędu kontroli ubezpieczeń powstał król. Oczywiście przy założeniu bank otrzymał
specjalny
komitet
propagandowy,
składający
szereg wielce interesujących Wynurzeń wych I akcji B. P. na 9 proc., ołmlza takie pro
z przedstawicieli prywatnych, publicznych I statut, który m c i Jego kierownictwo, o Uc mo
p. referenta budżetu ministerstwa prze wizje ód z4ocoń giełdowych pnży kwotach, po się
żności, Uniezależnić ód wpływu admmtstracjl
zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
nad
1000
zł.
na
1/4
proc.
przy
zachowaniu
do
mysłu i handlu w sóimie prof. Zarań tychczasowej Stawki pólpToceiTtowej od kwot
DZIRN SPÓŁDZIELNI zorganizowany bę państwowej ż je] Zmienneml, zależnie od sytua
skiego, członka klubu współpracy; wy niższych. Oplata ża wyaajem safesów W P. K. dzie w Polsce dnia 3 eierwca b. r. Powstał w cji politycznej prądami. Wszystkie jednak ha
łttófe mają chronić bułgarską Instytucję
nurzenia te na komisji budżetowe! bo O. określona została na 10 do 170 zł. półrocz tym celu specjalny komitet złożony z przed mulce,
emisyjną od mieszania sję do jej spraw polityki,
stawicieli
wszystkich
związków
spółdziel
nie
zależnie
od
rozmiarów.
wiem —• czego należy sle domniemy
ale wystarczają rzeczózriaWcom Lljjl Narodów,
SPADEK WYDOBYCIA WĘOLA W kwiet czych.
wać — nastąpiły w porozumieniu t mi
CO DO PRACOWNIKÓW FIRM ZAORA którzy domagają twsią przekształcenia j e j w pryniu notują w Zagłębiu Śląskim. Spowodowani
NICŻNYĆH w Polsce wyjaśniło ministerstwo i
akfVJne na wzór większości
nistrem resortowym.
Jest to zuaczną ilością dni świątecznych oraz,
społeczne), że za stale miejsce ża-Unnych batlków emisyjnych. Rsąd bułgarski oOtóż prot. Zarański podniósł fakt, zmniejszeniem się zapotrzebowania krajowego. I P w °
°*S
Śwladozył, 12 Żądaniu tomu ule może uozyplć za
niewątpliwie zauważany powszechnie, Eksport spadł również zwłaszcza do krajów", '« .laitaB.' (uzasadniające właściwości Kasy. dość, odłożono wiec zalatwieulo podania o po
chorych dla ubezpieczenia) uwazac należy ten życzkę na marcowa posiedzenie rudy Ligi Na
ale dotąd nie ujęty jeszcze syntetycznie; sukcesyjnych
W BRANŻY MASZYN I NARZĘDZI rolni- warsztat. Muro. magazyn, urząd Itp, W których rodów.
fakt. Iż w obecnej sytuacji przy zmierz czycłl
panuje bardzo znaczne ożywienie, normalnie practne. a nie zas ten warsztat, biuro
Komitet finansowy Ligi Narodów postanowił
chu koniunktury gosp. zarysowuje się Zwłaszcza poważne zamówienia otrzymał prze: tnagaayn. Urząd dp. względnie to miejsce gdzie Ostatecznie
9 przeciw 3 glosom Ahglji, Szwecji
bardzo ciekawy kontrast polegający na mysł województw zachodnich I centralnych. Pro i ^
opuszczenia zasadniczego zajęcia wyko I Holandii udzielić pożyczki w wysokości 4.750
rtttje
h
a
zlecenie
pracodawcy
krótkotrwałe
ro
tem, że skarb Jest dostatecznie wyposa grani produkcyjny Sośtał znatzttic rozszerzony. boty.
tysięcy łuntóW szterlingów. W sprawie banku
emisyjnego powiedziano w odnośuym protokule.
żony w rezerwy, natomiast przemysł I Trotizakcje eksportowe nie doszły do skutku
1.000.000
IX)'-ARÓW
ulokował
Bank
„Louis
Wobeo konkurencji obcej, ofiarującej dłuższy I
Iż przekształcenie go ńa towarzystwo akcyjne z
handel sa z rezerw zupełnie wyzute.
Dreyfus et Co, Parls" W Banku Ziemiańskim W kapitałem 50t> ńiiljón6w lewów papierowych na
tańszy kredyt.
ŹA CZEKI STAŁE oplata w P. K. 0. z Warszawie przy oprocentowaniu 7 por annum stąpi późnie], w czasie zgodnie oznaczonym
To synietyczne spostrzeżenie próf.
na przeciąg 2 i pół lat z automatyczną proiou> przez Ligo Narodów •; rząd bułgarski. Do tego
Zarańskiego, Zasługuje ze wszechmiar dniem 1 lipca zostaje obniżona ha 45 gr. za je- gałą.
den przekaz, nałeźytość ta Jest płatna kwar
czasu fungowaó będzie przy banku z ramienia
na rozważenie I zbadanie.
talnie ZKory, w razie niewykonania lub odwo
KURS POŻYCZKI STABILIZACYJNEJ w Ligi Narodów doradca techniczny, któremu przy
Zawiera ono w sobie stwierdzenie, łania przekazu zwraca ślę opłatę klljetitowl. Warszawie Jest — 94—94 I pół pfoc;, w Zurychu sługiwać będzie prawo wnoszenia sprzeciwu
że kapitalizacja społeczna w Polsce o- Opłata manipulacyjna i prowizja pnaostają be.? — 93,6 proc., w LondWe 91 l Jedna czwarta przeciw postanowlentora kierownictwa banku. W
zmiany,.
razie konfliktu mlęd»y doradcą | kierownikiem
proa., w Nowym, jarku ° l ^ p ó t proc.
pućclła łożysko kapitału prywatnego w
banku rozstrzygać będzie Prezydent Najwyż
przemyśle i handlu przenosząc się do
szego Sądu Kasacyjnego.
organizmów publicznych.
Kontrolę nad zuzydem pożyczki powierzono
Komisarzowi Ligi Narodów — Jest nim Komisarz
Otóż powstaje pytanie pierwsze —
dla uciekinierów, Charroń. Obsługa aczj tak jest Istotnie? Odpowiedź wypa URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY WALUTOWEJ 59, SlarńchoWIcu 6650, 66.75, 66.50, Zieleniew pożyczki
mortyzacji i oprocentowania pożyczki zagwaran
ski
162,
Zuwiercle
34.au,
tJorKowskl
19,
Żegluga
Z
dolą
io-go
kwietnia
1928
roku.
dnie bezsprzecznie pozytywna. Cyfry
towana jest przez dochody z ceł, w tym celu ko
GOTÓWKA: Dolary Ł9fl, CzEKł: Bolgja 3 8 . zapasów skarbu są jawne; mnie] jawne
misja repamcyjna zdjęła t tych wpływów pań
NOTOWANIA BAWEŁNY.
124.52, Holandia 359.24, Londyn 43.5J4, Nowy
stwowych ciążące na niob prawo zastawu. Po
są cyfry rezerw przemysłu i handlu. Jork 8.90, Paryż 35.11, Praga 26.42, Szwajcaria
Nowy Jork, 24 kwietnia.
Bawełna amery za tem wysunięto zwyczajowe fuź przy tegti
Pierwsza z nich jest niewątpliwie powa 171S2, Wiedeń 125.43, Wlooliy 46.98, Sztokholm kańska. Otwarcie: Styczeń 19.61—63, marż-eo rodzaju pożyczkach żądania, jak usunięcie defi
żna jak na nasze Warunki; druga, o ile 239^5.
19.63—64, maj 20.09—11. lipiec 19.90—93, paź cytu w budżecie państwa, zmniejszenie aparatu
dziernik 19.75—77, grudzień .19.64—66. I noto urzędniczego o 10.000 osób I L d.
sadzić można z symptomów osłabienia
występujących niemal we wszystkich PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY ZASTAWNE wania środkowe: styczeń 19,64, marzec 19.66,
Dodamy, żc realizacji planu stabilizacyjnego,
Dolarówka 79.28, 79.50. ^ D o l a r o w a 85^0
20.15, Upiec 19.95. październik 16.79, gru a przedewszystkiem emisji bułgarskiej pożyczki
gałęziach, jest bardzo mała I niewy Kolejowa 103, 104, 5 proc kónWersyjna 67, 5 maj
dzień (<.•.••;.
II notowania środkowe) styczeń stabilizacyjnej, Me można spodziewać się przed
starczająca. Dlatego też da się pozyty proc. koaw. kol. 61.50, 62, 8 proc. listy zast. 19.64. marzec 19M, maj 20.11, UpJfes 19.96, paź- jesienią.
wnie stwierdzić, że nastąpił pewien Banku Oosp. Kraj.. 94,. 8 proc. listy zastawne iłzieruik 19.77, grudzień 19.67. Zamknięcie: Lo
drenaż, przenoszący nawarstwienie pry Banku Rolnego 94, 4 i pół proc listy zastawne co 19.84, luty 19.R6, maTzoc 19.89—92, kwiecień
ziemskie zł. 55.50, 8 proc. ii*iiy east&WDc m. War 20.36-,%, maj 20.29, Upiec 20.21—20.23. sierploń
walnego kapitału do kas publicznych.
sza wy zł. 79, 79.25, 5 proc. Uśiy zastawnie m. 20.15, wrzesień 20.10, pajdzietruffi 19,96—97, i)»
Wobec tego rodzi się pytanie drugie Warteawy zl. 60.35, 60. 4 t pół proc listy .za stopad 19.90, grudzień 19^4—^6.
Uverpool, 24 kwietnia, Bawełna egipska.
jak skonstatowane zjawisko oceniać? stawne iii. Warszawy sn—. » proc, listy za
ukazały się na rynku.
stawne »i. Lodzi 7liÓ, 7 1 3 , 10 proc. listy za- Styczeń 20^64, marzec 20.80. tna] :u..vt, Upiec
— Niewątpliwie ujemnie. — Kapitaliza stawne m. Radomia 83. 10 proc. listy zastawne 20.55, październik 20.81, listopad 26.76.
Zgodnie z naszą zapowiedzią rozpo
cja publiczna nie równoważy kapitali m. Siedlec 8050, 10 proc. llscy zastawne tn. Lu Aleksandria, 24 kwietnia. Bawełna egipska. częta została w bieżącym tyfodniu
zacji prywatnej. Zresztą tylko z zas*rzc- blina 70.79.
Zamknięcie: SakeHarldls: styczeń 42.05, maj
sprzedaż na łódzkim rynku nici, Impor
41.15, lipiec 41.55, listopad 42-30. Ashmounl:
żen<iami można mówić o „kapitalizacji
towanych z Leningradzklej Nftslennoj
czerwiec
28.43,
sierpień
28.50,
paidżlernlk
28.50.
AKCJE:
publicznej". Zasoby związków publi
Manufaktury. Ukazanie się tego arty
Bonk
Dyskontowy
129.24,
130,
Bank
Han
Liverpool,
24
kwietnia.
liavas.
Bawełna.
cznych nie są w tem znaczeniu kapita dlowy 123, Badk Polski 158.50, 160, 159.Sn, Zamknięcie: Looo
kułu wywołało w sferach kupieckich
stycecń 10.31, luty
łem, w jakiem są nim zasoby prywat Spless 162.50, Elektr. Dąbrów. 79, Siła ! Światło marzec 10.3L kwiecień 10.70, mai 10.65, czer oddźwięk żywego zainteresowania.
nych organizmów gospodarczych. To co 125, Frrley 56.50, Czestocice 67, 68, Cukier 79. wiec 10.59, lipiec 16.37, sierpień 10.50, wrzesień
Sprzedaż tych wyrobów w Polsce
sle mówf. o „Inwestycjach" publicznych 78.50, Węgiel 96^0. Nobel 41, Lilpop 44.25, 43.50 10.45, październik 10.39, listopad 10^37, grudzień i,Gdańsku objęła tutejsza firma B-cia
nie powinno przesłaniać faktu, żc prze Modrzejów 50.25, 51. 50.50, Ostrowieckie Se- 10.31.
Herman i S-ka.
tja B. 108. 109, Poetek 13. Rolin 19. Rudzki 60,
Nowego Orleanu — brak.
w r o t
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1021,

11J33,

znaczenie zasobów publicznych jest
przedewszystkiem konsumpcją.
Cóż więc czynić — oto pytanie trze
cie, najtrudniejsze.
Nim odpowiemy na to pytanie,
stwierdzimy jedno. Me sądzimy, by re
zerwy skarbu przekraczały tę sumę ja
ką dyktuje konieczność zapewnienia ró-(
waowagi budżetowej. Rezerwy skarbu
odgrywają własną funkcje gospodarczą
boć są zabezpieczeniem życia gospodar
czego przed perturbacjami, Jakie z wy-1
kle sa następstwem niedomogi finanse-,
wej państwa. Dlatego postulaty nasze '
nie mogą iść w kierunku zmniejszania
rezerw, ale w kierunku wstrzemięźliwo
ści'" w rozbudowie budżetu. W zakresie I
zaś tego budżetu, który się przyjmie,'
należy badać czy zachowana Jest dosta- j
ręczna proporcja pomiędzy ciężarami'
jego pokrycia dla przemysłu i handlu z ;
iednel a rolnictwa z drugie) strony, tak 1
by ciężar podatkowy i wynikająca z
niego dekapitalizacja prywatna rozłożo
ne by*" bardziej niż dotychczas równo
miernie. Zahaczamy o nasze ca eteru m
uonseo: najszybsze zrealizowanie po
stulatów sprawieditwoścj podatkowej.

*~ ** n&

A,

z.

Dolar w Łodzi.

SALA FILHARMONJL

Tel 13 64

NIEDZIELA, dn. 29 kwietnia o godz. 11.30 w poł.

Jaś i Małgosia
Baśń operowe w 3-ch obrazach.
Mneylia E. HUMPERD1NCKA

PIOTR. mloUarz
GERTRUDA. j«((o tona
PORANEK

JAŚ
BABA-JAGA
MAŁGOSIA
NOC
14 ANIOŁKÓW - BALET
1 obraz: W donu. I I obraz: w* lesie, III obraz: Chata czarownicy (U Bąby-Jegi)
W H-iro obrazie pantomima „14 aniołków'' w wykonaniu uczenie klaiy ta
neczne! tzkoty gimnastyki rytmicznej i taica artystycznego

I R E N Y

PRUS.CŁtlEJ

w

RABKA n m
Pensjonat dla DZIECI

Z dniem 1-rjo mai* r. b. wznawiam pod
osobistym
kierunkiem
od lat 5-ciu do 12-tu.
Zgłoszenia przyjmuję do dnia 30-go kwietnia
Cc. i e i n i a n a B 7 , m 1 2 , t e « f o n 1 3 - 4 1 .
Od t-tfo maja w RABCE, „Pensjonat dla dzieci*
Pod Urwisom".
Pellcla Szyołowska.

fcODZl

Kierownictwo muzyczne: Dyr. T e o d o r Ryder
Bilety od 1 zł. do 5 zł. zawczasu nabywać można
codziennie od g. 10,30 do 2 oraa od. 4 do 7 wlecz.

W dniu wczorajszym kurs dolara na
łódzkim rynku walutowym wynosił w
obrotach prywatnych bez zmiany 8.90
w płaceniu I 8.91 w żądaniu. Tendencja
spokojna. Obroty małe.
—j—»»e»ee»e»»e»eeeeee<e»»et»ee>e»»

w kusie Filharmonii

DO REKLAM CAIET0V/YCH
CENNIKÓW prospektów
MttBAa PioIrkowakńlOaM 11-7?
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Benesz w Londynie.

Walka wyborcza we Francji.

Czesi obawiają się zbliżenia włosko-węoierskiego.
Praga, 25 kwietnia.
(Polska Agencja Telegraficzna)

„Deutsche Presse". omawiając w ar
tykule wstępnym pobyt min. Benesza
w Londynie, zastanawia się nad powo
dami tej wizyty.
Jednym z tych powodów jest — zda
niem pisma — polityka bałkańska Mus$olini"ego, który przyjmował u siebie
niedawno lorda Rothcmere i wyraził
sympatję dla ewentualnych dążeń wę
gierskich do rewizji granic.
Czechosłowacja, w której granicach
tyje znaczna mniejszość węgierska, ocenia węgiersko - włoskie zbliżenie ja
to zagrożenie pozycji, która zdawała
się być zabezpieczona przez stworzenie
Małej Ententy.
Ostatnie odwiedziny
zagraniczne mężów stanu w Rzymie l
Medjolanie wzmocniły te niezbyt dają
ce się uchwycić powody podróży mini
stra Benesza.
Polityka Polski, będącej w stosun
kach przyjaznych z Małą Ententą, każe
do pewnego stopnia być przygotowaną
że przerzuci się ona na wody włoskie,
mimo komunikatów obydwu stron, poz
bawiających podróży min. Zaleskiego
tego znaczenia.

Str. 9

5===:

Komuniści nie chcą poczynić ustępstw na rzecz
socjalistów.

W dalszym ciągu przyczynia się do
tego niezbyt jasne stanowisko Rumunii,
które każe zwrócić baczną uwagę na
włoską politykę wschodnią.
Wreszcie wspomina dziennik o ame
rykańskim projekcie potępienia wojny,
który również mógł być omawiany w
Londynie przez czechosłowackiego mi
nistra spraw zagranicznych.

Paryż. 25 kwietnia.

rzy w Paryżu zdobyli o 33.000 więcej
a w niektórych de
par Lamentach uzyskali o 100 proc. wię
cej niż Daty socjalistyczne. Zachęceni
tą przewagą głosów komuniści nie chcą
się zrzefkać swych kandydatur na rzecz
socjaistów, którzy z kolei nie mogą za
chęcać swych kandydatów do głosowa
nia na Usty komunistyczne. Odrzucają
ce kompromis stanowisko konntnristów
przypsać należy dyrektywom inoskjew
skiej międzynarodówki, która p o j e d z
podtrzymanie kandydlatur komunistycz
nych we wszystkich okręgach.

głosów niż socjal ści,

(Agencja Telegraficzna „Express")

;

W szeregu departamentów śroelkowych i południowych między stronnic
twami byłego kartelu lewicy zawarte
zostały porozumiewa wyborcze według
których kandydaci poszczególnych stron
nidtw lewicowych bądź zrzekają si$ z
Podróż więc ministra Benesza — kandydatur, bądź układają wspólne l i 
kończy „Dejtsche Presse" — ma raczej sty wyborcze. Największe trudności na
znaczenie zabezpieczające.
potyka kompromis z lrormirobtami, któ-

Łotrowska zemsta

Paryż, 25 kwietnia.
(Polska Agencja Telegraficzna)

zazdrosnego dzikusa amerykańskiego.

Federacja socjaEstów deoartamęDat
Sekwany uchwal ła d z ś w nocy rezolu
cję, zabraniającą w 'dlepartarnericie Sek
wany oddawania przez socjalistów gro
sów na rzecz .kandydata komunistyczne
go, nawet w t y m wypadku, gdyby mśał
zwyciężyć kandydat unji narodowej. Re
zolucja zaleca podbrzymanie nadal kan*
dydatury to. deso. Bluma.
;

Podczas wesela córki jednego z boga
tych fermerów w Blair Four w Pensylwanji powstał pożar, który objął nagle
dom i pochłonął 21 ofiar.
Władze rozpoczęły śledztwo i wykry
ły ohydną zbrodnię.
Panna Sadi S. Dickson miała konku
renta nazwiskiem W i l l S. Carnott.
Odrzuciła jego oświadczyny i postano
wiła wyjść zamąż za syna sąsiada.
W i l l uplanował straszną zemstę.

Około północy, gdy goście siedzieli
przy uczcie weselnej, zaryglował wszy
stkie drzwi i okna domu, co przyszło mu
z łatwością, albowiem należał do orsza
ku weselnego.
Następnie zaś podpalił domostwo na
czterech rogach.
W chwili, gdy ogień pożerał
ludzi,
Will stał opodal i wygrywał na gitarze
miłosne piosenki
,, ,

— Lockhart. znany sprotowlec aotomobilista
amerykański, zabił się. dokouj wujac próóy po*
Wda rekordu światowego szybkości.

UL. MONIUSZKI 4
Centrala w KraKowie, Oddziały: Warszawa i BlelsKo.
Rok

Jedwab Lśniący
Muślin,Vvdal i t.p.
p r a ć
i

Ł y ż k ę L U X ' u zalać
wrzącą wodą (pół mied
nicy), ubić gęstą pianę i
dodać zimnej wody by mieć
letni roztwór. Prać ubrania
przez wygniatanie brudu o
dno naczynia, w którem się
pierze i w dłoniach, poświę
cając s p e c j a l n ą uwagę
więcej zbrudzonym miejs
com.
Nigdy nie trzeć, co
mogłoby uszkodzić materjał.
Spłukiwać w letniej wodzie
zmieniając ją kilkakrotnie,
—-nie wykręcać. Jedwabne
ubrania zawijać do suszenia
w płótno i prasować gdy
i>gawpół wilgotne zaledwie
^^orącem żelazkiem. Weł
nianych ubrań nie wieszać,
tylko rozkładać horyzon
talnie na prześcieradłach
według fasonu jaki ma
ubranie. O ile się chce
prasować, to tylko z lewej
•ti ony,
niezbyt gorącem
żelazkiem.

Kapitał zakładowy Zł. 5.000.000

Przyjmuje W K Ł A D Y OSZCZĘDNOŚCIOWE w zło
tych i w dolarach, z wymówieniem i na każde żądanie.
Załatwia wszelkie operacje bankowe.

o s t r o ż n i e

DOL.

s t a r a n n i e

U K N I E z jedwabiu, szyfonu i
georgette'y, jak również płócienne,
nie mówiąc już o różnych lekkich
powiewnych muślinowych i wualowych,
by robiły zawsze estetyczne wrażenie,
muszą być zawsze ślicznie uprane.
Niemniej lekkie sukienki małych dziew
czynek. Zalecaną jest wielka ostroż
ność przy wyborze odpowiedniego
środka do prania. Jedynie tylko LUK
stoi zawsze na wysokości zadania i tylko
jego arcy-czystej, niezmiernie łagodnej,
a tak radykalnie usuwającej brud pianie,
godzi się powierzać delikatne tkaniny
wszelkiego rodzaju i gatunku. Trzymać'
się ściśle przepisu, a L U K nictylko że
nie spierze kolorów i nie uszkodzi
tkanin, ale nada im jakiejś specyficznej
wytwornej miękkości. Pozatem, kto z
pianą LUK'u często styka swoje suknie,
ten przedłuża ich egzystencje.

S

Sposób użycia.

założenia 1864.

r

5000

w gwarancji hipot. pierwszo
rzędnego domu wniosę jako
czynny wspólnik do intrat
nej, solidnej fabrykacji lub
interesu handlowego.
Po
ważne, oferty sub „WykszUd
eony kupiec" do adm. Rop.

M aoistrat i. Mii
3
J

$
H
,
•
-

nlnlcjszcm wzywa wszystkie osoby, posiadające
plany hipoteczne, do składania Ich do dnia 1S
maja 1928 roku w Wydziale Budownictwa Ma
gistratu pokój 41, za pokwitowaniem, celom uwzglednienla w miarc możności Interesów tych
osób przy opracowaniu projektu regulacli m.
Łodzi. Plany te zostaną zwrócone za pokwttowanlctn do dnia 15 czerwca 1128 roku, a na żadanie w poszczególnych wypadkacji moga być
wydane niezwłocznie.

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

WYCIENCZENIE-BLEDNICE
HEMDGE
przetwór t e j a z a

M AGISTRA

ORYGIMALNV

TVLK0 2 FIRMĄ,

z długoletnią praktyką (spccj;I
listę męskich kamyarnów) por
szokuje większa fabryka włó
kiennicza zagranicą. — Oferty
pod „B." z podaniem życiorysu
świadectw
i
wynagrodzenia
składać do adm. 11. Republiki.

'W*sprżeban1a
3 PLACE w Adelmówku pod
Łodzią, rzędem leżące, obok
pensjonatu Konowej. —e Oferty
pod „ Ł . Z." do adm. Republiki.
10 krosien kortowyoh
2 krosna pick a pick
Snowadło konusowe
Snowadlo bębnowe
Trajbmaszyna 40-ka
razem lub pojedynczo
do sprzedania,
ul. Św. Anny 9, telefon 64-49
BORNSTEIN.

P*Ćm?€A D A R M O — — — —
KTTPnTJ

Do firmy "Sunlint" Spolki Akcyjnej, Skrfynk.
Pocitow» 470. Poerta Glownm, WUMIWŁ—
Upruzun o bcij-l*'"* pre^bjnle
Próbnego ptlrietu Lux,
wyiiudąjącogo t u próbo* prtnie.

Magistrat m Tuszyna

IMIT i nazwbko

podaje do wiadomości

Aires
I.R.4I

(Upra»i'u« o wyrain. rhtniiO

Lever Brothers Limited, Anglja,
L.r.«-s

pp refleKtantów
na kupno dziatek terenu leśnego .Tuszyn Las", że
od dnia 28 kwietnia do dnia 8 ma)a r.b. winni przy
jechać na mielsce, wybrać działki i zawrzeć przed
wstępną umową, przy którel należy dopłacić tytu
łem zadatku sumę w wysokolci 30 proc. wartości
placu.

zdolnych pracowników męs
kich i damskich od zaraz.
A. F. BITTNER, Andrzeja l i

Ja niżej podpisana przepra
szam p#na S. Billauera, Zamen
hofa U za ubliżenie i daję słe»wo honoru, że to się więcej
nie powtórzy.
Burmistrz DOMOWICZ.
SZERER JANINA.
looeoo^)oooe0OQeooooaoecieoocxx)ooc>ooeoG Łódź, d. 26 kwietnia 1928 r.
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zicwczyna młoda
ragnę poznać sym
klep sprzedam. IBoszulcuję lokalu
Sienkiewicz* 39. • fabrycznego w D do dziecka 1 ' / , P patyczn. i inteli
SSzewc
27,sródmieściu 100— rocznego poszuklwa gentna, panią dla

LECZNICA

— — ! l 5 0 m' Oferty pod na. Wiadomości Le- wspólnego przepę
29 karz-dentysta Tuch- dzenia wieczorów.
kazyjnie łanio l-M. H*
sznajder. Fraciszkaó Dyskrecja zapewnie
sprzedam dywa
P i o t r k o w s k a 2 0 4 , tel. 22-8
na. Zgłoszenia pod
ny i obrazy, Gdaó- okój do wynalę- ska 30. od 1—3,
(przy przystanku tramw. oabjinlcklch )
.Ador" do admin,
j ska 26, m. 5, 26 cia. Andrzeja 54
priyimuje chorych w chorobach wszyst Republiki,
26
otrzebna
wykwa
kich specialnoiei od g. 10 rano do 7-eJ
mieszk 7,
27
story
ręcznej
ro
lifikowana
obrępo pot Szczepienie oapy, analizy (mo
klep frontowy w
boty filet okazyi okój umeblowany biaczka. Zgłaszać
Jrzez niedopatrzenie miejscowa ^ e n rza, kata, krwi. plwocin etc.) operacie
warszawie przy
nie do sprzedania,
solidnemu panu się Jakubowicz i
opatruriku
cja Celna wydała niewłaściwemu ad
Gdańska 43. m. 5.wynajmie. Przejazd Reisman. Królka 4. ul. Gęsiej oddam vr
dzierżawę przyjmie
Nr. & ta. 7.
resatowi paczką, zawierającą 400 gra
zastępstwa poważ
amochód
mato
uotrzebna
uczeoica
mów igieł marki Metropolitan Gewing
tirmy manufak
Wizyty na mieście
zywany 4 osobo floszukuję 5-cio po
i podręczna do nej
turowej, albo inne
Machinę Company New Jork.
Zabiegi I operacje od omowy Kąpiele
wy kupię. Oierty w I
kojowego mie pracowni sukien ul, propozycje do omó
„Republice" dla szkania z wszclkie- Ccgiclniuna Nr. 62.
świailne. Naświetlania lampą kwarco
Uprasza sią o zwrócenie pod
wienia. Warszawa
„K. J. S."
wą. Roentgen. ttlektryzacii. Zeoy
ml wygodami w cen Potokowa.
Telef. 244-46. Łódź.
poniższym adresem tejże paczki oraz
sztuczne. Korony słoto, platynowe
trum w nowoczesPio' kowska Nr. 37
I tacaty
kazja dla panów'nym domu nie wy- I I I ykwalifikowana GIolus.
o odbiór otrzymanej przez nas omył
szewców tańsze tel U piętra. Oferty Mb wychowawczyW niedziele! święta do godt 2 BO o
kowo paczki za wynagrodzeniem 50
ceny na formy do sub .Nowoczesne" ni-freb. poszukuje
osmetyczka- masa
obuwia od zł. 2.50 — — « — — od zaraz posady do
złotych.
zystka z dobrym
do zl. 3,20. E . C z a r - , p . i i osobne- jednego ewent. do
namskł. Żeromskie- f g pokoju (o Ile dwojga dzieci. OL dyplomem i prakty
ką poszukuje posa
go Nr. 46.
28 można z przedpoko- sub . H . P
połamanych wytartych części maszyn
dy. Sienkiewicza
gospodarczych oraz maszyn fabrycznych
I jem) najchętniei
3/5 Jakubowsko.
samochodowych i rolniczych, na pocze
owery firm krojo wprost od gospodaechnik-dentysty
27
kaniu po cenach niskich.
wych i zagrani- rza. Pośrednictwo
czny samodziel
cznycb po najniż- wynagrodzę. Oferty ny z długoletnią
otrzebny fryzjer
P i o t r k o w s k a 167.
szych cenach dzień sub .Niezależny" do praktyką poszukuję
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