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ścisły kontakt rządu ze sferami 1>ospadarizcmi.—3wstulatu

„£en>iatana" została przedłożone radnie ministrów.
Władze skarbowe muszą się stosować do orzeczeń N. T. A.
W a r s z . kor. „Republiki" telefonuje:
W wyniku dyskusji, jaka sie wywią
zała na tle konferencji rządu ze sferami
gospodarczemi w dniu 8 maia b. r. mini
ster przemysłu i handlu wezwał sfery
gospodarcze do przedstawienia rządowi
swych potrzeb i zapowiedział zwołanie
nowej konferencji dla szczegółowego fa
chowego przeanalizowania zgłoszonych
postulatów, stwierdzając, że częsty kon
takt rządu ze sferami gospodarczemi jest
jednym ze sposobów „uchronienia się od
zasadniczych błędów" w organizowaniu
naszego spospodarstwa społecznego.
Opierając się na tern wezwaniu mini
stra przemysłu i handlu, centralny zwią
zek polskiego przemysłu/górnictwa, lian
dlu i finansów w e z w a ł z kolei swoje or
ganizacje członkowskie do zz: .>maUz£nia i przedstawienia mu ścisłego rseczo
wego materiału w zakresie bieżacycn po
trzeb życia gospodarczego i przeprowa
dziwszy ze swej strony skrupulatną se
lekcję tego materiału usystematyzował
go i po zaopatrzeniu w krótka motywa
cję przedłożył rządowi.
Postulaty ograniczone do zakresu do
raźnego programu zarządzeń zmierzają
cych do złagodzenia przesilenia gospo
darczego, nie' wymagają zasadniczo dla
swej realizacji nowych ustaw i mogą
być załatwione w drodze zarządzeń ad
ministracyjnych.
Wszystkie postulaty liczą sie z ko
niecznością prowadzenia oględnej poli
tyki przez skarb państwa w obecnej fa
zie koniunktury gospodarcze) 1 stąd po
stulaty wymagające od skarbu pewnych
ofiar są nieliczne. Streszczają sie one do:
rozszerzenia systemu zwrotu ceł i zwro
tu podatku obrotowego za poprzednie
fazy produkcji przy eksporcie, obniżeniu
kar za zwłokę, zaniedbanie dalszego po
boru podatku majątkowego.
Pozatem postulaty centralnego zwiąż
ku mają na celu raczej tylko uporządko
wanie i ułatwienie obrotu w szerokiem
znaczeniu tego słowa, a więc uproszczę
nie i ujednostajnienie postępowania ad
ministracyjnego przy wymiarze i pobo

rze podatków, wezwanie władz wymia
rowych aby stosowały sie do zasad
prawnych, ustalonych przez Naiwy>,szv
Trybunał
Administracyjny,
ustalenie
pewnych jednolitych, a wiążących orga
ny, skarbowe interpretacji ustaw p ;dat-

kowych, wykorzystanie uprawnień, któ
re ustawy dają rządowi w zakres'.c ulg
dla życia gospodarczego i t. u., wypra
cowanie zasad i praktyki dostaw dla instytucyj państwowych- i samorządowych
oraz ich finansowania i t. p,

Krwawe walki w Kalkucie

pocliłonęłii 18 zabtfychiSOO rannych

Londyn, 7 sierpnia.
•Według 'doniesień z Kalkuty, liczba
ofiar ostatnich starć pomiędzy hindusa
mi a muzułmanami w Sukkur' wzrosła
do 18 zabitych i 300 rannych.
W ciągu .środy rozruchy się ponowiiy.
a po;licja byia zmuszona do użycia'bron:
palnej. .
r

Podczas strzelaniny jedna osoba zo
stała zabita, a trzy ranne. Wiele maga
zynów jest .zamkniętych w mieście panu
je niezwykle naprężenie.
Policja hinduska została wzm 'cnipną
przez oddziały regularnych wojsk an
gielskich,
i •

W pierwszych dniach sierpnia 1914 roku

Prezydent rządu narodowego Czang-Kai-Szek podai sie. do dymisji.
WIEDEŃ, 7 sierpnia.

Wedle niepotwierdzonych dotąd po
głosek z Szanghaju, podać się miał pre
zydent chińskiego rządu narodowego
Czang-Kai-Szek do dymisji.
•
Paryż, 7 sierpnia.
Oddział piechoty brytyjskiej w sile 5
oficerów i 110 żołnierzy wyruszył wczo
raj z Szanghaju do Hankou.
Oddział ten ma karabiny maszyno
we i jest doskonale zaopatrzony w amu
nicję. W piątek wyrusza jeszcze jeden
oddział piechoty z materjałem wojen
nym.
Do llankau przybyły trzy kontrtor-

Prezydentowa
Mościcka

obmwateifta
fionoronpcą
W a r s z a w s k i ' korespondent „Republi
ki" telefonuie:
Kancelaria cywilna Prezydenta Rze
czypospolitej nadesłała na ręce wojewo
dy wileńskiego, Raczkicwicza, zgodę P a 
ni Prezydentowcj Mościckiej na przyję
cie
obywatelstwa honorowego m. BraNa naszej ilustracji z roku 1914 widzimy Komendanta wśród oddanych sprawie
towarzyszy broni, zebranych na postoju I Brygady. Między innymi widoczni: sławia, nadanego .lej uchwalą tamtejszej
ks. biskup Bandurski, obecny gen. Rydz-Smigły, Dąb-Biernacki, Burchardt, tow. reprezentacji samorządowej.
Rada m. Braslawia uchwaliła nadać
Jaworowski i inni.
obywatelstwo honorowe miasta Pani
Prezydentowej Mościckiej, jako wyraz
wdzięczności za opiekę, roztaczaną nad
głodująca ludnością w tej gminie.
Pani Prezydentowa Mościcka była —
jak wiadomo— honorową przewodniczą
cą komitetu, który opiekował się ludnoś
cią, dotkniętą klęską głodu na Wileń
szczyźnie w roku ubiegłym.
pedowce a cztery dalsze są w drodze. jątkowy. Według doniesień angielskich,
Wysiłki wojsk brytyjskich dowodzą, że wszyscy komuniści, których zdołano wy K R W A W E STARCIA W ARCHANGIELSKI!
BERLIN, 7 sierpnia.
w krótkim czasie nastąpią poważne w y  kryć w Hankau zostali aresztowani i sta
wicni przed sądem wojennym. 5 komu
Według doniesienia z Moskwy, doszło * Ardarzenia w Hankau.
nistów pomiędzy nimi 2 kobiety stra changielsku w czasie ostatnich wypłat do poważ
Londyńskie koła polityczne patrzą z cono.
nych starć między marynarzami a zarządem portu
wielkiem zainteresowaniem na dalsze
Marynarze zawładnęli arsenałem portowym,
Według dalszych doniesień rokowa
nia angiclsko-amerykańskie w sprawie stawiając opór zarządowi. Zawezwana przez za
wypadki w Chinach.
spólnej interwencji obcych mocarstw p o rząd portu policja nie mogła dać sobie rady z*
•
tudniowych w Chinach nie dałv dotyeh zbuntowanemi marynarzami.
P a r y ż , 7 sierpnia.
Dopiero przy pomocy samochodu pancerne
czas pozytywnych rezultatów, ponie
Pisma angielskie donoszą z Hankau, waż r z ą d amerykański jest zdania, że go G.P.U. udało się ich obezwładnić t ująć.
W czasie starcia 12-tu marynarzy poniosło
iż oddział kawalerji w sile 600 ludzi prze dowódcy poszczególnych okręgów wo
śmierć, a i-ch zostało ciężko rannych.
jennych
różnych
mocarstw,
pozostający
kroczył granicę północno-zachodnią i za
na wodach chińskich nie powinni się ze
atakował posterunki rosyjskie.
CHOLERA W AFGANISTANIE.
s o b ą komunikować w sprawie S D Ó l n e g o
..*
działania.
BERLIN, 7 sierpnia,
Berlin, 7 sierpnia.
Natomiast rząd angielski stara się o
W Afganistanie wybuchła epidemja cholery,
W zagrożonym poważnie przez ko utworzenie jednolitego frontu angielsko- przyjmując zastraszające rozmiary. Dotychczaa
munistów llankau ogłoszono stan wy japońsko-amery kańskiego.
zanotowano 2fl0 śmiertelnych wypadków.

Groźna sytuacja w Chinach
(Polska Agencja Telegraficzna).

ID ruga duża grupa zagadnień doty
czy obrotu zagranicznego — i tu chodzi
przedewszystkiem o uporządkowanie
ochrony celnej oraz dostosowanie naszej
polityki społecznej, w której zasadnicze*
mi tezami są zmniejszenie kosztów
świadczeń społecznych w drodze lepszej
ich organizacji, racjonalna polityka lo
kacyjna w stosunku do gromadzonych
przez ubezpieczenie kapitałów, zawieszę
nie dalszej rozbudowy świadczci spc''j.z
nych do czasu aż należycie okrzepnie
produkcja, ulgi w zakresie świadczeń
istniejących analogiczne do nrzy/.nanych rolnictwu, a wreszcie - - lostospwanie przepisów o czasie pracy Jo sezo
nowego charakteru przemysłu budowla
nego.
Ostatnia odrębna zupełnie grup.i po
stulatów dotyczy dzielnicy "bezpośred
niej działalności przedsiębiorczej pań
stwa. Centralny związek stanął tu na
gruncie zasad przyjętych już przez ko
mitet ekonomiczny ministrów i odnośne
postulaty mają na celu zasygnalizowanie
pewnych rozbieżności pomiędzy tern:
zasadami a praktyka.
Wreszcie postulaty centralnego z\yiąz
kii obejmują pewne kwestje poszczegól
ne, dotyczące specjalnie niektórych ga
łęzi przemysłu, a przedstawiające dla
nich zasadniczą wagę.
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ZAKŁAD LECZNICZY , .GRODZISK".

po 3 5 pociągów
o d W a r s z a w y k o l e j ą , t r a m w a j e m E . K . D.
dziennie lub a u t o m o b i l e m .
Leczenie cborób nerwowych i wewnętrznych. Kąpiele elektryczne, świetlne, mineralne,
hydropatja, dietetyka, masaż, I.ampa kwarcowa. Obszerne ogrzane galcrje (werandy). Park
U m y s ł o w o i z a k a ź n i e chorych Z a k ł a d nie p r z y j m u j e .
Dla
rekonwalescentów potrzebujących wypoczynku oddzielne pokoje z calkowitcm
utrzymaniem,
Adres: Grodzisk Mazowiecki. Telefon: Międzymlastowa-Grodzlsk 3 4 ,
w Warszawie 118-42.
Godzina

osftaotenia,

Berlin, 7 sierpnia.
Dziś został wręczony w Dusseldorfie
akt oskarżenia, słynnemu wamplrowirnordercy Kiirtenowi.
Akt oskarżenia zarzuca mu 48 mor
derstw i 47 podpaleń Rozprawa odbędzie
się w pierwszych dniach października.
O zainteresowaniu procesem może
służyć fakt, że na rozprawy zgłosiło
swój udział 80 dziennikarzy europejskich
i 30 amerykańskich.

Zamach na Biesiedowskiego.

Przed 10-ciu laty

Tajemniczy samochód strzaskał auto b. radcy
ambasady sowieckiej w Paryżu.

Jt^enci 9.3M. nie przebierają

n>

środbmn

9 sierpnia.
Front południowo-wschodni: W < ej
armji sprzymierzone oddziały ukraiń
Paryż, 7 sierpnia.
P a r y ż , 7 sierpnia.
przeciwsowieckiego, Masłowa, jechał
skie, po zaciętych walkach opuściły BuW
uzupełnieniu
wiadomości
o zama
Władze francuskie, prowadzące śledź przez Porte de Clichy, nadjechał z boku
czacz. W Radziwiłłowie i na nółnoc od
chu na Biesiedowskiego pierwiastkowe
Brodów znaczniejsza koncentracja sił two w sprawie katastrofy samochodo samochód osobowy specjalnie silnej kon śledztwo policyjne przyniosło nader sen
wej, jakiej uległ zastępca Kuticpowa, slrukcji, który z całym rozpędem ude sacyjne
Budienncgo.
szczegóły.
3-a arinja gen. Zielińskiego: prawe gen. Miller, doszły do przekonania, iż nie rzył w samochód Biesiedowskiego.
Jeden z przypadkowych
świadków
skrzydło na południu od Chełma i w ob chodzi (u o przypadek, lecz o zamach tenajechania na auto Biesiedowskiego, emi
Wskutek częściowego strzaskania ka grant rosyjski, zeznał, że w aucie tern je
szarze Chełma, lewe w rejonie Parcze
rorystyczny ze strony agentów (j.P.U.
wa.
roserji Biesiedowski został dotkliwie po chał zaginiony od 2-ch dni urzędnik soPrzekonanie to potwierdził drugi za
wickieS misji handlowej w Paryżu, FajnFront północno-wschodni: W myśl
kaleczony w głowę i rękę.
berg, który nadto był tajnym
agentem
rozkazu Naczelnego Wodza z dnia 6-go mach, dokonany tym razem w Paryżu
sierpnia, rozpoczyna sic rekoncentracja na osobie byłego radcy ambasady so • Masłów doznał ogólnych potłuczeń. G. P. U.
Przed dwoma dniami Fajnberg nagle
grupy przeznaczonej do u d e r z e n i a , pod wieckiej w Paryżu, Biesiedowskiego.
Sprawca karambolu. porzuciwszy sa
znikł, ogólnie przypuszczano, że padl
osłona, oddziałów cofających sie na Wi
W chwili, gdy Biesicdowski w towa mochód na środku ulicy, znikł w tłumie być może ofiarą zamachu agentów O.P.
słę,
rzystwie
znanego rosyjskiego działacza przechodniów. .
U. tembardziej,' że ambasada
sowiecka
l-a armja: 15-a dywizja piechoty na
lansowała
wiadomość,
że
Fajnbcrg
został
rzece Liwiec. W grupie generała Osiń
Wezwany do Moskwy.
s k i e g o nieprzyjaciel sforsował Bug w rc
Z śledztwa widać, że było to zręcz
jonie Broku i posunął sie w kierunku p o 
ne
maskowanie
się ambasady sowieckiej
łudniowym.
Na północ i D Ó ł n o c n y
i że Fajnberga użyto do dokonania zama
wschód od Wyszkowa ciężkie walki gru
chu na życie
Biesiedowskiego.
py generała Żeligowskiego ze znacznie
Władze
policyjne
rozesłały listy goń
przeważającym liczebnie nieprzyjacie
ny w przepisanym terminie Ogółem wy
Jędrzejów, 7 sierpnia.
cze
z
podaniem
rysopisu
Fajnberga. Ca
lem.
(Polska AKcncla Telcsraticzna).
ruszyło ze startu 39 drużyn.
ła
akcja
przybiera
sensacyjny
obrót.
Do .Jędrzejowa drużyny zaczęły przy
W 5-ej armji, utworzonej na północy
Wczoraj o godzinie 5 rano na rynku
P
r
a
s
a
francuska,
dodając
komentarze
dla ochrony naszego lewego skrzydła, w Miechowie startowały do dalszej wal bywać o godz. 10.23 sek. 52. Metę zam
do opisu zajścia, domaga się od rządi;
grupa pułkownika Kopy opuściła poa ki marszowej drużyny, które poprzed knięto o godz. 12.36. Ogółem marsz od
francuskiego energiczne! akcji, skiero
były
32
drużyny,
7
zaś
odpadło
w
dro
naporem nieprzyjaciela Maków.
niego dnia ukończyły etap kwalifikacyjwanej przeciwko placówkom
sowieckim,
dze.
-,
które
sa
tylko
kuźniami
krwawycłi
satra
P o obliczeniu wyników komisja sę
dziowska ustaliła następującą kolejność pów Moskwy.
l-szv Dźwiękowy Kino-Ttmfr w Łodzi
drużyn kategorii wojskowej:
1-sze miejsce 33 pułk piechoty Łom
ża — 4 g. 56 m. 41 s., 22 p. p. — 4.58,
21 p.p. — 5,59, 8 p.p. legj. — 5. 2, 12; rosftufeft w w f w c A u a m u n i e j i
APRYZ. 7 sierpnia.
42 p.p. — 5 g. 4 m. 14 sek; ogółem skoń
Dzi* i dni na*fei»Mvch!
W Ottawie w pobliżu Wajeucłl, nastą
czyło marsz S drużyn wojskowych^
B u d z ą c y z a c h w y t film d ź w i ę k o w y
Wyniki w kategorji drużyn niewoj pił w środę wielki wybuch w fabryce amuuicji, skutkiem czego 46 o. >'.!) ponio
skowych są następujące:
Centralna szkoła straży granicznej w sło śm'~rć na miejscu.
Górze Kalwarji — 4 godz. 58 min. 14 s.,
Cały budynek zamienił sie w oka
Strzelec Lublin — 5.13.25. Strzelec Orlę mgnieniu w kupe gruzów.
ta Kraków ~ 5.25.5; Strzelec Wieliczka
BUNT WOJSKOWY W BRAZYLJT,
—5.26.15; Przedpoborowy oddział Strzel
BERLIN, 7 sierpnia,
TragedJM
oficera
gwardji
królewskiej, potomka arystokratycznego
rodu
ca Poznań — 5.35; Strzelec Siedlce
W
Brazylji
wybuchł
bunt
wśród załogi woj
a n g i e l s k i e g o , k t ó r y n a w i e ś ć o w o j n i e p o d a ł s i ę do " d y m i s j i , z a c o n a r z e 
5.36.10. Strzelec Warszawa—Powązki
czona orjz trzech przyjaciół
oficerów wręczyli m u bfałe
pióro,
bcda.ee
5.36.39, Strzelec Żywiec Pińsk i Strzelec skowej w mieście Parasyda.
Rewolucją wojskowa stoi podobno w związku
w armji angielsk ej o z n a k ą hańby.
Piotrków.
z
zamordowaniem
prezydenta tego miasta, które
Ogółem ukończyły marsz 24 drużyny
W rolach g ł ó w n y c h niezrównana c z w ó r k a artystyczna:
miało miejsce przed 2-ma tygodniami.
niewojskowe.
Wysiane wojsko celem uśmierzenia powstań,
Dnia S b . m. o godz.
rano dru
ców,
zostało pobite.
żyny marszowe wyruszają na ostatni
jako oficerowie gwardji angielskiej.
etap kadrówki Jędrzejów — Kielce (38
— Polski statek szkolny ,,IJar Pomorza"'
kilometrów). Na tym etapie w roku bie
do Antwerpii
żącym odbędą się po' raz pierwszy pró przybył
P o c z . s e a n s ó w o g. 6, 8 i 10-ej w l e c z .
C e n y m i e j s c z ł . 1, 2 , 3 .
Po złożeniu oficjalnych wizyt przedstawicie
by strzelania na i^olowci strzelnicy pod lom władz, oficerowie i kadeci złożyli kwiaty n:i
Chęcinami.
grobach żołnierzy poległych w czasie wojny

Marsz szlakiem kadrówki
S t a r t na rynku miechowskim.
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CZTERY PIÓRA
[live Biook, liiii

iitij. w

min. molo Pawcett

M M
Najrozkoszniejszy malec świata
mi
m

I.

SONNY BOY
o r a z genjalny ś p i e w a k i a k t o r

mm

BE

n

ALJOLSON
ponownie u k a ż ą s i ę na s r e b r n y m

Wielki program słynnej
wytwórni Fox-Film zawie
rający 2 arcydz. filmowe

Laureatka konkursu piękności, I B M WŚ^D^R Bk
czarujące zjawisko ekranu
łsS** I w H C A
w potężnym dramacie obyczajowym, jako mściciclka własnej
hańby pod lyt.

C z a r n a Dama
Tragedia młodych kobiet, rzuconych na pastwę, zepsucia
wiclkorniciskiego

II.
Prawdziwa miłość lekkomyślnej' chłopczycy pod lyt.

»1 II « \9 W 1fcU V W H W

ekranie

Historja dzisiejszych beztroskich lekkomyślnych, rozflirlnwanych
roztańczonych córek
Role główne odtwarzają S u e C a r r e l l i D . R o H i r s .
Wspaniała ilustracja muzyozna orkiestry symfonicznej pod dyrekcją L K A N T O R A . .
Początek seansów o godzinie 4-ei po poł., w sobotv i niedziele o tfodrinie 12-ej w pol.
Ceny miejsc najniższe w soboty i niedziele od godziny 12-ej do 3-ej po 50 gr. i 1 zł.

JVJ 2 1 5 :
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P O L I T Y K A W
Niemiecki wymiar sprawiedliwości
skompromitował się w ciągu ostatnich
lat kilkakrotnie. Świeżo jeszcze w pa
mięci polityków i prawników tkwi wy
rok sądu pruskiego, na mocy którego od
winy i kary został zwolniony pewien
skrajny prawicowy publicysta, zarzuca
jący prezydentowi Rzeszy, Ebertowi,
zdradę stanu. Proces i skazanie Jaku
bowskiego na śmierć wzburzyły całą
opinję światową. „Justizmord" był wte
dy na wszystkich ustach. Przed kilku
nastu dniami powszechne oburzenie w y wołało skazanie na karę więzienia oczy
wiście niewinnego francuskiego sportów
ca za rzekome poranienie niemca na uli
cach miasteczka Zeitz; wyrok ten zo
stał potwierdzony w drugiej instancji,
chociaż istniała pewność, że oskarżony
był Bogu ducha winien.
Należy oddać sprawiedliwość poste*
powym i republikańskim kołom niemiec
kim, że każdy z tych wyroków, przyno
szących wstyd samemu pojęciu sprawie
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dliwości, został w społeczeństwie nie domagają się zmienionych wyobrażeń o
mieckiego bez fałszywego wstydu na sprawiedliwości. W szczególności każda
piętnowany i wywołał burzę protestów. rewolucja posiada własną swą etykę i
własne prawo, a opieranie się na fikcji
Mimo to wszyscy wiedzą, że niemiecki
abstrakcyjnego, niezależnego od pojęć i
wymiar sprawiedliwości nie stoi dziś na
prawd epoki, sumienia sędziowskiego,
wysokości zadania, że przesiąknięty jest
jest powodem kolizji, tarć i nieporozu
duchem reakcji, najdaśniejszego nacjo
mień w społeczeństwie. Nikt przecież nie
nalizmu i przepojony nienawiścią do te
wątpi, że skazanie francuza w Zeitz za
go wszystkiego, co stało się po zawarciu
czyn njepopełniony nie jest niczem in
pokoju...
nem, jak wyrazem nienawiści do jego oj
Raz jeszcze potwierdza się zasada, czyzny, jak wykładnikiem małej, ślepej
że tak zwany „podział władz" w pań zemsty prowincjonalnego sędziego nie
stwie i ich absolutna niezależność — to mieckiego za traktat wersalski.
tylko fikcje. Każde państwo stanowi nie
Sportowca francuskiego, Cmelier,
podzielną całość w każdej swej dziedzi zwolnionego za kaucją z więzienia od
nie, ożywione jest jedną myślą, która uja prowadziły na dworzec tłumy robotni
wnia się w każdej działalności. Sumie ków i republikanów, urządzając mu owa
nie sędziowskie nie jest abstrakcją, bo cję. Czy nie jest to najlepszym dowodem
wiem stanowi składową część psychiki głębokiego rozłamu w społeczeństwie
ż y w e g o człowieka, który ma swoją wła nicniieckieiu, igraszki, jaką stał się wy
sną logikę, ideologię, przekonania i inte miar sprawiedliwości wśród politycz
resy. Zmienione warunki polityczne, wy nych rozgrywek? Czy sąd w takich wy
ciskające pieczęć swą na istocie państwa padkach nie staje się jedną ze zwykłych

placówek partyjnych, czy nie bierze udziału w politycznej walce?
A jeżeli tak jest istotnie, to czy nie
jest rzeczą słuszniejszą i rozsąduiejszą
prawdziwe, rzeczywiste wprowadzenie
do wymiaru sprawiedliwości czynnika
politycznego w przełomowych, rewolu
cyjnych okresach? Zlikwidowanie przy*
najmniej częściowe niezawisłości sądów
i zasady nieusuwalności sędziów, a
więc poddanie ich politycznym rygorom
jest przecież o wiele tnoralniejsze, o wie
le bardziej odpowiadające pojęciu jedno
litości politycznej państwa, aniżeli pro
tegowanie pod płaszczykiem uświęco
nych zasad tejże walki politycznej w są
dzie...
Nikt inny, jak prawnicy sformułowali
myśl, że salus reipublicac suprema lex...
A czy niekiedy wyroki sądowe, I to nie
tylko w Niemczech, nie są zabójczeml
ciosami, zadawanemi przez sądy prosto
w serce całej polityki państwowej?
Czesław

OłtaszewsKi.

Rewolucja Komunistyczna w Chinach.
Cały świat śledzi z uwaga przebieg nowej wojny domowej na Dalekim Wschodzie.
Z Dalekiego Wschodu nadchodzą co
raz bardziej alarmujące wieści. Nikt do
tąd nie zdaje sobie sprawy z wielkiej
wagi rozgrywających się tam wypad
ków. Nikt nie zastanawia się, że tam mo
że być niebawem przeniesiony punkt
ciężkości polityki światowej i że zajść
tani mogą zmiany, które wytyczne te»
polityki pchną na zupełnie inne tory.

nędzy mas broń przeciwko istniejącemu
w Chinach porządkowi społecznemu.
Rewolta rozpoczęła się zupełnie nieo
czekiwanie Nim zwolennicy rządu cen
tralnego zdołali się opamiętać, całe po
łudniowe Chiny znalazły się w ogniu re
wolucji. Na czele uzbrojonych oddziałów
stanęli znani komunistyczni
działacze
chińscy. I rozpoczęła się nowa wolna do
Chiny ogarnięte są płomieniem rewo mowa, tym razem pod hasłem dyktatury
lucji komunistycznej Ruch rewolucyjny proletariatu.
przybiera z k a ż d y m dniem na sile. I zje
dnoczone prowincje, ledwo zdążyły się
uspokoić po długotrwałej wojnie domo Francuski minister u
wej, znów zrywają się do boju.

Niewiadomo, jak skończyłaby się pró
ba rewolucji komuistycznej, gdyby
nic specyficzny światopogląd generałów
chińskich Karierowicze, prowadzący
krwawą wojnę wewnętrzną, gwoli zro
bienia na tern interesu i utrzymania się
u władzy, zasadniczo opowiadają się po
stronie silniejszego. Dlatego też poprzed
nia wojna bratobójcza toczyła się przez
całv czas ze zmiemjem szczęściem.
i T T a K staro się również obecnie. Jeden

Marsz.

Piłsudskiego.

W ubiegłym roku w y d a w a ł o się, że
Chiny już się uspokoiły. P o długich wal
kach udało się wreszcie stworzyć w Nankinie rodzaj centralnego rządu, któremu
podporządkowali się generałowie, stoląey
na czele licznych wrogich sobie armji.
Tschang-Kai-Schek zadecydował oprzeć
rządy państwa na umlarkowanle-narodowym stronnictwie, które cieszyło się
wielkiemi wpływami w Nankinie i wyru
gował zupełnie skrajnie radykalne elcmctity z Kuomintangu. W y d a w a ł o się,
że wreszcie Chiny skierują cały swój
wysiłek na odrodzenie gospodarcze i do
brobyt całego narodu.
Tymczasem wynikł zatarg pomiędzy
Chinami a Rosją sowiecką na tle praw
do kolei wschodiiio-chmskiej. Przez kil
ka miesięcy rozgrywała się na granicy
chińsko-rosyjsktej nieoficjalna
wojna,
która ostatecznie zakończyła się zupełną Bawiący w Polsce francuski minister lotnictwa p. Eynac, w rozmowie z Markapitulacją rządu chińskiego. T a kapitu
szałkiem Piłsudskim podczas odwiedzin w Wilnie.
lacja poważnie zachwiała autorytetem
rządu centralnego. W kraiu rozpoczęło
się wrzenie.
Rosja sowiecka potrafiła jednak w ca
łej rozciągłości w y k o r z y s t a ć swe zwy
spotbały
s i c * uznaniem
ministrów
jrancusftfcfk.
cięstwo. I w tej chwili, gdy silne oddzia
świetne
lotniska.
Paryż,
7
sierpnia.
ły sowieckie zostały skoncentrowane na
Minister lotnictwa Laurem l:vnac w
Minister robót publicznych Pernot w
północnej granicy Chin, na południu wy
buchło zbrojne, komunistyczne
powsta wywiadzie ze współpracownikiem „Le wywiadzie z tym samym dziennikarzem
Journala" oświadczył, iż lotnictwo: pol wyraził się z pochwałami o w y s t a w i e
nie.
Nic było to dziełem przypadku. skie znajduje się w pełni pomyślnego roz komunikacyjno-tyrystycznej w Pozna
niu, podkreślając olbrzymia energię, ja
W Chinach znajdują się masy chłopów woju.
i robotników, znajdujących się w fatal
Także lotnictwo wojskowe iest do ką musiała w y k a z a ć Polska, odbudowu
nych warunkach życiowych. Nie mają skonale postawione: posiada ono dosko jąc prawic całkowicie przedwojenną
oni pracy i nie mają zarobków, wystar nale aparaty, znakomitych pilotów oraz sieć kolejową.
czających na utrzymanie. W niektórych
dzielnicach żywiono się przez szereg t y 
godni korą drzewną. Nędza, jaka panuje
wśród najbiedniejszych warstw, niema
sobie równej.
CfiawĘt n> f u d * i a c f i . — C t b w y m i e stwatu*
Ody rozpoczęło się wrzenie przeciw
Ryga, 7 sierpnia. |
W mieście Leninakan szalejący
cy*
ko rządowi centralnemu, te masy chiń
Powódź w Azerbejdżanie wyrządziła\klon zburzył kilkaset domów. Rzeki wy
skie podniosły głowę. Poczęto bez oba
stąpiły
z brzegów,
zalewając
drigt,
wy wyrażać swe niezadowolenie. A już olbrzymić szkody.
W miejscowości Amarułu zginęło 15 wskutek czego komunikacja pomiędzy
na całym obszarze państwa niezliczone I
falangi agitatorów sowieckich u k w a ł o osób, w okręgu dziuskańskim woda za-' poszczególneml okręgami Azerbejdżanu
została przerwana.
z tego niezadowolenia i z tej wyjątkowej topiła 40 procent plantacji bawełnianych,

i boleje

£otmitwo

Jonódi

w

polskie

Azerbejdżanie.

generał po-drugim zaczęli przechodzić na
stronę, rewolucjonistów, oddając im swę
usługi i swe siły zbrojne. Zwycięstwa
rewolucjonistów były dla nich hasłem do
generalnego odwrotu od rządu central
nego. Pierwszy przeszedł na stronę re
wolucjonistów jeden z najbardziej popu
larnych generałów Han-Fu-Tschu. Za je
go przykładem poszło dotąd jeszcze kil
ku. Ruch komunistyczny rozszerza .się
z ' k a ż d y m dniem, ogarniając coraz to
dalsze połacie kraju. Miasto Tschai^
Tscha, najważniejszy punkt handlowy i
strategiczny, został zdobyty przez rewolucionistów. Hankau jest oblężony > I
lada dzień przejdzie w ręce rewolucjoni
stów. W Tschan-Tscha organizujt sfc
rząd rewolucyjny. Chiny ogarnięte są
wielkim płomieniem wojny domowej.
Jaki będzie dalszy rozwój wypadków,
trudno w tej chwili przewidzieć. Faktem
Jest jednakże, że uwaga polityków ca
łego świata, którzy zaabsorbowani byli
dotąd wypadkami, rozgrywającemi się
w innych krajach, zwrócona 'est na wy*
padkl chińskie. Tam musi się przenieś)!
cały ciężar polityki światowej, gdyż oif
wyniku walk w Chinach zależy ba rdza
wiele w całej strukturze polityczne?
1

m^^mmmmmmmmm^

w a m

Dziennikarze polscy
w Bułgarii.
Sofia, 7 sierpnia.
Dziennikarze polscy, którzy bvli w ę ż a
raj przyjęci w Warnic przez prezesa
rady ministrów, Liapezcwa, przybyli do
Sofjl, gdzie byli gorącti oowitaui na
dworcu przez przedstawicieli brasy buty
garskiej i towarzystwa oolsko-bułgar?
skiego.
Cała prasa wita gości polskich, wy
rażając nadzieję, że wizyta obecna przy
czyni się do zacieśnienia stosunków poty
sko-bułgarskich.

Samochód...
w kawiarni.
O asób

rdnnwcA.
Paryż, 7 sierpnia.
W Trouville wydarzyła sic niezwy
kła katastrofa samochodowa.
Samochód ciężarowy, którv w peł
nym biegu przejeżdżał przez ulice mia
sta, wpadł na taras kawiarni i zdemolo
wał częściowo urządzenie, przyczem 6
osób odniosło ciężkie obrażenia.
Następnie, nie przerywając swego sza
lonego biegu ulicami miasta, samochód
przejechał trzech cyklistów, z których
jeden poniósł śmierć na miejscu.
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Hakoah wiedeński
gra z ŁJ.S.G.

na boisku

NOWY SUKCES

Ł.K.S-u

Dowiadujemy się, że zapowiedziane
na sobotę spotkanie Tiakoahu wiedeńskie
go z drużyną Ł.T.S.G. odbędzie się na
"boisku Ł.K.S-u o godzinie 17-ej. Mecz
ten zapowiada się bardzo interesująco,
gdyż Ł.T.S.G. zechce się niewątpliwie
zrehabilitować za wszystkie dotychcza
sowe niepowodzenia. Drużyna Hakoahu
przybywa do Łodzi w piątek.

POLI NEGRI
w p i e r w s z y m jej d ź w i ę k o w y m filmie e u r o 
pejskim, w którym śpiewa i tworzy krea
cję u z n a n ą przez całą p r a s ę za nieśmier
telną.

Robotnicze mistrzostwa
lekkoatletyczne
Polski
się w Łodzi.

oabądą

Następny program w

W Łodzi rozegrane zostaną w dniach
30 i 31 sierpnia robotnicze mistrzostwa
Polski w lekkiej atletyce Zawody tć od
będą się na boisku sportowem R.T.S.
Widzew. Udział w zawodach tych wez
mą wybitni lekkoatleci, zrzeszeni w klu
bach robotniczych jak Skra (Warszawa),
Lctfa (Kraków), TUR i Widzew (Łódź).

lekkoatletyczna

w

Polska—Japonia.

„Europa" barcelonska
gra

n i e f»<c«fa
xti&n>idowatane.
„Gazeta W a r s z a w s k a " podaic w spo
sób usiłujący sugerować sferom rządo
w y m rzekomy zamiar skasowania izb
rzemieślniczych ze względów „oszczęd
nościowych" i zaliczenia rzemiosła do
„drobnego przemysłu".
Agencja „Iskra" upoważniona zosta
ła ze strony sfer miarodajnych do stwiei
dzenia, że wydanie podobnego zarządzę
nia nie leży w zamiarach czynników rzą
dowyeti i projekt taki nie jest rozwa
żany

w sobotą z Legią.

Wypadł z okna

W nadchodzącą sobotę rozegra war
W związku z powołaniem do służby
szawska Legja spotkanie ze słynną dru p o n o s c c i c ś m i e r ć na
miefscu
wojskowej najlepszego polskiego singli żyną hiszpańską Barcelona, która ostat
Wczoraj o godz. 9.30 wieczorem -!!?sty Maksa Stolarowa zachodziła obawa, nio bawiła na tournee po Skandy na wji.
letni kominiarz Juljusz Krzyżanowski;
że nie będzie on mógł wziąć udziału w
zamieszkały na 2 piętrze przv ul. Żerópi
międzypaństwowym meczu tenisowym
skiego nr. 4 przybył do domu w sianie
Polska — .laponja, który odbędzie się w
nietrzeźwym.
zaproszona na Niem. Śląsk
dniach 1 J - - I 4 b. tri. Jednakowoż dzięki
Ze względu na to, źe w mieszkaniu
Krakowska Garbarnia,
wykazuiąca
staraniom Polskiego Związku Tenisowe
było
duszno, Krzyżanowski otworzył
ostatnio coraz lepszą formę, zaproszona
go u miarodajnych czynników, wcielenie została na nadchodzącą sobotę i niedzie okno i usiadł na parapecie okiennm. W
M Stolarowa do szkoły podchorążych lę na Śląsk niemiecki. W sobotę grać bę pewnym momencie K. wychylił się zbyt
nastąpi dopiero po meczu Polska — Ja- dzie Garbarnia w Bytomiu, w niedzielę— n i o , stracił równowagę i runął ha bruk,
zabijając się na miejscu, (pl.
ponja.
we Wrocławiu.

Pabianicach.

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się
w Pabjanicach wspaniała Impreza lekko
atletyczna, najładniejsza konkurencja w
tej gałęzi sportu, mianowicie pięciobój o
mistrzostwo Polski. Brak odpowiednie]
bieżni w Łodzi zmusił Ł.O.Z.L.A. do urządzenia tych zawodów w Pabjanicach.
Do zawodów tych zgłosili już udział czo
łowi lekkoatleci polscy, specjaliści w pię
cioboju z Cćjzikicm i Wieczorkiem na
czele.

W

Udział PI. Stolarowa
w meczu

Wspaniała impreza

GRAND KINIE

Izby rzemieślnicze

Garbarnia krakowska

pierwszych
lQ~ciu

latach

winna każda matka dziecko swe myć
i kąpać tylko za użyciem czystego
łagodnego
MYDŁA
DLA DZIECI

NIVEA

Dziecko będzie jej za to wdzięczne,
jrdyż zaoszczędzi sobie w przyszłości
wiele kłopotów o zachowanie dobrej
cery. Mydło Nivea jest wyrabiane
według- przepisów lekarskich specjal
nie dla wrażliwej skóry dziecka.
' Cena: Zł. 1.50

ilorazie nic się nie zmieniło.
Udogodnienia pocztowe nie weszły
jeszcze w życie.

Przed kilku dniami na łamach nasze
go pisma ukazała się wiadomość, mają
ca bardzo poważne znaczenie dla świata
kupieckiego naszego miasta. Chodziło o
udogodnienie, które postanowiły wpro
wadzić władze pocztowe odnośnie w y 
syłania listów zleceniowych i przesyłek
pocztowych do jednego adresata i do jed
Tiego miasta.
Doty<}hczas obowiązujące przepisy

narażając się z tego powodu na poważ
ne straty.
List zleceniowy, zawierający kilka
weksli, nie jest jeszcze przez władze ho
norowany. Z tego względu weksle nie są
na czas przedstawione do zapłaty, nie są
we właściwym terminie zaprotestowa
ne, a tern samem tracą moc wszelkie ż y 
ra, na wekslach tych umieszczone. P o 
dobnie ma się rzecz z przesyłkami pocz-

j

Opaloną zdrową cerę
posiada każdy, kto przed kąpielami słoneesnemi
natarcia skóry używa

KHEfl

i powietrznymi d o

N I V E A

Czynić t o należy również w dni pochmurne, ponieważ wiatr i świeże
powietrze przyczyniają się d o opalania skóry. Ciało winno jednakże być
iudtr, jeśli wystawia się j e n a bezpośrednie działanie słońca. N i e
zapominajmy o poprxcdnicm
natarciu kremem Nivea, w ten sposób
bowiem usuwamy niebezpieczeństwo bolesnego spalenia skóry.
Krem Nivea jest jedynym kremem, zawierającym
euceryt. N a tem właśnie polega j e g o skuteczność.
Pudełka po U O.40 rfo 3.00 Tnbki po tł 1.SS I X3S

Wyrób krajowy firmy PEBECO, ap. z o.odp. w Katowtcadi

Znów okrzyki w sądzie.

Kormana skazano na t r o k i 6 mies, twierdzy.
Komuniści łózdcy w ostatnich cza
sach próbują szerzyć agitacje w kosza
rach wojskowych.
Władze, uprzedzone o tych ich za
miarach, otoczyły koszary czujną opie
ką, chcąc w ten sposób sparaliżować ca
łą akcję. P o aresztowaniu kilku agitato
rów, którym polecono, by kolportowali
odezwy wśród szeregowych łódzkich
pułków, w dniu 8 marca b. r. policja po
lityczna otrzymała informacje, iż tego
dnia na gmachu koszar 31 pułku Strzel.
Kan. mają być rozlepione plakaty komu
nistyczne.
Na ulicę 11 listopada, gdzie mieszczą
się koszary, wydelegowano- kilku w y 
wiadowców.
Około południa zwrócili
oni uwagę na pewną niewiastę, znaną im
ze swej działalności komunistycznej, któ
ra przed bramą jakiegoś domu konfero
wała z pewnym •młodzieńcem.
W y w i a d o w c y nie spuścili z oczu tej
pary i wreszcie j ą przytrzymali. Okaza
ło się wówczas, w czasie rewizii osobi
s t e j , iż młodzieniec miał pod paltem kil
ka plakatów komunistycznych oraz odezwy.
Sprowadzono go do wydziału śled-

przewidują, żc każdy list zleceniowy ino t o w e n l i <
Zc zawierać
Wobec powyższego wyjaśniamy dodatkowo, że
tylko jeden weksel.
*ak samo przy nadawaniu paczek pocz nowe przepisy nie zostały jeszcze w p r o 
towych, dla każdej z nich należy wypi
wadzone w życie.
s a ć oddzielni; kwestionariusz i adres.
Będą obowiązywały dopiero po uka
Ponieważ stwarzało to s z e r e e niedo zaniu się rozporządzenia w y k o n a w c z e
godności, zwłaszcza w tych wypadkach, go ministerstwa poczt i telegrafów. Do
g d y w y s y ł a n o większą ilość weksli dla tego czasu, w dalszym ciągu należy do
jalncgo adresata lub też kilka paczek na koperty listu zleceniowego wkładać
kii sam adres, władze pocztowe nostanj
tylko jeden weksel.
wiły uprościć ten proceder.
Uproszczenie to polegać ma r.a tem, oraz na wszystkich paczkach umiesz
żc do jednego listu zleceniowetro można czać dokładnie adresv.
(k')
bę.dzie wkładać kilka weksli płatnych w
jednakowych terminach, a paczki idące
pod tym samym adresem, otrzymują t y l 
ko jeden adres jfłównv.
Rozporządzenie wykonawcze do tych
Pensjonat „Walentynówka" Maciefewsfcich
nowych przepisów nie zostało ieszcze ogłoszone, a tymczasem, jak nam komu
60 pokoi. — Dancingi. — Swoboda i'spokój.
nikują władze pocztowe, szereg osób,
Na sierpień ceny znacznie zniżone. Kuchnia smaczna i obfita.
które niewłaściwie pojęły treść p o d a n e j
przez nas notatki, już 'żądają ułatwień,.

czego, gdzie ustalono, iż był to 18-letn(
Mojżesz Korman.
W dniu wczorajszym stanął on przed
sądem okręgowym, który sprawę tę roz
ważal pod przewodnictwem sędziego
Kozłowskiego, w asyście sędziów Halic
kiego i .lesionowskiego.
Oskarżał prokurator Suski.
Korman na sprawie twierdził, iż nie
należał do partii komunistycznej, lecz za
znaczył, iż był członkiem MOPR'u i zaj
mował się jedynie akcją pomocy uwię
zionym komunistom i ich rodzinom.
Krytycznego dnia zwrócił sie doń je
den z członków partji, którego nazwiska
nie znał i poprosił go, b y go zastąpił w
rozlepianiu plakatów. Korman nodjął się
tej roli.
Świadkowie, funkcjonariusze policyj
ni, stwierdzili na sprawie, żc oskarżony
nie był nigdy notowany w kartotece i
nie był im znany ze swej działalności ko
munistyczne).
Prokurator Suski w przemówieniu
swem domagał się surowej kary dla oskarżonego.
Sąd skazał Kormana na rok i 6 mie^
sięcy twierdzy.
(idy zapadł wyrok, skazany podniósł
się z ławy i począł wołać, iż w łódzkich
więzieniach biją. Policja wyprowadziła
go szybko z sali.
|
Należy zaznaczyć, iż w p j p t u ostat
niego t o d n i a
w sądzie łódzkim iuż
trzeci z rzędu komunista wznosi podobI; okrzyki.
as,
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Pracownik, który stracił posadę
winien natychmiast o tern zemeldować w Kasie chorych.

1f7 przeciwnym razie nie otrzyma

Wschód słońca 4.07
Zachód słońca , 19.17
Wschód księżyca 19.53
Zachód księżyca 02,40
Długość dnia 10.13
Ubyło dnia
2,44

Na ćwiczenia wojskowe
powołany

został III tnrnus,

'Jak się dowiadujemy, władze wojsko
we rozpoczęły już rozsyłanie wezwań
na ćwiczenia wojskowe rezerwistom, za
liczonym do trzeciego turnusu ćwiczą
cych. Ćwiczenia te rozpoczynają się w
dniu 15 b. m. Czwarty i ostatni w roku
bieżącym turnus powołany będzie na ćwi
czenia w dniu 15 września.
Zaznaczyć należy, że nieotrzymanie
kart powołania, nie oznacza w żadnym
wypadku , że rezerwista jest w roku bie
żącym zwolniony z ćwiczeń. Ci wszyscy
rezerwiści, których rocznik jest powoła
ny na ćwiczenia, a którzy nie otrzymali
czy nie otrzymają kart powołania,
powinni sami zwrócić się do P.K.U. ce
lem przekonania się, czy nie figurują w
wojskowych listach powołanych.
Niestawienie się na ćwiczenia będzie
surowo karane.
(i)

Krwawa masakra
przy ul.

W ostatnim (54) numerze dziennika
ustaw ukazało się rozporządzenie.mini
stra pracy i opieki społecznej o rejestra
cji i udzielaniu świadczeń bezrobotnym
pracownikom umysłowym.
Rozporzą
dzenie to, które równocześnie anuluje
wszystkie
obowiązujące
dotychczas
przepisy, posiada wielką wage dla ogó
łu pracowników umysłowych, którzy w
wypadku braku pracy częstokroć nie

wiedzą, w jaki sposób starać sie o zasi
łek.
Rozporządzenie przewiduje, że pra
cownik umysłowy, który utracił praco,
ma obowiązek zameldować o tem kasie
chorych
tego miasta, na terenie którego zamiesz
kuje w ciągu 6 miesięcy. Po tvm termi
nie kasa chorych nic przyjmie od niego
żrdnego zgłoszenia, chyba, że zdoła on
udowodnić, iż z powodu bardzo waż-

Wybory w Rudzie i Tuszynie.
Akcja przedwyborcza w pełnym toku.
Jak już donosiliśmy - rada miejska
Rudy Pabjanlcklej postanowiła samo
rzutnie rozwiązać się. »»
V •* *
Na tej podstawie rozpisane już zo
stały wybory z otwarciem okresu przed
wyborczego w dniu 9 sierpnia r. b. z
ustaleniem daty wyborów (głosowania)
na 14 września r. b. Władze starościń
skie zwracają się w związku z powyższem do prezesa sądu o zamianowanie
komisarza wyborczego dla Rudy Pa
bianickie].
Ponieważ rozpisanie wyborów, było
w Rudzie Pabjanlcklej przewidywane
już od paru tygodni czynione są tam

wstępne przygotowania do przeprowa
dzenia gorączkowej agitacji na rzecz
kandydatów do przyszłej rady miej
skiej w Rudzic.
Dowiadujemy się również, ż e zarżą
dzenle I ustalenie terminu wyborów w
Tuszynie nastąpi jeszcze w ciągu bie
żącego tygodnia.
Pozatem w ciągu najbliższych dwu
— trzech miesięcy odbędą się wybory
do wszystkich r a d gminnych woje
wództwa łódzkiego, których termin ka
dencji upływa w ciągu roku bieżącego,
a które jeszcze w r . b. wyborów nie
przeprowadziły, (a).

.jSwięto Legjonów" w Łodzi.

Obywatelskiej.

Wczoraj w południe policja została
zaalarmowana krwawą masakrą-przed
domem przy ulicy Obywatelskiej 44.
Powracając o tej porze z jakiejś re
stauracji trzej przyjaciele 28-letni Wac
ław Koczej (Obywatelska 7)/24-letni Sta
nisławi Skoneczny (Obywatelska 41) i
20-letni Antoni Wawrzynjąk (Obywatel
ska 41) po pijanemu posprzeczali' się ze
sobą na ulicy, i,' gdy szybko W c z e r p a l i
słowne argumenty, sięgnęli po noże.
Rozpoczęła się krwawa walka,'któ
rej rezultaty okazały, się'tragiczne dla
.wszystkich jej uczestników.
Wszyscy trzej młodzieńcy doznali
ciężkich uszkodzeń cielesnych. Koczeja,
którego stan budzi najpoważniejsze oba
wy, pogotowie przewiozło do szpitala.
_ _ _ _ _
(d),

Arcydzieło filmowe
o miłości zmysłowej i idealnej

Wzruszający dramat kobiety
ogarniętej płomieniem wszech
potężnej miłości, opanowanej
zmysłami, przechodzącej cier
nistą drogę niewolnicy życia
Role główne
odtwarzają

OLGA CZECHOWA
ANGELO FERRARI,
ALETI BONDYREFF
Najbliższy film

urny

;

1

Dąfżuru aptek.
DrU w nocy dyżurują apteki: N Epsztcina,
Piotrkowska 225; M. Bartoszewskiego, Piotrków,
ska 9 5 ; M Rozenbluma, Cegielniana 12; Gorfcinn
Wschodnia 5 4 ; J . Koprowskiego. Nowomiejska
Nr. 15.

zasiłku.

nych przyczyn nie mógł zameldować s>
wcześniej.
Prawo pracownika do otrzymania z
siłków rozpoczyna sie
od dnia utraty zajęcia,
o ile zameldował się on w ciągu miesią
ca od chwili utraty .pracy. W przeciw
nym razie rozpoczyna się dopiero od
pierwszego dnia tego miesiąca kalenda
rzowego, w którym złożył meldunek ,o
utracie posady.
•
Zgłaszając się do kasy chor/•JK, ce
lem zameldowania o utracie pracy, pra
cownik umysłowy powinien przynieść z
sobą
dowód tożsamości, kartę ubezpieczenio
wą (jeśli ją posiada) świadectwa pracy 1
świadectwo wykształcenia.
To ostatnie potrzebne jest w tvm celu,
by instytucja ubezpieczeniowa mogła ewentualnie znaleźć jakąkolwiek pracę
dla ubezpieczonego. O ile pracownik nić
posiada karty ubezpieczeniowej, powi
nien złożyć, wyczerpujące wyjaśnienie,
dlaczego jej nie posiada — czy ja zgubił,
czy też wogóle jej nie otrzymał.
Zaznaczyć należy, że pracownicy umyslowi, zgłaszając utratę zajęcia, skar
żą się często, że pracodawcy nie ch.:ą
wydać im świadectwa o odbytei pracy.
Rozporządzenie wyraźnie określa, ze
pracodawca w żadnym wypadku nie
może uchylić się od wydania takiego za
świadczenia, wobec czego pracownik
powinien bezwzględnie sie go domagać.
O ile pracownik umysłowy ma rodzi
nę na swojem utrzymaniu, powinien or
celem otrzymania wyższego zasiłku (k:
walerowie 40 p r o c , żonaci 60 proc. pr
sji) dołączyć
zaświadcenie o stanie.rodzinnym,
wystawione przez-administracje donn
w którym zamieązkuie.
Po sprawdzeniu wszystkich .iego do
kumentów, I.'pp przyznaniu»'jnijh'"prawa
do zasiłków, pracownik umysłowy o
trzymywać będzie jakiekolwiek zajęcie
nawet czasowe, powinien o,tem natyc'
miast zameldować. W razie gdv nic za
melduje o tem, a kasa chorych przekona
się, że bezrobotny ina jakikolwiek zaro
bek, nawet, jak już zaznaczyliśmy, nie
stały,
wypłata świadczeń będzie natychmiast
przerwana.
O ile pracownik otrzyma w między
czasie posadę poza miejscem dotvchczal
sowego zamieszkania.- ma on prawo
zwrócić się do kasy chorych ź prośbą b
udzielenie mu
zasiłku na podróż,
dołączając przy tem zaświadczenie no
wego pracodawcy o przyjęciu sro do pra
cyTak w ogólnych zarysach brzmi no
we zarządzenie. Najważniejszem jego
postanowieniem, na które wszyscy pra
cownicy umysłowi powinni zwrócić
baczną uwagę, jest obowiązek natych
miastowego zgołszenia sie do kasy cho
rych po utracie pracy, jeśli sie chce otrzymać zasiłki od pierwszego dnia utra
ty posady.
(i).

W ubiegłą niedzielę odbyło sie w Łodzi „Święto Legionów". Ilustracia nasza
przedstawia delegację legionistów u g r o b u Nieznanego Żołnierza.

Uznanie p. Prezydenta Rzplitej
dla organizatorów tegorocznego święta
P. W. i W. F. w Spale.

W dniu wczorajszym dowódca okrę
gu korpusu Nr IV, gen. Małachowski,
otrzymał pismo z kancelarii wojskowej
Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie
wychowania fizycznego w okręgu łódz
kim Pismo to brzmi, jak następuje:
„Wielmożny Pan Generał
Stanisław Małachowski
Dowódca Okr. Korpusu Nr. IV w Łodzi.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, prof.
Ignacy Mościcki, polecił mi wyrazić po
dziękowanie Panu Generałowi oraz wszy
stkim tym, którzy przyczynili się do zor
ganizowania tegorocznego święta P.W.
i W-F- W Spale. Pan Prezydent z szczcgólnem uznaniem podkreśla, że powyż
sze święto wykazało wielki rozwój przy
sposobienia wojskowego i wychowania
fizycznego na terenie okręgu korpusu
Łódź oraz tężyznę wojskowa, fizyczną i
moralną jednostek P.W. i W.F.. biorą
cych w niem udział, a.zwłaszcza związ
ku strzeleckiego, hufców szkolnych i ka-.
waleni P.W.
Szef gabinetu wojskowego '
(—) Głogowski, pułkownik.
Po otrzymaniu ńo'wy'żs?-egQ nisma,
p. cen:. M n b e l n w ^ d wyda! na^t?pują. cy rozkaz:

..EXPRESS WIECZORNY'

„Z dumą i radością mogę oświadczyć,
że cale P.W. i W.F. terenu O.K. IV spot
kał wielki zaszczyt, bo sam Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej, Głowa i Majestat
Państwa, Najwyższy Zwierzchnik Siły
Zbrojnej, raczył'wyrazić podziękowanie
i podkreślić, że tegoroczne okręgowe
święto P.W. i W.F. w Spale wykazało
wielki rozwój P.W. oraz tężyznę woiskową, fizyczną i moralną jednostek, bio
rących w niem udział. Niechaj to za
szczytne wyróżnienie Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej doda jeszcze więcej
bodźca do dalszej owocnej pracy na polu
przysposobienia wojskowego i wycho
wania fizycznego.
Jaknajwiększy rozwój P.W. i W.F.
jaknausilnieisza praca wszystkich do
wódców i ćwiczących w jednostkach P .
W. — to nasza dewiza.
Jestem przekonany, że spełnimy chlu
bnie nasze zadanie dla dobra i chwaty
'Oiczyzny i w nastennem święcie P.W. 1
W, F- bodziemy mieli zaszczyt przedsta
wić swój 'roczny dorobek Panu Prezy
dentowi Rzeczypospolitej na znacznie
wyższym noziomic".
D r w ó d c P ' - Kcpv,»qi Nr. IV
(• .) M(('<ich"\vsld. gen. brygady

Znów pożar
w domu przy ul. Piotrkowskiej 109.
Wczoraj w godzinach porannych
znów wybuchł pożar na posesji przy uli
cy Piotrkowskiej W). Zapaliły się zgli
szcza po zniszczonym oneedai składzie
odpadków Dawida Kona.
Zaalarmowano straż ogniowa, która
ogień stłumiła w zarodku. Nie wyrzą
dził on tvm razem żadnych szkód. Przy
czyny pożaru w składzie Kona w dal
szym ciągu jeszcze nie ustalono.
Władze nic ukończyły dotychczas
\yszczctcgo w tej sprawie dochodzenia.
Lekarz-dentysta

G O n t h e

powrócił.
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PEŁNA TABELA WYGRANYCH
MUZYKA

/ZTUKA

TEATR MIEJSKI. — Trupa Wileńska
Dzia w piątek „Peryferie".
Jutro, w sobotę, trzy przedstawienia:
o godz. 12 w południc po cenacls od 50 gr.
1o 2 zł „Dzień i Noc":
o godz. 4 po poł po cenach popularnych
,,Piewca swej niedoli' ;
o godz. 8.45 wiecz. „Kidusz Haszem'*.
W prżbach „Golem" Lewika, w reżyscrji i
inscenizacji Dawida Hermana.

l-go dnia ciągnienia IV klasy 21 loterii państwowej.

634 864 82275 328 432 675 787 834 912 93020

STAWKI .
W pierwszym dniu ciągnienie 4-ej
266 372 86 531 653 80
94076
294
Alt828A7S7878979
7 A^U
01218993
020
53 76 378 418 515 70 625 34 740 835 976 99 I 303 15 620 778 831 906 19 28 61 95449'548 634
klasy 20-ej polskiej loterii państwowej,
292 360 403 563 624 31 77 810 46 82 9.56 62 , 54 938 96093 226 71 469 97046 153 80 460 90
glównicjsze wygrane padły na numery 9510952061
122 218 81 313 565 645 744 52 832 929! 519 33 34 805 30 98031 42 124 58 442 677 754
następujące:
78 3057 170 71 255 420 71 543 603 24 27 919 34 953 99016 99 235 54 315 34 409 932
4034 101 326 66 402 5 594 9 9 684 775 98 823 27
80.000 złotych na Nr. 157635
100016 144 63 252 81 329 71 650 775 811 62 72
80 914 £026 30 67 88 26 1 82 301 2 35 78 490
40.000 złotych na Nr. 136642
512 29 4 4 825 50 72 953 6291 9 9 311 28 461 606 903 15 89 99 101009 63 91 93 119 221 53 80 88
10.000 złotych na Nr. 69668
32 716 820 928 7015 51 75 76 94 311 86 95 517 89 320 468 96 741 62 905 102050 85 220 326 486
Po 1.000 złotych na n - r y : 80653 633 778 874 939 8230 59 91 301 7 40 44 719 839 503 42 613 50 724 86 870 953 59 103091 126
TEATR POPULARNY.
87 9043 54 72 214 26 38 415 56 547 58 89 90 819 55 209 56 353 512 19 676 712 37 67 99 813 964
W nadchodzącą sobotę, niedzielę, poniedzia 106039 117775 187581
929 10009 49 50 164 238 328 404 11 681 707 75 104033 102 46 76 267 301 452 535 38 77 95 639
łek i wtorek, rewja „Jcsiczc go raz". Na pro.
Po 800 -złotych na n - r y : 50032 57349 89 822 25 9S0 87 11116 48 75 645 741 908 19 716 56 858 79 90l 18 60 83 105039 46 97 161
gram złotą się niezwykle wesołe skecze, mono
120610 125580 132106 12009 262 308 79 405 28 62 508 54 63 622 7.56 99 248 30.5' 12 26 490 745 81 816 956 106000
logi, piosenki przy gitarze i „szmonccsowe' sce 81419 105609
953 89 13363 38 387 400 59 60 95 566 604 57 85 218 90 343 61 75 99 413 50 521 38 711 604
ny baletowe, inscenizacje i t. p. Reżyserują: Gó 192073
777 88 822 56 14033 9 9 118 46 334 410 74 500 37 107032 271 344 51 454 613 774 96 908 33 85
rowski i Horowicz.
Po 600 złotych na n - r y : 8989 24969 80 S8 784 836 62 15061 248 419 31 43 98 503 674 918 108013 56 129 43 55 99 243 74 430 46 600 807
TEATR REWJI „DOBRY WIECZÓR"
30057 3351 48638 82990 95452 111623 96 711 76 807 16106 56 .58 201 44 303 42 456 547 14 974 109086 113 264 29 76 95 447 5.5 81 571
Dziś po raz C 1 10 przebojowa rewja pióra
114902
115971
122630
145791 64 695 730 64 806 32 996 17189 248 313 35 52 743 50 907 10 94 110022 31 157 250 81 425 630
M. Hcmara, A Własta i K Brzeskiego p t. „Ka_ 157114 176146 195473 196885 202073 405 65 98 799 862 72 953 59 18069 73 97 166 388 45 565 632 92 701 14 819 46 89 908 112126 299
415 25 37 50 91 646 65 79 730 831 71 86 964 327 95 407 90 514 15 99 609 27 41 43 81 854
pitalne Hol Hol"
205681
19006 47 236 88 301 30 480 96 569 82 632 ,59 97.5 113083 114 39 213 402 70 602 30 58 934
Udział bierze cały zespół wraz z nowozaan713
31 805 55 20012 81 274 365 84 623 41 811 114022 56 93 201 19 23 67 392 410 53 81 540
•owanym duetem tanecznym Wicrzyńskich i
Po 500 złotych na n-ry: 1223 2793
2d 27 44 21038 196 337 459 97 98 540 675 746 621 784 805 13 971 115042 257 345 64 66 455 84
:śniarką p. Zielińską.
5513 7154 8513 19778 23377 24256 25118 926-81 22080 120 97 215 331 404 586 620 79 781 91 535 90 681 116440 95 583 6.55 720 823 915
Wszystkie numery bez wyjątku są oklaski
35446 36387 42534 47210 54427 62769 845 914 82 23009 113 61 236 383 420 75 .519 4 0 18 22 26 39 117094 46 185 280 309 49 428 83
wane z entuzjazmem przez publiczność.
503 23 600 6 733 822 34 74 485 11808 11 16 152
Codzieninc dwa przedstawienia: o godz 7,30 79164 80040 87361 87457 91910 93160 83 512 4 4 712, 88 83 863 9 4 4 84 24154 265 330 67 510 61 600 782 934 119228 58 72 559 606 26
474
570
629
741
45
824
906
28
i 9.30, w soboty, niedziele i święta o godznie 104462 104564
105979 110995 114060
25075 109 231 404 560 706 56 952 26082 369 64 749 56 848
5.30, 7.30 i 9.30
119401 120350 123714 124886 127692 418 78 531 659 65 863 906 27626 193 308 465
Przedsprzedaż biletów odbywa się w biurze
120091 180 38.5 499 555 883 121129 83 94 253
139386 142148 147672 68 178 359, 572 700 82 716 42 980 30000 35 547
„Reklama Pokłka'', Piotrkowska Nr 101 od go 135022 138284
514 631 705 67 943 84 122138 94 323 495 548 68
78
434
4
5
49
52
63
5
5
4
97
626
781
929
31282
149482 161033 173241 176194 177840
dziny 11 rano do 4 po poł.
326 461 535 654 66 701 80 83024 139 575 500 41 645 123050 153 371 84 440 E22 53 884 983 124081
192933 198960 201750 205890
Komunikacja tramwajowa zapewniona.
9-1 612 37 60 65 746 830 53 62 929 41 33179 77 273 165 754 903 .
Po 400 zł. na n-ry= 34 1339 3239 78 507 9 689 729 903 34141 52 224 308 437 97
TEATR LETNI „SCALA".
125204 126605 49 90 871 126227 342 697
3960
5287 5963 6649 8913 9190 9835 562 801 35212 17 71 305 62 96 494 618 85 878 699 975 127031 66 101 324 67 479 595 838 950
Prawdziwą atrakcją w Łodzi jest n o w o p o .
wstała rewja w ogrodzie „Scala" przy ul. Ceg el- 10647 12353 15148 16326
16876 17236 928 74 36264 302 14 48 460 539 721 26 91 882 128037 62 230 68 65 468 615 24 30 716 946 129197
ninnej Nr 16, która wstępnym bojem zdobyła 19808 20916 21229 22141 23031 23600 92f> 37195 252 76 484 542 64 633 798 38002 17 90 243 89 490 6(7 52 76 809 43 931 130024 219 454
217 336 7 5 482 88 562 39093 228 523 61 96 717 62 507 761 900 29 73 131148 288 441 617 74 748
sobie całkowite uznanie publiczności, tembar24339 26626 26923 29718 33883 20 886 937. 40006 80 313 80 487 575 638 87 765 984 132080 250 346 636 42 60 927 133246 354
dziej, że dotychczasowe imprezy, które tam urzą 24189
dzano pozostawiały wicie do życzenia
Cieszy, 35827 38167 38264 38815 38934 39059 9f)0 9.36 41075 137 310 58 419 79 505 806 82 926 611 726 31 918 134173 203 76 303 64 449 504
rny się, że nareszcie znaleźli się przedsiębiorcy, 39187 39931 44261 45524 49877 51166 42157 299 575 785 810 28 29 905 43180 420 81 649 780 801 47 941 50 135003 31 240 52 92 317
517 53 625 727 964 44041 50 112 14 38 29.5 551 59 736 47 815 969 136057 116 220 725 31 43
którzy „Scalę" potrafią nadal utrzymać na właś 51293 52007 52823 52926
53948 54748 87
96 422 23 582 715 51 834 47 79 902 6 33 71 59 882 913.137138 296 332.74 406 596 704 77
ciwym poziomie, a publiczność będzie ich darzyć
62855
59470
59664
61302
62414
55932
. 45074 254 923 29 461 545 61 602 33 763 708 79 138288 452 564 6.52 75 159 139018 192 432 43
twojem zaufaniem.
146051 71 88 94 185 209 .57 344 537 45 76 682 555 655 700 864 140030 205 361 635 806 141003
63479 63681
791 963 47145 204 381 93 416 29 63 635 58 8145 280 345 497 543 69 660 756 82 804 12 47
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
t
'65442 66161 66465 68158 71079 72579 , 4,8056
75 172 200 59 96-353 469 508 53 85 66(1 142008 28 161 342 4.5 764 143030 45 123 32 427
76401
74366 74491 74756 75929 76352
708 831 925 4910.5 52 224 38 40 326 401 614 65 514 21 29 665 761 73 75 144 155 917 bO 61 145070
76805 77037 77075 77473 7826! 7S900 .724 .73 78 870 80 88 933
135 375 409 5 2 520 684 825 954 146128 434 504
81245 81329 82613 83793 83883
50070 106 176 77 88 338 400 544 929 510071 76 79,5 893 147037 77 101'11 27 61 98 431 98
79574
RAWOPROUc
148022 39 198 245 75 375 741 951 73 149453
85753 85978 87681 93093 93302 93579 412 41 82 725 32 963 52114 44 65 274 342 77 513 944
656 60 811 84 53189 267 61 326 491 711 32 7890 592 670 716 829 49 71 77 78 89
95576
94357
950
U
95466
93791
PIĄTEK, dnia 8-go sierpnia 1930 r.
93731
54004 46 367 84 676 722 931 77 944 81
150642 785 151062 96 303 25 526 73 660 98
96056 96251 99499 101458 100287 871
55008 39 61 70 141 55 80 231 51 347 62 626 706 836 152636 87 743 54 950 75 153106 61 63 80
Godz. 11.58—12 05: Sygnał czasu z Warsza- 95673
104196
102996 103129 193531
68 909 56035 157 88 93 312 18 37 458 862 76 951! 249 378 98.455 604 41 959 72 154250 519 666 777
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie; 102676
.15—13.15: Muzyka z ptyt gramofonowych, 104622
104630 105016 10803S 110051 57013 198 213 56 419 583 633 744 86 91 877 05! 911 19 52 155069'722 810 56 967 156031 131 90
58026 102. 86 222 86!,405 64 598 608 733 54 67 887' 372 S55 805 •' 926 84 157007 182 85 233 62 398
óramofon i płvty z firmy A. Klingbeil, Łódź, Piotr
111269 112951 113257 113339 981
60071 99-461 534 «6 661 91 818 44 901 30; 990 158052 64 113 42 227 325 77 436 930 86
kowska Nr. lóri; 13.15—13.20: Odczytanie pro 110873
116703
115741 116248 116588
61203 69 343 50 487J 53fi.:51 76 79 627 73 95 739.: .1590ll 60,.481 645 771 968 • .
gramu dziennego i repertuar t e a t r ó w ! .kim 13.20 113651
117933 119199 119942 120479 858 87-95 944 62003 ZÌI'53 69 149 255 326 3ff
—'(> 15: Przerwa IJ& 15—17.10: Muzyka z płyt 117452
-86-, IW 217 451 529 627 161036-411
framofonowych ftrji z Warszawy)! 17.10—17 25: 121281
123912 125123 125892 126083» .509 49 607 10 84 897 922 > 8 63021 27 62 76 79 54 .160070
522.24 644 937 162200 360 163044 45 lOfTTB
110
57
248
32
329
457
\W,
548
632
80
810
56
Comunikat Polskiego Związku Krótkofalowców
129061 129203 130149
155. 88 233 375 544 70 655 72 81 780 838 43 235 301 68 533 80 86 676 782 827 41 976
'.rans z Warsz.); 17.35—18.00: „O małoletności 127097
133770 64086
64344 370 609 '822 40 7? 66007 24 38 79 179 81. 164528 478 507 606 21 87 812 28 16.5226 59 307
zarządzie majątkiem w tym okresie" — opowie 130943 131270 131987 132515
dwokat Stanisław Peśzyóski (tr z Warszawy) • 133809 134197 135825 137129 137945 265 92 345 88 462 99 524 78 617 29 30 94.5 10 533 637 845 927 62 85 166043 Si 67 347
18.00—19.00: Koncert Orkiestry Mandolinistów 140331 142867 143502 144258 144276 67007 61 191 92 202 28 335 53 75 428 59 674, 167004 112 95 483 644 78 854 168013 168 444 512
761 8 3 836-61- 6Z 908 98 68108 218 481 510 31 644 74.846 988 169069 225 365 443 66 744 977
pod dyr A Szczegłowa (tr. z Warsz.). 1) J .
147827 147833 148406 148855 854
170129 261 306 474 97 574 610 79 73163 919
956 95 69077 128 371 633 83 74 84 782 805i
Strauss: Wiedeńska krew — walc. 2) Noc na 147320
171223 336 74 443 653 700 7 172036 79 83 371
Ukrainie — wiązanka mclodji. 3) Uhl: Nie płacz 149167 149947 149971 149978 151170 14 38 999
Mateńko — pieśń
4) Oszmiański: Słowianin — 152754 153088 154224 154S00 154854
70032 73 164 ' 337 56 71144 266 431-39 70' 556 57 707 86 859 61 74 173112 95 511 613 717
Mazur • 5) Lindsay: Aiscba — intermezzo.
) 154864 155891 157657 i57835 158264 72028 68 119 78 223 569 699 790 73079 244 352, 942 84 174116 82 258 85 364 67 479 644 81 822
Romanse cygańskie. 7) Muzyka taneczna.
38 53 600 78 775 82 74047 581 718 21 800 99 61 81 954
158986 160710 161110 161236 163083 405
175037 38 63 87 307 532 54 507 629 764 913
75065
310 33 47 69 444 51 70 752 853 936 76 485: i
Godz. 19 00—19.20: Rozmaitości ; 19.20—19 45
164187 165696 166004 166688 560 648
91 952 77 179 211 79 767 813 36. 79 902; 23 176018 141 59 254 99 392 631 90 708 13 933
Płyty gramofonowe (Ir. z Warszawy); 19.45—20: 163523
177098 2-35 313 449 97. 178092 147 49 234 481
Komunikat Izby Przemysłowo.Handlowej w Ło 166980 167115 168041 168547 1/0606 53 78009 56 214 78 526 58 704 79008 108' 57 220, 790 179.146 91 368 81 466 613 84
dzi, odczytanie programu na dzień następny, ko 171905 172726 173134 173183 176331 506 666 807 89
180124 388 434 574 762 813 19 9.50 57 66
80129 242 395 451 555 662 75 715 3.5 81163 97
munikaty i sygnał czasu z Warszawy; 20 —20.15: 176801 181038 181557 181571 182739
351 98 491 784 844 65 74 82253 55 398 503 8 181163 98 214 560 603 9 82 707 826 182014 21
Prasowy dziennik radjowy (tr z Warsz.); 20.15—
191173
190113
187513
185696
672 704 70 926 61 830.54 194 346 419 43 565 95 51 108 16 253 715 90 900 183066 84 106 29 336
22.00: Koncert symfoniczny z Doliny Szwajcar, 183987
akicj Wykonawcy: Orkiestra Filharm. Warsz. 192348 192787 192943 193475 195112 630 815 96 84049 64 224 541 663 707 901 85050 349 613 60 963 184000 26 164 92 283 437 51 573
1) R. Schuman- Uwertura „Mamfred", 2) Brahms 196574 197245 198527 201109 202765 76 81 135 244 556 760 77 812 61 995 86000 61 660 68 81 718 26 54 82 992 185121 210 31 80 463
Koncert skrzypcowy. 3) P. Mendelsohn—Wart- 203001 203973 205195 205438 •206608 106 79 211 46 403 75 563 702 804 903 87158 61 562 649 74 727 801 909 186171 439 540 628 72
414 77 576 88483 748 855 89056 347 551 662 743 839 941 187076 141 63 448 75 69 188014 2.55
holdy: Symfonia A.moll „Szkocka"; 22.00—22.15:
207375 207707 207918 208230 , 8216
6 6 68
478 588 778 96 918 189013 184 248 511 614 21
Feljetón p i i „W egzotycznej krainie" — wy 206966
90122 211 389 501 823 911 15 91068 282 406 40 73 18 84 988
głosi kpt. Apoloniusz Zarychta (tr. z W a r s z ) ; 208273
1
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;

1
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;
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22.15—22.30: Komunikaty: meteorologiczny, poli
cyjny, sportowy; 22.30—23.30! Koncert z olvt
gramofonowych.
SOBOTA, dnia 9 sierpnia 1930 r.
Godz. 11.58—12.05: Sygnał czasu z Warsza.
wy i' hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie;
12.05—13 16: Muzyka z płyt gramofonowych Gra
mofon i płyty z firmy A Klingbeil, Łódź, Piotr
kowska Nr. 160; 13.15—13.20: Odczytanie programu dziennego i repertuar teatrów i kin. 13.20
—15.50: Przrwa; IS.50—16.15: Odczyt p. t „Woda, o (Sień, czy powietrze'' — wygłosi prof. B o h .
Han Richter (trans z Warszawy); 16.15—16.20:
Wiadomość! Tow. Kooperatystów (tr. z Warsz.);
16 20—17 10: Muzyka z ołyt gramofonowych (tr.
z Warsz j ; 17:10—17.25: Kącik artystyczny L. S.
G. (trans', z Warsz.); 17.35—18.00: Skrzynka pocz
towa — korespondencję bieżącą omówi dr Mar
ian Stępowski (tr z W - w y ) ; 18.00—19.00: P r o .
(•ram dla dzieci: a) 18.00: Transmisja z Krakowa
audycji p. t „Dziwna Przygoda' , Marfi Biliżanki,
b). 19.00: Koncert (tr. z W-wy); 19.00—19 20 Roz
maitości; 19 2(1—19 30: Płyty gramofonowe (tr.
z Warszawy): 19.30—19 45: FeJjeton p. t „Umar.
la świątynia'' _ wygłosi p. Jan Sokolicz-Wroczyńsk! (tr. z W - w y ) ; 19.45—20.00: Komunikat
Izby Przemysłowo.Handlowej w Łodzi, odczyta
nie
na dzień następny, komunikaty i
sygnał czasu z Waszawy; 20.00—20.15: Prasowy
dziennik radiowy (tr. z W - w y ) ; 20 15—21 00:
Koncert w wykonaniu wiedeńskiego duetu gita
rzystów (Otto Srhindlcr i A. Stelzer) tr z W-wv);
?0,15—22.00: Koncert popularny z Doliny Szwaj,
ttrskie] w wykonaniu orkiestry Filharm. Warra.
! solisty 1) Dclibes: Balet indyjski z op. ,Laksie" 2) Solista. 3) Verdi: Marsz z op. „Aida";
J2 00—23 15: Felieton p. t. „Polskie wyprawy spor
towo" (Sztokholm, Helsinki, Ostenda) — wygł.
p. Władysław O^mólski (tr. z W-wv): 22.15—3400
Komunikaty: meteorologiczny, policyjny, sporto
wy oraz muzyka taneczna
1
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DźwMowy Teatr Świetlny

„CASINO"
Dziś nieodwołalnie poraź ostatni

— 1. -

Erotyczny dramat z Dalekiego Wschodu p. t.

U zaułkach Szanghaju"
W rolach głównych:

Anna lay-Wono. Paulina Starkę i Se-Dźin.
— 11. —

Pikantny komedjo-dramat p. t.

„Kołowrotek nnłośca"
W rolach czołowych:

Dorottiy Sebastian, h u Mailowe i John Warren.
Nadprogram A k t u a l n o ś c i k r a j o w e .
Początek seansów o godz. 4.30, 6, 8 i lO-ej—Ceny
miejsc na 1 jeans; ¿1 1, 1.50 i 2, na dalsze zł. 1,2, i 3,

mr %
9

190031 215 392 414 64 517 98 973 191139 45
282 365 470 506 13 44 45 691 700 981 94 192012
174 220 53 606 708 894 915 28 193001 54 9.5 100
294 336 46 425 544 43 47 601 703 854 966 194008
149 94, 538 842 195506 524 33 786 806 67 986
196086 95 264 326 527 848 19704 5 260 90 329
565 624 29 820 991 196248 663 915 199267 83
309 79 736
200036 206 581 660 866 201029 218 42 57 305
'51 520 628 98 78 850 202055 80 179 341 460 96
572 99 719 37 862 986 203072 96 194 224 490
538 696 795 813 66 204059 92 164 214 336 405
661 783 205026 86 485 356 764 83 880 206009 71
399 67R 737 90 964 75 92 207244 323 50 436 848
925 27 36 208370 487 519 24 30 676 818 54 78
976 209008 10 98 121 61 84 99 260 716 72 852

TEATR R EWJI „CHOCHLIK".
Sienkiewicza 40
„Chochlik" warszawski daje codziennie w
miłym ogródku przy ulicy Sienkiewicza Nr. 40
wspaniałą rewję programu Nr. 2 p. t. „Jeszcze
nie wszystko", zapełniającą codziennie do ostat
niego miejsca widownię.
Skecz „Kto jest warjat" w konccrlowem wy
konaniu Kalinowskiego, „Łódzki Dziadek" z do_
! skonałym Szyndlerem, świetna para baletowa
, w dwuch przepięknych tańcach: Żukowska —
Niksarski, charakterystyczne monologi kierown.
Darskiego, Orlińska w nastrojowych piosenkach,
pieśni rosyjskie Morozowej oraz kapitalne pio
senki znakomitego piosenkarza Włodzimierza Boruńskiego, zwanego „łódzkim Lophiem" — oto
perły ostatniego programu tego do-konałego tea
tru, który wstępnym boijem zdobył sobie w n a .
I szem mieście wielki rozgłos.
I_
Codziennie dwa przedstawienia: o godz g-ej
i 10-ej wiecz. Ceny miejsc od 80 gr do 2 zł
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Pabianice.
(Telefonem od naszego koresp.).

65 DELEGATÓW NA ZJAZD.
Na skutek zaproszenia przez kierow
nictwo zjazdu legjonistów w Radomiu,
z Pabjanic na zjazd wyjeżdża 65 delega
tów, w tem caty chór-oraz orkiestra,
które wystąpią n a specjalnej akademji
i okazji zjazdu zorganizowanej. Chór
poprowadzi ob. Stanisław Śliski, nato
miast orkiestrę p . Adolf Morgenstern.
Zaznaczyć należy, że zarówno chór,
Jak i orkiestra dafy się poznać Łodzi na
koncercie, odbytym w gmachu Filhar
monii w miesiącu marcu b. r.
KOMASACJA
SZKÓŁ.
W bieżącym roku szkolnym do gma
chu szkoły powszechnej Nr. 1 dobudo
wano nowe skrzydło, przez co szkoła
otrzymała kilka sal.
Ponieważ w pobliskiem sąsiedztwie
szkoły znajduje się szkoła Nr. 11, "dóra
z powodu małej frekwencji nie posiada
wyżej zorganizowanych klas, postano
wiono szkołę tę włączyć do szkoły Nr. 1,
która' będzie posiadała kilka równole
głych oddziałów.

Tomaszów-Nazowieckl.
(Telefonem od własnego

korespondenta).

UF

Jak uodpornić się przed opalem?

—o—
Jaki* przykrą rzeczą jest zmęczenie i ociężałość spowodowane upałem.
Z POSIEDZENIA RADY
MIEJSKIEJ.
Kilka kropli znakomitej wody kolońskiej "4711" przynosi natychmiastowe
Wczorajsze posiedzenie rady miej
orzeźwienie i przywraca siły. Ciało nasze wymaga, szczególnie pod
skie' obfitowało w nader ciekawe mo
menty. Galerje, zazwyczaj puste, wypeł
czas upału, pielęgnowania i dlatego produkty ["4711" oddają nam nie
nione były publicznością, rekrutującą się
ocenione usługi. Wszystkie wyroby kosmetyczne "4711" cieszą się
przeważnie ze sfer robotniczych.
wszechświatowem powodzeniem, są bowiem pokrewne w charakterze
Na samym wstępie odczytano protokuł poprzedniego posiedzenia. Drugi
z najznakomitszą wodą kolońską "4711".
punkt porządku dziennego „komunikaty",
Prry kupnie należy W i n i e zwracać uwafe. aa prawni* l u t r z e i . •4711*
wyczerpuje p. prezydent Smulski, odczy
orai aa rHebUako-Zlotą Etykietę.
tując decyzję ministerstwa w sprawie po
borów członków magistratu. Okazuje się,
że ministerstwo przyznało członkom ma
gistratu pobory w wysokości, uchwalonej
swego czasu przez radę miejską (bez po
trąceń!) plus 15 proc. dodatek komu
nalny.
Następnie omawiano sprawę przyłą
czenia do miasta majątków państwowych
„Nowy P o r t " i „Tomaszówek". P o dłuż
szej dyskusji sprawę załatwiono pozy
S17
tywnie i przekazano ją na wniosek p. rad
nego Bornszta'na specjalnej komisji. Na
tomiast jednogłośnie postanowiono przy
W \ iwarzane całkowicie w kraju przez generalnego zastępcę firmy ?.. Boelmer i S-ka, Dziedzice.
stąpić do związku międzykomunalnego
dla zakładów opieki społecznej w woje
wództwie łódzkiem.
Żywsze zainteresowanie wywołał
Zduńska Wola.
punkt 6-ty porządku dziennego, dotyczą
(Telefonem od naszego koresp.).
cy robotników sezonowych, zatrudnio
—o—nych przy robotach publicznych, a doma
gających się przedłużenia tygodnia robo
PTitŻt) WYBOREM
BURMISTRZA.
czego do 5 dni, przyczem wynagrodze
Za kilka dni ma się dobyć posiedzenie
nie za 4 dni miało być uiszczone gotów
Rok rocznie, celem ożywienia ruchu prywatne, albowiem WŁAŚCICIELE ich rów nowowybranej rady miejskiej, które wy
ką, zaś piąty dzień węglem — po ukoń budowlanego, oraz częściowego bodaj r.icż włożyli w budowę duże kapitały,
wołuje wielkie zainteresowanie, gdyż ra
czeniu sezonu robót publicznych. W re złagodzenia głodu mieszkaniowego, r z ą d ' o d których muszą płacić odsetki.
da ma dokonać wyboru nowego burmi
zultacie ożywionej dyskusji. przyjęto przenacza bardzo duże kwoty do podzia
W związku z powyższem. minister strza.
wniosek p. radn. Bednarskiego, według łu komitetom rozbudowy mfast. Podob stwo poleciło Bankowi Gospodarstwa
Dotychczasowy burmistrz, p. Sza
którego roboty mają trwać 6 dni w ty nie i w roku bieżącym władze centralne Krajowego, by magistratowi wypłacił ja
niawski, po wielu latach urzędowania
godniu: z pieniężnem wynagrodzeniem podzieliły między poszczególnemi mia ko pożyczkę na wykończenie miejskich
oświadczył, że mandatu kategorycznie
za 5 dni, a za szósty dzień węgiel na zi stami bardzo poważne kwoty. Na Łódź domów tylko 2.350.000 złotych, pozosta
nie przyjmie, nawet choćby go rada je
mę. Tyle rada miejska.
ły zaś miljon złotych, wraz z resztą pie dnogłośnie wybrała.
przypadła suma 6.700.000 zlotvch.
Głos decydujący w tej sprawie ma
Na jednem z posiedzeń komitetu roz niędzy — p r y w a t n y m przedsiębiorcom
Aby wyrazić zaufanie dla dotychcza
jednak województwo.
budowy, magistrat wysunął wniosek, budowlanym.
sowej pracy p. Szaniawskiego, frakcje
Z kolei odczytano podanie komitetu by większą część przyznanei kwoty,
Jak się dowiadujemy, magistrat w y  radzieckie postanowiły na pierwszem po
rodzicielskiego gimnazium miejskiego w przyznać miastu, celem wykończenia po syła w powyższej sprawie sweeo delc siedzeniu wybrać go na burmistrza, a
sprawie przydzielenia przez zarząd mia zostałych dwunastu domów na Polesiu gata do ministerstwa skarbu, który pro gdy wybrany burmistrz zrezygnuje z
sta placu pod budowę szkoły. Sprawę Konstantynowskiem.
Przedstawiciele sić będzie o cofnięcie zarządzenia, a to mandatu, dokonać wyboru nowego bur
przekazano komisji budowlanej.
przedsiębiorstw prywatnych zaprotesto 'i tego tytułu, że miasto praśnie w mar mistrza.
Sprawę aresztu miejskiego załatwio wali przeciwko temu, wysuwając odpo cu przyszłego roku wykończyć na Pole
Wśród kandydatów na to stanowisko
no w ten sposób, że odsiadywać w nim wiednio umotywowane powody. W pier siu jeszcze 600 mieszkań.
wymienia się prof. Gacklcgo z Łodzi,
(k).
będą tylko osoby, karane za przestęp wszym rzędzie zwrócili oni uwagę, że
p. Gryszla, b. burmistrza Konstantyno
stwa administracyjne lub wykroczenia sa rie tylko domy miejskie nie sa wykoń
wa, p. Michalskiego, właściciela nieru
nitarne, zaś przestępcy kryminalni mają czone z braku kredytów, gdyż również
chomości w Zduńskiej Woli i p. Kozłow
być odstawiani do więzienia w Piotrko bardzo duża ilość. p r y w a t n v c h . czesku POTANIENIE KREDYTU NA RYNKU skiego, garbarza.
PIENIĘŻNYM.
wie.
wyprowadzonych pod dach. nie może
Najwięcei szans posiada p. Kozłow
Pod koniec posiedzenia zatwierdzono być wykończona z braku odpowiednich
Obniżenie przez Bank Polski stopy ski.
projekt urządzenia stacji autobusowej funduszów. Wobec powyższego przed dyskontowej z 7 na 6 2% przyczyniło
dla komunikacji międzymiastowej. W e  siębiorcy prywatni zaproponowali, t y się w znacznej mierze do ogólnego po
dług przyjętego projektu stacja autobu całą kwotę 6.700.000 złotych oodz'elic tanienia kredytu krótkoterminowego i
sów znaidować się ma przy ulicy P a ł a  proporcjonalnie stosownie do potrzeb.
obniżenia stopy od wkładów w bankach
cowej, n a placu miejskim, obecnie w y 
o V-2% względnie \ % zależnie od termi
Magistrat
postanowił
jednak
przy
dzierżawionym. Termin dzierżawy koń
•flźsporf i i m p o r t
znać 3.560.000 złotych na wykończenie nu wypowiedzenia. Natomiast P.K.O. i
czy się w 1935 roku.
komunalne kasy oszczędności zatrzyma
kolonji
na
Polesiu
Konstantynowskiem.
Na teni posiedzenie zamknięto.
Przedsiębiorcy wnieśli wobec tego za ły dotychczasowe stawki procentowe
ziilatwia we Wiedniu wszystkie
sprawy zlecone.
żalenie do ministerstwa skarbu. Odpo wkładów oszczędnościowych.
X kansutatu
n i e r n i e e f t t e g o wiedź nadeszła w dniu wczorajszym.
Obniżenie stopy od. wkładów w ban
Konsulat niemiecki zawiadamia, że W odpowiedzi tej ministerstwo nrzycny kach okazało się konieczne, gdvź InstyWIEK. IX.
Telefon: A-25-600.
biuro, jak również wydział paszportowy, liło się do w y w o d ó w prywatnych przed- ' tucje te napotykają na poważne trudnoKinderspitalgaste 1
będą w poniedziałek, dnia 11 b. m. dla siębiorców budowlanych, uważając, ze ści przy odpowiedniem icli zużytkowapubliczności zamknięte z powodu obcho w niemniejszym stopniu, niż domy x\w.\- niu w operacjach kredytowych, które od
skie, powinny być wykończone domy kilku miesięcy zmniejszają sie.
du konstyrtxj' Rzeszy niemieckiej.

ml Cologne
i ? a c i efe

Magistralowi odebrano 1 milion zł.
Suma t a była przeznaczona na wykoń
czenie domów na Polesiu.

1

tf. (BeltfkatoirsM
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Łódź,
S sierpnia 1930

KURJER HANDLOWY

Nowe prawo o starych spółkach.
Zgodnie z ustawą, w roku bieżącym
upływa termin dostosowania statutów
spółek akcyjnych, powstałych przed 1
stycznia 1929 do przepisów nowego pol
skiego prawa akcyjnego. Niedawno na
tle pogłosek o rzekomym
zamiarze
przedłużenia tego okresu — wypowia
daliśmy się za jego ścisłem
utrzyma
niem.
Obecnie wydaje sic, że zamiar prze
dłużenia u czynników miarodajnych już
nic istnieje.
Z uznaniem konstatujemy, że czyn
niki te w sposób umiejętny 1 dobrze do
brany starają się wpłynąć na spółki w
kierunku zachowania terminu. Czyta
liśmy w tych dniach, że Bank Polski za
mierzą zastosować reskrypcie kredyto
we względem spółek, które nie dosto
sują swego statutu. Środek ten okaże
się z pewnością znacznie praktyczniejS7.y, aniżeli zagrożenie. przymusowej
likwidacji przewidzianej w rozporzą
dzeniu Prezydenta. Z uznaniem stwier
dzić trzeba także, iż miarodajne organ 1
zaejc gospodarcze podjęły kroki w kie
runku zachęcenia spółek do reformy
statutu.

rządu z głosem doradczym i z prawem
do wynagrodzenia.
W ten sposób aczkolwiek
ustawa
gwarantuje mniejszości udział raczej w
kontroli aniżeli w organach wykonaw
czych, niemniej' stalą kontrola męża
zaufania mniejszości zmusi niejedno
krotnie większość do uzgodnienia stano
wiska.
Do tej samej grupy przepisów zali
czamy także przepisy, warujące każ
demu akcjonariuszowi prawo skargi są
dowej na sprzeczną z dobrem! obycza
jami kupieckicmi
uchwałę
walnego
zgromadzenia, godzącą w interesy spół
kl lub mającą na celu pokrzywdzenie
akcjonariusza, a także (z zachowaniem
pewnych warunków) prawo każdego
akcjonariusza do skargi sądowej na uchwałę sprzeczna z prawem lub sta
tutem.
q
Gwarancja udzielona mniejszości i
poszczególnemu akcjonariuszowi stanie
się niewątpliwie czynnikiem zachęcającem mniejszego kapitalistę do Intereso
wania się papierami dywidendowemu a
dziedzina ta leży wszak u nas zupełirc
odłogiem.
Wśród inowacji ustawowych, które
Uważamy, że wprowadzenie nowych
przepisów do spółek istniejących okaże
się bardzo pożądane.

Wśród przepisów rozporządzenia z
roku 1928 najmocniejszemi w zastoso
waniu do istniejących spółek powinny
się okazać postanowienia o prawach dla
mniejszości akcjonarjuszy oraz akcjo
nariusza pojedynczego a także o.nad
zorze.
Z kategorii pierwszej wymienimy
te, które posiadają gospodarczo najvwiększą w a g ę :
1) prawo akcjonarjuszy reprezentu
jących przynajmniej jedna P>atą kapi
tału do żądaiłla, aby obok komisji re
wizyjnej była ustanowiona rada nad
zorcza, lub obok rady nadzorczej —
komisja rewizyjna.
2) prawo akcjonariuszy reprezentu
jących jedną pląta kapitału do'żądania
przeprowadzenia wyboru rady grupa
mi, przyczem akcjonariusze
reprezen
tujący na zebraniu taką część akcji, ja
ka wypada z. podziału ilości ogólnej licz
by akcji reprezentowanych przez ilość
członków, mogą
utworzyć własną
grupę.
3) prawo akcjonarjuszy reprezentu
jących piąta, część całkowitego repre
zentowanego na zebraniu kapitału do
wyboru 1 członka komisji rewizyjnej.
Przepisy te są tern donioślejsze, sko
ro zważymy, że grupa akcjonarjuszów
wybierająca członka rady
nadzorczej
ma prawo delegować wybranego człon
ka do stałego indywidualnego wykony
wania czynności nadzorczych nawet z
prawem udziału w posiedzeniach za

się przydadzą starym spółkom, na uwa
gę zasługuje przepis, iż każda spółka
winna corocznie poddać bilans, rachu
nek zysków i strat tudzież sprawozda
nie sporządzone przez zarząd badaniu
przez biegłych rewidentów,
zarówno
pod względem zgodności z książkami
jak 1 faktycznym stanem majątku i in
teresów spółki; biegłych do rewizji wy
znaczą sąd rejestrowy. O ile przyto
czone tutaj wyżej przepisy mają na ce
lu ochronę akcjonariusza, o tyle przepis
ten ma na celu ochronę osób trzecich,
zwłaszcza wierzycieli. Tyczy to zwłasz
cza tych spółek, których akcje są skon
centrowane w nielicznych rękach, a o
których stanie — starannie chronionym
w ufryzowanych bilansach — opinja
publiczna i zainteresowani wierzyciele
dowiadują się częstokroć dopiero w na
der drastycznych okolicznościach. P o 
nieważ jednak wejście w życic tego na
der pożytecznego przepisu
uwarunko
wane jest wydaniem specjalnego rozpo
rządzenia ministrów przemysłu i han
dlu i sprawiedliwości — wypada do
magać się, aby rozporządzenie takie w
najbliższym czasie się ukazało.
Dr. A. Z.

Upadłości i nadzory.
Ponieważ bilans firmy w dalszym
ciągu wykazał dochody jej, w stycz
niu r. b. sąd przedłużył poraź drugi od
toczenie wypłat.
Wreszcie na ostatniej sesji wydzia
łu handlowego sądu okręgowego w Ło
dzi postępowanie zapobiegawcze w
sprawie odroczenia wypłat umorzono.
•

j Ani grosza kredytu
bez zaslągr.ięcia

informacji

w

"lurze

Biuro Informacyjne Banków i Organi
zacji Gospodarczych w Łodzi.
Wólcrańska 17, tel. 129-30.

W czerwcu r. ub. Wpłynęło podanie
do wydziału handlowego sądu okręgo
wego w Łodzi firmy „Grossbart i Heyman --- S-cy" z siedzibą przy ul. Cegieł
niancj nr. 7 o udzielenie odroczenia w y 
płat. Firma ta została.założona w roku
1910, właścicielami tej spółki byli Abram Grossbard i Markus Heyman. P r o
wadzili oni wykończalnię i farbiarnię
we własnym gmachu.
Chcąc utrzymać przedsiębiorstwo na
wysokim poziomie, firma
poczyniła
dość znaczne inwestycje w 1928 r. Na
tomiast ogólny kryzys nie pozostał bez
poważnego wpływu i na przedsiębior
stwo „Grossbart i Heyman S-cy'".
Sąd po wysłuchaniu stron udzieli!
firmie „Grossbart i Heyman S-cy" od
roczenia wypłat na iirzeciąg trzech
miesięcy, t. j . do dnia 9 lipca r. b.
P o upływie trzech miesięcy nadzo
ru sąd przedłużył firmie odroczenie w y
płat na dalsze trzy miesiące, t. j . do paź
dziernika r. ub.

Na tejże ' sesji rozpatrywana była
sprawa podniesienia upadłości firmy Fe
liks Kronhcim, prowadzący handel skór
przy ul. Nowomiejskicj 2.
Dnia 1 lipca r. b. została ogłoszona
upadłość Kronheimowi na zasadzie za
protestowanych weksli z tegoż w y s t a 
wienia, przyczem chwilę upadłości ozna
czono na dzień .14 czerwca r. b, tym
czasowo. Sędzią komisarzem zamiano
wano sędziego handlowego Feliksa
Goldsztaina, kuratorem zaś adwokata
Alfreda Eckcrsdorfa.
Upadłego oddano pod dozór policji.
Sąd na poprzedniej sesji, z w a ż y w 
szy, że żądanie wierzycieli było zgło
szone wskutek ich błędu, gdyż wierzy
telności, które posłużyły za podstawę
żądania, w chwili ogłoszenia wyroku
straciły swą wartość i były bądź zaspo
kojonc, bądź też odnowione oraz ponie
waż na zebraniu wierzycieli, zwłasz
cza w celu wyboru syndyka nikt z wie
rzycieli nic stawił się. postanowił po
stępowanie w sprawie umorzyć.

Dziś p o r a ź o s t a t n i !
Początek seansów w dnie powszednie o godzinie 6.30 po
poł., w soboty, niedziele i święta o godzinie 4-ej po poł.,
ostatni o godzinie 10.15 wiscz,

NOTOWANIA

BAWEŁNY,
LWerpool, 6 sierpnia
Bawełna ameryk ińska — zamkniecie: e t y .
ezeń 6.90, luty 6.92, marzec 6 96, kwiecień 7 00,
maj 7.05, czerwiec 7.07, lipiec 7.11, sierpień 692,
wrzesień 6,87, październik 6 83. Loco 7 29
Aleksandria. 6 sierpnia.
Bawełna egipska - zamknięcie Sakellaridis:
styczeń 22.89. marzec 23.34, maj 23.79. listopad
22.69 Ashmouni: luty 15 40, kwiecień 15.77, czer
wiec 16.16. październik 14.74, grudzień 15.02.
Nowy Jork, 6 sierpnia
Bawełna amerykańska — zamknięcie: s t y .
czeń 13.24. sierpień 12.74. wrzesień 12.86, paźdizrnik 13.02. listopad 13 10, grudzień 13 18. Loco
12.95. Kontrakty p o ł u d n i o w : styczeń 13.04, l u .
ty 13.12, marzec 13,21, kwiecień 13.27, czerwiec
13.35, październik 12.7S, listopad 12,87. grudzień
PC7

Nowy Orleans, 6 sierpnia.
B::-.vcłna amerykańska — zamkn ęcie: »lv.
czeń 13,07, marzec 13 22, maj 13.3'/, październik
12 80, grudzień 12.99. Loco 12 60.
:

Przepiękna farsa, tryskająca humorem i werwą, zmusza do śmiechu
bardziej ponurego widza aż do łez p. t.

W rolach głównych: niezrównana para wspaniały*, h aktorów

naj

SLIM I ARTHUR,
najwięksi komicy Ameryki.

1L0ST8.REPDBL1KA
Łódź,
8 sierpnia 1930

Wyjaśnienie
w sprawie urzędów

egzekucyjnych

W „Republice" z dn. 7.8.1930 r. Nr. 214
ukazała się no'-;'ka pod tytułem „Urzę
dy egzekucyjne przejmą agendy ściąga
nia podatków od urzędów skarbowych",
że czynności związane z egzekwowa
niem podatków bezpośrednich przecho
dzą do specjalnie zorganizowanych urzę
clów rachuby i egzekucji.
Notatka powyższa, według informacyi, udzirlon-'"-'' r ^ e z naczelnika w y dziłu izby skarbowej p. Sidorskiego nic
jest ścisł". ponieważ ( . " z i a ł y egzeku
cyjne pozostają nadal przy poszczegól
nych urzędach skarbowych podat. i opł.
skarb, a jedynie tylko prowadzenie
ksiąg bierczych i głównych przeniesio
ne bidzie z dniem 16.8 b r. z lokali urzę
dów sku.bowych do lokali miciscowych
Kas skarbowych — a to w tvm celu, aby
płatnicy mogli na trneiscu w kasach w y 
pełniać deklaracje płatnicze.
Niewątpliwie będzie to wielkiem udo
yodnieniem dla płatników.

Giełda pieniężna.
Na wczorajszem zebraniu giełdy walutowo-dewizowei zapotrzebowanie na
dewizy było małe przy tendencji dla nie
których dewiz mocniejsze. Wypłata te
legraficzna na New York — 8.911. Kurs
dolara gotówkowego oficjalnie nie no
towano. Kursy dewiz notowano: Bruk
sela — 124.72, Londyn — 43.4014, New
York — 8.90, P a r y ż — 35.05. Praga —
26.42, Stockholm — 239.79. Zurych —
173.29, Medjolan — 46.69: w obrotach
międzybankowych dewizy na Berlin —
212.93; w obrotach prywatnych dolarem
gotówkowym obracano po kursie 8.889,
rubel złoty — 4.61 Vl-, rubel srebrny —
1.70, bilon — 0.70, czerwoniec — 8.80.
AKCJE: Na rynku akcyjnym obroty
były naogół minimalne. Pomimo osła
bienia kursów akcyj grupy belgijskiej
tendencja była naogół mocnieisza. Noto
wano: Bank Polski — 165. Elektrownia
Dąbrowiecka — 58, Modrzeiów — 9, Ostrowieckie — 58—57 /2—58 /i'. P a r o w o 
zy — 20, Starachowice — 16. Ponadto
dokonano szeregu drobnych tranzakcyj:
Węglem po 44, Lilpopem po 26 i Pocis
kiem po 2.50.
1

J

PAPIERY P R O C E N T O W E : Wobec
większego zaofiarowania i braku odbiór
ców obroty pożyczką inwestycyjną i dolarówką — minimalne. Notowano: 5%
poż. konwersyjna — 55'/i, \0% ooż. ko
lejowa — lQ3Vs, listy zastawne i obliga
cje banków państwowych — bez zmia
ny. W dziale prywatnych papierów lo
kacyjnych listy prowincjonalne były ino
cniejsze, natomiast miejskie słabsze. Naj
więcei obrotów dokonano 8% listami m.
W a r s z a w y . Głównie interesowano się
8% 1. m. Częstochowy, tendencja dla
których była mocniejsza.
Notowano:
4Vz% listy ziemskie — 56. 5% listy'm.
W a r s z a w y — 6 0 ^ — 6 0 . 8% listy m.
W a r s z a w y — 76%—76'4. 8% listy m.
Częstochowy — 67%—60. 8% listy m.
Kalisza — 67.25 (tranzakcja anulowana).
Drobne tranzakejc nienotowane: poż. do
larowa premiowa — 63.25. 4V«% listv tri.
W a r s z a w y — 54VŁ, 8% listv m. Ł o d z i 71.25, 10% listy m. Siedlec — 81.75,

Giełda zbożowa
Na wczorajszem zebraniu giełdy zbo
żowo-towarowej w Warszawie obroty
były średnie przy tendencji niejednoli
tej. Tendencja dla żyta i otrębów żyt
nich była mocniejsza, dla jęczmienia i
mąki pszennej — słabsza. Notowano za
100 kg. parytet wagon W a r s z a w a : żyto
— 18.75—19.25, pszenica stara — 37—39,
pszenica nowa — 32—34. owies jedno
lity — 22—23, jęczmień na kaszę—22—
23, jęczmień browarny — 25—27, mąka
pszenna luksusowa — 78—83. mąka
pszenna 4/0 — 68—73, mąka żytnia pg.
typu przepisowego — 34—36. otręby
pszenne szale — 15—16, otrebv pszen
ne średnie — 13—14, otrzęby żytnie —
10Vć—11, groch Victoria nowv — 55 —
60. Stare żyto poniżej notowań.

8. Vllj
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Rozbudowa Torunia

Doktór

P. Klinger

Dr. m e d

M o n i u s z k i 11,
telefon 63-23.
Choroby skórne
i weneryczne cle ktroterapia.
Przyjmuje od 8—10
od 5 — 8 wiecz.
w niedz. od 10—12

choroby weneryczne, skórne t w losów
ANDRZEJA 3. TEL. 133-3«.
Leczenie lampa kwarcowa, analizy
krwi i wydzielin. Przyjmuje codziennie
od 9 — 11 i od 6—8 w. w nie dzielci
Swieta od 10 do 12. Oddzielna pocze
kalnia dla pan.
Od 1—2 w Lecznicy (Piotrkowska 62)

9

'

lekarz - dentysta

LECZNICA

wszelklt
szybciej

najlepsza
orlironn
od
robactwa

8.

LLKARZY SPECJALISTÓW
1 GABINET DENTYSTYCZNY
PRZY GÓRNYM RYNKU

niszczy
owady

P i o t r K o w s K a 2 9 4 , t e l . 122-89
(przy przystanku tramw. pabianickich)
Czynna od 10-ej rano d o 7-ej wiecz.
w niedziele i święta d o 2-ej po pol.
Wszystkie specjalności 1 dcntystyka.
Kąpiele świetlne, lampa kwarcowa,
clektryzacia. Roentgen,
szczepienia,
analizy (moczu, kalu, krwi. plwocm.
wydzielin itd.). Operacje, opatrunki.
Wizyty na miasto.

u iółtej
z czarną

Celem udogodnienia komunikacji między centrum Torunia, a znacznie oddalonem
Jakóbskiem Przedmieściu, podjęto p r a c e niwelacyjne nad usunięciem góry,
utrudniającej swobodną komunikację. Ilustracja nasza przedstawia właśnie te pra
ce, przy których znalazło zatrudnienie kilkuset bezrobotnych z okolic Torunia.

PORADA 4 zł.

900.000 ri.

Porada dentystyczna oraz wenerologiczna dla chorób skórnych i wene
rycznych

warioś.i kamienicę, p r a w i e bez długu po
siadam, którą obciążę hipoteką gwarancyjną,
przyjmując poważnej firmy •

3 ZŁOTE.

Zastepsru/o

PORADNIA

na Poznań, Poznańskie i Pomorze
Łaskawe oferty upraszam pod s/.yfrą
,A. Z. 1880* do Administracji ^Republiki*

wenerologiczna
LeKarzy-specjalistów

OSTRZEŻENIE.

ZawadzKa 1.

Czynna od 8 rano do 9 wieezór,
Od 11—12 i 2—3 przyjmują lekarz-krbie
W niedziele i święta od 9—2 .
Leczenie chorób :
Wenerycznych, moczopłclowych
I skórnych.
Badanie krwi i wydzielin a a syfilis i tryper
Konsultacje z neurologiem i urologiem
Gabinet światło-lcczniczy
Kosmetyka lekarska
Oddzielna poczekalni a dla kobiet.
p

F-ma Heiman Turobiner, P i o t r k o w s k a
Nr. 82 (skład futer) ostrzega swego sąsiada Icka
Majera Gnesina że o ile jeszcze raz odmówi
jakiegokolwiek klijenta, będzie zmuszona pociąg
nąć Go do odpowiedzialności sądowej.

p

Porada 3 złote.

„C z y s t ość

blaszana
opaiką

Z poważaniem H . T U R O B I N E R .

•••••••««»sesse«*se»«*ss«fi'
i*

Kolonie oficerskie w Łodzi

i i

l

Piotrkowska 44, telefon 167-4S
przyjmuje cyklinowaalc, drutowanie,
iroterowanle oraz sprzątanie biur. po
koi. Czyszczenie szyb.

DYREKCJA Towarzystwa
Kredytowego m. Łodzi p o d a j e

DOKTOR

czów l i s t ó w z a s t a w n y c h , że K a s a T o 
warzystwa w y p ł a c a z a k u p o n y . , p ł a t n e
dnia 2 s t y c z n i a 1931 r o k u , za p o t r ą 

niniejszem

H. M k o w y s k i

ceniem

Cegielniana 2 5 , tel. 126-87

11

powrócił.

Specjalista c h o r ó b s k ó r n y c h
I wenerycznych. Elektroterapja.
L e c z e n i e lampa, k w a r c o w ą .
Przyjmuje od g, 8-12 przed pot. i od 6—9
w niedziele i święta od godz. 9—1

OD WIEK

!fA6gVKA(MHfMK<tHirKfflA.AP.K0WALSKI"WAOV<W>|
t

.Wystrzegać sic nailadownlctw o po.
dobnym brzmieniu".
Proszek
usuwa
Proszek
usuwa

Wsiechpolskie vccialv wioślarskie
o mistrio)lwo Polski

„UNIWERSAŁ"
wszelkie n e r w o b ó l e .
„POTOL-GLOB"
p o c e n i e się p a c h I n ó g

Poszukiwany
PRACOWNIK
chorób

i

specjalista
do larhiarni przędzy ze znajomością
skórnych, wenerycz
klijcntów w tej branży.
nych i moczopłcio ('l sub. „Przędzę" do admjn. Republik!
wych
Pfotrkowska70
(róg Traugutta)
tel. 181-83
Przyjmuje od 8.30
do 10.30 rano, od 1 Nt 1 4 8 4 na s u m ę z ł . 8 0 0 , płatny
do 2.30 pp., od 6 w dniu 5 października 1930 r. z wysta
do 8.30 w., w nie wienia firmy Pabianickie Mtynv Parowe
dzielę i święta od t Łuszczarnia „Spójnia" w Pabianicach.
10—1-ej. Oddzielna Unieważniamy weksei. ten i ostrzegamy
poczekalnia dla pac
przad nubyciem takowego.

Olli

Żądać wszędzie.

POWRÓCIŁ

Natychmiast
potrzebny(a) biegły(a)

TRAUGUTTA 6
T a l . 106-71
Przyjm.od 10-10.30 i
„ 5 - 6 pp.
DR.

polski, na kilka godzin wieczorem,
Osnhistc zgłoszenia dziś między
7—8 wiecz. ul. Kilińskiego 93 m. '

B O T O T
PAPh
JEDYNY ELIKSIR.. ZfBOW
POLECANY

PB Z E Z

AKADEA\)Etf\EDYCYNY

RftPEFORT

Urolog
Choroby nerek, pę
| eberza i dróg mo
czowych

Dr.

Jan Dobrowolski
.Osada klubu wioślarskiego Poznań 1904, która odniosła zwycięstwo w bier»u
I dwójek bez sternika, przebywając tor dług. 1700 mtr. w czasie 6 min. 55 sek.

Dr. K RUBlHblSłiiT

Wschodnia 2 3 , tel. 168-00
choroby w e w n ę t r z n e
(Dzielna) tel. 14-1-10
Prrymuje od 1—2
POWRÓCIŁ.
i 4-8
Godz. przyjęć 1 2 - 2 i od 7.3 —8.30
Hl. PIK. Hiniiwicu 21

Choroby skórne i weneryczne

Karola 26, tel. 118-04

stosunku

Dr. m a d .

Na naszej ilustracji widzimy pierwsze wykończone domki budujące] sie kolonji
oiieerskiej w Łodzi.
1

w

rocznie.

C E G I E L N I A N A 6 , front I P
Informacje i zapisy codziennie wiecz od 10—8
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Kupno i s p r z e d a ż

1930

Ns 2 1 5

ANGIELSKA konwersacja- Inteligentny
miody człowiek na somodzlelnem sta
Nauka i wychowanie nowisku, chętnie zawrze znajomość
dla celów towarzyskich z sympatycz
".iicini
młodemi osobami płci pięknej.
J wladająeemi plytmle językiem angicl
MADEMOISELLE Marie enseigne
kim. Oicrty sub: „Trustworthy".
10
ais, français, allemand, Traugutta
30
1 fr.

|

SPRZEDAM posesje matą Domek mu
rowany. 7 mieszkań z małym ogróukiein, 5 niio.-vz.knti w tern sklep u.ci.
iący się dla rzeźntka dla
nabywcy
wolne. Wiadomość na miejscu u go
spodarza, Leśna 8, przy ulicy Drew
nowskiej .za szpitalem.

a n

LADY (eypericneed teacher witli dlpi.
of London school) givcs. Kngllsh lesons
At honie 8—9 Żeromskiego 15 m. PKopciowskiego.

POTRZEBNA instruktorka ondulacji.
Oferty sub. ..L. K."
19
ZA 1600 ZL. sprzedam dom nowy, 3
pokoje na rozbiórkę
Sierakowskiego
Nr. 93.

LAEFLER Oskar, zamieszkały w Pa
bianicach zagubi! kartę rzemieślnicza
wydana w Starostwie w Lasku.
9

I

Rozmaite

TAKSÓWKA do sprzedania ..Tatra'' z
koncesją w dobrym
stanie, obejrzeć
można codziennie między 2—3 ulica
Zachodnia Nr. 64.
28

Suinarowski
rocznik
BERTRAND
książeczkę
1905 zagubił
wojskowa.
wydana w P. K. U. Lask.

POŻYCZKI od 3000-5000 zł. poszu.
kuje. Gwarancja
hipoteczna,
telefon JÓZEF
Najdelwajs.
Tomaszów-Maz.
142.31.
. zagubił protest na zł 150.— płatny 15
unaia 1930 z wystawienia ..Tani sklep,
ZAGINAŁ pies czarny mały wabi się stefau Kaczmarek'
Inowrocław, żyBobik. Uczciwego znalazcę proszę za
| p Góralski, Józef
Miclilcwicz.
wynagrodzeniem oddać Andrzeja 40 u p t e s t unieważnia się9
'iolrkuwskiegoS
8

1

DO'SPRZEDANIA pól placu i "domek
z drzewkami
owócowemi.
Wiado
mość: Plac Szmidta ul. Folwarczna
Nr. 24, Aima Krysiak-

r a n c
r o

W DNIU 7 sierpnia o g o d z . 4 ' P P . £ J ^
izaeyjna
skradziono przed oknem w y s t a w o w e m
^ , ° ^_ °
°
Łódź-miasto. 10
przy Piotrkowskiej Nr. 116 czarny 10 * "
' P *
strzałkami za nu- A
ANNA
wer z niebieskiemj strzaiKami
IN INA Kowalska,
Kowalska, zam.
zam. Fabryczna 7.
merem 6296 Za wynagrodzeniem zwró zagubiła legitymiację Funduszu Bezrocić. Rzgowska 65. Broniarczyk Stani- hocla.
8
sław
8
•
DAWID Goldberg zagubił' weksel ria
PRZYSTĄPI do prosperującego b
,zł. 50 w y s tli.
a w c aGoldberg,
Lipa Cukierman
na
plamy
18.8.
próśb lub przyjmie spólnika z ka"pita»
Loterii
Państwowej
TH
łem b. dzielny fachowiec.
Zgł. D r .
Weksle i losy
j praw H Klausner, Sienkiewicza 59 „ N r . 89866 i ńa 40502
unieważniam Dawid
Goldberg, Solna
p. Kaweckiej, m. 36.
Nr 7.
8
A

2 APARATY
fotograf icziic:
nowy
4X6.5 Rolfilm — używany 9 X l 2 —
objektywy Zeissa Tessar 1:4,5 oraz
różne przybory okazyjnie do sprzeda
nia. Obejrzeć można jutro w sobotę
ul. Zachodnia 40, pr
ofic, 1 piętro
111. 10.
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Z POWODU choroby do sprzedania
zakład
fryzjerski
wprowadzony od
7-mlu lat. z dobrem urządzeniem Wia
domość: Zawadzka 35 w sklepie rzeź
niczym.
8

WYDZIERŻAWIĘ od l.X| .30 r. dom
3 mieszkaniowy murowany z ogrodem
w Rudzic
Pabianickiej 10 min
od
tramwaju. Oferty . składać do admini1

strácji pod ..Dom' .

i inne, suknie t r i k o t i n o w c i t. p.

przyimuje do reperacji,

DOM kupie z wygodami z towarzy
stwem lub B. G Krajowego z miesz
kaniem 3-pokojowem. Oferty sub A''.

U w a g a ! Korzystaj ul. 6-90 S i e r p n i a 7 6 , III piętro
cie z okazji I
Tanio, bo w Drywatnem mieszkaniu.
Do dziś 14 zł„ teraz
8 zł, W pensjonne-ic
„Łodzianka" w Gło
wnie (nowym Otwo
cku) w lesiste! miejs
cowości, najpiękniej
szej willi,wykwintny
wikt, Inform. udziela
się u Rawickiej,
Piotrkowska 34
K o r z v s t a i c l e z o- '
' Y
dwuch oknach z balkonem
•
TI„,„J
' umeblowany ze wszelkiemi wygodami
kazp Uczeń siódme .
,
,'
,
j
j

W 16-fa rocznico czynu legionów

U

Lokale

s k

m a

SKLEP spożywczo - kolonialny w do
brym punkcie dobrze prosperujący do
sprzedania zaraz z powodu wyjazdu.
Wind.: ul. Targowa 47 w Piwiarni. S

FORTEPIAN zagranicznej marki.
tanio sprzedam Wschodnia 72. 111.
pop oficyna, pr. str 2 piętro.

1

V f

b.
19,

I

Duży pokój

LOKALE fabryczne i handlowe znaj
dujące się na ulicy Piotrkowskiej 220
do wynajęcia. Wiadomość u właścicie
la^ Arona Pruszyngwskiego
10

r o n

o w

0

^ l 2 CprMdpofcei.--.
^ » « J %Tdi°»
Ski. l żydowsk.
^ í S ' uab» M
w r? ^
t i ! *^ J-*T«
«
ł

DO WYNAJĘCIA Jednopokojowe m < s/.kanic. Moniusaki 11, pr ot. 4 piętru
Herc od 1 do 6
8
DO WYNAJĘCIA 2—3 pokoje z uży
walnością kuchni tel. i in wygodami.
Oferty sub . R. N." do admtn. „Republiki'' lub tel 190-09.
10
POKÓJ frontowy, elegancko umeblo
wany; światło elektryczne, wejście 0sobne do wynajęcia.
Gdańska
135
(róg Anny), 111. 6
D O WYNAJĘCIA duży słoneczny po
kój bez mebli dla bezdzietnego mał
żeństwa (izrael.) może być z catodziennem utrzymaniem, Gdańska 28.
111. 7.
8
DWA pokoje
frontowe
wejście
ze
schodów, zaraz do wynajęcia,
tanio
Piotrkowska 71. m. 10.
23
POKÓJ
do wynajęcia
Piotrkowska
loo. ni ?5, Oglądać od 3 po pol.

ł l l

N r

1

S

b

U

Q o r d c > n a
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Letniska

3

grupach Przygotowu '
je do niższych klas
OGŁOSZENIE!
gimnazjum, Rawicki
• P o w i a t o w a Kasa Chorych w Toma
Piotrkowska 34.
podaje do pu
Ceny przystępne. szowie Mazowieckim
blicznej wiadomości, że w dniu 4 sierp
nla 1930 roku o godzinie ] 10-ej rano
sprzedany zostanie na publicznej licy
tacji więcej dającemu
1 samochód osobowy
karetka „FORDA"' model 1926 w sta
nic zdalnym . do użytku, — -wartość
którego, oznaczono na sumę zł. • 1:000
(Zł. tysiąc)
moskiewskiego
Sprzedaż z licytacji rozpocznie się
konserwatorium
od sumy szacunkowej przyczem Kasa
udziela
Na z e w Józefa Piłsudskiego Głównego Komendanta Związku Strzeleckiego w
leKcM gry zastrzega sobie prawo sprzedaży sa
mochodu z wolnej ręki1914 r. młodzież z zaboru austriackiego stawiła się gromadnie w szeregach or
fortepianowej
Samochód p o w y ż s z y oglądać można'
ganizującej się polskiej siły zbrojnej. Na zdjęciu naszem z o w y c h czasów widzi
Wschodnia 72
każdodziennie w podwórzu Kasy. przy
my sztab 6-go batalionu piechoty I Brygady, zwanego także batalionem „Rzeulicy Św. Tekli Nr 32 w godzinach od
szowiakńw" ze ś. p. Lisem - Kulą pośrodku.
9-ej rano do 2-ej papo!., po uprzedniem
zgłoszeniu się w Wydziale Gospodarz
'
— — c z y m Kasy, (pokój Nr 18).
„ „
1 , 1
„
Komisarz Rządowy
ZDOLNA
biuralistka
poszukuje za NINIEJSZEM przepraszam p Maksa
( - ) F. KUCHARSKI
r ™ T w i , K ^
'
' dyrektora firmy: S Diszkin. Tomaszów-Maz-. d- 21 H p S 1930 V
Posady
rowej Włada polskim 1 niemieckim1 w s . A k o w Lodzi za skierowane TY
słow.c 1 piśmie, pisze na maszyme^Pos
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MafYChmiasI
n i s o - na 10.000 dolarów

a d r e s

n j

do oddania
taktowne i obrażające Go w y r a z y , l v ,
CHCFSZ otrzymać posadę?
Musisz
*> związku z tern oflaTUję
ukończyć kursy fachowe- koresponden
rzecz Fundacji Im. b. p
podręczne i uczeni- kina. M Kotlioki.
cyjne profesora Sekulowicza. Warsza POSZUKIWANE
WIŚNIOWA - GÓRA. pod lasem. P o  wa. Żórawia 42.3. Kursy wyuczają li ca do praoflwni
Sendera Disz- na bardzo przystępnych warunkachsukien
damskich
szukuje " inteligentnej
spóllokatorki stownie: buchaltcrj!,
'8 pierwszorzędna firma
pierwszy nu8 RADJOAPARATY
rachunkowości Piotrkowska 31 ni. 4S, Bacharjer.
względnie uczenlcy Wiad.: Lipowa 33 kupieckiej, korespondencji
mer hipoteki pertraktacje
bezpośrehandlowej
komplet od 25 zł.
m. 4.
8 stenografii, nauki handlu prawa kali POTRZEBNI stolarz na krzesła, pod
części detektory
rcflektantem
ska 88 tel. 105.34. i Najtaniej
bo w pu dnio
Radiola'". Piotrków
Oferty do administracji niniejszego
grafii, pisania na maszynach, t o w a r o . ręczny i chłopiec na praktykę do sto dwórzu
pisma sub: „Natychmiast .
8
znawstwa, angielskiego, francuskiego lami, Brzezińska 72.
niemieckiego, pisowni oraz gramatyki
SPROSTOWANIE. W sprawie ogło
polskiej. P o ukończeniu
świadectwa. POSZUKIWANI zdolni agenci na w y 
szenia z d. 7.8. tyczącego się J. W
Żądajcie prospektów.
31 soką prowizję. Aleja
1-go Maja 19. Tcrkeltaub, zam. przy ul. Narutowi
m. 8 od 10—1 i 3—6.
81 cza 5. niniejszym
komunikujemy, że
MŁODY inteligentny cztowiek poszu.
zostaliśmy wprowadzeni
wbłąd
n
kuje praktyk! u technika dentystye*.
Libtowski. L. Weissfeld.
jj
nego. Ewentualnie dopłata. Oferty PIELĘGNIARKA z dobrem! świadec
twami poszukuje posady do osób stai
„Technik"'
13
„REPUBLIKĘ"
szych
lub dzieci, Nawrot 29, u p
i .Express Wieczorny"
Pirch.
10
3000 ZŁOTYCH
miesięcznic
zarobią
można otrzymać codzien
Matryrnonjalne
energiczni
Panowie
przy
sprzedaży
nie na przystanku tramw.
zaliczenie
pronowej
pożyczki
budowlanej
na
raty.
Je
i
^
n
J
n
i
A
a
i
u
w
c
.
Poddębic (budka z woda,
Zastępcy do ratalnej sprzcdyna instytucja w Polsce,-która nie o-™' -'
sedową)
blecuje złotych gór .ecz płaci n a j w y z ^ a ż y pożyczki budowlanej na bardzo UWAGA! W y w i a d y wyłącznie matry
szą prowizje, ewentualnie stają pensję dogodnych warunkach, za rekordową
rnonjalne miejscowe I zamiejscowe za
Zgłoszenia Kompcl. Ceglelnlana 17, prowizją l stalą gażą — poszukiwani
łatwiam dokładnie, zapewniając abso
m. 10, lewa oficyna. I piętro od 11—1 Zgłoszenia: Łódź, Hotel Polonia, po- lutną dyskrecję . Wywiady", Warsza
I 4—6-eJ.
2 8 ° J 414 — g. 7 w.
8 wa, Niecała 12, m 82.
2-8
,1? c n h

P i e

/n,"

0 r Z e d n e

r e f e r e n c j e

*-

0i

T

z

Baczność Letnicy!
Poddębie
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Redakcja

I Adminlstracla.

Prenumerata „II.

Ptołrko.wske

49,

Godziny przyjęć Redakcli 6 - 7

po poi.

Republiki'J Ogłoszenia:

ze wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi zł 5,60
za odnoszenie do domu 40 gr.. z przesyłką pocz.
tową w kraju zł. 6,50 zagranicą zi. 10. „Express"
I . Republika"' wraz z odnoszeniem 8 60 złotych.

iWrdawca: Wydawnictwo „Republika",

Telefon Admlnlstraclł L22-14.

Tel. Redakcji: 1.27-24. 1.36-43, 1.36-44. 1.89-00.

ZWYCZAJNE: 12 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 10-szpalt)
W TEKŚCIE: 50 gr. za wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpaltJ
NA STR. I-ej zł .2.— za wiersz,, milimetrowy, (na stronie 4-szpalt.)
NEKROLOGI: do 150 wierszy po 30 gr., wyżej 40 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz
i zaślub, po tekście 10 zł. Za miejsce zastrzeżone specjalna dopłata Zamiejscowe o 50 proc.
zagraniczne o 100 proc. drożej. Z terminowy druk ogłoszeń Administracja nic odpowiada
Ogłoszenia specjalne o 50 proc. drożej. Drobne 15 gr -,- Najmniejsze zt 1.50 poszuk. pracy
10 groszy najmniejsze zł. 1.20. Ogłoszenia ad wokatów 'ryczełtem 25 zł.
a

Tłocznia: 1-80-80.

Słuszne reklamacje będą uwzględniane, o Ile
wniesione będą najpóźniej w ciągu tygodnia
od ukazania sie pierwszego ogłoszenia, luli,
niezwłocznie' po ukazaniu sie drugiego z rzędu
ogłoszenia tej samej treści eo pierwsze. Ocriyłkl. które zasadniczo nie zmieniają treści
ogłoszenia, nic upoważniają do żądania zwrotu
zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia.

sp. % ogr. odp. Redaktor odpow. Wacław Smólski. W druk. .-Republiki", sp. z ogr odp. w Łodzi, Piotrkowska 49 i 64.

