Cena n u m e r u 15 groszu.
Selma tabela wybranych loterii państwowei na str. 6-ej.
Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem.
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Opłaty na pomoc

zostania częściowo zniesione.—Łisify i prze
syłki pocztowe poianiefu.

Naczelny k o m i t e t dla s p r a w bezrobocia będzie z l i k w i d o w a n y .
Warszawa, 7 kwietnia, i wszystkich jego agend, ną dalsze dwa
(B) Jak donosiliśmy w dniu wczo in esiace t. j. przez kwiecień i maj aż
rajszym odbyła sję u wicepremiera d r . ' do dnia 1 czerwca r.b.
Zawadzkiego konferencja ministrów po
W związku z przedłużeniem kaden
święcona sprawie przedłużenia dalsze cji naczelnego komitetu do spraw bez
go istn'enia naczelnego komitetu do robocia dowiadujemy się że
spraw bezrobocia.
technika niesienia pomocy bezrobot
Ministrowie pod przewodnictwem nym ulegnie jednak pewnym zmianom.
dr. Zawadzkiego zdecydowali i e sy
O ile dotychczas zasiąg pomocy dla
tuacja na rynku pracy w niektórych bezrobotnych ogarniał cale państwo, o
okręgach minimalne polepszenie, a ź tyle obecnie
rszenie, a w innych nawet pogorszenie,
GŁÓWNY NACISK BĘDZIE KŁA
wobec czego nie może nastąp'ć likwi DZIONY NA OKRĘGI PRZEMYSŁO
dacja naczelnego komitetu do spraw
WE, A WIĘC BIELSKI, ŚLĄSKI,
bezrobocia jak to było zamierzano, na
ŁÓDZKI I WARSZAWSKI.
dzień 1 kwietnia.
W okręgach w których przeważa
W rezultacie narad powzięto formal^ ludność rolnicza pora wiosenna i letnia
ną uchwałę o utrzymaniu naczelnego sprzyja wydatnie zatrudnieniu bezro
komitetu do spraw bezrobocia oraz. botnych i dlatego na tych terenach

działalność komitetu niesienia pomocy listowych 1 pocztowych.
Przedłużenie terminu działalności
bezrobotnym będzie poważnie zmniej
komitetu, aż do 1 czerwca pozwala
szona.
Naczelny komitet niesienia pomocy przewidywać, że pomoc dla bezrobot
bezrobotnym będzie miał nadal zapew nych utrzymania będzie w ciągu całe
go roku, w okręgach przemysłowych,
nione dochody chociaż
SPECJALNE OPŁATY POCZTOWE gdyż od miesięcy jesiennych komitet
I KOLEJOWE NA RZECZ BEZROBO niesienia pomocy bezrobotnym praco
CIA ZOSTANĄ CZĘŚCIOWO ZNIE wać ma i tak już w pełnym zakresie.
Pozostałoby więc zaledwie kilka mieSIONE.
W ciągu nabljższych dni ministerst 'sięcy przerwy w działalności komitetu
wo poczt i telegrafów i ministerstwo i to w okresie letnim, od dnia 1 czerw
komunikacji i robót publicznych ogłosi ca poczynając.
poszczególne rozporządzenia o trybie
Zależnie więc od rozmiarów jalde
pobierania opłat dodatkowych na rzecz przybierze bezrobocie we wszystkich
bezrobocia i o częściowem zniesieniu ' miesiącach letnich, powzięta będzie
tych opłat
j l czerwca decyzja czy również latem
W z w azku z tem należy się spo , naczelny komitet do spraw bezrobocia
dziewać pewnego potanienia przesyłek .nadal utrzymać.

b. naczelnika Najwyższej Izby Kontroli Państwa.
Wybitny

uczony skradł ze zbiorów rapperswilskich białe kruki
i odsprzedał je M u z e u m N a r o d o w e m u .

Warszawa, 7 kwietnia. | r y m właśnie, który Ziemkiewicz sprze- specjalną pieczątką.
Ostatnio ze zbio
W mieszkaniu znaleziono istny arse
(St) Przed kilku dniami zwrócił się dal Dembemu, natomiast z teczki Nabie- rów korzystał Ziemkiewicz dla swej pra nał białych kruków. Znalazła sie druga
do dyrektora bibljotdki narodowej przy laka zgina} list Norwida, również ten, cy, zatytułowanej „Rok 1831 w litera cześć listu Norwida, pieśń targowiczan,
ministerstwie oświaty, p. Dembego, zma-[którego dostarczył na sprzedaż Ziemkie- turze polskiej".
ze zbiorów Rawity-dawrońskiego
zna
Wobec tego, że nie ulegało wątpli leziono list gen. Bema do Ludwika Plajorny jego, 51-letni Romuald Ziemkie wicz.
wicz emerytowany naczelnik wydziału
Zaznaczyć należy, że- ze zbiorów wości, że jest on sprawcą kradzieży, z tera w Paryżu, dalej natrafiono na całą
w najwyższej izbie kontroli państwa, I rappsrswfekich wolno korzystać tylko polecenia władz prokuratorskich doko masą bezcennych rękopisów i książek
Przy historycznych, średniowiecznych perga
i zaproponował mu kupno wierszowane- lwdiziom nauki i literatury, dla prac nau- nano rewizji w jego mieszkaniu.
rewizji obecni byli eksperci naukowi, minów o niedających sie określić war
go autografu Adama Mickiewicza. Najkowych za specjaluemi przepustkami.
tościach, przyczem na wszystkich doku
zapytanie, skąd autograf ten pochodzi,
Wszystkie
rękopisy są znaczone m. in. prof. Lewak
mentach Ziemkiewicz wytarł pieczątki.
oświadczył, że został zmaleziony przez
Cześć
dokumentów pochodzi ze zbiorów
jego znajomego na Wołyniu. Dyrektor
prof.. Wolskiego i Michała Fedorowskie
Dembe zakupił dokument ten za 100 zł.
go. Zakwestionowano również znaczną
Wkrótce po tej tramzalkcj! do dyrek
ilość dokumentów w tow, bibliofilów,
tora Dembago zatelefonował sekretarz
h l ó r g u s i ł o w a ł i d o b y i l a j e m n i c e gdyż zachodzi uzasadnione podejrzenie,
byłego ministra oświaty. Zenona Prze
że są one nabyte z kradzieży, dokony
n a s i n c h f nforąiK cliemicznnicli.
smyckiego (Mirjama) z zawiadomie
wanych systematycznie przez Ziemkie
Warszawa, 7 kwietnia i zdobyć tajemnice polskich iabryk che- wicza w różnych bibliotekach.
niem, że wystawiony na sprzedaż w tow.
bibljofllów fot Norwida spadł z licytacji
(St) Władze śledcze wpadły na trop-mlcznych w Zagłębiu Dąbrowskiem I
Ziemkiewicz przyznaje się do kra
I jest do nabycia z wolnej ręki. P r o p o - - ,
na Górnym śląsku.
dzieży
dokumentów, pochodzących ze
zycja t a zainteresowała dyr. Dembego, I [ f .
y l n e j afery szpiegów
Jedynie
dzięki
przypadkowi
szpieg
zbiorów
rapperswilskich,
natomiast twier
gdyż od dłuższego już czasu pisze on \ ' ' "
zmierzała do wydarcia nazdradził się l został aresztowany. Jest dtei, że dokumenty ze zbiorów Wolskiestudljum o Norwkteie. Wyraził wiec zgo- szemu przemysłowi chemicznemu tajem
to niejaki Fuks, który został przewiozło-! Kp i Fedorowskiego otrzymał od ich
dę na nabycie tego dokumentu i zapłacił, nic produkcji.
iy do Warszawy 1 osadzony w wlezie- j wiaścicielt, którzy dzisiaj już nie żyją.
Agent
wywiadu
szpiegowskiego
je
za niego zł. 17.50
W wyniku rewizji wydano nakaz are
dnego
z
państw
ościennych
usiłowali
niu
mokotowskiem.
Do listu doczepiona była wiadomość,
sztowania Ziemkiewicza. Osadzono go
że jest on kopjowany i że odpis znajduje
w wiezieniu.
się u Przesmyckiego. Na odpisie zazna
Aresztowanie znanego naukowca, któ
czono rówtnleż. że list pochodzi ze zbio
rego specjalnością były prace i badania
rów rapperswilskich.
kandydatem
hitlerowcom
do sejmu prusfźiego. z życia białorusinów, litwfców i tatarów,
Ody d y r . Dembe wyraził zdziwienie,
skąd w takim razie list mógł się dostać
Berlin, 7 kwietnia
I powiadają ogłoszenie będących w ich wyworało znoznwniałe w stolicy poruszęna licytację, okazało się że dokument
(Polska Agencja Telegraficzna).
posiadaniu materjałów wykazujących nie, tembardziej, że jest on skuizynowadostarczony został również przez ZiemWśród kandydatów na liście narodo-Jnielegalną działalność narodowych so-;ny z wybitnemi osobistościami w W a r ktowieza. Z kolei dyr. Dembe odniósł się wo - socjalistycznej do sejmu pruskiego cjalistów. Z części ogłoszonych już. szawie, a za żonę ma hr. Bnińską.
do dyrektora zbiorów rapperswilskich, znajduje się książę August Wilhelm, syn przez rząd wirtemberski materjałów I
Ziemkiwicz był swego czasu profesoprof. Adama Lewaka, który natychmiast byłego cesarza. Bezpośrednio po nim fi-,wynika, że w dniu 13 marca r. b . w po- rem literatury białoruskiej w instytucie
wszczął dochodzenie. Dało ono wręcz guruje na liście nazwisko por. Szulca, bliżu wszystkich dworców kolejowych wschodnim, a dotychczas jest (jzłoniktem
rewelacyjne wyniki. Stwierdzono bo- znanego organizatora słynnych oddzla- zgromadzone były wszędzie oddziały warszawskiego towarzystwa naukowego
wiem, że ze zbiorów rapperswilskich ze łów „femy" i członka Reichswehry.
(hitlerowców, którzy na dane hasło mieli tow. bibliofilów oraz kierownikiem bibljosztambuchn Maurycego Gasztowta wyr-1
Berlin, 7 kwietnia
aresztować naczelników stacyj i obsa- teki słowiańskiej im ks. Czartoryskiego
wano kartkę z autografem Mickiewicza,
Rządy bawarski i wirtemberski za- dzić je swojemi ludźmi.

Uięcie szpiega przemysłowego
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Klęska powodzi w całym kra

Kilka miast na Wileńszczyźnie pod w o d ą . — Zniszczone tory
kolejowe i zerwane m o s t y . — Wisła przybiera.

Warszawa, 7 kwietnia
Lwów, 7 kwietnia
Zwały lodowe, któro się na Serecie u>
Wilno. 7 kwietni*.
{Polska Aijcncia Telegraficzna),
(Pofclk*
Agencja.
Tclcgral^Kna).
Grożące od kilku dni niebezpieczeń tworzyły uszkodziły kilka mostów. Rów
Wczoraj wieczorem poziom wód na
Fala powodziowa Sanu przeszła
uleż wylała rzeka Zbmcz, w której stan
stwo powodzi jeszcze nie minęło.
Wiśle
dosięgną! do 4,10 mtr. W cląg.i
wody
w
okolicach
Ruslatyna
podniósł
przez
Jarosław
o
godz.
18-eJ
Na
DnieRoztopy wiosenne przysparzaj* rze
kom coraz większe ilości wód, które się o 3 m. Zalane zostały 2 młyny, nic- strzc, Bugu, Stwlążu i Wisłoku wody ostatniego tygodnia Wisła przybrała o
2,50 mtr.
rozlewają się po polach i wyrządzają bezpieczeństwo Jednakże powodzi mi-.opadają
Stanisławów, 7 kwietnia
Tarnopol,
7
kwietina
uęło.
wszędzie olbrzymie szkody, zagrażając
(Polska Agencie Telegraficzna)
(PoJska Agencja Tclcgrajoraw).
bezpieczeństwu mieszkańców.
W powiecie stanisławowskim stan
Stan wody na Złotej Lipie wynosi 95
Przemyśl, 7 kwietnia
Niezwykle gwałtownie wzbiera rze
wody
na Dniestrze podniósł się w Pobccm.
ponad
poziom
normalny.
Pola
w
(Polska Ag.ncja 1 eltgraliciiia).
ka Willa, której poziom ciągle się pod
reżu
o
3,90 metr. ponad stan normalny.
okolicach
Złote]
Lipy
są
zalane
wodą
O
godz.
11
wieczorem
stan
wody
na
nosi
Wobec wzrostu wody na Wilji i Wi-, Sanie wyniósł 5,12 m. ponad poziom Woda na Bugu W okolicach Kamienkl Miasto Halicz jest prawic ze wszystkich
lejce trzeba było rozebrać most, łączą- normalny. Powyższy stan wody utrzy- Strumllowcj opada w dalszym ciągu, stron otoczone wodą. W samym Haliczu
cy ogród Bernadyński z Górą Trzy- ma! się do godz. 1 po północy, poczem Mosty zostały tutaj uratowane. Wody woda dosięga w wielu miejscach do
krzyską. Pozatem zagrożone są ulice woda zaczęła opadać, tak żo w godzi- Slyru zalały drogę w Opatynlc i Stani- wys. 40 cm., a w okolicach rzeźni do 1
Tustnii jest zala
Tartaków. Antokolska i Zygmuntowska. nach rannych wyniosła 4.45, ponad po- Stawczyku. Komunikacja została przer- metra. Droga Halicz
Lody ruszyły już w górnym biegu Wilji,'ziorn normalny. Przed południem woda wana. Powódź zniszczyła mosty na Se na miejscami do wysokości 70 cm. Dro
gi Halicz
Bursztyn i Halicz
Załaktora rozlała szeroko po polach. Zalana,zaczęła wszędzie opadać.
l.ecic, Stryolo w Żurawicńcu
włew zalane są na niektórych odcinkach
została wieś Słobutka, które] mieszkań
do wysokości 40 cm. W Dttbrowcach 27
cy komunikują się Jedynie przy pomocy
domów Jest zalanych. Ludność ewakuo
łódek.
wano.
Wielkie masy kry zerwały most koło
Sarny, 7 kwietnia
Kilka
ulic
zalanych.
—Panika
wśród
ludności
Druskienik. W Wilejce woda zalała
(Polska Agencia Tclcgraliczna),
również szereg domów, tak ż.e 5 rodzin
jska, Abramowicza, Niecała, Kolejowa i
Powódź w powiecie sarneńsklm przy
Równo, 7 kwietnia.
wraz z .inwentarzem musiano ewakuo
biera b. duże rozmiary. Wezbrane wody
Wskutek wylewu rzek, nad którcmi Mickiewicza.
wać. Jednocześnie z tymi wiadomoś położone jest Równe, część zachodnia
Część ludności pozostawia swoje Słyru, Horynia 1 Słupczy wystąpiły w
ciami nadchodzą meldunki, że ruszyły miasta, zalana została wodą. Nagła po mienie na łasce losu, uciekając do dziel dniu dzisejszym z brzegów zalewając
lody na Dźwinie. Woda na tej rzece wódź wywołała panikę wśród tamtej nic powodzią nie zagrożonych.
okoliczno wsio I pola. Kra pozrywała
przybrała o jeden metr. Wskutek tego szej ludności, gdyż zachodzi obawa tra
Najwięcej cierpi z tego powodu bied poza drobneml mostkami mosty pod Ilozostało zagrożonych szereg mostów. gicznych następstw.
na ludność, mieszkająca w wymienio rodcem na Horyniu, w Bcrczkach nad
Pozatem wylała rzeka Narew, która po
Sluczą. Wielki most na Horyniu pod
Straż ogniowa, wojsko oraz klub nych dzielnicach — w suterynach.
ważnie zagraża wsiom Krośnica 1 Na
Przybór wody nie ustaje, wskutek Madmilczami Jest zerwany również.
sportowy „Hasmonea pracowały całą
rew. Narazie ewakuowano mieszkań dobę, niosąc pomoc powodzianom.
'czego zachodzi obawa, że powódź obej Szereg mostów a m. innemi most kolejo
ców zaścianka Morgi.
wy pod Antonówką na liuji Sarny —
Najbardziej doktnięte zostały klęską] mie i inno dzielnice Równego,
W Baranowiczach woda załata No powodzi ulice: Cicha, Szkolna. Kowal-J
Całe miasto ogarnięte jest paniką Kowel jest zagrożony.
we I Stare Miasto. Władze miejscowe
wszozęły energiczną akcję w kierunku
zabezpieczenia zagrożonej ludności.
W niezwykle gwałtownym tempie
przybiera również Szczara.
Poziom
wody koło Stopców wynosił dziś rano
3.50 m. Koło mostu pod Stołpcami
jakie będą przyznane państwom naddunajskim. — M i n . Zaleski
utworzył się groźny zator lodowy.
Pod Słonimcm utworzył się również
wyjeżdża j u t r o do Genewy.
poważny; zator, tak że woda foz.la^a po
okolicznych polach. Władze zarządziły lllt IftWfJloJW^i " WrCfJO J ł S S l I SVC e v » -vv>
/ .': uf,, :j(;t>,ł -/.tIJU 9^3, SUSA ' o ponad 22 proc. Jej eksportu kłeroxnych jest do państw naddunajskich
ewakuację zagrożonych ws<.
Warszav/a, 7 kwietnia. ' swym zapatrywaniom na skomplikow;
Delegacja • pOlśtca
• zI rń'nv-'Zalc$kil'i
| w rosie wstrzymania tego eksportu,
państw
należących doiRady
L^gi.Naro-i
vv«r»-rt brJkęwu s Łuck, 7 kwietnia.
(B) Dowiadujemy'
się, że 14
rządów tle 'zagadnienia
nadduuajskle.
'
Nałgrofniej przedstawia «ię sytuacja dów, a m ę d z y nimi i Polska, otrzyma na czele wyjeżdża do Genewy w p'ą- bilans handlowy polski ulegnie poważ
ły poufne
komunikaty
sekretar.atu tek lub sobotę, wyposażona w cało nej zmianie na niekorzyść. W Iden
powodziowa na Wołyniu.
Iwka w ciągu doby przybrała o 1 m Ligi Narodów, że na zapowiedzianej kształt materiałów statystycznych po tycznej niemal sytuacji jak Polska znaj
80 cm. Most w Dubnie łączący miasto z na 11 bm. sesji w Geuewje prócz zapo trzebnych dla przedstawcenia stano dują się Niemcy, Włochy i Szwajcaria.
dworcem kolejowym zerwany. Mosty na wiedzianych spraw, znajdować się b?- wiska Polski. Dogadujemy sję, że
Nowy Jork, 7 k w k t n k .
Ikwie, Targowicy i Hryniku zagrożone. dzie jeszcze sprawa unji naddunajskiej. linja wytyczna polityki Polskiej w spra
Dziennik „Boston Eventng TransPrzy mostach tych czuwają patrole. Przy
Na sesji genewskiej znajdzie się r e - . wjo unji nadduncjskiej idzie w kierunku ori.pt" na pedstawie oplnji prasy polskiej
bór wody trwa dalej z szybkością od 3 zultat o-tatnicji narad londyńskich, aj uprawnienia Polski ze wszystkim; in- stwierdza, że umja naddnnajska nie mo
uo 4 cm. na godzinę.
w związku z tem rząd polski będzie'nymj państwam', należącymi do pięciu że dać dobrych rezultatów bez udziału
W pow. kostopolskim Słucz i Horyń mógł na forum publicznem dać wyrazi państw nadduiiajskch. Polska wykaże, Polsiki.
osiągnęły poziom 6 m. zalewając nad
brzeżne osady. Most w Janowskiej Doli
nie, który ma 240 m. długości został po
ważnie uszkodzony. Woda zerwała trzy
przęsła, niszcząc most na przestrzeni 60
m.
Ministerstwo poczt i telegrafów oraz ministerstwo opieki
Rzeka Turja pod Kowlem przybiera
ciągle. Zerwany jest most pod
TurzyS'
społecznej będą zniesione.
kiem. Podczas rozbierania mostu w Ko
nisterstwa reform Toln3'ch z minister jeszcze konferencję z poszczególnymi
Warszawa, 7 kwietnia.
włu poniósł śmierć drogomistrz Lasocki.
(F) Jalk się dowiadujemy, komisja do stwom rolnictwa. •
referentami spraw.
Tor kolejowy między Kamieniem KoTezy co do połączenia tych mini
Pozatem w każelem ministerstwie
szyrskim a Kowlem zalany. Pociągi nic praw usprawnienia adrntlnOstracji, dziaająca przy prezydjuin rady ministrów sterstw zostały w swoim czasie przez utworzone mają być grupy spraw.
kursują.
komisję już ogłoszone.
Komunikacja z Sarnami przerwana. ustaliła następujący plan swej pracy:
Jeśli chodzi o ministerstwo przemy
Przedewszystkiem odibędą się prace
Następnie komisja usprawnieniowa w słu i handlu, to projekt proponuję utwo
Mosty w Hulewiczach,
Sitkowicach i
unifikacyjne ministerstwa robót ptdblicz- szybktem tempie zakończy swe obrady rzenie 4-ch grup, które dzieliłyby skj r a
Sielcach zniszczone.
nych z mlfiwsterstwem komunikacji, ml- nad projektem nowego podziału adim-iwi- wsipr.iunir.T.e wyżej referaty. Poiziat
Kraków, 7 kwietnia
stracji państwowej, o którem w swoim fumkcyj ministerstw byłby dokonany na
Jak nas informuje krakowskie pogo
czasie pisaliśmy. Projekt ten dotyczy podstawie funkcyj wykonawczych 1
towie powodziowe, groźba powodzi już
skasowania dwóch jeszcze
ministerstw, fiwikcyj twórczych.
minęła.
a mianowicie poczt i telegrafów i pracy
Górnictwo piremysł i handel zali
Wody na rzekach opadają, 1 ukazują
i opieki społecznej i utworzenia samo czone byłyby do fimkcyj twórczych, na
się zalane pola. Stan krytyczny na Du
dzielnego ministerstwa
samorządu.
tomiast sprawy reglamentacji handlu,
hajcu minął Już I woda ustąpiła z zala
wykonywania ustawy przemysłowej,
Po
przepracowaniu
tez
co
do
tego
nych przedmieść.
profclktu, komisja zajmie się podziałem nadizioru nad sprawami morskieml — do
Raba i Skawa nie miały dużego przy
kompetencji między ministerstwami i ftnkcyj wykonawczych, do których we
boru wody. i powodu braku powłoki
wresizcie .nowym projektem organizacji szłyby również wszystkie sprawy "wią
lodowej. Na Sole woda nieznacznie
ministerstw. Projekt ten przewiduje ska zane z wykonywaniem oinośnych zaopadła.
sowanie departamentów i wydziałów w .rządizień ministerstw.
Poziom wynosi Jednak 304 cm. po
ministerstwach, na miejsce których ma
Jeśli chodzi o sprawy morskie, fo
nad normę. Prawdopodobnie wody bę
ją być powołane poszczególne
referaty, wobeó znacznej Już, rozbudowy portu i
dą w dalszym ciągu szybko opadać
które składałyby sic z kilku urzędników utworzenia autonomii portu gdyńskiego,
gdyż nastąpiło oziębienie i deszcz nic
na czele których stałby kierownik.
departament morski ministerstwa byjby
pada.
W ten sposób podisek ret arze stanu zmniejszony do granic jednego referatu.
Stan wody na Wiśle me jest groźny
fcr
1 mhistrowle mieliby do czynienia z kieKrakowowi nie zagraża wcale powódź
rowni/kanrl referatów, a więc z lud*mi
Pod Ostrowskiem podniósł się jedy^
blfóej stojącymi spraw załatwianych
nie poziom wody wskutek przyboru
przez ministerstwo, nłź dyrektorzy de
Wisłoki, którego stan pod Mielcem w y
partamentów.
nosi 4,5 metra.
N!ojcc'inc'krotn>i2 bowiem zdarzało się,
Czortków, 7 kwietnia
K.UJasilciŁrsfvl iSka / a
minister poza rozmową z dyrektorem
fPo!'.k» Agericjj Tełcft •l'-'<nO •
departamentu musiał piwprowaizić
Pod Uło?7.kewcaml wylała rzeka Se
rot z i e w a j ą c niżej położone domostwa

Równe p o d wodci

Polska domaga SIĘ tych samych ulg,
1

Reorganizacja administracji państwa we!.
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Br i 0
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Nieście pomoc
najbiedniejszym
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STR. 3

Hindenburg-Hitler-Thaelman.

Berlin, dn'a 6 kwietnia 1933. pruska władza policyjna jest radykal
W niedzielę dnia 3 kwietnia, o go niejsza. W Berlinie n. p. pc powtór
dzinie J2 w południe zakończony zo nych awanturach
zamknięto „Dom
stał rozejm świąteczny i rozpoczęła Bronzowy *, a nawet lokale wyborcze
cgnuj
cerę
sję ostra walka wyborcza, która hackenkreuzlerów.
trwać będzie nieprzerwanie do 24-go
Wynik wyborów prezydenckich jest
kwietnia, kiedy to zamknięty zostanie
jasny. Nikt nie wątpi o wyborze do
okres wyborów do sejmów kilku kra
tychczasowego prezydenta. Walka to
jów Rzeszy. Ale już w sobotę wieczo
czyć się będzie przedewszystkiem o
rem pojawiły się na rogach ulic j slu
glosy niemieckich
nacjonalistów ]
pach reklamowych dziesiątki tysięcy
Stalilhelmu, które to głosy przy po
odezw, wykrzykujących hackenkreuzprzednich wyborach oddane zostały na
lerowskie hasła i nawołujące do walki
Duestemberga. Niemieccy nacjonaliści
pod sztandarem Hitlera. To złamanie
i Stahlhelm oświadczyli że zwolennicy
rozejmu wywołało w niedzielę wielkie
ich mogą głosować dowolnie. Obie
oburzeni®. W tej sprawie prowadzone
grupy wprawdzie wypowiedziały się
roda jest darem zbyt cennym, by
jest śledztwo, ale przypuszczać nale
poddawać ta eksperymentom. Mydła
przeciwko hackenkreuzlerom, ale nie
ży, że hitlerowcy wyjdą obronną ręką,
PaImolive jednak może Pant używać z całą
wypowiedziały się wyraźnje za H ngdyż wina przypisana zostanie agencji
ufnością. Sporządzane bowiem z olejów
denburgiem. Front hareburski oczy
owoców oliwnych, palm i orzechów koko
reklamowej, która afisze „przedwcześ
wiście już dawno zostat rozbity. Zwła
sowych — nie zawiera pozatem żadnych
nie" wylepiła.
innych tłuszczów. Już Kleopatra — legen
szcza w Stahlhelmie wzmagają
się
W niedzielę wieczorem walka w y 
darnie piękna królowa Nilu — posługiwała
prądy antyhitlerowskie chociaż moborcza rozgorzała w całej pełni. Star
lic łagodnymi olejkami palm i oliwek do
narchjstyczni członkowie tej organi
pielęgnowania urody
Oleje te zawiera
ły sie trzy obozy: Hindenburga, Hitle
zacji popierają kandydaturę Hitlera. Do
właśnie
mydło
Pa!molive,
genialnie według
ra i Thaelmanna. W poniedziałek 1
osób, które w ostatnim czasie zalecają
naszych specjalnych recept zmieszane z
wtorek odbyło się w całych Niemczech
olejem orzechów kokosowych.
głosować na Hitlera zaliczyć należy
dziesiątki tysięcy zgromadzeń, na któ
Mydło Palmolivc oczyszcza idealnie skórę.
r ó w u c ż księcia Karola Edwarda KoGęsta jego piana usuwa kurz i brud, puder
rych przemawiali wybitni przedstawi
bursklcgo, oraz następcy tronu, który
i róż, uwalnia najdrobniejsze pory od wszel
ciele wszystkich stronnictw, Sale, w
uważał za stosowne publicznie oświad
kich nieczystości. To samo już nadaje cerze
których przemawiają Briinlng lub Hit
młodzieńczą urodę — i urodę tę zachowuje.
czyć, że głosować będzie na Hitlera.
ler są przepełnione. Na zgromadzenia
Pisma niemieckie słusznie przypomi
przychodzą wyborcy, przeważnie w
nają, że były następca tronu swego
pochodach ze sztandarami. Nie wolno
czasu dal słowo honoru Stressemannojednakowoż nosić transparentów z na
W Y R A B I A N E
W
P O L S C E
v\i, że po swem powrocie do Niemiec,
pisami, a wszystkie zgromadzenia, tak
nie będzie brał udziału w życiu pollpod golem niebem jak i w salach, mu
tycznem.
|i wyborcy, którzy nie zgadzają się z pełną świadomością odpowiedzialności.
szą być zgłoszone do władz policyj
Zarówno Hitler, jak i Thaelmann sta-! panującym systemem. Ci właśnie mu- Im większa ilość głosów przypadnie
nych, które mogą odmówić pozwolenie
na urządzenie zgromadzerriai jeśli za rają , się utrzymać swe szyki do w y - ! s z ą być przekonani o,żywiołowej sile* f/a Hindenburga, tem większa r)'<}8zWfiQ~
komunj- rażka Hitlera.
chodziłoby niebezpieczeństwo narusze borów pruskich. Obje te partje, n a r o - hackenkreuzlerowskiego-lub
^OWril^Pci^i^cisifite&NFT|niś£i,
j
u
i
obce-Istycznggo
rucliu.^.
Dlatego.:,
wszystkie
nia porządku "publicznego.'•''•X>ittffnieS|
W y b o r y obecne uważać należy
zgromadzenie może się odbyć w pią nie oświadczają na swych zgromadzę-J niemieckie partje polityczne, a głównie za pierwszą walkę o władzę w Pru
tek, w sobotę musi w całej Rzeszy za iiiach, że 10 kwietnia nie będą walczyć obóz, o który opiera się obecny rząd sach, a ten który tę władzę zdobędzie
panować zupełny spokój, a w niedzielę o prezydenturę, ale przedewszystkiem pruski, starają się nakłonić swych zwo stanie s;ę panem sytuacji w całej Rze
niedopuszczalna jest żadna maitfl-sta- 0 władzę w Prusach. Zdaniem Hitlera lenników do tego, aby dnia 10 kwietnia szy.
C. P.
bia, ani też agitacja świetlna, czy też 1 Thaelmanna na Hindenburga głosowa- przystępowali do urny wyborczej z
IB
wywieszan-e haseł wyborczych
w
oknach. Tak jak przy pierwszych wy
borach, tak też i przy wyborach ścis
łych dnia 10 kwietnia redakcjom nie
wolno ogłaszać wyników wyborów.
Ludność Brunświku jest steror^zowana.
Napady nocne o d d z i a 
Takie jest rozporządzenie policji.
4

U

PALMOLIYE

;

Tam, gdzie hitlerowcy mają władzę.

Ale walka wyborcza kroczy swoją
drogą i w niektórych okręgach docho
dzi aż do zdziczenia. Najgorzej jest na
prowincji,
zwłaszcza w wschodnie
części Prus, gdzje agitacja na rzecz
Hitlera przyjęła formy
straszliwego
terroru. Zwolennicy Hitlera publicznie
piętnują właścicieli ziemskich i rolni
ków, którzy głosowali na Hindenburga
grożąc przeciwnikom nawet gwałtem.
Władze miejscowe w niejednym w y 
padku sympatyzują z hackenkreuzlerami, lub są
bezsilne. W miastach

Zniżka na giełdzie
berlińskiej.
Berlin, 7 kwietnia
tfPoMca Atfencin

Telegraficzna)

Prasa donosi o zamierzonem przcz
Bank Rzeszy obniżeniu o pół procent
stopy dyskontowej. Decyzja w tej spra
wie ma zapaść na posiedzeniu zarządu
głównego Banku Rzeszy w piątek o go
dzinie 3 pp.
Berlin, 7 kwietnia
(Polska Agencja Telegraf czna).

Na giełdzie dzisiejsze] ujawniła się
dziś tendencja zniżkowa w wyniku któ
rej kursy spadły o 2 do 7 proc. Na sytu
ację tę wpłynęła słaba tendencla na
wszystkich giełdach światowych oraz
niepokojący obrót jaki przybiera spra
wa Kreugera.

łów „ s z t u r m o w y c h " . — Nekf nie jest pewien życia i mienia.

Brunśwlk, 1-go kwietnia,
nocy, która sprzyja złoczyńcom, hltle-'powjednim człowiekiem na odpowied(g) Prowincja Brunświk jest opano row*cy podnoszą głowy i występują u - ' n i e m miejscu. Pod jego okiem odbywawana przez hitlerowców. Jeśli ktokol zbrojeni od stóp do głów już w samo- ją się napady na spokojnych mieszkańwiek poza granicami Niemiec wie o tem chodzie
zwanym
„Ueberfallwagen" , ców, on prowadzi chłystków, oblcplaz pism, lub ze słyszenia, to najprawdo („wóz wypadowy") i noszącym numer jacych niektóre magazyny ulotkami o
podobniej interesuje się również tem, B 9707. w ó z wylania się przed domem obelżywej treści,
l"b
smarujących
Jak rządzą się nacjonaliści w swym tak związków
nacjonalistyczne - socjali-, drzwi i okna czarną larbą, on przewozupełnie odosobnionym i dla republika stycznych około godziny 8 wieczór. | dzi bandom atakującym gmach kasy
nów niemieckich zupełnie niedostęp Ludzie w pełnych mundurach (mundu- j chorych I rzucającym postrach na całą
rach zabronionych!) patrolują kolo sa okolicę.
nym „rezerwacie".
Jeszcze gorzej dzieje się w powie
Jasną jest rzeczą, że nie wystarczy mochodu i gotowi na pierwszy rozkaz
wysiąść na dworcu w Brunświku, by wyruszyć w dowolnym kierunku, a w cie Oandcrsheim i w małem miasteczku
odrazu zauważyć jakieś niezwykle i każdym razie w kierunku republika tej samej nazwy.
nów, by siać śród nich popłoch i krew
Hitlerowcy zagnieździli się w daw
głębokie przemiany, jakie zaszły w rozlewać.
nej fabryce broni „Nico-Werkc", gdzie
mieście I w całej prowincji tylko dla
Jednak to, co s'ę dzieje w samej sto- nad drzwiami wisi szyld, oznajmiający,
tego, że grasują w niej hitlerowcy. Tak
dobrze, a właściwie tak źle jeszcze s i ę '
J " . Jest n i m w porównaniu z , i ż w nim mieści się „Szkoła przodown!
me dzieje. Wystarczy jednak w y b r a ć "wcajw, jakich s ę dopuszczają oddzia-,ków oddziałów wypadowych". Przed
się na miasto o wczesnych godzinach I L Y ^
stoi, w każdej chwili
cji
w
Brunświku.
Już
w
Wolfenbuttel,
gotowy
do
wyjazdu,
wóz wypadowy,
rannych, by przekonać się jak dzielni
i cyniczni są obecnie panowie sytuacji odległym od s t o i c y o kilkanaście tylko .Nocą wóz wyjeżdża na miasto, oświei w tej połaci Rzeszy. Przed kilku dnia kilometrów dzieją się rzeczy, jakich do- tla ostrem światłem reflektorów domy
robotników i „robi porządki". Ludzie
mi na jadącego rano do pracy 18-let- tvchczas Niemcy nie oglądały.
Ludzie o poglądach republikańskich z oddziałów szturmowych uzurpowali
niego chłopca napadła bai.Ja nacjonali
stów. Opryszki w mundurach i ze są pod stałym terorem band hltlerow- sobie kompetencje policji, zamykają ca
swastyką na ramieniu, ściągnęli chłop- skich i nie pewni są ani dnia ani godzi łe wsie, w których odbywają się zebra
ca z roweru i zadali mu kilka ran no- ny. Dochodzi do te^o, że niektórzy nia republikańskie, zamykają uliczki
żami tylko dlatego, że n*e uważał on za mieszkańcy peryferji nie odważają się miasta i czynią piekło za życia miesz
stosowne odpowiedzieć na pozdrowię wracać wieczorem do domu i co wie kańcom Gandrcsheimu.
nie hitlerowskie. Nie trzeba na to ani czór przebywają niebezpieczną drogę
Napaść na zebranie w sali tańca w
świadków, którzyby zeznawali pod w towarzystwie policjantów.
Alshausen, gdzie polała się krew ludzi
przysięgą, nie trzeba szczególowego
Panem Brunświku jest pan minister zupełnie niewinnych, wypady do spo-*
dochodzenia — wielka kałuża krwi by Klagge. Panem w Wolfenbuttel jest kojnych wsi i miasteczek, potłuczone
ła zupełnie dostatecznie wymowna.
niejakiś Spreinat, wydalony z policji za szyby, zdemolowane urządzenia w tej
Jeśli rano panowie sytuacji w Brun rozmaite przewinienia, powołany na lub innej sali — oto są • znamiona rzą
przez ministra dów hitlerowców w całym Brunświku.
świku występują w oddzielnych oddzia wyższe stanowisko
łach i to przeważnie pieszych, o tyle w Klagge. Spremat umie się okazać odE. Kr
!
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Anna May Wong, Clive Brook
w c z o ł o w y m f i l m i e P a r a m o u n t u p r o d , 1 9 3 2 p. t,

„SZANGHAJ

EKPRESS"

R e ż Józ Stornberrja
;

;

Film osnuty na tle aktualnych wydarzeń na fronc e chińsko-japońsk m.

U w a g a ! Z uwadi na przewidzianą olbrzymia, frekwencję uprasza si« Sz Publiczność o przybywanie NA P O C Z Ą T E K S E A N S Ó W ,
rasre partout i bilety ulgowe nicwałne.
Początek n fiodz. 4, 6. 8 i 10 t^ wręcz.
M M M — — — B B W
P o r o z p o c z ę c i u s e a n s u d r z w i na w i d o w n i ą b ę d ą z a m k n i ę t e
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Pocza, seansów o rj. 4,-Aparatura Weslern Elect.
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film dźwiękowy

A d w o k a t na ławie oskarżonych
Akt oskarżenia zarzuca mu, że współdziałał
w ukryciu bandyty przed policją

,r

Ważne dla nieżfliiml W Patria

i „FRANC0P0L"
Polskie Biuro Podroży
Paryż IX„
11. ruo Montliolon
(przy Square Montliolon)
metro Poissonniere — Tel.: Provcncc
76-43, 5 minut od Gare du Nord i Oare
de l'Est
Organizuje tanie wycieczki auto
karami po Paryżu i okolicach z prze
wodnikiem, rezerwuje pokoje w hote
lach, sprzedaje bilety kolejowe do
wszystkich państw, a w szczególności
ulgowe bilety kolejowe do Polski.
Podróżujcie za pośrednictwem „FRANCOPOLU'.
„FRANCOPOL" — to synonim facho
wości t rzetelności.
Oddział w Nicei: 14, rue Halcvy
tel.: 20-77.

Lublin, 7 kwietnia
rady prawnej co do przedawnienia prze-! dowej, że nie działa wbrew prawu,
ildvi
.
. o —/ •
Wczoraj na wokandzie sądu okręgo stępstwa.
jako
obrońca
musiał
zachować
tajemni
wego w Lublinie znalazła się niezwykle '
W związku z tem między
dr. Alte- cę i nie mógł ujawnić miejsca
pobytu
sensacyjna rozprawa.
nem a Staweckim wywiązała się dłuż przestępcy..
Na ławic oskarżonych zasiadł znany ad sza korespondencja. W roku 1929 przy
Z kolei sąd przesłuchał Staweckiego. ]
wokat lubelski dr. Marek AHcn,
był Stawccki do kraju i znalazł w Gdy
spodziewany jest w godzinach
oskarżony z art. 168 kodeksu karnego. ni prace, został jednak tam aresztowa Wyrok
wieczornych.
Proces ten wzbudził w
Sprawa ta była rozpatrywana już przez ny.
mieście wielkie zainteresowanie. Wstęp .
sąd w lutym r. b. jednak z powodu nieZnaleziono przy nim jeden z listów
stawiennictwa się głównego
świadka, dr. Altena i na tej podstawie adwokata na salę dozwolony jest lylko za bileta- !
mi.
została odroczona.
| pociągnięto do odpowiedzialności.
Oskarżonego bronią adw. Sterling
Akt oskarżenia
zarzuca dr, Altenowi j
Dr. Alten wykazał na rozprawie są- Rettinger z Warszawy.
ukrywanie i współdziałanie w ukrywa
niu bandyty.
i
Szczegóły tej sprawy przedstawiają
s|£' n a s_tg p uj ą c o:
;
*^rzW^fił1Hfl!!stu laty grasołMft d P *
okolicy Lublina szajka bandycka z her
sztem Staweckim na czele. Pplicja szaj-.
kę z l i k w i d o w a ł a , hersztowi jednak uda
ło się zbiec zagranicę.
Tułał on się po różnych
miastach
Nowy Jork, 7 kwietnia.
cle dziecka Liitdbcrgha do domu rodzi nie może zbyt wiele powiedzieć, oś
Europy i wreszcie osiadł w LuksemburW Stanach Zjedn. zapakowała dziś ców.
wiadczył, że widział dziecko Lindncrggu. Po pewnym
czasie zatęsknił on za powszechna radość, g d y ż dzienniki zaGubernator oficjalnie zakomunikował ha na własne oczy i nawiązał bezpo
krajem rodzinnym i skomunikował się z i mieściły oświadczcn c gubernatora sta- przedstawicielom prasy, że porwany
średnie pertraktacje ze sprawcami por
d^Ah^nern^r^OM^^
chłopczyk w tych dniach będzie zwró wania.
cony, a nawet co nic jest wykluczone,
Dzienniki amerykańskie z nacisk cm
w ciągu bieżącej dobypodkreślają. »ż wysiłki policji Stanów
Identycznie brzmiące wieści nadcho Zjednoczonych spełzły na niczem.
dzą z Hoppeville. gdzie zanreszkują
Triumf, którego można się spodzie
Lindberghowje. Pełnomocnik płk. Lind- wać, będzie dziełem inicjatywy prywat
IfunSfiestiffECfcn u l i c z n a n a cześć
bergha, Curtis, powrócił wczoraj z po ne].
dróży, a zjawienie się jego w HoppevilIBsrcffsigesra f r a n c u s k i e g o .
le wywołało sensację.
\,
Paryż, 7 kwietnia. i która intonuje „Marsyljankę". Gorące
Dziennikarze,
oblegający w i l l ę , |
(PcMca Agencja Tclegroiiczma).
I manifestacje zebranych przenoszą się stwierdzili, źe w domu Lindbcrghów • Sensacyjne zarzuty
Na zgromadzeniu, liczącem 4 tysią na' ulicę i jeszcze długo po odjeździe znikło przygnębienie, ustąpiwszy miej p o d a d r e s e m s o c j a l i s t o m
ce osób, Tardieu wygosił wczoraj swe Tardieu rozbrzmiewają pełne zapału sca nastrojowi pełnemu entuzjazmu.
norre>e$fó:< #•.
przemówiene programowe. W chwili, .okrzyki ,Niech żyje Tardieu! Niech
Curtis miał z dziennikarzami krótką
Oslo, 7 kwietnia
kiedy premjer mówił. „Pokolenie ognia, żyje Francja!"
rozmowę. Zastrzegłszy s ę iż narazić
(Polska Agencja Telcgioliczna).
które poraź pierwszy reprezentowałem o n a n B H ł H B i
W czasie dzisiejszych obrad nad bud
na czele rządu francuskiego", cała sala
zetem
Obrony
Narodowej Ouisling
wybuchła długo nicmilknąccmi oklas
poczynił szereg
rewelacji.
Mówca
kami. Entuzjazm był tak wielki, że
oświadczył, że w ministerstwie posiada
Tardieu zmuszony był niejednokrotnie •
.
.
. .
.
dowpdy kompromitujące pewnych przy
zalecać ^ o k ó i i zaprzestanie manile-.40 aresztowanych robotników wypuszczono na wolność wódców partji socjalistycznej. Trzeba
skończyć nareszcie z propagowaniem
Piotrków, 7 kwietnia.
stacyj, które przerywały ustawicznie
i pieców potrwa jeszcze.
Wczoraj rano
przybyli do pracy w
wątek jego myśli. Całe zgromadzenie
Trzecia wanna zostanie podpalona w rewolucji mówił Ouisling. W roku 1929
organizacje otrzymały pól miljona ko
wyraziło również swą aprobatę pod hucie „Hortensja" dalsi robotnicy i pra dniu jutrzejszym.
ron od jednego z obcych państw. Dowo
czas części przemówienia, w której cowali normalnie na swych oddziałach.
Z aresztowanych onegdaj 60 strejku dy w ministerstwie Obrody Narodowej
Obecnie
zatrudnionych
jest
w
hucie
oko
jących zwolniono w dniu wczorajszym
premier
definicję
prowadzonej
przez s i e bdał
i e polityki
zagranicznej,
ło 3 0 0 robotników, pozostali zaś w licz 40 osób, pozostali aresztowani przeby wykazują szczegółowo jak pieniądze
te zostały użyte. W r. 1931 gdy robotni
Oświadczenie w .sprawie zaufania bie około 500, przystąpią
do pracy za wają nadal w więzieniu,
cy w Skien zaatakowali policję opraco
śwjata,
jakie
potrafił powszechnie kilka dni, albowiem podpalenie wanien ja.
wane były plany podobnych buntów w
wzbudzić kredyt francuski, nagrodzone
Oslo i Bergen.
było dlugotrwaleini oklaskami, podob
nie jak i stwierdzenie, że frankt pozo
staje najbardziej zdrową walutą świa
Znów walki japończy
Paryż, 7 kwietnia.
ta, czego zasługę przypisać należy rzą
Robert został aresztowany po południu, ków z chińczykami
Na polecenie sędziego śledczego zam ^ank miał v; Paryżu oprócz centrali kildowi.
, Licznj deputowani i senatorowie z knięto wczoraj bank Roberfa, którego ca filji a zaś na prowincji 15 oddziałów.
Londyn, 7 kwietnia,
Istniał on od 1876-go roku.
Nowy
obozu większości wyrażali. zadowole pasywa przewyższają o 20 miijonów fran
wielkiej bitMukdenu donoszą
ków
aktywa.
nie, kiedy Tardieu podkreślał że więk
j " ™ . L
^
w
y
.
kołach
gieł-1
wie
Japończyków
z
nieregularnemi
od
Właściciel banku 54-letni
Andrzej dowych przygnębiające wrażenie
szość i rząd zatamowały drogę wza
działami chińskiemi, w której miało pojemnemu przelicytowywaniu się dema
ledz 500 chińczyków a 3000 odniosło ra
gogów z opozycji, j kiedy Tardieu ogła
ny. Oddziały gen. Tamao zajęły miasto
Fanczeng i posuwają się w kierunku Han
sza się przewodniczącym większości i
nad granicą Korei.
obiecuje usprawiedliwić ją w obliczu
Londyn, 7 kwietnia.
z budynku parlamentu,
do którego
kraju.
Z St. John
donoszą, że zaburzenia chciał:
wtargnąć tłum demonstrantów,
Premjer francuski kończy swe wiel trwają w dalszym ciągu.
ukryytra się w dalszym ciągu.
Nieście pomoc
kie przemówienie ppogramowe wśród
Premjer Nowej Funlandji
Squires,
Istnieje zamiar utworzenia rządu jed j
entuzjatsycznych owacyj całej sali, który zbiegi przy pomocy 3 duchownych ności.
narodowej

i

yndUergłi pertraktuje z bandytami,
'Którzy w najbliższych dniach mają mu zwrócić syna
:

!

M o w a przedwyborcza Tardieu.
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Huta „Hortensja" jest czynna
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Wielki krach bankowy we Francji
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Dalsze zaburzenia w Nowej Funlandii

najbiedniejszym!

:* 9 7:

:8.iv

Str.

1932.

Likwidacja mafji helmanowskiej
KROMKA
•

Dziś Dy.ijiizego
•'utro Marji Kleofasowej
Wschód słońca
4.57
Zachód słońca
18.19
Wschód księżyca
5,43
Zachód księżyca 21.57
Długość dnia
13.15
Przybyło dnia
5.11

Stan bezrobocia
w poszczególnych

zawodach.

Na ogólną liczbę 352.754 bezrobot
nych w całej Polsce, zarejestrowanych
na dzień 2 b.m. bezrobocie w poszcze
gólnych zawodach przedstawiało się na
stępująco:
Górnicy — 18.468 bezrobotnych (w
tem Sosnowiec 1311, Śląsk 14.286), hut
nicy w matalu — 5984 (Śląsk 5145, Sos
nowiec 300), szklarze — 2958 (Piotrków
824, Poznań 255), metalowcy — 36.896
(Warszawa 4615, Łódź 1912, Sosnowiec
2350, Lublin 1043, Drohobycz 920, Śląsk
10.141, Bydgoszcz 1325, Poznań 1928,
włókiennicy — 27.343 (Warszawa 833,
Łódź 17.789, Sosnowiec 1535, Biała 1337,
Białystok 2530, Śląsk 1090),
robotnicy
budowlani — 41.639 (Warszawa
3141,
Łódź 3001, Lublin 1225,
Kraków. 1487,
Lwów 1900, Drohobycz
1630,
Śląsk
11.600,
Bydgoszcz 1031, Poznań 2766),
pracownicy umysłowi — 40.158 (Warsza
wa 3620, Łódź 3691, Sosnowiec
1367,
Lublin 1221, Kraków 1287, Lwów 2285,
Wilno 1410, Śląsk 6529, Bydgoszcz 1746,
Poznań 3725). Liczba bezrobotnych ro
botników niewykwalifikowanych wyno
siła 153.261 osób.
Liczba częściowo zatrudnionych wy
nosiła 170.399
osób, z czego przez 1
dzień w tygodniu pracowało 9486 osób,
przez 2 dni — 14.746,
przez 3 dni —
45.814, przez 4-dni — 65.741 , i przez 5
dni — 34,612 osób.

HalmniBlsse

mia^fa

w województwie
poznańskiem
i
łódzkiem.

jest warunkiem nieodzownym uzdrowienia stosunków
wśród łódzkiej własności nieruchomej.

£osy
Po ustąpieniu p. Helmana z dyrekcji
Towarzystwa Kredytowego w Łodzi w
sferach własności nieruchomej naszego
miasta zawrzało, jak w ulu: nikt nie spo
dziewał się, że w ciągu tak krótkiego
czasu „dyrektor" Helman zostanie grun
townie „położony".
Wczoraj p. Helman podał się do dy
misji w charakterze dyrektora Banku
Spółdzielczego właścicieli nieruchomoś
ci w Lodzi. Natomiast nie złożył jeszcze
swej deklaracji o ustąpieniu z wicepreze
sury Centralnego Stowarzyszenia wła
ścicieli nieruchomości, na co już jest naj
wyższy czas. Ostatnie wypadki silnie
wstrząsnęły Stowarzyszeniem,
przed
którem stoi poważna
GROŹBA ZAWIESZENIA CZYNNOŚCI
z nakazu władz, za słynną uchwałę z
dnia 10 marca, stawiającą ławników w
Urzędzie Rozjemczym, a więc osoby,
pełniące funkcje sądowe, pod nadzór i
„zwierzchnictwo" prezydjum Stowarzy
szenia. Sprawa ta jeszcze jest w toku,
wywołała już jednak w łonie stowarzy
szenia fermenty. Mimo to grupa „helmanistów" w tera stowarzyszeniu jest silna
i nie zrezygnowała, prawdopodobnie
pod ciche dyktando szefa mafji...
Ustąpienie Helmana i z tej placówki
społecznej jest absolutnie konieczne, a

dla sanacji stosunków w Centralnera
Stowarzyszeniu pożądane byłoby usu
nięcie na dłuższy czas od władzy także
jego adherentów, dopóki trochę nie
oprzytomnieją i nie dojdą do rozumu...
W Towarzystwie Kredytowem panu
je zadowolenie z ustąpienia Helmana,
gdyż teraz dopiero, zdaniem pozosta
łych członków dyrekcji, będzie można
rozpocząć
SWOBODNA PRACĘ.
Nie jesteśmy jednak tego zdania. W To
warzystwie niema Helmana, ale zbyt
wiele pozostało
DUCHA HELMANOWSKIEGO.
Przedewszystkiem rzuca się w oczy w
sposób niemiły obecność prawej ręki
Helmana w radzie nadzorczej Towarzy
stwa,
SŁAWETNEGO „REWIDENTA",
którego funkcje Istotnie domagają się
rewizji... Ów pan, zamiast siedzieć cicho
jak mysz pod miotłą, organizuje już ja
kąś akcję, która wygląda, jakgdyby
ZEMSTA HELMANA '
nad pozostałymi członkami dyrekcji za
to, że on wyleciał, ale oni pozostali..
Jak dowiadujemy się „helmanlścl' w
Towarzystwie małą
zamiar zgłosić
wniosek na najbliższem ogólnem zebra
niu, aby
ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ DYREKTORÓW

i wogóle znieść wszelkie pensie, za funk
cje dyrektorskie, które miałyby być
spełniane honorowo. Możnaby się nawet
odnosić pozytywnie do tych postula
tów po należytem ich zbadaniu 1 rozwa
żeniu, ale podejrzane jest, że purytanizm obyczajowy i skromność zaczyna
ją cechować tych panów dopiero po usu
nięciu Helmana.
Z różnych stron lansowana jest myśl
zwołania
NADZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZE
BRANIA
członków Towarzystwa, na którem ma
być rozpatrywana kwestia dals/ych lo
sów dyrekcji. Możliwe, i e sama dyrek
cja ze względu na ciężkie
PRZESILENIE MORALNE,
jakie przebyto w ostatnich czasach, po
stawi na takiera zebraniu kwestję votum zaufania. W każdym razie obecnie
atmosfera w Towarzystwie jest niepr/.y
jemna. Ze względu na powagę 1 znacze
nie instytucji należałoby sobie życzyć,
aby atmosfera uległa przeczyszczeniu i
uspokojeniu.
Oto, do czego doprowadziły Towa
rzystwo rządy niewłaściwej jednostki,
albo też, wyraźniej mówiąc, całej mafji.

' ( - )

Obfuźenla-.kornornego o 25'
domaga męjpada miejska m. Łodzi.

Nowy p l a n parcelacji Łagiewnik

Wczorasze posiedzenie rady miejskiej Ipowinien rozpocząć umarzanie zaległo- 2.80 za metr kwadratowy z rozłożeniem
ściągnęlo niemal wszystkich radnych wjści w dziale podatkowym.
Zubożenie spłat na 2 lata.
komplecie. Spodziewano się bowiem, ludności jest niemal powszechne. Jest
P o referacie zabrał głos r. Bialer.
że wysunięta zostanie sprawa wyboru wielu takich, którzy istotnie nie mogą który oświadczył, że jeśli, magistrat pie
nowego prezesa na miejsce inż. Hole- opłacać w chwili obecnej podatku tniei- niądze, ktere będą wpływały z sprze
greberą.
'skiego. Rzeczą więc wysoce aktualną daży parceli nie obróci na inwestycje w
Tymczasem w myśl naszej zapowie- jest, aby magistrat zgłosił na radę miej- Łagiewnikach, ą przedewszystkiem me
dzi nie poddano tej sprawy pod dyskus- ską wniosek o umorzenie zaległych po wybuduje wielkiej szosy z Łodzi do Ła
giewnik, to w konsekwencji okazać się
ję, akceptując milcząco, że do końca ka- datków dla zubożałych płatników,
działek zostaną
dencji urzędować będą kolejno trzej wi; J Magistrat przyjął powyższy postulat może, że nabywcy
wprowadzeni w błąd obietnicami magi
ceprezesi.
j do wiadomości.
P o zagajeniu posiedzenia przez, wi-j
Bardziej ożywionej dyskusji spodzie- stratu. Z tego względu zgłasza on wnio
ceprezesa Kcmpnera przystąpiono do
omawianiu sprawy planu sek, ' aby magistratowi nie wolno było
i użyć pieniędzy, które będą wpływały
właściwych obrad. W pierwszym rzę. regulacyjnego.
I z sprzedaży działek w Łagiewnikach na
dzie dokonano wyboru delegata m. Ło
Okazało się jednak, że komisja do
dzi na międzynarodowy kongres miast spraw ogólnych, któta zajęła się roz- [inny cel jak tylko na inwestycje w Ła! gjewnikach.
T - J
*
l . i
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R. Wojewódzki zaproponował, aby
wiceprez.
Rapalski.
Drugim
delegatem
w Londynie, którym to delegatem został
.
.
, t k i c n zastrzeżeń i zarada miejską nadała osiedlu charakter
nieoficjalnym, który wyjeżdża na włas skończyła
rzutów co jeszcze
do planuswej
regulacyjnego,
nie
pracy i zawia
ny koszt jest adw. Hartman. Następnie domiła jedynie radę miejską, że wobec społeczny i uniemożliwiła spekulację
uchwalono bez • dyskusji prowizorjum
p o p i w e k , prace nad tymi gruntami. Z tego względu propo
budżetowe na miesiąc . maj. a to z e ; ,
regulacyjnym są tak wielkie, że nuje on wprowadzenie do planu parcelacyjnego poprawki, aby magistrat miał
względu na to, ze magistrat obawia s,ę,,
'
prawo pierwokupu działki w wypadku,
ze do końca b. miesiąca władze nadzór- j
sposób
gdyby Jakiś nabywca chciał swą działkę
cze nie zatwierdzą jeszcze budżetu m.'
pończoch przy ul. Lipowej.
Mianowicie komisja
do
spraw
(g) Właidize śledcze zawiadomione Łodzi na bieżący lok administracyjny. ogólnych postanowiła wezwać do siebie w przyszłości sprzedać.
W odpowiedzi zabrał głos r. adw.
Bez dyskusji ustalono dodatek komu kolejno wszystkie osoby, które zgłosiły
'zostały w diniu wczorajszym o włama
niu, dok omamem w nocy do fabryki poń nalny do państwowego podatku przemy zastrzeżenia i porozumieć się z niemi Weizman, który twierdzi, że wniosek r.
czoch firmy M. Sapto", znajdującej się słowego od obrotu dla drobnych przed osobiście, by w' ten sposób uzyskać prze Wojewódzkiego nie może być uchwalo
przy uiicy Lipowej Nr. 35.
siębiorstw w wysokości 25 proc- Zniżo świadczenie czy dane zarzuty są słusz ny ze względów prawnych.
Dozorca noony nad ranem zauważył no o 10 proc. opłaty za leczenie i utrzy ne. Dopiero po skończeniu tych prac
R. Pogonowski również protestuje
otwór w dachu magazynu. Wdftożone manie chorych w szpitalach i sanator- plan regulacyjny wejdzie pod obrady przeciwko ograniczeniu proponowanemu
* dochodteenie ustaliło, że ziłotdzroeje, wim jach miejskich.
Uchwalono przyznać j rady miejskiej
przez r. Wojewódzkiego, uważając, że
dostali się do miejsca włamania, odbyli pracownikom miejskim remunerację w | Następnie przemianowano ul. Juljusza w ten sposób pozbawia się nabywców
poważną podróż po dachach posasyj są wysokości 15 proc. pensji a dla człon-1 a ul. Dowborczyków i przystąpiono do działek prawa własności.
siednich. Wreszcie dostali sie na dach ków magistratu w wysokości jednej
rozpatrywania projektu parcelacji ma
W głosowaniu poprawka r. Bialera
posesji fabrycznej i przez wyrąbany osiemdziesiątej.
jątku miejskiego Łagiewniki.
została przyjęta, a poprawka r. Woje
otwór wydobyli na dach towaru za oko
Z kolei rozpatrzono wniosek magi
Jak wiadomo, sprawa ta była już na wódzkiego odrzucona. Cały plan parceło 9 tysięcy złotych. .
stratu o umorzenie kwoty 19.9U0 zl. na porządku dziennym rady miejskiej zo lacyjny został przyjęty jednogłośnie. W
leżnych miastu od Bolesława Gorczyń stała jednak odroczona, gdyż radni wy końcu rozpatrzono wniosek nagły frakskiego b. dyrektora teatru miejskiego sunęli bardzo poważne obiekcje co do cyj socjalistycznych, wzywający magi
W sprawie powyższej zabrał głos radny planu, jaki zaproponował magistrat.Wy strat do poczynienia starań u rządu w
ROBIONE RĘCZNIE NA DRUTACH.
Bialer, który oświadczyła że rada miej łoniono wówczas komisję , która miała kierunku obmżenia komornego w Łodzi
Z oryginalne) wełny francuskiej niedo
ska, uchwalając ten wniosek, nic wy zająć się dokładnie zbadaniem możliwo o 25 proc.
ścignione) jakości w gatunku i kolo
świadcza żadnej łaski p. Gorczyńskiemu ści parcelacji tego majątku i sprzedażą
Za wnioskiem opowiedzieli sję wszy
rach. Specjalnie pulowery
gdyż nie wiadomo, czy wogóle pienUr pojedynczych działek. ,
KORONKOWE.
scy radni z wyjątkiem właścicieli nie
dze te miastu się należą.
LILI HIRSZMAN,
Komisja ta ukończyła już swe prace ruchomości. Wniosek został uchwalony
Kilińskiego 14, II piętro.
Gdy się jednak mówi o ujmąrzar.i.i ' w e r i r a : złożyła sprawozdanie. Propo większością głosów.
zaległości, zdaniem r. Bialera magistrat' mi.e ona cenę sprzedażna parceli na zi
Na tem posiedzenie zakończono.
»••««••(
W biurze powszechnych spisów obli
czono już dawno, dotyczące liczby lud
ności we wszystkich miastach Polski. —
Jak wynika z tych obliczeń, ludność
miast wynosi około 8.700.000 mieszkań
ców, w porównaniu z rokiem 1921 liczba
mieszkańców miast wzrosła o 1.800.000
osób.
Niżej 5000 mieszkańców posiada 308
miast w Polsce. Najmniejszem miastem
jest Kopanica w województwie poznań
skiem, która liczy tylko 640 mieszkań
ców. Nie o wiele większą liczbę miesz
kańców posiada pięć innych miast wo
jewództwa • poznańskiego, oraz jedno
miasto w województwie łódzkiem, które
liczą niżej 1000 mieszkańców. Mianowi
cie Rynarzewo posiada 688 mieszkań
ców, Jaraczewo 830, Gąsawa 893, Wła
dysławów (woj. łódzkie) 906, Książ 928,
oraz Rostarzewo 989 mieszkańców.
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Nr. 97

Pełna tabela wygranych
Weioral w 22 dniu ciągnienia 24-ej 58 79 335 59 82 $14 611 53 701 801 32 59 215 25 49 457 84 546 73 ot-- 69 359 90 443 48 89 98 501 71 605 58 852 930 44 121068 271 319 24 451 52
polskiej loterji państwowej, wygrane 902 52 7110 332 451 68 76 87 540 68 719 28 296 933 43 43059 294 360 476723 853 991 98 82049 53 162 67 236 87 656 727 848 933 81 122057 368 70
padły na numery naste.puja.ce:
655 720 831 95 8001 34 56 57 77 117 572 76 752 71 77 866 919 37 -44030 81 46 393 557 624 823 58 83097 100 15 577 90 63:'. 76 702 26 43 47 63 67 855
61 319 428 546 58 642 52 708 20 801 166 229 66 67 68 321 81 529 97 621 19 20 344 68 430 66 93 523 60 636 62 73 123140 274 327 61 722 34 69 827
5 0 , 0 0 0 zł. Nr. 60430
823 60 636 62 853 915 84030 38 175 124241 56 69 95 318 630 841 50 65
Po 3 , 0 0 0 zł. Nr. 4 3 6 4 4 4 8 7 9 6 909 76 89 95 95 9092 96 97 128 33 750 95 863 905 45100 210 21 39 62 265 366 437 544 67 603 8 773 85013 943 65 125017 113 207 315 510 27 88
343 508 604 41 995 96 46046 162 97
326
59
318
28
475
552
839
10053
111
52164 52524 54942 73059
67 89 125 517 50 75 85 665 79 803 30 74 90 638 61 763 804 6 56 57 74 990 126046
17 232 71 521 646 51
72 895 987 224 78 491 637 55 77 803 52
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Drugi koncert

Dnia 10.4., o godz. 17.15 odczyt p. t.
„Zabawa i sztuka bawienia się", w y 
laureatów
konkursu
im. Chopina.
głosi prof. Leon Chwistek ze Lwowa.
Prelekcja ta jest polemiką z panującym
Abram Djakow przez pomyłkę figu
sceptycyzmem w stosunku do możliwo
rowali w programie jako zdobywca
ści rozwoju wyżyn duchowych w Pol
czwartego miejsca na niiiędteymairodiosce.
TEATR MIEJSKI.
wyun kontarste chopinowskim w War
Z TEATRU „ARARAT".
Dziś. w plotek, w sobotę i w niedzielę wie
Nowy świąteczny program p. t. „Fajgel m szawie. W rzeczywistości chlubną tę na
Dnia 11.4., o godz. 17.10 dr. Marceli
czorem melodreurnaitycainy reportaż
wojenny, der Łuftcn" to silne przeżycie artystyczne. Nu
Nałęcz - Dobrowolski wygłosi przed szpiegowska
sztuka „X 33" w wyborne m wyko mer za numerem oddany zostaje z taktom i gracie otnzytmał rodafk jogo, Luffer, zań
mikrofonem warszawskim odczyt p. t. naniu: Macherskiej, Bia;l >iz-:zyriskicgo, W o ł o w  umiarem, a iiadewszystko z inteligentnem wczu Djakow musiał się zadowolić jednym
ciom się w tendencję jego. Poszczególne sceny z dalszych miejsc. Gra Abraima Djalkowa
„Z kanadyjskich jezior i puszcz", w któ skiego i Wlimawcna.
o godz. 4-ej po poł. oa ogólne żą mają naw«t nerw dramatyczny i trzymają w i  świadczy o daileko posuiniotem wyszko
rym zaznajomi radjosłuchaczów z m a danieW sobotę
publiczności jeszcze
jeden ras sztuka dza w napięciu. Całość zakrojona jest bogato
leniu teebnicznern.
lowniczym i dzikim pejzażem Ameryki. Mahaly Myaiaa ,,.Mam lut
Ceny najniżs/c i z szerokim rozmachom.
Dnia 12.4., o godz. 17.10 dr. Artur od 50 groszy do 3 zł.
Długotrwale powodzenie nowego programu
Młody tem planista potrafił wyidobyć
W NIEDZIELE, o godz -i-ci po poł. po cenach jest więcej niż pewne.
Schdder mówić będzie z Krakowa w
z tetrunnenttu wyraz szllaohetiny i slkuzniżonych polska komedja .jch synowa '.
Dziś tylko jedno przedstawienie. Początek o
odczycie p. t. „Czy sztuka umarła", o
godzinie 10 wiecz. Kasa czynna od godz. 6-ej piony, a w jego grze przejawia się czę
współczesnych głosach na temat prze
stokroć temperament niezwykle sponta
TEATR KAMERALNY.
wieczorom.
życia sztuki. Pozatem zaznajomi radjo
Dziś w pbajtek po raiz ostatni komedia Mary
niczny graniczący jednak często z roterlV.ty i V-ty KONCERT LAUREATÓW.
słuchaczów z poszukiwaniem nowych Lucy ..Dziewczyna i hipopotam' .
pretacją zbyt nerwową 1 chaotyczną.
W sobotę i w ri:eil'i,!e wieczorem wystąpi
W nadchodzącą środę, dnia 13-£o kwietnia,
form, próbując rozwiązać zagadnienia Stefanja J*rkoV»ka w wznowionym przeboju
W dwóch maizorkach i etiudach za
się w Sali FJha... n.n 4.ty koncert
współczesności i najbliższej przyszło ubiegłego sezonu w kapitalnej „Roxy". W uro odbędzie
laureatów 2-go »u.ę.l/y:i.u.>l-.wig > konkursu prezentował się p. Djakow najlepiej.
czej
komclj;
lej
uzyskała
ostatnio
St.
Jartkowści.
im. Fr. Chopina z udzńaiłen Imre Ungama, na któ
Wybitne walory planistyczne wyfkary to koncert wszystkie miejsca siedzące zoDnia 13.4., o godz. 15,50 prof. Konrad ska olbrzymi sukces w War»aw:,-.
W sobotę i w niedzielę o godz. 5-ej po poł. staiy wyprzedane.
zał
dinuigl koncertant, LeonM SagaJow,
Górski wygłosi odczyt dla maturzystów dwa ostaitniie powtórzenia Kłopolów BourraW czwartek, dnia I.;.-, b. m. 5-ły (ostatni) artysta już 'dziś o wyraźnie zarysowanej
p. t. „Aleksander Fredro".
i lioii.i• - z Machałem Zniczem w roli popisowej. recitali fortepianowy. Program wypełni Aleksan
inidyiwildluailiności oditwónazej. NSezwyklle
der Uainskti. laureat konkursu nagrodzony za
Dnia 14.4. o godz. 17.10 prof. Walery Ceny zniżone.
s/ufoteline frazowanie, miękkie, peltne bar
szczytnie
pierwszą
najwyższą
nagrodą
Pana
Pre
Goetel wygłosi odczyt z cyklu '„Świat
TEATR POWSZECHNY (Przejazd 34).
wy i piękności tonu ttderizenie, trafne i
zydenta Rzeczypospolitej w sumie zł. 5.000.
Dziś j dni następnych ciesząca się zaisłużoprzez radjo" p. t. „Ginąca Afryka". P r e 
Bilety już nabywać można v/ kaisie Filhar szczere, a zarazem
tchnące prostotą
mm
powodzeniem
..Uwodiicielka"'.
Szampan
1
,
lekcja ta będzie transmitowana z Kra
monii.
1 łsazipośredbiością wyczucia i ujmowanie
HUMOR, świetna gna całego zespołu, wreszcie —
kowa.
niezwykle niskie ceny baletów — sprawiają, iz
przezeń każdego dzieła świadczą o wy
Dnia 15.4., o godz. 15.50 prof. Konrad publiczność łódzka chętnie spędza wieczór w
sokiej klaste rozległego talentu tego pia
Górskl^ioświęci swą prelekcję „Ada teatrze przy ul. Przejawd. — Początek o godzi
nisty.
L. P.
I
w
a
n
P
e
t
r
o
w
i
c
z
nie
8.30
wieczorem.
mowi Asnykowi". Tegoż dnia o godz.
17.10 płk. Henryk Eile mówić będzie
Anny Ondra
TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18).
przed mikrofonem
warszawskim o
GAZETKA MÓWIONA.
Dziś, w piątek, dnia 8-go kwietnia dwa
Karol Ł a m a c z
zmienności poglądów na zjawiska i w y przedstawienia: o godz. 8-aj i 10-ej znakomitej
Sta/ranieni kota naukowego uczniów męskie
darzenia dziejowe w odczycie p. t. ,,Poinaidy Humoru'' z występami niezrównanego
go gimnazjum miejskiego im, J. Piłsudskiego od
zapowiadają swój przyjazd do
mistrza humoru polskiego, Leona Wyrwiozai, peł
bywały s^ę w odstępach dwutygodniowych ga
„Opinja w historji".
Łodzi
na
premjerę
swego
filmu
nego sentymentu Leo Fuksa . olśniewającej Han
zetki mówione pod nazwą: ..Biuletyn Kota Nau
Dnia 16.4., o godz. 16.10 prof. Zyg ki Ruiioe.-ic-ckiei, obok nich reprezentują humor
p. t.
kowego'', zawierający działy: poliltycziny, gospo
darczy, społeczny, naukowy, szkolny, sportowy
munt Szweykowski wygłosi odczyt dla wysokie) klasy St. Sielański. Wl. Boruński (.sub
telny comierencicr) i Opolski Całość uzupełnia
i rozrywkowy.
maturzystów p. t. „Bolesław Prus". Te ją
pyszne tance znakomitej pary taneczne) SuniPragnąc zapoznać ogół z naszą gjizeiką,
goż dnia o godz. 17.10 wystąpi w cha na-Gorgi. — M e t y w cenie od 50 groszy do
redakcja wydaje „okazowy'' numer ,J3.'iulc.lynu",
rakterze prelegenta przed mikrofonem zł. 3.60 do nabycia w przedsprzedaży p. Pły
który ukaże się dnia 9 o. m. o godzinie 17-vi
wileńskim gen. Lucjan Żeligowski, któ wackiej, ul. 6-go Sienprim Nr.2 od 9 rano i w ka
w auli gimnazjum miejskiego (Sienkiewicza 46).
sie
teatru,
ul.
Ogrodowa
18
od
11
przed
poł.
Wstęp 30 groszy.
ry wygłosi odczyt p. t. „Rola Wilna w
gospodarczej odbudowie Polski", Z pre
Teatr Popularny zawiadamia, że przedsta
lekcji tej dowiedzą się radjosłuchacze wienie sztuki „Koniec Sodomy" Sundermana
co wnosi Wileńszczyzna, posiadająca zakupione] przez Rade Okręgową na niedzielę
OSTATNIE SDMIPOByTII
irozwinięte swoiście pewne rozgałęzie- dnia 10 kwietnia o godz. 4 po po), odbędzie się
Dziś w piątek o g. 8,30 w,
*n
STANIEWSKKH
|nie rolnictwa, specjalnie zaś lniarstwa w niedzielę dnia 17 kwietnia o godz. 4 po poł.
Wykupione bilety z datą 10 kwietnia g. 4 po
w ŁODZI
dn ogólnokrajowej gospodarki.
pot. ważne są wobec togo wyłączcie na dzień
alf akcil światowych /
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17 kwietnia o g. 4 po pul.

Traugutta rfig Sienkiewicza

wzbudzające zachwyt i podziw

ŁU

Rozmowa z pianistami rosyjsłfimi
którzy uzyskali nagrody na m i ę d z y n a r o d o w y m
chopinowskim w Warszawie.

JRetody

wątfaowawizo-aHystytzne

Na konkurs chopinistów do Warsza
wy wysłała Rosja Sowiecka kilkunastu
pianistów. Nie będziemy w tej chwili
wdawali się w ocenę gry pianistów,
„startujących" do tych wielkich zawo
dów muzycznych. Faktem jest jednak
niezaprzeczalnym, że pianiści rosyjscy
odnieśli w konkursie poważny sukces,
że „drużynowo" — by znów pozostać
przy terminach sportowych — zajęli
pierwsze miejsca i że ich gra. a nadewszystko poziom artystyczny jch mu
zyki spotkał się z powszechnem uzna
niem tych wszystkich, dla których je
dyną wytyczną przy ocenie danego ar
tysty było — ucho.
W związku z tym — niewątpliwym,
jak wspominaliśmy — sukcesem mło
dzieży artystycznej z Rosji, zaintereso
wały nas metody wychowawczo-artystyczne, stosowane w Sowietach. Stąd
nasz wywiad z dwoma koncertantami
onegdajszymi: pp. Djakowem l Sagałowym.
Granicą wieku dla uczestników kon
kursu był 29 rok życia. Ani Sagałow,
który uchodził bodaj czy nie za pierw
szego mistrza fortepianu < z pośród około setki rywali, ani Djakow nie osiąg
nęli tego maksimumSagałow liczyć
może na oko. około 21 lat. Djakow 25.
Młodszy ma świeżą cerę panienki i
spojrzenie młodego chłopca, starszy
jest poważny i kto wie, czy ta jego po
waga w oczach i w ruchach, nie kazała
nam dodać mu kilka lat w ocenie jego
wieku.
Sagałow kończy się ubierać do kon
certu. Djakow jest już gotowy — dla
tego z nim rozmawiamy więcej.
— Jakie są metody nauczania muzy
ki w szkołach sowieckich, w szkołach
ogólnych?
Djakow jest bardzo rad, że może o
tem mówić, gdyż z zawodu jest właś
nie pedagogiem muzycznym.
— Przedmiot „muzyka" jest, poza
śpiewem i ewentualnie kompletami orkiestrowemi, przedmiotem obowiązko
wym w e wszystkich początkowych
szkołach na terenie Sowietów. Naucza
nie muzyki zaczyna się od 3 grupy.
(Naszego trzeciego oddziału). Najwięk
szy nacisk kładzie pedagog współczes
nej Rusji na wytworzenie w umyśle
dziecka obrazu syntetycznego, ujmują
cego całą epokę. W ten sposób jest wy
kładana historja powszechna i w związ
ku z nią również i muzyka.
Oczywista, iż zaczyna się od kla
syków, którzy są w Rosji bardzo sza
nowani: w miarę postępu nauki historji
powszechnej postępują i wykłady hi
storji muzyki i muzyki. Stała łączność
wszystkich wykładów, mających zwią
zek z historja kultury wogóle — jest
pierwszą zasadą nauczyciela sowieckie
go- Dzięki temu uczeń poznaje całą epokę, uczy się ją odczuwać i stąd,
wreszcie, sztuka staje się dla niego zja
wiskiem bliskiem. zrozumiałem i zrośniętem nierozerwalnie ze swą glebą 1
epoką. Nie ma w tem ujęciu nic oczy
wista nowego — ale nowe jest przepro
wadzenie tego ujęcia w życiu w stu
procentach.
Wykłady muzyki. — ciągnie p. Dja
kow. — nie są suche, jakby się z mych
słów mogło narazie zdawać. Są to wy
kłady Ilustrowane bogato utworami w
wykonaniu b. poważnych i wszech
stronnie wykształconych instrumenta
listów i śpiewaków. P r z y teatrze — oczywlsta państwowym — „dla mło
dych widzów" istnieją specjalne ekipy
muzyków,
absolwentów
wyższych
szkól muzycznych. Ekipy te koncertu
ją stale w szkołach. Są to koncerty w
calem tego słowa znaczeniu wartościo
we; ja sam. — dodaje nie bez dumy
nas', rozmówca— stoję na czele dwuch
takich ekip, gdyż z zawodu nie jestem
solistą, tylko pedagogiem.
— Oczywista, że na tem szkolenie
muzykalności w nauczaniu powszech
nem nie ogranicza się. Mamy w Mo
skwie specjalne laboratorium, które

bada reagowanie słuchu młodzieży na
muzykę wogóle 1 na tony w szczególe.
Pozatem ów teatr >,dla młodych wi
dzów" urządza od czasu do czasu spek
takle, ilustrujące daną epokę i naświe
tlające ją ze wszystkich dziedzin kultu
ry- Są więc spektakle o epoce odrodze
nia, o rokoko, o czasach Puszkina w
Rosji. Młodzież szkolna ogląda prze
zrocza, słucha wykładów, a nadewszystko słucha muzyki z danej epoki. Cale

u* (Rosji somieiLkiej.

przedstawienie jest utrzymane z jak
największym pietyzmem w odpowied
nim stylu i ilustruje epokę w sposób jak
najbardziej wyczerpujący.
— Szkoły wszelkiego typu są bez
płatne, a więc i szkoły muzyczne. Do
szkół muzycznych odsyłani są zdolniej
si uczniowie szkół powszechnych. Śred
nia szkoła muzyczną nazywa się „tech
nikum". Jeśli uczeń ..technikum" nie ma
rodziców, lub jeśli rodzice są niezamoż-
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W środę Teatr Kameralny wystawił
poraź setny „Hau-Hau".
Sto przedsta
wień! Jest to istotnie jedyny w swoim
rodzaju rekord teatralny, tembardziej
godny podkreślenia, i i został on „zdo
byty" w mieście tak ateatralnem, jak
Łódź, i w okresie kryzysowego spadku
frekwencji w teatrach i kinach.
Jest istotnie rzeczą niezbadaną, dla
czego akurat ta sztuka cieszy się w Ło
dzi tak fenomenalnem powodzeniem....
Wszak teatry nasze wystawiały w sezo
nie bieżącym sztuki i lepsze, i grane niegorzej, i bardziej efektowne, i bardziej
nowoczesne, i nawet bardziej wesołe. A
mimo to większość
ich padła, gdy ta
naiwna, angielska detektywistyczna ko
medyjka stała się tak potężnym magne
sem, i e jej setny spektakl odbył się przy
sali przepełnionej do ostatniego miejsca.
Setne przedstawienie „Hau-Hau" by-
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ni. to może otrzymać nietylko stypen
dium, lecz nawet pełny internat przez
cały czas nauki. Po ukończeniu wyż
szej szkoły muzycznej jej absolwent
może się ubiegać bądź o tytuł aspiran
ta — jest to stopień naukowo-pedago
giczny, bądź też zostaje muzykiem-soUstą. Pracę po skończeniu otrzymuje
każdy automatycznie. Aspirant pracuje
w „rabfakach" — (raboczich fakultietach), gdzie szkoli nauczycieli muzyki
w zakresie elementarnym, o ile nie po
święca się studjom teoretyczno-pedagogicznym: solista ma obowiązek dać tyle
a tyle koncertów rocznie I występuje
tam, gdzie go państwo zgłasza.
— Jaka jest organizacja koncertów
w Rosji?
— Naczelną instytucją jest „sow-fił",
sowiecka fllharmonja,
która angażuje
muzyków zagranicznych- Sow-fił ma
oddziały w większych miastach. Część
biletów jest bezpłatna i te bilety otrzy
mują związki. Artysta, zarówno miej
scowy jak i cudzoziemiec, jest przeważ
nie w niewielkim stosunku, zawsze za
interesowany w powodzeniu kasowem
swego koncertu. Program musi być za
twierdzony przez odpowiednią placów
kę muzyczną lub artystyczna
Pytamy jeszcze o mbdych kompo
zytorów.
— Dla nas najskrajnlcjsi nawet mo
derniści nie są wcale rewolucjonistami.
Chodzi nam o muzykę sprzęgniętą z epoką, a nie o formę zawiła i trudną.
Wzorujemy się pod każdym względem
na wielkich muzykach wieków minio
nych: Beethoyen jest dla nas wzorem,
gdyż był on najmocniejszym wyrazicie
lem swej epoki; epoki rewolucji fran
cuskiej* z rosjan uważamy Mussorgsklego za wielkiego piewcę ludowej Ro
sji. I, idąc po linji tych mistrzów, nasi
młodzi kompozytorzy nie tworzą mu
zyki atonalnej, przestrzegają zasad po
lifonii, piszą muzykę, o harmonii zupeł
nie nie modern. Treść tylko jest młoda,
forma — nie!

Dowiadujemy się wreszcie, że szcze
gólnie p. Djakow jest muzykiem wycho
wanym nawskroś przez państwo. Od
początku od owego „technikum" aż do
ukończenia wyższej szkoły muzycznej
był stale popierany przez państwo, a
że nie miał rodziców, tedy przez kilka
Znicz*
lat był również na pełnym internacie
państwowym.
ło wielką rewją humoru, śmiechu radoś
O tem, jak ci uczniowie Sowietów
ci i pogody.
grają — napisze nasz sprawozdawca
muzyczny.
G.
Właściwym jubilatem był p. Mihau-hau Znicz, który istotnie we środę
rozpętał jakąś orgję szaleńczej weso
łości, beztroskich figlów i kapitalnej
groteski. Jak mawia pewien popularny nad sprawcą
napadu na dworzec
a niedoceniony przeć świat, krytyk:
kaliski.
„Znicz przeszedł samego siebie". A se
(g) Władysław Mędirecki, jeden z
kundował mu w tem dzielnie utalento dwóch sprawców niezwykle zuchwałego
wany aktor p. Grolicki, znakomity od napadu na kasę kolejową na dworcu
Łćdź-Kaltska stanie — jak już donosi
twórca roli starego kamerdynera.
liśmy — przed sądem doraźnym. Pro
Rozbawiona publiczność nagradzała wadzone w trybie doraźnym dochodze
entuzjastycznemi brawami wszystkich nie zostało już w śledztwie ukończone i
wykonawców sztuki wraz z jej reżyse akta sprawy przesłane zostały na ręce
wiceprokuratora Chawłowskiego. Przed
rem p. Ziembińskim na czele.
stawiciel oskarżenia publicznego przy
100 przedstawień w ciągu paru mię stąpił już do opracowania aktu oskar
sie cyl Dyrektorowi Borowskiemu można żenia.
powinszować rzadkiego sukcesu!...
Na najtollfższem posiedzeniu gospodarczem sądtu okręgowego, t. j . w sobo
tę, ustalony zostanie termin rozprawy.
Najpewniej odbędzie się ona w przy
szłym tygodniu.

Sąd doraźny
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D O NIEDZIELI d n , 1 0 k w i e t n i a WŁĄCZNIE
W y a t q p y Umów

humoru

Leon Wvrwlci, Leo Fuks,
Hanka Runowlecka, S. sielantkl,
I W. Bortiński,
Duet Surina-GoroJn,
I P. Opolski

Km

konkursie

teatr Kameralny, Al. 1-go Mała 2
dyr. CELMAJSTER I BERMAN.
Gośc. wyst. teatru kam.

A R A R A T "

99

Kler. a r t M. Broderson
Dziś I codziennie wielki
PROGRAM ŚWIĄTECZNY

Falucl m dar Łufieit
w 2 częściach (12 obrazach)
Początek o (rodzinie 10 wlecz.
BHety do nabycia od godziny 7 w i e c i

Kurjer Handlowo-Przemysłowy
ltg»cizlciego o k r ę g u wlóhiennicie^e.
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Nasze złoto. O RATUNEK dla KUPIECTWA.
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Stwierdzony ostatnim bilansem de
Pierwsze posiedzenie komisji doradczej do spraw handflu.
kadowym spadek zapasu złota
po
(F) Wczoraj odbyło się pierwsze po-]
Ministerstwo przemysłu i handlu bo-; sprawy monopoli i koncesji.
W skład
raz Pierwszy od bardzo długiego cza
również
przez
I
• 1
•_!! doradczej
J
1 : do
J_
„ J czasu odbycia
„ , 1 U , . . Mwielkiej
o l t r t o ! narady
nararlu i komisji
Irnmicii zaproszony
7ani'IK7nnv został
7nstał T
Ó W I l i e Ż DTZeZ
komisji
spraw Iwiem od
su — o 33 milj. a więc nieco ponad 5 siedzenie
min,
Zarzyckiego,
na
podstawie
jedno
z
przedstawicielami
kupiectwa
przepro[
handlu
w
ministerstwie
przemysłu
i
han
p r o c , wywołał w prasie szereg komen
myślnej propozycji wszystkich jej człon
tarzy, które - jak to zwykle się dzie dlu pod przewodnictwem min. Zarzyc wadziło szczegółowe konferencje z in-1
ków, prezes związku izb przemysłowonymi
zainteresowanymi
ministerstwami,
kiego.
W
zebraniu
wzięli
udział;
wice
je — silnie Odbiegały od obiektywnego
a
przedewszystkiem
z
ministerstwem
handlowych
b. min. Klamer,
który w
Sągajłło i
oświetlenia faktów. Spadek zapasu zło minister Doleżal, naczelnik
skarbu.
Komisja
doradcza
uchwaliła,
że
skład
komisji
nie
wchodził.
W
ożywionej
radca
do
spraw
handlowych
Krzyszkota! — fascynuje sie ludzi tym okrzy
kiem, nie wyjaśniając, albo zaciemniając wski. Komisja wysłuchała najpierw refe . w pracach jej będą brać udział przed- dyskusji jaka wywiązała się nad referaDotychczas stawiciele zainteresowanych ministerstw tem naczelnika Sągajłły brał udział min,
istotny podkład rozwoju odnośnych ratu naczelnika Sągajłły.
przemysłu i ponadto powołani specjalnie rzeczozna-' Zarzycki, wicem. Doleżal i wszyscy niekonferowało
ministerstwo
pozycji bilansowych.
handlu z innemi ministerstwami w spra, s ó l n y c l i zagadnień. Pra} członkowie komisji. Dyskusja wykaBank Polski w myśl swego statutu
w
i
e
realizacji
poszczególnych
postula,
,
.
,
,
i
•
»••
zała
w rezultacie całkowitą zgodność za»
winien trzy czwarte swego minimalne
' - przedewszystkiem nastęg
go pokrycia przechowywać w efektyw- tów, wysuniętych przez organizacje kupieckie
w
związku
z
programem
doraźPujące
kwestje:
sprawy
podatkowe,
egprzedstawicieli
kupiectwa.
nem zlocie. W rzeczywistości — od
zekucyjne, socjalne,
kredytowe oraz
połowy zeszłego roku, Bank — wzorem nej pomocy dla handlu.
szeregu innych instytucji emisyjnych —
podial starania w kierunku zwiększenia
swego zapasu złota. Stało się to z po
wodu załamania walut wielu państw
w całym świecie, chodziło o zapobieże
OBCIĄŻENIA SOCJALNE W PRZEMYŚLE
nie stratom na kursie, które się wielu
METALOWYM.
innym bankom emis. dały we znaki, a
W krilikii daied zonach przemysłu meitallowego
• przeprowadzono oslaitńio bad?..rs:ia oo do wpływu
także o uczyujeuie zadość przepisom
obciążeń socjalnych na kociły produkcji przy
statutu, który*poz\\ ala zaliczać na po
(FI
Wczorai
w m i n i s t e r s t w i e D r z e m y - I w i d u j e , ż e o b r o t y h a n d l o w e m i ę d z y temi.i wwołeto kryzysu'. Na zasadzie' tych badań możczet pokrycia obiegu biletowego
i na
jrj wczoraj w m i n i s t e r s t w i e p r z e m y , w m u t ,
~ * .
.
Tc.-o«;,. ,.łi na.stwierdzić, i* np. w fabrykacji maszyn roJrosię posiedzenie } paris
ń s t w a m i m o g ą się m i e ś ć c w g r a n i c a c h
- ą
ZaW*
J
'
1928 wy.
tychmiast płatnych zobowiązań jedynie siu i handlu odbyło
waluty i dewizy wymienialne faktycz kwartalne centralnej komisji przywozo obrotu z roku 1931, jednak wobec tego, nosiły 3 proc. od obnMu, w 1929 r. podniosły się
wej, która T o z d z i e l a kontyngenty przy że bilans handlowy polsko-niemiecki był o 3 i pół proc w 1930 r, do '4,2 proc. i w 1931
nie na złoto efektywne.
roku do 6 i pól proc. W produkcji tub i korków
O ile w okresie stałości walut
sys wozowe dla poszczególnych gałęzi prze o 44 mil. zł. korzystniejszy, dla Niemiec, i'dp wrednie cyfry wynośmy w 1929 r. 2,74 pirac ,
tem gold exchange s(audard'u okazywał mysłu i poszczególnych firm. Posiedze kontyngenty przywozowe zostały nieco w 1930 r. 3,17 proc. i w 1931 r. 3,75 proc. W
jak -wynika z przyznania cWale rUr żeliwny :h na 1 tonnę rur wypadało,
się zupełnie wystarczającym i funkcjo nie to było ważne ze względu na roz- zmniejszone,
Niemcom
kontyngentu
mniejszego o 20 świadczeń socK-^-ycb: w 1928 r, 22 zł. i w 1931
r*>.iał
kontyngentów
przeznaczonych
dla
nował bez zarzutu - - na tle nowej s y 
roku 28.14. zł. V n-Kizyniach żelaznych emailfriproc.
tuacji należało raczej zbliżać się do kla N,emiec na podstawie ostatnio zawarte
wbitych koszt
.1. - m w wyniku zimtt.iejszoJeśli
chodzi
o
przemysł
przędzy
cze
go
porozumienia
polsko
niemieckiego
nej produkcji wzrósł z 1T do 30 proc. w stosun
sycznego gold slandard'u.
Dzięki nowej polityce Banku Pol w sprawach handlowych. Ministerstwo sankowej, to ministerstwo przemysłu i ku do' wyip 1 acon ej robocizny
skiego zapas jego złota, który w roku przemysłu i handlu wyznaczyło kontyn handlu nie przyznało Niemcom żadnych „ANONIMOWI" PRZEDSTAWICIELE HAN.
1930 spadł z 700 na nieco ponad 526 genty przywozowe dla Niemiec w zakre kontyngentów przywozowych w zakresie
DLOWL
miliony i na tym poziomie utrzymał się sie towarów, które objęte były zakazem przędzy czesankowej. Na tym ważnym
Na
terenie
okręgu
łódzkiego analogicznie do
przez Polskę w dla przemysłu naszego odcinku, do niedo połowy 1932 roku, począł później ;pr.'.ywozu ogłoszonym
d?.wna'
panował^
'wysoce*
"nienormalne
grudniu
ub.
r.
i
lutym
r.
b.
Jak
się
dbwzrastać, przekraczając w bieżącym
jwuciob handlowych. .njc
stosunki, gdyż Niemny, przywozili znacz- .gdzie, nie rejestrowanych,
uchylających się 3
roku 600 injjjonów (stan ua 29. 2. 32 r.— ,wjaduj.emy, kontyngen.ty ,te. wyznaczono
ne
i
l
o
ś
c
i
'
p
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mniej
więcei
w
wysokości
80
proc.
przy
605,5 milionów).
przędzy
polskiej
do
wozu,
dokonanego
przez
Niemcy
w
roku
a
nie
wpuszczali
.'.
r*».
..«
•
itwamzaijących
niebezpieczną
koniku
rencie
dla
piwinic
pracujących
przedstawicieli
handlowych,
Jednakże wzrost zapasu złota by
którzy ponoszą wszelkiego rodzaju ciężary i
najmniej nie był w tym okresie jedno 1931. Jak wiadomo, porozumienie pol- Niemiec
sw.adczen.ia. W i związku z tem przedstawiciele
znaczny ze wzrostem całości pokrycia sko-niemieckie, zawarte niedawno, przehandlowi zrzeszeni w orgamiziaojach kupieckilch
l.otlm postanorwńlli podjąć ; energiczną wailkę z
kruszcowo - deyvizowego. Przeciwnie,
tym objawem, krzywdzącymi maiterjalnic jawwie
cały ten okres w ogólnym zarysie zna
działających przedstawicieli handlowych.
miomije spadsk tego pokrycia, spadek
względnie łagodny, łagodniejszy sto
600,000 FUNTÓW STRAT CUNARD LINE.
W styczniu 1931 r. ogłosił sąd han Szwarcszulca wszedł p. Jan Kłobukowsunkowo aniżeli w całym szeregu in
Cuaaird Line Co, jedno z największych przeds
k
i
(Al.
Kościuszki
53).
samochodowej
się-biomsitw ż'ejglu<g<iwyćh Anglii zamknęło rok
nych krajów
a.e w każdym razie dlowy upadłość firmie
Wobec tego, że p. Szwarcszulc nie 1931 stratą- w wysolkosci oikoto 600.000 f szt.
sprclek. Zapas źjota i walut, razem |i- „Zygmunt Dmowski" z siedzibą przy ul.
rozwiązał
spółki poprzedniej i faktu lik Na pokrycie tych strait przeznaczonia została
Piotrkowskiej
150.
czniyeh, wynosił na 31. 12. 1930 roku
część rezerw kasowych
W spnawowidacji
spółki
nie ujawnił w rejestrze znaczna
Bilans firmy
zamykał
się sumą
zdamAu rocznem saiznaczomo.
ł e kryzys zmusił
975 mi|.iOj|ów, na 31. 12. 1931 — opadł
handlowym, zdaniem wierzyciela, spółka przedsiębiorstwo do daleko idących . redukcyj
do 811 milionów, a na koniec lutego 4 2 7 . 3 6 7 zł.
pasażerskim i towarowym.
Wydaliny
Chwilę otwarcia upadłości oznaczył poprzednia nie przestała istnieć i z tego w-ruchu
br.
do 781 m;:.'.<;:c'\v. W ciągli mar
spadek ujawnił fię zwloszcaia w komunikacji toca teaipo spadku pozostało mniej wię sąd na dzień 16 stycznia 1931 r. Sędzią względu upadłość powinna była być ró wanorwej przez Ocean Atlantycki oraiz na Morzu
Śródziiemnem i do Francji. Spadek funta spo
cej niezmienne i na ultimo i-go kwar Komisarzem zamianowano sędziego han wnież ogłoszona p. Szwarcszulcowi
Petentowi zależało w szczególności wodował ożywienie ruchu frachtowego z Autału z; ?as wynosi 761 miijony.
dlowego Ottona Eisenbrauna, zaś kura
na Szwarc strailji Nowej Zelandji d» Angljfc.
W tych warunkach wzrost zapasu torem masy upadłości adw. Józefa Gra- na rozszerzeniu upadłości
lewskiego..
szulca,
gdyż
ten
ostatni
pozostał
winien
CREDlTO ITALIANO W ROKU 1931.
złota
odbywał się oczy>viśc e na
akty
Obecnie do akt sprawy załączone zo spółce z tytułu zrealizowanych,
Drugi ped wiziględem wielkości z pośród wło
koszt stanu dewiz, z których pokry
skich banków, Crediito Italiano cpuoli(kc^val owano i spadek pokrycia i zakup kru stało podanie adw. Aleksandra Pryma- wów około 7 0 . 0 0 0 zł.
swe spraiwozdaini c za r. 1931. W pnzeciarszawy, pełnom. Stanisława
Sąd na rozprawie w dniu
wczoraj stailnio
szcu, notabene najsilniej musiała być ka z W
wicńslwie do Banca CommerciaJe w inetytucii
ednego z wierzycieli upadłości szym nie przychylił się do prośby wie tej reorganizacja działaJności nastąpiła już w
dotknięta pozycja dewiz, ulegających Orzeszki, j
uj>adłości na Edmunda rzyciela i podanie jego oddalił.
zaliczeniu na pokrycie, ponieważ z po o rozciągnięie
1930- roku.
. Ogólna sum,a bilansowa zmniejszyła się w
wodu p; rzucenia yvymlenia!ności w Szwarcszulca, b. wspólnika firmy „Dmo
W motywach swych sąd kierował się
roku sprawozdawczego z 9,2 ma 8,2 midjar
szeregu krajów
należało wiele wa wski i S-ka", Ponadto prosił sąd o zaję tem, że p. Szwarcszulc wystąpił ze spół ciągu
tirów. Depozyty wyniosły 1 mil jard 140 mi
cie i o
ddanie pod dozór zarządu masy ki przed ogłoszeniem upadłości i wobec da
lut
ljonów lfer. Wkłady w wekslach i papierach
majątku
upadłego Edm. przejęcia udziału Szwarcszulca
przez wartościowych wynoszą 4 miliardy 31 milj. co
ZWŁASZCZA FUNTY ANGIELSKIE upadłości
gdziekolwiek nowego wspólnika, Jana Kłobuwskiego, oznacza dość poważny warost tej sumy.
Przenieść na rachunek pieniędzy i na Szwarcszulca wszędzie,
Operarje dyskonlowe wyraiziity się sumą 190
leżności zagranicznych, nie ulegają bądź się znajduje, o oddanie pod dozór sam fakt nieprzeprowadzenia likwidacji miilj. lir Na podkreślenie zasługuje powainy
policji
p.
Szwarcszulca
i
wreszcie
o
usta
spółki
nie
może
być
dostecznym
powo
sipaidek koszitów handlowych ze 131,3 milj. Ma
cych zaliczeniu na pokrycie złotego.
aty otwarcia upadłości firmy „Zydem do ogłoszenia upadłości Szwarc na 117,9 miflj., co jest wyrjikiem eiłnea koncen
Wobec tego, iż tendencja spadku lenie d
na dzień 23 szulcowi i wreszcie to, że weksle, na tracji.
pokrycia trwa, a pokrycie to koncen gmunt Dmowski i S-ka"
Czv«ty zysk spadł z 48 mBi Mr w roku 1930
m
a
r
c
a
1928
r.
podstawie których ogłoszono upadłość, na 34.1
truje się w coraz wyższej proporcji w
milj. lk w roku sprawozdowczym, wobec
W podaniu tem Orzeszko nadmienia, są osobistemi zobowiązaniami
Dmow czego bank wypłaci tylko 6 proc. dywidendy, zlocie
musiał nadejść moment, w
którym Bank zacznie oddawać s w e 'iż jest wierzycielem upadłego Dmow skiego i pochodzą z czasu, kiedy spółka
oże pokryć się z masy, ze Szwarcszulcem jeszcze nie istniała. aHaHHHHHHHHHHHHB
złoto. Notabene iż zbliżyliśmy się d oskiego i nie m
**
gold standard'ti, jednakże Bank na po dlatego też ma interes prawny w roz
ciągnięciu
upadłości
także
na
b.
spólnikrycie zobowiązań zagranicznych ofia
I
W sprawie upadłości firmy „R. Kinruje przecież ciągle nie złoto, a te czy ku firmowym Edmundzie Szwarcszulcu.
•
Do
akt
sprawy
załączono
ponadto
]
dler"
tow.
akc.
wyrobów
półwełn.
w
inne dewizy, i z tego względu musi on
bez zasiągnięcia informacji w Biur
Biurze
mieć wystarczający
ich zapas dla wyciąg z rejestru handlowego, z którego! Pabjanicach, sąd na miejsce dotychcza
ostatecznego, adw.
swych manipulacji, to też zmniejszenie wynika, że Szwarcszulc był wspólnikiem I sowego syndyka
który przechodzi do
- - -listopada
-- 1929
r. —
Po 1Więckowskiego,
XV,«
1
1 •
zapasu złota w ostatniej dekadzie mar; Dmowskiego do 13
sądownictwa,
mianował
inż. Dr. Emiljacowej polegało jedynie na konwersji wystąpieniu ze spółki, na miejsce p
na
Lotha.
Największe w Łodzi Biuro Informacji
kruszcu na dewizy, przeyyażnie w y 
»*
kredytowych — 1500 własnych, kores
*
mienialne na złolo, których stan — po yyyraża i nic nie charakteryzuje, nie
pondentów w kraiu i zagranicą
W sprawie upadłości Berka Wajnblupokryciu spadku ogólnego
zwięk Stwarza on absolutnie nowej sytuacji.
NARUTOWICZA Ns 3 0
ma,
sklep
kolanjalny
przy
ul.
Brzeziń
Jest
op
tylko
kontynuacją
procesu
szył się wobec tego w ciągu marca per
tel, 129-30.
ostateczny
oczyw>śc'e niepożądanego - od b a rskiej nr, 2 sąd wyznaczył
saldo o prawie 20 miljonów.
I
•''•tygodniowy
termin
sprawdzenia
wietr>vającego, ale
Resume wywodów
naszych jest | dzo długiego czasu
\ ii-lności.
asum
więc następujące: Spadek zapasu złota sam przez się nie może dawać asti
w ostatniej dekadzie marcowej nic nlejptu do niepokoju.
Dr. A. Z.
;
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Przymusowa regulacja obrotu węglem.

dekret został podpisany

i obowiązuje z dniem

dzisiejszym.

Nasz warszawski koresp. gosp. (F) szu wyrównaczego, niemal do ostatniej strowi przemysłu i handlu w kierunku! wyznaczać kontyngenty przeznaczone
telefonuje
chwili nie doprowadziły do porozumie- kontroli działalności nad przymusową dla dostaw do poszczególnych ośrodWczoraj ogłoszone zostało zapowie nia. Przez postanowienie ogłoszonego organizacją przez zatwierdzenie, wzglę-'
ków.
dziane przez nas przed kilku dniami roz wczoraj dekretu rząd będzie miał prawo dnie nadawanie jej statutu, których to Do kompetencji ministra spraw weporządzenie p. Prezydenta Rzplitej, re utworzyć pod przymusem taki fundusz, praw poprzednie rozporządzenie nie wnętrznycli będzie należało wyznaczagulujące obrót węglem. Rozporządzenie wyznaczając sam przymusowe opłaty, przyznawało. Podkreślić wreszcie nale- nie dla danego ośrodka kraju kontynto jest niezmiernie ważne dla całokształ
Dalej dekret pana Prezydenta posta- ży prawo ministra przemysłu i handlu gentów węgla dla poszczególnych skłatu gospodarki narodowej, rozwoju prze
nowił,
że statuty organizacyj przymuso- do
! dnie, oraz kontrola cen w tych składnimysłu węglowego oraz uregulowania
sprawy robotniczej w przemyśle węglo wych zatwierdza lub nadaje minister regulowania zaopatrzenia ludności w cach. O innych postanowieniach dekreprzemyslu i handlu w porozumieniu z]
węgiel
tu pisaliśmy już przed kilku dniami,
wym.
ministrem skarbu. Również minister w wypadkach grożącego braku węgla!
Dekret wszedł w życie z dniem dzlOgłoszony wczoraj dekret p. Prezy przemysłu i handlu będzie mógł obecnie na rynkach krajowych dla pewnych slejszym i obowiązuje ua obszarze całedenta, na podstawie uchwalonych ostat istniejące dobrowolne organizacje prze- ośrodków kraju. Minister przemysłu i go państwa. Jak się dowiadujemy, ogłonio przez sejm pełnomocnictw, jest no mysłowców węglowych w razie potrze- handlu w porozumieniu z ministrem szenie dekretu przyspieszy akcję rządu
welizacją dekretu Prezydenta Rzplitej z by uznać za organizacje przymusowe. -spraw wewnętrznych będzie mógł usta- w kierunku obniżenia ceny węgla na
grudnia 1930 r. Dekret daje prawo mini
Nowe rozporządzenie p. Prezydenta nowić
rynku wewnętrznym,
strowi przemysłu i handlu
nadaje więc większe uprawnienia mini-i plan zaopatrywania ludności w węgiel I'
regulowania i kontroli obrotu węglem
zarówno w dziedzinie obrotu krajowego
jak i zagranicznego. W szczególności
minister przemysłu i handlu będzie miał
prawo sprawowania kontroli nad wydo
na zryczałtowany
podatek
byciem węgla, nad zapasami i nad zby
obrotowy.
tem węgla na kopalniach,
zarówno pod względem ad niinis trący j
Miejscowe urzędy skarbowe rozpo
nym, jak 1 handlowym.
częły już rozsyłanie nakazów płatni
Dalej minister przemysłu i handlu
(F) Jak się dowiadujemy, w najbliż- go, ustaliła termin odroczenia spłat za- czych na zryczałtowany podatek obro
będzie miał prawo wydawania w poro szych dniach ogłoszone zostanie rozpo- ległych* podatków do 15 sierpnia 1933 r. towy od drobnych płatników. Nakazy
zumieniu z ministrem skarbu
rządzenie wykonawcze
do ustawy o Wobec tego, że ustawa upoważn ająca te obejmują okres 1932 i 1933 r. Płat
zakazu przywozu łub wywozu węgla spłacie zaległych podatków. Ustawa u- ministra do rcgulowan'a zaległych po- ność pierwszej zaliczki przypada na
wogóle lub częściowo, pewnych tylko poważniająca ministra skarbu do sto- datków jest ramowa, może w'ęc ona dz cń 15 kwietnia b. r. niezależnie jed
gatunków lub też z poszczególnych ko sowania ulg w spłacie zaległych podat- odnosić się również do innych dziedzin nak od tego. przedsiębiorstwa, które zo
palń, wreszcie przez pewne tylko punk ków została ogłoszona w wczorajszym gospodarczych, a więc i do innych po- stały podciągn'ęte pod ryczałt otrzy
ty graniczne, to znaczy, minister prze numerze Dzicnnka Ustaw. Przewiduje datników. Być może, że komisja do- mają nakazy płatnicze w trybie normal
mysłu i handlu będzie mógł wskazywać ona wydan'c rozporządzenia wykonaw- radcza do spraw handlu, która obradu- nym za rok '931. Płatność tego podatku
punkty przewozu węgla zagranicę. Rów
czego, które właściwie stanowić b ; - je w ministerstwie przemysłu i handlu. przypada na dzień 15 maja b- r.
nież minister przemysłu i handlu będzie dzie
przepisy szczegółowe o stosowa
W związku z prawie już całkowicie
mógł normować zbyt węgla na rynku niu tych ulg. Jak wiadomo, dla rolnic zwróci się do rządu z prośbą o zasto
so\van'e tej ustawy również i do po-) dokonanemi wymiarami podatku obro
krajowym zarówno ogólnie, jak i dla
twa konferencja, która odbyła s'ę o- datników handlowych.
towego za rok ub'cgly napływają usta
poszczególnych produkujących kopalń,
wiczne skargi do organizacyj gospodar
jak też regulować ceny węgla w sprze statnio u wicepremiera dr. Zawadzk'eczych
ze strony wszystkich katcgorji
daży z kopalń na rynku krajowym.
płatników na nadmierność przeprowa
Jak z tego wynika, dekret węglowy,
dzonych szacunków. Pomimo, iż pow
oprócz uregulowania skomplikowanego
szechnie
znany
jest
katastrofalny
z powodu likwidacji jednego z banków
zagadnienia podziału rynku między ko
wprost spadek obrotów handlowych w
palnie, będzie miał doniosłe znaczenie w
Bydgoszcz. 7 kwietnia. | w wykonywaniu wszystkich, powierza- ciągu ub eglcgo roku przy jednoczesne];
dziedzinie
zniżce cen prawie wszystłrtch artyku'Znana fabryka wyrobów wełnianych. nych jej robót.
uregulowania stosunków na rynku pra i maszyn w Bydgoszczy, należąca do
Do ostatniej chwili miała liczne za łów rynkowych, dokonane obecnie wy
cy.
mówienia Brak jednakże właściwego miary, w najlepszym wypadku, pozo
firmy „Loehnert" ogłosiła upadłość
Jak wiadomo bowiem, robotnikom pod
kredytu obrotowego zmusił ją do ogło stają na poziomie z roku 1930, a w wie
Do
kroku
tego
zmusił
firmę
stan
lik
czas pertraktacji o obniżkę plac, kiedy
lu nawet wypadkach przekraczają zna»
to komisja arbitrażowa orzekła obniżkę widacji Banku Stadthagem w Bydgc-1
CzZlly^TZo™^
cznie szacunki z poprzedniego. (Dt.)
plac, wskazywano, że godząc się na po szczy, który to bank był jednym
Nadmienić
należy,
że
w
tej
chwili
niesienie tej ofiary, a więc na zniżkę głównych akcjonarjuszów fabryki.
.fabryka jest jeszcze w ruchu i wykonu
Rynek w a l u t o w y w Łodzi.
płac, zagwarantują sobie jednocześnie
Fabryka cieszyła się opinja solidnej je resztę zamówień.
W dnrlu wczorajszym na łódzkim rynku wa
możliwość pracy i zabezpieczą się przed
lutowym obracano dola/rami po nieco zwiększo
postępem redukcji. Dekret ogłoszony
nym kursie 8 80 i pól w płaceniu 1 8.90 w żąda
wczoraj.
niu.
Wzmocnienie się kursu nastąpiło wskutek
podnesieniia kursu oficjalnego do 8.90. Obroty
realizuje te obietnico
naidnl maiłe, przy zaofiarowaniu wyełarcza/jreem.
Licencja na sprzedaż węgla na rynku
Zo^tcresowanie banknotem dolarowym jest na
w związku z budową w y ż s e j szkoły handlowej
krajowym, wydawana przez .minister
daj nikłe,
•
Mairka niemiecka przy kursie 2.11 w oł.icestwo przemysłu i handlu, będzie tą bro
Poznań, 7 kwietnia. I Wobec tego powzięto uchwałę o prze
2.12 w żr.diniu wykasuje wyraźną tendencje
nią, która nie pozwoli przemysłowcom
Na wczorajszem zebraniu izby prze | ięciu gmachu tej szkoły przez minister- nńti,
tjlrzymrmą z nader silnym odecniem. Dewizami
węglowym na przeprowadzenie lekko mysłowo - handlowej poraź
pierwszy , stwo wyznań
religijnych i oświecenia na Berlin nie obracano. Framk francuski zdrcdira
myślne redukcji, które mnożyły się wykazany został deficyt izby w sumie publicznego. Uchwalono nadto wystąpić również silniejsza, tendencję, pcJnci-zr-.c srę w
szczególnie w ostatnich latach. W ten 52.043 zł. Tłumaczy się on tem, że izba do odpowiednich władz o zwiększenie kursie do 35 15 w płaceniu i 35.25 w żr.dcinu.
Zlolo jest chętnie nabywane przy tendencji wysposób ministerstwo przemysłu i handlu ma liczne wydatki w związku z budową obszaru administracyjnego izby.
raźnre mocnej ; zwyżkowym kut6ie: rubla 4 90
na podstawie ogłoszonego wczoraj de wyższej szkoły handlowej.
w placen/rj i 4.95 w oddawaniu i dolary 9.00
krętu
w pbecniu i 9.05 w żrda<nau
Kurs 8 proc. łódzkich 1'otów zastawnych
zmusł przemysłowców węgłowych do
po dłuższym okresie utrzymanego kurw 60 »
zaniechania dotychczasowe] polityki
ćwierć do 60 i ról zwyżkował do 61 w placemau
Wydanie dekretu tego należy tedy uwa
i 61 i pół w odda..vaniu. Powyższa zwyżka kur
żać za wyraz stanowczej woli rządu
Władze wydały nakaz aresztowania właściciela banku su przy utraymaolu się mjrnleisicj tendencji nactąpSa nu skutek nader znacznego poszukiwa
przeciwdziałania redukcjom robotników
Wilno 7 kwietnia. 1 się obecnie uzyskać ogłoszenie upadłoś- nia przy brr.iku materiału. Warto zaznaczyć, ii
i pracowników w przemyśle węglowym
Popularny na terenie naszego miasta'ci
wraz z wnioskiem o aresztowanie zarówno rynek walutowy, irik i papierów war
Rozporządzenie omawiane daje pra dom bankowy F. Winiski złożył podanie właściciela banku.
tościowych objęty został stanem martwoty, skut
wo ministrowi przemysłu i handlu
(Dl)
o odroczenie wypłat.
W Wilnie kursują pogłoski, iż właś kiem zbliżających się świąt żydowskich.
przymusowego
zrzeszania przedsię
Ponieważ* pasywa domu bankowego ciciel domu bankowego, po zapoznaniu
NOTOWANIA BAWEŁNY.
biorstw węgłowych
wynoszą 270.000 zł., przekraczając zna-!się z decyzją sądu handlowego,
Nowy Jork, 6 kwietnia. Loco 6.10. kwiecień
zdołał
i ich związków w celu normowania pro cznie jej aktywa, wierzycielom
5.96, maj 6 03. czerwloc 6.U, lipiec 6.21, rlcrpień
udało | się ukryć.
dukcji oraz zbytu węgla w kraju i za
6.29, w r z e / c ó 6.33, październik 6.45, listopad
6.52.
grudzień 6 61, styczeń 6.69, luty 6 76, mi
granicą. Prawo przymusowego zrzesza
n c e 6-83.
nia przedsiębiorstw węglowych przewi
Nowy Orlean, 6 kwietnia. Loco 6.04, maj
dywało również rozporządzenie z 1930
6.03,
lipiec 6.22, październik 6 44, grudzień 6.59,
roku, nowe rozporządzenie jednak idzie
styczeń 6.67, marzec 6 68.
dalej, gdyż daje ministrowi prawo
Liverpool, 6 kwietnia. Loco 4.79, kwiecień
14.43, maij 4.41, czerwiec 4.40, lipiec 4.39. sierustanawiania składek dla członków tych
) pień 4.40, wrzesień 4.40, październik 4.41. ltotoprzymusowych organizacyj.
; pad 4.43, grudzień 4.45, styczeń 4 47, luty 4.49,
Łódź, Piotrkowska 189
Ze składek tych mają być utworzone
.marzec 4.52, kwiec'eń 4 54, maj 4.57.
I
Liverpool, 6 kwietnia. Bcwetna egipska.—
fundusze, potrzebne dla osiągnięcia ce
Tel. 144.55.
T e l . 1 4 4 - 5 5 . ! Loco 6.70, maj 6.37, lipiec 6.50, październik 6.70,
lów i zadań tych organizacyj. Ten punkt
IKotopad 6S0, gruc'izileń 6.86, 6łyczcń 6.91, raadekretu węglowego mówi niemal w y 
Inzec 6.96,
raźnie o przymusowem utworzeniu fun
I
Upper, 6 kwietnia. Loco 5 74. maj 5.55.
1'piec 5.61, październik 5.70, listopad 5.72, gru
duszu wyrównawczego, do czego od 3
dzień 5.75, styczeń 5.79, marzec 5 84
miesięcy rząd dąży systematycznie, a
Salon zaopatrzony w wielki
!
Brema, U kwietnia
Loco 7.46, maj 7.18,
przeciwko czemu przemysłowcy węglo
wybór modeli paryskich.
Upiec 7 29, październik 7.41, grudzień 7 50, slywi opierają się jak najusilniejł.
' czeń 7.54. marzec 7.64.
Aleksandria, 6 kwietnia. Maj. 11.96, Firóc
Jak wiadomo, pertraktacje w łonie
12.32, ll:looad 13.18, o.yrzcń 13.50 Asbmrrjoi;
Ceny b a r d z o p r z y s t ę p n e .
przemysłowców ustanowienia dobro
kwiecień 9.82. czerwec c.93, s-leniplcń 10.08.
wolnych opłat na rzecz takiego fundupaździcrn.tc lu..".], grudlzricń 10.44.

płata zaległych podatków.

Nakazy płatnicze

Rozporządzenie wykonawcze będzie
o g ł o s z o n e w dniach najbliższych.

:

:

Upadłość firmy

Eofmerta

:

-Mlimj w

Upadłość domu bankowego F. UNniski

S a l o n

M ó d

Heleny Cynamonowe!
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0 wychowanie gospodarcze młodzieży

PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
„POLSKIEGO RADJA".
PIĄTEK, dnia 8-go kwietnia
11.45—11.55: Codzienny Przegląd Prasy Polsk*).
Tr. z Warszawy.
11.58—12.10i Sygnał czasu z Warszawy, hejnał
z Wieży Mariackiej w Krakowie, odczytanie
programu na dzień bawiący.
12.10—13.15: Poranek z płyt gramofonowych.
W sali towarzystwa
techników w
13.15—15.25: Przerwa.
15.25—15.45: Odczyt dla maturzystów p. t. „Kra Warszawie odbył się z inicjatywy „Ligi
sicki'' — odczyt U-gi, wygłosi prof. Konrad Pracy", jako pierwszy z cyklu urządza
Górski Tr z W-wy.
nych przez tę organizację odczytów eko
15.45—15.50: Gełda pUnictna oraz komunikat nomicznych, niezwykle interesujący od
dla żeglugi ł rybaków. Tr. t W-wy.
15.50—16.20: Transmisja ze Lwowa audycji dla czyt znanego ekonomisty Dr. Rogera
Battaglii o „Wychowaniu gospodarczem
chorych w opracowaniu Ks. Rękasa.
16.20—16.40: Skrzynka pocztowa—koresp bicz. społeczeństwa".
omówi dr. Marian Stcpowskl, Tr. z W«wy.
Prelegent stwierdził na wstępie, iż
16.40—16.55: Płyty gramofonowe z W-wy.
przykłada się
16.55—17.10: Lekcja jeżyka angielskiego z War podczas gdy w Polsce
wielką wagę do wychowania
jednostki
szawy
17.10—17.35; Odczyt z Wilna p. t. „Najnowsze >od względem etyki, estetyki,
rozwoju
pojęć* o budowie wszechświata" — wygi. izycznego i t.p., to w calkowitcm zanie
dr. St. Steligowski.
17.35—18.50: Koncert orkiestry mandolinistów dbaniu pozostaje wychowanie gospodar
cze ogółu, wpojenie chociażby podstawo
,
pod dvr. Al. Szczegłowa Tr. z W-wy.
18-50—19.15: Rozmaitości.
wych wiadomości gospodarczych, od któ
19,15—19 30: Komunikat Izby Prrem.-Handl. w rych posiadania zależy dobrobyt jedno
Łodzi, odczytanie p"o£ramu na dzień następ
ny, kalendarzyk filmowy, repertuar teatrów stki oraz całego społeczeństwa. Konie
cznem jest również wzmacnianie woli,
i płyty graonoicnowc.
19.30—19.15; Felieton n i E. Porębskiego p. I. skierowanej na osiągnięcie celów gospo
„Fantazja naszej młodzieży". Tr. z W-wy. darczych, dla wykorzenienia dość roz
19.45—20.00: Prasowy Dziennik Radjowy z W-wy. powszechnionych
wad narodowych jak

Projekt wprowadzenia d o programu szkolnego podstawowych
z dziedziny socjologji.

wiadomości

Liberalizm, socjalizm czy solidaryzm?
dajnej pracy, nie należytego zrozumie tospodarczym dla nauczycielstwa, któy prowadził w lipcu r. 1931 w Poznaniu
nia interesów gospodarczych.
Dr. Batlaglia uważa, że wychowanie .'ozatem w projekcie reformy szkolni
gospodarcze należy wprowadzić do pro ctwa odpowiednie artykuły przewidują
mło
gramu szkolnictwa zarówno powszech również kształcenie gospodarcze
nego jak i średniego, oraz przygotowań dzieży, na wszystkich szczeblach szkol
kadry nauczycielskiej do wpajania mło nictwa.
dzieży podstawowych
pojęć gospodar
Dr. Batlaglja zastanawia się w jakim
czych. O ile gospodarcze wychowanie z trzech światopoglądów należy wycho
dzieci należy oprzeć na metodzie po wywać społeczeństwo, czy w światopo
glądowo - doświadczalnej, t. zn. prze glądzie liberalnym, czy socjalistycznym,
chodząc od przedstawienia wypadków czy też solidarystycznym. Po niezwykle
konkretnych do ogólnych zasad, tą naj plastycznem i syntetycznem
ujęciu i
lepszą metodą kształcenia nauczyciel i przedstawieniu tych trzech światopogląstwa jest droga od teorji do przykładów I dów prelegent doszedł do wniosku, że
konkretnych.
> najbardziej odpowiednim
kierunkiem
W drugiej części swego odczytu pre wychowania gospodarczego będzie kie
odpowiadający
legent przedstawił dotychczasowe rezul runek solidarystyczny,
taty akcji i propagandy za wychowaniem zarówno warunkom pracy gospodarczej
gospodarczem społeczeństwa. Wspom w Polsce, jak i faktycznemu kierunkowi
niał o inicjatywie i programie
stowa stosowanej dotychczas w Polsce polity
rzyszenia polskich
dziennikarzy i pu ki gospodarczej.
lenistwa, kwiel. mu, niechęci dla wy blicystów gospodarczych, oraz o kursie

f

DElinHil" Detektor z wbudowanym
}»nDnUllll głośnikiem, wprost do sieci
tt. 180.— Głośny, wyraźny, tanll
T r a u g u t t a 1, tele!. 153-71
.

Bandyci zastrzelili księdza.

30.00—20 15: Pogadanka muzyczna — omówjeaie koncertu europejskiego. Tr. z W-wy
30.15—22.00: Transmisja z Filharmonii Wairs«.
Koncert Europejski Polski z udziałem orkie
stry FJhajrm. Wansz. pod ryr. Grzegorza
Fitelberga Zofji Żmigród - Fedyczkowskiej
(śpiew). Edwarda Bendera (bas) 1 Henryka
Sztorr.pki (fortepian). 1) Zarebski-Maklekiewiez: Polonez. 2) W Malczewski: Poemat
(gr) Oncgdaj w godzinach popołu
symfoniczny „Koniec Boruty '. 3) B Mły
dniowych
niewykryci
dotychczas
narski: Scherzo z symfonń. 4) Fryderyk
Chopin: Koncert fortepianowy l-moll. 5) Pie sprawcy dokonali napadu na plebanję
śni. 6) Moniuszko: Tańce góralskie z op. we wsi Giżce powiatu kaliskiego. P r o 
Jrlcfflta" oraz Mazur a op. „Straszny Dwór".
boszcz parafji —
Tr. z Warszawy,
1100—2215: Felieton literacki p. I .Artur Gór ks. Żurawski padł pod kulami zbrod
ski" — wygłosi p. Wł. Korycki. Tr. z W-wy.
niarzy.
22.15—22.30: Dodatek do Pras. Dziennika Radj.
i kom meteorolog, z W-wy
Po wezwaniu pomocy lekarskiej —
22.30—2*.O0: Muzyka taneczna z Warszawy.

Napad rabunkowy na plebanję we wsi Giżce, pod Kaliszem

madze

wszczęty

1

kapłan Już nie żył.
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Napad miał miejsce około godziny H
19.05. Ryga. Koncert symfoniczny.
wieczór.
Gdy ksjądz Żurawski siedział
20.00, Królewiec. Koncert z wiz. Mikoła
przy
biurku,
do 'plebańjf, stojącej nieco
ja Łopathiikowa.
20.40. Sottens. Recital klawesynowy p. ua uboczu od zabudowań wsi, wtargnę
Wandy Landowskiej.
20.45 Rzym. „Dzwony Kornew?lskie" —
operetka Planquette'a.
21.00. Langenberg. Koncert symfon.
21.30. Strasburg. „Fortimio'". opera koTrriczma Andrzeja Messager'a.
Rozłam w tajnej organizacji

energiczne

ło
4 zamaskowanych bandytów.
Niewiadomo jeszcze dotychczas dokła
dnie, czy ksiądz próbował im stawić
opór, czy sięgał może po broń — dość,
że padł pod kulami, mierzonemi w oko
lice serca.
bez śladu jakiejkolwiek walkł.
Proboszcz uchodził za człowieka za
możnego. Podczas gdy dwaj bandyci
plądrowali mieszkanie, dwaj pozostali
czatowali pod drzwiami. Dwuch służą
cych, którzy na odgłos strzałów, od
danych zresztą
przy
zamkniętych

śledztwo.

drzwiach, przybiegli do mieszkania
plebana, czatujący zbrodniarze steroryzowałi i uprzedzili wszystkich, że w
ciągu dwuch godzin czuwać będą pod
plebanją i
położą trupem każdego, kto się z nie]
wydali.
Na miejese zbrodni wyjechał z Ło
dzi łnsp. Nosek. Narazie nie udało się
ustalić, ile i co zrabowali bandyci. Po
licja kaliska, pod kierownictwem insp.
Noska, prowadzi śledztwo, które nanfzie natrafia na duże trudności, (g)

Rycerze Batut przed sądem

1 M M M M M M H I

thaslkel

przestępczej. — Wyrok wszechpotężnej
Kto strzelał d o Kona.

SwaitUh %mtal

„Dintojry".

uniewinniony.

(as) 34-letni Chaskitól Frajlich, o - ; był z klanu Jakubowiczów, Stąd ze-j okoliczności wszyscy oskarżeń/ z Faskarżony, o zamierzone zabójstwo na znania Gnatówny nabierają szczegół- jłut zawsze w chwili łnkrymir.owanej
im zbrodni grają w karty lub piją piwo
osobie Didji Kona, wywodzi się z Ba- j nego zabarwienia.
O s t a t n i e 3 dni!
Tyle, co do zeznań w śledztwie. Po u Szarfa.
lut. Jeżeli prawdą jest, że otoczenie
wpływa na rysy człowieka, który s i ę ; przerwie już w czasie wczorajszego I Adw. Szczech dowodził, że przewód
w niem wychował, to prawda ta uwy-;przewodu sądowego, któremu przewo- nie wykazał winy oskarżonego. Naj
W roli głównej
pukla się z jaskrawością niezwykłą w dniczy wiceprezes lllinicz, ta sama bardziej obciążające podsądnego zezna
Gnatówna oświadczyła prokuratorowi J nia Gnatówny nie zasługują na wiarę.
rysach Chaskla Frajlicha.
Chaskiel Frajlich został uniewin
Frajlich ma' wąskie oczy, proste, Suskiemu, wnoszącemu, oskarżenie, iż j
(g)
wąskie brwi, niskie czoło, twarz chudą dwa] osobnicy zagroził' jej śmiercią, o niony,
ostro zwężającą się ku dołowi. Siedzi Ile powtórzy swo zeznania. Gnatówna
na lawie oskarżonych z grymasem, od wskazała owych ludzi, uprawiających
słaniającym dziąsła; po Frajlichu po teror na sali sądowej. Abram Kon i Riznać, że wytarzał się na bałuckim bru wen Sławner będą pociągnięci do od
ku i na nmi nabierał pierwszych do powiedzialności karnej.
świadczeń życiowych. Ze słów obroń
świadkiem dowodowym est Sara
cy dowiedzieliśmy się, że oskarżony Miller — prostytutka, która twierdzi,
od szeregu lat nie ma nic wspólnego z że rewolwer ukryła w sienniku oskar
światem przestępczym, że jest doroż żonego, jeszcze przed postrzeleniem
karzem. Fach to bezwzględnie uczci Kona.
wy, ale od samego przyglądania się
Szczegóły o Bałutach podaje urzęd
z kozła ogonowi końskiemu nie zmieni nik służby śledczej, Joachimiak. Do
się i nie zmieniła dotychczas bardzo wiadujemy się, że Frajlich i Kon — do
nieprzyjemna powierzchowność obec mniemany sprawca postrzelenia i po
nego mistrza bata.
strzelony, oraz Gnat i Jakubowicz —
24 sierpnia r. ub. do Didje Kona morderca i jego ofiara — i liczni inni
[podeszli pod wieczór Jacyś antagoniści należeli do jednej bandy, w której na
NOKMA SHEAP.&)
jbaułuccy. P o kilku chwilach rozległy stąpiła fronda. Potrzelenie Kona stało
oraz L I O N E L B A R R Y M O R E
się strzały. Kon padł tuż przed domem właśnie w związku z tym rozłamem w
Ceny m i e j s c :
przy Starym Rynku 12. Kule padły całej „organizacji". Świadek wspomi
5 0
na równjeż o „dintojrze" — sądzie łu
z tylu. Utkwiły w obu pośladkach.
Zł* 1, I i 2
O tem, że to nikt inny tylko Chas- dzi podziemnych, — na mocy wyroku
JOHNCjIL&mTh
Początek o godz. 4.30
kJel Frajlich postrzelił Kona, zeznała ! którego nastąpiła zbrodnia na Starym
j Rynku.
przedewszystkiem
Bajla
Gnat.
Panna
•••••••••I
Prokurator Suski określił Frajlicha,
IH
Gnatówna jest siostrą owego Gnata,
'jako
postrach Bałut. Byt on znanym
Duftura
a
n
t
e
k
.
który
został
skazany
za
zabójstwo
Ja
Nocy dzisiejszej dyżuruj* następujące spis
w najnowszej s w e j kreacji p. t.
ki: Sr. Jaaklelewlcza (Stary Rynek 9). L Stecke- kubowicza na Bałutach. Między roda karciarzem, a fakt, że podczas strzela
la (Lanaoowłkicgo 37), B Głuchowskiego (Na- mi Gnatów i Jakubowiczów
istniała niny miał jakoby grać w karty w pi
rutowjeza 6), St. Hamburga i S-ki (Główna 50). nienawiść oddawna. wzmogła się zaś wiarni Szarfa — nie może być uważa
L. Pawłowskiego (Piotrkowska 3071, A. Piotrow
po zabójstwie Jakubwicza. Frajlich ny za alibi, gdyż dziwnym zbiegiem
skiego (Pomorska 91).
wkrótce „CASINO"

„Woiite Dusze" g

•

I
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Cheri Biłei

„Upiór Paryża"
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Roch autobusowy wstrzymany
z powodu złego stanu dróg podmiejskich.
flowe w ł a d z e
łydowskiego

klubu

motorowego

W środę wieczorem odbyto się 1-szc
walne zebranie nowopowstałego żydów
skiego klubu motorowego w Łodzi,
przy udziale oko^o 40-stu członków w
lokalu własnym przy ul. Piotrkowskiej
nr. 115. Przeprowadzone wybory za
rządu dały wyniki następujące: prezes:
p. Wolf, wiceprezes: p. Gomoliński i
inż. Rozentnl, kapitan, in. Fuks, wicckapitanowie pp. Pytowski i Ucrkowicz,
sekretarze pp. Alpeni i Żmigród, skarb
nicy p. Lesman i inż. Blaszkowski, gos
podarze pp. Kaufman i Berkowiczowa.i
Z ważniejszych uchwał należy ząnoto-J
w a ć postanowienie zorganizowania .dn.]
19 czerwca Zjazdu Gwiaździstego doi
Lodzi. Sezon motocyklowy, o ile dopi-|
sze pogoda, postanowiono rozpocząć •
już w końcu bieżącego miesiąca.

(i) Od kilku dni przerwano
niemal
całkowicie komunikację autobusową na
szosach podmiejskich. Nie jest lo bynaj
mniej wyrazem jakiegokolwiek protestu
czy strejku — wpłynęły na lo zgoła inne
okoliczności, mianowicie
bczśnicżna
zima i roztopy na drogach
publicznych.
Zima jest niezwykle yażnym okre
sem w dziedzinie konsctwaqi dróg bi
tych. Podczas zimy bowiem rucn koło
wy
odbywa się na grubyn. pokładzie
śnieżnym, dzięki czemu
naw:i:r/.cbnia
szosy odpoczywa i konserwuje się.
A tymczasem w roku bieżącym m i e 
liśmy naogól bezśnieżną zimę. Z wyjąt
kiem bardzo krótkich okresów, w ciągu
całej niemal zimy śnieg
padał bardzo

rzadko i nie stworzył na drogach publi
cznych koniecznej pokrywy ochraniają
cej. Z tego względu
stan dróg uległ w ciągu ostalnicb miesię
cy fatalnemu pogorszeniu.
Komunikacja
autobusowa siała się
tak dalece niemożliwą, że na wszystkich
niemal linjach przerwano ją na dłuższy
czas całkowicie. Nie mamy więc już z
Łodzi połączeń z Warszawą, Kielcami,
Radomiem, Rawą i t.d. W najbliższych
dniach ma być również wstrzymana na
pewien czas komunikacja z najbliższemi
miastami pod Łodzią.
Trzeba będzie przeczekać okres roz.opów i prowizorycznego bodaj napra
wienia dróg.

Tomaszów - Mazowiecki.

ZEZNANIA O OBROCIE.
dzać częstsze inspekcje sklepów, r t s Z dniem 1 maja r. b. upływa ostatecz tauracyj i cukierni.
ny termin składania zeznań o docho
Komisje lotne rozpoczną
swą dzia
dzie za rok '931. Ci płatnicy, którzy u- łalność dnia 15 b. m. i w razie stwier
Zmiany w d r u ż y n i e biegają s'ę o niższy wymiar podatków, dzenia niezastosowania się któregoś z
winni złożyć odpowiednie zaświadcze obywateli do wydanego rozporządzenia,
piłkarskie!
Łl b G
nie mag"stratu, stwierdzające ich fak nakładane będą kary pieniężne.
Zeszłoroczny mistrz łódzkiej klasy
KRADZIEŻ.
A — klub ŁTSG przygotowuje się b . | tyczny stan majątkowy.
•
Onegdaj
w,
nocy
do mieszkania Da
starannie do tegorocznych mistrzostw." WALNE ZEBRANIE PODOFICERÓW
wida
Żółtowskiego,
Piekarska
6, dostali
Kierownictwo zanotowało drużynę pił
REZERWY.
się
złodzieje
i
skradli
większą
ilość
gar
karską na sezon bieżący następująco:
W nicdz clę. dn. 17 b. ńl., o godz.
deroby
wartości
400
zł.
bramka — Lass, obrona — Sokołowski, 10-ej rano w pierwszym terminie, a o
UCIEKŁ Z DOMU I ZABRAŁ 700 ZŁ.
Mikołajczyk.
godz. 11-ej w drug m terminie — odbę
Jan Zięba, syn gajowego lasów pań
Ten ostatni wobec odbywania służ dzie się walne zebranie członków miej stwowych, od dłuższego czasu zdradzał
by woi kowej w Częstochowie będzie scowego koła związku podoficerów Z wielkie zamiłowanie podróżnicze. Ojciec
porządkiem
dziennym:
dojeżdżać na mecze mistrzowskie, ew. następującym
jego, Mikołaj, chcąc wybić synowi podo
1) wybór prezydjum,
w raz e potrzeby zastępować go będzie
bne upodobania z głowy, oddał go do
2) sprawozdanie zarządu i komisji terminu do jednego z szewców
Wyppycli. W pomocy grać będą: Hille,
toma
Pogodziński I Triebc. Najwięcej kłopotu rewizyjnej.
szowskich.
3) wybór nowych władz kola,
sprawia atak, w którym daje się we
Jednak ta zmiana zawodu nie wywarła
4) sprawy organizacyjne.
znaki utrata Królewieckiego. Ostatnia
żadnego wpływu na usposobienie Jana,
koncepcja składu ataku jest następują
5) sprawa kola L. O. P . P . przy gdyż będąc w okresie świąt wielkanoc
ca: Bcrkman, Voigt, Binccki, Francman związku podoficerów, i
nych w domu ojca, zabrał potajemnie zl.
Pałczcwskl. Przewidziane są również
fi) wolne wiroskl700 i wyruszył w drogę. Mikołaj Zięba
pewne przesunięcia, tak by Pałczcwski
Zarząd za naszem pośrednictwem dopiero po kilku dniach spostrzegł brak
grał na środku ataku, zaś na prawym,! wzywa członków do bezwzględ-iego
skrzydle Russek. Pierwszy meczLÓdigj^ stawienia s c na zebraire i uprzedza, że pieniędzy, a gdy dowiedział się, że syn
strzostwo rozegra ŁTSG w ńadćTiódżą-i ochwaty "w H terminfe-Ava£He będą LATTI nie .powrócił również do pracy, za mv Id ował o tyra wypadku na'posterunku poli
cą niedzielę z Orkanem.
ty-zględwna llość» obecnych.
cji państwowej w BtełoWrzegichy który
INSPEKCJE W TOMASZOWIE.
wszczął poszukiwania za zbiegłym.
Na odbytej konferencji
kierownika DYŻURY W ZWIĄZKU PODOFICE
Jędrzejowska
ekspozytury starostwa p. Slosarskiego, z
RÓW REZERW.
kierownikiem komisariatu policji pań *
Zarząd związku podoficerów re?crstwowej, komisarzem Koehnem oraz le ] wy ustanawia stałe dyżury w swojm
do Francji i Anglii.
karzem miejskim dr. Szyszkowskim, po lokalu przy ul. Św- Antoniego 24. Dyżu
Jędrzejowska ma wyjechać w maju wzięto cały szereg uchwał, zmierzają ry te pełnić będą członkowie zarządu
na szereg turniejów do Francji i Anglji, cych do nadania miastu naszemu wyglą raz w tygodniu w godzinach od 19 do
przyczem weźmie udział w turnieju o du estetycznego. Pozatem wydano za 20-cj.
mistrzostwo Francji i w turnieju w rządzenia w sprawie zmuszania właści
Władze związku przyponrnnią swym
Wimbledonie. W tym ostatnim turnieju cieli nieruchomości do utrzymywania na
członkom,
że wszelkie kwcstjc, doty
ma również wziąć udz'al Tioczyiiski. leżytego stanu sanitarnego w ich poses
czące spraw osobistych, załatwiać najach. Wreszcie postanowiono przeprowa leży w godzinach trwania dyżurów.
;
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DOKTÓR
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4,

telefon 216-90.

choroby weneryczne,
skórne, i moczopłciowe.

!
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„WALKA Z BRZYDOTĄ*'.
Miły wyraz twarzy, wzbudzająca zaufanie
fizjognomja — lo rękojmia powodzenia w ty
ciu.
Natomiast wielką przeszkodą są blizny,
zmarszczki., woreczki pod oczami, nckształlny
nos itd. itd. Wszystkie te mankamenty usuwa
z łatwością nowoczesna chirurgfja kosmetyczna,
ta gałęź wiedzy klóra w ostatnich Ulach poczy
niła tak olbrzym e postępy Dla wielu ludzi spra
wa ta przedstawia się jeszcze tajemniczo, nie
wiedzą, jak czyni się takie zabiegi oraz że nie
są cne ani skomplikowane, ani zbyt kosztowne,
a przywracają przecie — wygląd młodości Cie
kawą, ilustrowaną bogato przezroczami, pre
lekcję na ten temat wygłosi znany specjalista
z tej dziedziny dr. Mich^lck-Grodzki we wiórek,
12-go b. m . w sali Filharmonji o, godz'n e 8 30
wieczorem. — Bilely w cenią od 1—3 zł, już d o
nabycia w kaaic Filharnonjj.
!

Zn STOW. TECHNIKÓW.
W związku z tygodn erń propagandy walki
z raikicnv i ..w. .porozumieniu T łódzkiem, lowarzy.
rtwom zwalczała raka, w piątej, dnia 0,-do
kw ett»'fc, 'o 'gO"lz'ir>le 20-«{ w sali stowarzyszenia
techników przy ulicy Piotrkowskie! Nj. 102. p.
dr J. M. Barciński wygłosi odczyt' na temat:
..Geneza nowotworów złośliwych w świetle.no
wych badań'' — W6tęp dla członków 1 wprowa
dzanych gofcl.
f

(d) Na ul. Piłsudskiego 65, dostają się pod
kola samochodu 55-teliiia Naclia Dzigati. dozna
jąc złamania kilku żeber. Lekarz pogotowia Od
wiózł ją do szpitala miejskiego. Szoferowi po
licja spisała piotokuł.
— Na ul. Rzgowskie} dost?ł się pod samo
chód H-lctni Stanisław Ryhlak (Boczna 15).
Doznał on zwichnięcia nóg, oraz ogólnych po
rażeń. Chłopca opatrzył lekarz pogotowia.
:

zna duiąey się na stacji
Łńdi-Kaliska. drgodnie
pr łożony dn śródmieścia

ŁódzKa Orkiestra Filripniniia

S p e c . chor. w e n e r y c z n . skórnych,!
i włosów (oorsdy seksualne).
PNDttZEJA 2 . TEL. 1 3 2 - 2 8
Przyimuje od 9 — 11 I 5—8.
w niedziele t święta od 10—12

Dyrekcja Koncertów: Alired Strauch
Tel. 213-84.

gq|q Filhfflrcttonlt

NIEDZIELA, dnia 17-ko kwietnia 1932.
o godz. 3,30 po pot.
KONCERT POPOŁUDNIOWY
Dyrygent)

Przyjmuje od godz.. 8 - 2 I od 5 - 9 ,
u. niedzielę t Święta od g. 9 - 1 .
Dr. uied.

N i e w i a ż s k i Wu l . . P i oBt rAk o Lw sIkCa K2 0 A0

Waierjan

D S.Kant
r

Choroby skórne, wene
ryczne i moczopłciowe
Ewangfellcka 2, teł. 129-45
Przy mnie od 8 — 2 i 6—8
D a pa* nd 5 - 6

Dr. m e d .

Lubicz

Choroby skórne, w e n e r y c z n e
• moczopłciowe.

Berd jajew

Sollstas

ihmm

Andrzeja 5. tek 159-40.
n u Puste]
Choroby skórne, weneryczne i moczo
Nr. tel. 191-03.
płciowe.
Choroby skórne i weneryczne
Przyjmuje od guJz. 8—łl I od 5—9, przyjmuje wyłącznie kobiety I dzieci
w niedziele 1 święta od 9 - 1 .
od I do 3 I od 7 do 8-cj

Hr

FoK-OSTROWŁOS
i JEGO
antagonista
Pen doktór H ma pieska. Ni* jeet to pie
ścić zwykły. Jest lo arystokrata z lodowodem.
Jego c;c.'ir.c i matka, jego dziadek i babka, nie
wyprdli, 'TAK to mówią, sroce z pod ogona; byli
psarnc o dob-ych manienach, psami wyel>owano»
mi w dostatku. „Fox Oslrowlos" nazywa s c
ród picoka pana dek lora H. Czy nazwa tei RWY
nie brzmi równic dobrze jak i..:;.i d o rodowe
niejednego lorda?..
Fox Ostrowlos spaceruje czeslo z panną
Alicją, córeczką doktora, osóbką liczącą zaJcdwic kilka lat życia. Między malyni psem i'icgo małą pam!ą panują stosunki idealne.- Pies •
patrzy często panience w oczy i merda do niej
ogonkiem, który — jnk wiadomo — jest orga
nem mowy calogo psiego rodu, n.c wyłączając
i eryotokralów.
Kto umie szczerze kochać, ten umie i szcze
rze tteaiwidzicć. Fox nienawidził ludzi, n c/.iItzo,'.e od pici i pochodzenia noszących szaty
zbyt powłóczyste I traf chciał, te spaceruinc
ze sw-i paoą, .Fox pociągnął za część odzieży
pana P.
Pov.zikorloiwany naipierw krzyczał, a polem
wytoczył skargę sądową. Żądał 200 złotych od
szkodowana zn podartą dolną część swego
przyodziewku. O ps. e ir.owsł, te to jcot smok. że
to jest mieszani* c bcrnirdyna z dogiem. PiesIcw, nics-ciclęl
Obrońca doktora H pokazał sądowi foto
grafię. Piesek po tych oględzinach zmalał na
przewodzie sedowym do swyęh właiciwy?h. ary
stokratyczny cli, trochę zdcgcnerowaaych roz
miarów.
Okazało s ę, że mały pieaek i m-ła panien
ka mogą być bohaterami wielk«i sprawy. Prze
wód zor.tał odroczony. Pan biegły od rodu p«er»o wypowie się co do przttiępslwa FoxaOslrowlosa.
|G.)

Doktór

H. M o w y s h i KLINGER
Cegielniana

Psia historia.

u k g a r

(Węgry)
Laureat Konkursu im. f r . Chopina
odznaczony zaszczytnie 2-gą nagrodą.
W pronramlo:
WAGNER R
Uwertura ..Śpiewacy
Norymberscy'". STRAUSS RYSZARUs
DON JUAN Poemat symfoniczny. —
CHOPIN FR. Koncert fortepianowy
E-iuoll.
Bilety już nabywać można w Kasie
Filharmonii.

DOKTÓR

Uf.uagunowski
Piotrkowska 7 0 , tel. 181-83.
Choroby skórne, weneryczne I mo
czopłciowe
(Naświetlanie promieniami Roentgena)
Przyjmuje od 8 i prtt do II) i pól, od
1 do 2 i pól i od 6 dn 8 i pól wiecz.
W niedziele i święta od 10 r. do I pp.

Doktór

Doktór

REICHER

b u M

na przystępnvch warunkach
7fjlo'zenia sub, „Plac"
tipratza,s<ę tkladać w biurze ogłoszeń Fuchra. Piolflcnwika 50

MSSI
Dr. m e d .

Różami

Przedsiębiorstwo tiandlowe
ze składem w śródmieściu, 20
lat egzystujące, bez djugów, I
kapitałem, połączy się z Innem
cwent. obejmie zastępMwo lub
sprzedaż tylko poważnego arty
kułu branży nicwlókicnniczcj.
Wspólnik z kapitałem do 50 ty
sięcy zlolych
niewykluczony.
Cel: rozszerzenie — zmnicjszcr
nie kosztów.
Oferty pod „13. D." do admln.

D z i e l n a NA 9 ,
tel 128-<)8
Specjalista cbotót
skórnych.

WEnorycznycti

i moczoplcipwvch.
Przyim. od 8-10 i 4-t
w niedz. i święU
od 9—12

Do akt Nr. 479 1932 r.
W Pabjanicaer
OGŁOSZENIE.
arifjielskieco udzie
Komornik Sadu Grodzkiego w Łola rutvnowana nau|dzi, rewiru 4, zamieszkały w Łodzi,
zycielka. przyieżprzy ul. Traugutta 10. na zasadzie art.
dżająca r. Łodzi
1U3Ó U. P. C. ogłasza, że w dniu 19
l'Ła*k zgłoszenia:
kwietnia 1932 r. od godz. 10 rano w
kani D-rnwa SzcnŁodzi przy ul. Piotrkowskiej 86, odbę
cer, ul. Kocha £
dzie się sprzedaż z przetargu publicz
od 2—3 p. p.
nego ruchomości, należących do Gyuli
Krausza .' składających się z' fortepia
nu i 2 kredensy, oszacowanych na su
DR. MED.
mę zl. 800.
Łódź, dnia 4 kwietnia 1932 r.
Komorniki S. ZAJKOWSKL

FALK H. HELLER

„ C z y s t ość"

chor. skórne, weneryczne
e , weneryczne
i moczopłciowe
NAWROT Nr. 2. Telefon 179-89
Piotrkowska 44. telefon 167-13
telefon Hl-32
Południowa 28,
201-93M5inj?rinTi
P™)™!*
«io 10 rano i od 4 - 8 ppnl jprzviinuie c\klinowanie. i!'umwanłi„
Przyjmuj od g 6—10 11—2. 5—S w.
Iroicrowanie NRZZ sorzątapic biur. r »
przyimuie
od £-11i święta
rano i od 3—1.
5-8 wiec*.1 'OdW10-ej
" do• 12-ej i od 5-ej do
" 7-cj
*»*•; niedz.
dla i pań
spec.ododU 4do- 25-ej,
w ruejzitię
święta
po pol. 'koi. Czyszczenie szyb.
nedziele i święta od 9—11

Cegielniana N s 7

Choroby skórne, w e n e r y c z n e
i moczonłclowt

. Choroby S k ó r n e i
neryczne

We- I

c , l o r

ń fgl ]28'07

o

1

1

1

M

l

D

*

s k o r i ,
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Dźwiękowe Kino

D z i ś d a w n o o c z e k i w a n a premiera
c z o ł o w e g o dźwiękowca polskiej wytwórni „SOLFILM

D Z I K I E

Scenariusz według
noweli filmowej

l . Brana
Reżyser ja:

O s o b y głównych ról:

O s o b y głównych ról:
CAS1A
ZBIG, kadet armjl austriackiej (Polak)
RADKO, pułkownik armii rosyjskiej
BODENYI, rotmistrz armii austr. węgierskie] •
P1ETROW, wachmstrz kozacki .
VERDIEUX, kapitan armjl francuskiej
ROUZICKA, podoficer annji austr. węgierskiej
KLINGER, podoficer armii niemieckiej
LASZIO, porucznik armii niemieckie]
MULLER, major armii niemieckiej
MAKVERSON, podpór, armjl St. Zjedn.
MAKUSZKIN, kapitan armjl rosyjskiej
Dowódca patrolu bolszewickiego

Danuta ARCISZEWSKA
ZBIGNIEW STANIEWICZ
ANDRZEJ v. HAMMERSTEIN
TADEUSZ KAŃSKI
ANTONI ADAMCZYK
BOHDAN GIELSKI
EDWARD CZUPRYNSKI
WŁODZIMIERZ SZELECHOW
HENRYK j . ZARZYCKI
ERYK LARSKI
STEFAN OSIECKI
MIKOŁAJ GORCZAK
ANTONI ZAJELSKI.

P o c z ą t e k s e a n s ó w o godz. 4-ej po poł., w s o b o t y I nie
d z i e l e o g o d z . 12-ej w południe.
—

—

PORANKI

w s o b o t ą i n i e d z i e l e p o 5 0 g r . i 1.— z ł .

SKLEP z mieszkaniem do wynaięcia.'ZAKLAD fryzjerski męski 1 manicure," ZAGINAŁ weksel
wekst na zl 166 »1. 9.4.
Wiadomość Kilińskiego 86 w zakładzie biciikicwicza 29. Solidna i higieniczna wystaw. I. Rozm an na siec. M. Lipti,
Niniejszy weksel unieważniam. 11-go
obsługa. Ceny przystępne.
krawieckim
Listopada 46.
2 1 3 POKOJE z kuchnia z wszelkiemi
ZGINAŁ weksel na Zl. 44. pf. 2.5. 1932
wygodami w nowym domu natych
Posady
choroby skórne, weneryczne
z wystawienia Marii Zlabkówny, Łódź
miast do wynajęcia od Ttospodarza. — >
Gdańska 148, na z-lecenle W. Pachniew
I moczopłciowe
vVqlczaóska 97, przy ul. Zamenhofa, M m B D
L
o
k
a
l
e
skiej, z żyrem f-my I. M. Terkeltaub.
NAWROT 3 2 . T«I. 2 1 3 - i e
>d 11 do 13-ej.
i ' O K ó j słoneczny, umeblowany, z nie KILKASET złotych dam za wyrobienie Weksel niniejszy unieważnia s i c I. M.
przyjmuje od 8—10 rano i od 4—8 wie
czór, w niedz. i święta od 9—12 w pol.
krcpującem wejściem, wszelikiemi w y ,Iposady fabrycznej lub biurowej. Ofer- Terkeltaub, Narutowicza 12.
I godami do wynajęcia. 6-go Sierpnia 28 \\y pod „M. S ^
10 Nr. E. 864 1930 r.
Do akt Nr. 661 1932 r.
Im. 9.
•
FRYZJERKA i fryzjer męski oraz chlo
OGŁOSZENIE.
KTO
POSZUKUJE
mieszkania,
OGŁOSZENIE.
4-o P O K O J O W E mieszkanie z wygo pioc do sprzątania poszukiwani. Za
Komornik Sadu Grodzkiego w Ł o .
lokalu fabrycznego, biurowego,
Komornik Sadu Grodzkiej-) w Ło
darni do wynajęcia. Wólczańska 23, do kład Fryzjerski. Zamenhofa 1.
dzi, rewiru 19-go, mający kancelarie
pokoju z klatki schodowej, zgla
dzi, rewiru 17, zamieszkały w Łodzi,!
zorca ws-każe.
sza się do jedynego pod wzgi.
POTRZEBNA zdolna panna do szycia'swoją przy ulicy Zielonej_ Nr. 63. na
przy ul. Wólczańskiej 140, na zasadzie
3 P O K O J O W E mieszkanie z wygoda fartuchów. Ul. 28 p. Strzelców Kaniów zasadzie art. 1030 Post. Cyw. podaje
organizacyjnym w Łodzi biura
art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu
do wiadomości publicznej, żc w dniu
mi do wynajęcia natychmiast. Piotr kich 14, m. 6.
„Polruch". Al. Kościuszki 27, te
22 kwietnia 1932 r .od godz. 10 rano w
20 kwietnia 1932 r. o godzinie 10 rano
kowska 91, lewa oficyna I rietro. m. ' ^ O S Z U K I W A N I
lefon 141-01, 132-01.
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, od
i. ^ 'Z
. £S .l
j i"' w Konstantynowie, ul. Ł aska Nr. 4, od
będzie się sprzedaż Z przetargu pumv L w i ''^ ^ \ \ \
\i°
będzie się licytacja ruclu mości naleblicznogo ruchomości, należących do
\
» g ż ą c y c h do Edwarda - Michała Stchra,
Edmunda Teschcgo i sktadających się P1KÓJ umeblowany frontowy, teleRozmaite
S<ł??-_l _i_P-_P:
'składających się z radia 7-io lampowez czterech kót samochodowych, osza-fuii. do wynajęcia rjtraf sn.idiicinu pa
POTRZEBNA
osoba
lepsza
dla
malej
Sto w stanic dobrym, oszacowanego i«a
nu
1'otrkowska
83,
front
Ul
piętro,
cowanych na sumę zt. 800.
rodziny do gotowania i obchodzenia; sumę 700 zl.
ni 10.
Łódź, dnia 29 marca 1932 r.
Spis rzeczy i-szacunek takowych
Komornik: M. L. LlPPERT. SŁONECZNY, mały pokój odnajm, so- MIMAR, Kosmetyka lekarska
Fizy- ^
0^1^12™
< przejrzany być może w dniu licytacji.
lidr.ej osobie. Nawrot 26. m. 10.
8 kalna Terapia, lekarz specjalista na
Łódź,.dnia 5 kwietnia 1932 r.
, r^.,.,
; \—;
r ~ ~ ~ miejscu. Narutowicza 9. tel. 122-09. 5
Komornik Sądowy
3-POKOJOWE mieszkanie, słoneczne,
( - ) P. PIUCHOWSIO.
Kaz i elektr. w dzielnicy Górnej do ZAKŁAD fryzjerski damski i męski [ N a u k a I w y c h o w a n i e
Do akt Nr. 654 1932 r.
nddania. Wiad. tel. 101-14.
Safjan i Roman, Zielona 5,-tel. 185-28.
OGŁOSZENIE,
, Ceny konkirencyjne
SŁONECZNY pokój przy inteligentnej ^ DO
- S ^ WYDZIERŻAWIENIA
ssaJ
Komornik Sadu Grodzkiego w Łowilla 12FIRANKI, story, kapy. filet szydełko-rodzinie dla jednej "osoby niedrogo do
S L ^ * « S L ^
E ^ Z Y C ^ L K A
w e i weneckie wyrobu Pracownia rę- wynajęcia. Narutowicza 47. m. 16.
dem owocowo - warzywnym,
^ - ^
wynagrodzenie
„f
II P C
że
cznych filetów. M. Elnhoma, K i l i ń ODDANIA pokój z kuchnią, po- aem
sKiego ĄJ.
u
j między Andrzeja, Zamenhofa, natych- i
ą t l i o b . Oferty „Republika'
„Ł. N.''
m
7 BERTA lceksohn udziela lekcji gry w Łodzi przy ul. Radwańskiej 58, odOGROMNY rogowy plac w okolicy miast. Oferty sub „Osiemset''.
fortepianowej i przyjmuje akompanja- będzie się sprzedaż z przetargu pdGórnego Rynku rozm. 100 na 30 d o
,
„meblowany od godz. 5—6 po pol
MANICURE po 50 groszy. Pomorska
godziny. Zgłoszenia Piłsudskie blicznego ruchomości, należących do
sprzedania cw. do wynajęcia. Telefon
j c c i a . Telefon. 11-go Listopa- 30. m. 12.
30
7G.
10 Jerzego Thoelkego i składających stę
da 12, front 11 p. naprawo.
HUMORYSTA poszukuje statysty 1 ;
' ~
• Iz mebli oszacowanych na sumę zloSPRZEDAM tanio stół oszklony i kasę 4-o POKOJOWE mieszkanie ze wswl-| statystki celem wspólpracy. Oferty p M r a H H H B a o a B H M n
tych 470.
z marmurem ze sklepu galanteryjnego, kiomi wygodami do wynajęcia. Ulica sub „Abis".
Łódź, dnia 23 marca 1932 r.
lceksohn, Piłsudskiego 76.
1U 6-go Sierpnia 32, m. 11
Komornik: M. L. U P P E R t .
Zagubione dokum.
POSZUKUJE koncesji na handel win i
HANDEL win i wódek z mieszkaniem POKÓJ słoneczny z iiiekrępującem
wódek
na
Łódź.
Wiadomość
w
admini
sprzedam. Informacji udzieli admini-wejściem, telefonem, wszelkieml wy'
— HENRYKOWI Fiszerowi, zam. wieś
stracją.
10 codami zaraz do wynajęcia. Wolczan stracji;
FOTOGRAFUJCIE
SIE vr Zakładzie Andrzejów, pow. Łódź, skradziono pa udziela lekcyl gry na fortepianie po
MLEKO pelnotłuste, gwarantowane, ska 41, m. 21
przyjmuje
czechosłowacki, wyd. przez przystępne) cenie, oraz
dostarczamy samochodem od 10 litrów D O WYNAJĘCU 1—2 pokoje umeblo- Fotograficznym „Salon d'Art\ 6 pocz-szport
akompaniament na godziny.
tówek
artystycznie
wykonanych
od
4
konsulat
czechosłowacki
w
Warszawie
Ceny konkurencyjne. Informacje, telef. wane dla 1—2 osób albo małżeństwa
PIOTRKOWSKA 71, łroilt. tel. U9-16
zł. Konstantynowska 2.
30 za Nr. 724.
'
200-65.
Piotrkowska 112, m. 6.
Dr. Med.

L. NITECKI

PIANINO w doskonałym stanie marki
Schróder okazyjnie
do sprzedania.
Wiadomość w administracji „Republikl", Piotrkowska 49.
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Bronisława

Tr«banfiWBa

Tłocznia: 180-80. Konto P. K. O. . . W y d J W I k a m-m
...
i
_ i _ l0-«zr,alt)
..i _ _ _ _ I . | łSłuszne
• Ot
Urtłłn uwi
ll zgiedniant.
uf T II l.k/lni •
o Dt
12 gr. za wiersz milimetrowy
(na
strjnle
reklamacje beda
50 gr za wiersz milimetrowy, (na sranie 4-3zpuit) wniesione bcua naipózmei w ciągu tygodnia
jierwszego ogłoszenia, luj)
2 . — i a wiersz milimetrowy, (na stronie 4-szpalt) I od ukazania sie . pierwszego
i e j
a
niezwłocznie po ukazaniu sie drugiego t izedo
NEKROLOGI:
40 gr- za wiersz millmetiowv (na
str 4-szo.) Zaręcz
Mt-L-nnl n m . An ~~ » • K , I » . « . m;llm*iin„'v
ln:i ctr A C7n 1 7firri-7 iogłoszenia
nlpru-lnrrnlo
nu
ukazaniu
5ie co
< pierwsze tei samej treści
zł. Za mleisce zastrzeżone specjalna dopłata Zamiejscowe o 50 proc
Omvlki.
które
zasadniczo
Me
zmienlaia treSsl
drożei Za terminowy druk ogłos*eń Administracja nie. odpowiada
ogłoszenia nie upoważniała do żądania zwroro
50 oroc drożej Drobne 15 gr — Naiinniejsze zł 5 50 pr>s/.uk pracy
zanlaty lub o»wtórzenia ogłoszenia
zł ' 2 0 Ogłoszenie adwokatów ryczałtem '5 zl

Redakcla I Adm. Plotrkowsk. 49. Oodz. prrylę ć Redakcll 6 - 7 po poł. T c t Adm. 132.14. Ttl. Red. 127-24. 136-43. 136-44. I 1 M 0 .
"

IMI

'

' *— '

j '

" **"""'

Prenumerata „II. Republiki" UuIflSZBniS*
M g f i

cd 1 lutego 1931 roku wynosi w Łodzi 4.00
ta odnoszenie do domu 40 gr.. z przesvtka oocz
towa w kraiu zl. 5.50. zagranica zl. 10. ..Exprcss'
I „Republiki" wraz z odnoszeniem 7.00 złotych

wmwwibi

M I

^^HBBMBBHBKBEZS

i zaślub, po tekście 10
zagraniczne o 100 oroc
Ogłoszenia specjalne o
10 groszy najmniejsze

ZWYCZAJNE.
W TEKŚCIE:

N

A

g

]

R

Z* wydawcę: Wydawnictwo ..Republika", Sp. z ogr. odp. 1 redaktor odo^w. Wacław Smólski. W druk. ..Reoubliki". sn. z ogr. odp. w Lodzi, Piotrkowska 49 I 64

