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Z A N A C H nlEHIEC H A AUSTRJĘ?
Koncentracja wojsk niemieckich na granicy austriackiej. —
Armja austrjacka gotowa do odparcia at^uu

Wielkie zaniepokojenie spowodu sytuacji w Austrji
Pryż, 29 kwietnia.
(Pat) — Prasa paryska wyraża
coraz żywsze zaniepokojenie spowo
du sytuacji wewnętrzno - politycznej
w Austrji. Przyczyniają się do tego
w znacznej mierze wiadomości, nad
chodzące bezpośrednio z Wiednia
oraz drogą na Londyn, a mówiące o
PRZEGRUPOWANIACH
WOJSK
AUSTRJACKICH NA GRANICY NIE
MIECKlEJ.
„Journal des Debats" podkreśla, że
podziemna akcja narodowych socjali
stów w Austrji stała się obecnie szcze
gólnie intensywna zarówno ze względu
na sytuację wewnętrzną, jak i między,
narodów;). Afera korupcyjna „PhoenłW
pogorszyła już panującą przykrą
atmosferę moralną. Pozatem istnieją
pewne fakty, pozwalające domyślać się
poważnych różnic zdań pomiędzy kanc
lerzem Sehuschniggiem a. wicekanclerzenr ks. Starhembergiem.
„Oeuvre" twierdzi, że w pewnych
kołach angielskich
O B A W I A M SUi WYBUCHU ZAMA
CH!) NARODOWO SOCJALISTYCZ
NEGO W AUSTRJI
Już w dniach najbliższych przed.nie
dzielnym drugim terminem wyborów
francuskich. Niemcy — pisze dziennik
— ogłosiłyby natychmiast oficjalnie cał
kowite zamknięcie granicy od strony
Austrii i w ten sposób odgrodziłyby się
formalnie od całej sprawy. Taka tak
tyka Niemiec skomplikowałaby bardzo
akcje Paryża i Londynu, gdyż trudno
byłoby stosować postanowienia paktu
Ligi Narodów w wypadku, w którym
nic możnaby oskarżać Niemiec. Ingeren
cja Pranej) i Anglji mogłaby więc być
uważana za mieszanie się w wewnętrz
ne sprawy Austrji.

ckich po wprowadzeniu przez Austrję
służby obowiązkowej.
Rzym, 29 kwietnia.
(Pat^ — W związku z ruchem wojsk
w Austrji, tutejsze koła półurzędowe
zaznaczają, że wedle urzędowego komu
nikatu austriackiego, ruchy wojsk mają
charakter wyłącznie wewnętrzny 1 nie

pozostają w żadnym związku z sytuacją 'dów pancernych jeden z samochodów
międzynarodową. Koła półurzędowe pod przewrócił się na wąskie] drodze, przy
kreślają również, że
czem został zabity porucznik, a ciężko
ranny jest pułkownik Thelss dowódca
RUCHY WOJSK AUSTRJACKICH
nie wywołują we Włoszech żadnej re batalionu samochodów pancernych aruiji związkowej.
akcji.
Wiedeń, 29 kwietnia.
Wiedeń, 29 kwietnia.
(Pat) Podczas manewrów samocho(Pat) — Wiedeńskie biuro korespon
dencyjne komunikuje: Wobec pogłosek,
w których jest mowa o rzekomo groź
nych wydarzeniach na niemiecko-austrja
ckiej granicy, należy stwierdzić, że po
łożenie na granicy jest najzupełniej spo
wewuicitfrz A u s i r j a
kojne. Co się zaś tyczy ruchów niektó
Londyn, 29 kwietnia.
rych oddziałów wojsk austrjackich, na
(Pat) — Korespondent dyplomatyczny Reutera pisze, że koła dyplomatycz leży powołać się na zupełnie jasny i w y
ne Londynu oceniają dziś sytuację w Austrji bardziej spokojnie, co nic oznacza, raźny komunikat, który doniósł, że kilka
iż niema żadnego zaniepokojenia. Włochy zajęte są w Afryce Wschodniej, odd/ia.ńw wojska z dolin przetranslokoFrancja jest w toku wyborów, a Anglja nie ma wyraźnie określonej polityki wąrio w góry
custrjackiej. Jak się zdaje, nic nie świadczy o jakiejś poważnej koncentracji
DI A WYSZKOLENIA MANEWRO
wojsk austriackich w Bawarji oraz legjonu austriackiego, którego siły, obli
WEGO
czane różnie od 5 do 15 tys. ludzi, rozrzucone są w różnych częściach Rzeszy
Wiedeń, 29 kwietnia.
Według kół dobrze polriforniowanych.sHy, stojące do dyspozycji rządu austria
(Pat) — Sir Austeii Chaberłain w y 
ckiego łącznię z Heimwehrą, zdołają stłumić ewentualne powstanie narodo jechał dziś rano w podróż powrotną do
wych socjalistów. Jest rzeczą niewątpliwą, że Starheiuberg jest w dalszym jLondynu. W związku z tein koresponcliigu w pełni zwolennikiem polityki antynarodowo socjalistycznej. Pozatem I (feiit„Thimesa" w Wiedniu donosi, że
Włochy zdecydowane są utrzymać niepodległość Austrji. Ambasador francuski wizyta Chamberlaina w państwach Eu
. Corbin. odbył dziś rozmowę z min. Edenem i, jak słychać, poruszył ogólną sy ropy Środkowej zamieniła się w podróż
tuacje europejską.
informacyjną.

Hitlerowcy przygotowują również rewoltę

Spisek hitlerowski na Węgrzech
Szturmowcy projektowali marsz na Budapeszt

Londyn, 2,9 kwietnia.
(Pat — Agencja Reutera donosi z
Berlina: Na WIlheliustrasse oświadczo
no przedstawicielowi Reutera, iż wojska
niemieckie prowadzą ćwiczenia w A l 
fach Bawarskich. Są to wojska alpejskie
' muszą odbywać ćwiczenia w tein miej
scu.
Ministerstwo wojny twierdzi. Iż nie"ia żadnej zmiany w garnizonach nlenilecklch w Bawarii Południowej i
Wschodniej. Jest zupełnie naturalne, iż
nastąpiły zmiany w garnizonach austria

Kto bądre komisarzem polskim
na

wystawi* p a r y s k i e j ?

czna donosi: Kilka dzienników węgier [znaczna. Policja przedsięwzięła stoso
skich podało dziś o ruchu narodowo- wne zarządzenia, ponieważ uczestnicy
socjalistycznym, kierowanym przez nie I tej organizacji rozwijali działalność, nie
' rr.ieszczącą się w ramach partji polityczjakiego Boeszo Ermcnyi, wiadomości sil
i nej. Mianowicie, wbrew zakazowi, usi
nie przesadzone i niezgodne z prawdą. łowali zorganizować oddziały szturmo
W rzeczywistości nie może być mowy we i zbierali fundusz na umundurowanie
o przygotowaniu do rozruchów rewolu Pozatem chcieli zorganizować bez po
cyjnych. Przywódcy tego ruchu nie mie zwolenia i zgłoszenia defiladę i poczy
nili już do tego przygotowania. W każ
*#
liby możliwości wywołania rozruchów dym razie sprawy tej nic należy trakto
Budapeszt, 29 kwietnia.
ze względu na to, że ruch ten iest nie wać jako poważną.
(PAT) Węgierska agencja telegrafi poważny a liczba jego stronników nie

Londyn, 29 k w i e t n i a
(Pat) Reuter donosi z Budapesztu:
Policja wykryła rzekomo spisek uknu
ty przez narodowych socjalistów wę
gierskich, którzy jakoby zamierzali
zargani/ować w dniu 1 maja marsz na
Budapeszt. Dokonano licznych areszto
wań.
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Chrzanowie
Strajk robotników drogowych. — Oddział policji
zmuszony był do użycia broni

1 robotnik zabity, 9 rannych.-Również 14 policjantów odniosło rany

Warszawa, 29 .kwietnia.
Warszawa, 29 kwietnia
I
załatwienia zatargu od! szając m. In. mimo oporu pracujących
(B) • Jedna z warszawskich agencji
(
D
i
i
n
->o
•
I
będzie
się
następnego
dnia konferencja' do porzucenia pracy robotników zatruPrasowych donosił, jakoby b. wojewoda
(Pat)
Dnia
28
bm.
częsc
robotników
KruUn^..
n
„
„
JLf^JZ
,. . w fabryce ™parowozów.
°oiniKOw,
"
w
Krakowie.
Po
zakomunikowaniu
tej dnionych
krakowski Świtalski i b. minister o ś w h - j zatrudnionych przy robotach publicz
decyzji
strajkującym,
zebrani
przed
-yf Wacław Jędrzcjewicz ubiegali się o
Po rozproszeniu przez policję tłu
nych w Chrzanowie porzuciła pracę,
starostwem rozeszli się,
stanowisko komisarza pawilonu polsk .>
mów przy użyciu granatów łzawiących
&° na międzynarodowej wystawie w Pa WYSUWAJĄC ZADANIA PODWYŻKI POSTANAWIAJĄC JEDNAK NADAL
część demonstrantów zebrała się po
yżu w 1937 roku. Wiadomość ta nie
PŁAC
i
STRAJKOWAĆ,
nownie, przyczem jeden z oddziałów
Vdajc się być prawdziwa.
i skrócenia czasu pracy. Jednocześnie aż do załatwienia zatargu,
policji, zaatakowany kamieniami i strza
strajkujący poczęli pod groźbą terom
Dziś, dnia 29, nie czekając na re/.ulłami, zmuszony został do użycia broni
klinikę zmuszać pracowników, pracujących W taty konferencji, jaka się odbywała " p
a l n e j , wskutek czego
Londyn, 29 kwietnia..
• (PAT) Ramsay Mnc Don:;!d. ktńrv
,* 3ed kilku dniami był nnernwan". dzi'. | rano opuścił klviil;<> i udnl się b'eż^
^Średnio na Downing ? rcet. by wstin.ć
okręgowym inspektorem pracy w Kra-J i przedsiębiorstwach prywatnych, zniu-i
' ^ i a l w posiedzeniu gabinetu.
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GRAND-KINO

Przymusu odsprzedaży złota

ZE

DZIŚ i CODZIENNIE
przy wypełnionej po brzegi widowni

domaga się jedno z pism warszawskich. — Detezauracja
mcźe być osiągnięta bez stosowania metod policyjnych

POKUSA

MARLENA DIETRICH
GARY COOPER
ryzacjl,
którą
przecież
przepisy
dewizo-1
musowej
gospodarki
pieniężnej
l
musiWarszawa, 29 kwietnia
Film E. LUBITSCHA
we
mają
właśnie
na
celu
zwalczać.
jmy
operować
metodami,
które
jej
są
Wczorajszy „Kurjer Poranny" przy
Film w bieżącym sezonie w żadnem
Można oczywiiście powiedzieć, ż e . właściwe,
niósł artykuł p. tyt. „Konsekwencje za
innem
kinie wyświetlany nie będzie.
wyaa rezultatów, że
rządzeń dewizowych", w którym sta przymus takii nie wyda
Powyższy
projekt
„Kurjera
Poran
Dziś ulgi ważne.
wia tezę o konieczności zastosowania publiczność nie pośpieszy do kas ban nego" jest projektem ściśle prywatnym
ków
dewizowych,
aby
wymienić
swe
przymusu oddania skarbowi państwa
i, o ile zdołaliśmy stwierdzić, nie płynie i
złota i dewiz, znajdujących sie w rę zasoby w zlocie i w walutach obcych ze źródeł urzędowych. Podajemy go je
na
pieniądz
krajowy.
Objekcje
takie
w
y
kach prywatnych, drogą wymiany na
suwano w krajach, które konsekwnetnie dynie ze względu na dziennikarski obo
pieniądz krajowy:
wiązek informatorskl. Miarodajne sfe
„Dekret Prezydenta R. P. zabrania stosując przymusową gospodarkę pie ry finansowo - rządewe wychodzą z za
niężną,
wydały
nakaz
sprzedania
ban
wysyłki złota i dewiz zagranicę; zabra
łożenia, że wprowadzenie kontroli de
Nowe żądania prez. Greiscra
nia również wszelkich tranzakcyj temi kowi emisyjnemu prywatnych zasobów
nfc
i
wizowej
ma
na
celu
jedynie
zapobiega
Gdańsk, 28 kwietnia.
środkami wewnątrz kraju. Do jakich złota i dewiz. Ale kraje te, jeżeli
nie ucieczce kapitałów z kraju. Jeżeli te
zwiększyły
wydatnie
swych
rezerw
c(PAT).
Prezydent
senatu gdańskie
więc celów środki te mają służyć swym
kapitały czy to w formie monet złotych,
posiadaczom? Dochodzi się do parado misyjnych, to w każdym razie stworzy czy też banknotów obcych, czy dewiz go dr. Greiser wręczył dziś komisarzo
ksalncgo wntósku, że lojalność w stosun ł y stan prawny, umożliwiający stosowa w kraju zostaną, to nie ulega wątpliwo w i generalnemu R. P. dr. Papee oświad
ku do obowiązujących przepisów wska nie istotne skutecznych represyj w sto ści, że prędzej, czy później będą musia czenie w sprawie polskich zarządzeń o
obrocie krajowemi i zagranicznemu środ
żuje posiadaczom zabronionych w obro sunku do spekulantów.
Tak więc sądzimy, że dla osiągnię ły wrócić do obrotu.
cie środków płatniczych, jako jedyny r
Wczorajsza haussa na giełdzie oczy kami płatniczemi.
cia maksimum korzyści z wprowadze
W oświadczeniu tem prezydent Grei
nich użytej — tezauryzacje. Ten para
wiście
sprzyja detezauryzacjl. Ludzie
nia zarządzeń dewizowych, konieczne
ser
wyraża nadzieję, że rząd polski nie
doksalny stan rzeczy musi ulec. zmia
jest uzupełnienie ich przepisem, zawie zupełnie słusznie dochodzą do wniosku,
nie. Nie można pozostawiać złota w rę rającym nakaz wymiany prywatnego że poco trzymać martwe kapitały „w wyda zarządzeń, które mogłyby spowo
obrotów
towarokach ludzi, którym odebrało się prawo złota i dewiz na złote polskie.
pończosze", kiedy można je
le ulokować
uioKowac z
z i "dować
" » « - zmniejszenie
— ~ ~
G d a ń s k i e m Se
Sobrym skutkiem 1 oprocentowaniem• w y c h m p o l s k ą a Gdańsk em Se
swobodnego niem dysponowania. Przy
Liberalizm w gospodarce pieniężnej
nat gdański ma nadzieję, że rząd polski
mus wymiany wszystkich znajdujących
załamał się. Jak we wszystkich dzie w wartościach giełdowych. Wydaje nam
się w posiadaniu obywateli zasobów dzinach gospodarstwa, tak i w dziedzi się, że proces detezauryzacyjny posunie przydzieli odpowiednie ilości dewiz lub
kruszcu monetarnego i dewiz na plenie monetarnej okazał on swe niedołę się szybkim krokiem naprzód bez sto złotych stosownie do podań, zgłoszo
niądz krajowy jest logicznem uzupełnie stwo i swą niezdolność rozwiązania ża sowania metod policyjnej represji, któ nych w polskiej komisji dewizowej, do
niem zakazu dokonywania obrotów. — dnego z zadań, jakie mu zostały powie ra zawsze ma uboczne szkodliwe skutki. tyczących pokrycia należności za to
wary importowane z Gdańska, lub przez
Inaczej bowie mstwarza się pokusę spe rzone. Obecnie weszliśmy w okres przy
Gdańsk. Prezydent senatu oświadcza
kulacji oraz zmusza obywateli' do tezau
dalej, że senat w Wolnem Mieście w ra
mach polskich przepisów dewizowych
I Interesów polskich, wiąże Jednak tę
sprawę z kwestją notowania guldena
na giełdzie warszawskiej. W zakończe
niu swego oświadczenia senat gdański
wyraża opinię, że obecnie stała się anie w poczet członków osób poniżej lat k ualną sprawa pobierania ceł gdańskich"
nowa"
za
działalność
nielegalną.
Poznań, 29 kwietnia.
Wszystkie oddziały „Deutsche Ve- 18-tu i nielegalne pośredniczenie w szu w guldenach".
(Pal) — Starosta pow. wolsztyńskie- reinigung" w pow. wolsztyńskim otrzy kaniu pracy dla członków stowarzysze
OSOBISTE.
go zawiesił dn. 28 b.m., działalność sto- mały od starosty upomnienie za wciąga- nia,
Wczoraj wyjechnł na kilkudniowy ttrjop
»••••»•»»•
»
»»»•><»•» wypoczynkowy dyrektor zarządu miejskiego p-.varzyszenia „Niemieckie koło wyciecz
Mieczytłiw Kalinowiki.
kowe" ze wszystkiemi odziałami niele
galnie, istniejącemi w powiecie.
Zawieszenie spowodowane
zostało
wpływów wewnefrzno - politycznych.
Sehacht t r a c i swobodę d z i a ł a n i a
*
nielcgalnąd ziałajność stowarzyszenia
która wyrażała
sie m. in. w tem, że
Berlin,
29 kwietnia.
kich poczynań gospodarczych Rzeszy 1
Berlin, 29 kwietnia.
wymieniona organizacja łączyła wbrew
(PAT). Niemieckie Biuro Informacyj
podporządkowanie
ich
jednolitemu
kie
(PAT). Udzielenie premierowi Goestatutowi cele sportowe z politycznemi,
ne donosi, że minister Rzeszy dr. Sehacht
rlngowl
pełnomocnictw gospodarczych rownictwu politycznemu. Powierzenie
pobudzała członków do nienawiści ra
tego kierownictwa premierowi Goerln- oraz przedstawiciel handlowy Z. S. R«
sowej i przyjmowała jako, członków o- wywołuje w dalszym ciągu zaintereso gowl jest dowodem zaufania kanclerza R. w Berlinie Kandelskij podpisali dziś
wanie zarówno w kołach gospodarczych
bywatcli niepolskich.
do jego osoby, daje mu bowiem daleko układ, regulujący sprawę wzajemnej wy
W tym samym dniu starosta pow. Berlina, jak i na giełdach niemieckich. idące pełnomocnictwa, uniezależniając miany towarowe] oraz rozrachunków
Decyzja kanclerza ma na celu spro
woi'.sztyrjskiego
zawiesił
działalność
całkowicie jego akcję od ubocznych na rok 1936.
„Deutsche Vereinigung — oddział Tar wadzenie na jedną płaszczyznę wszel

Gdańsk chce pobierać
cła w guldenach

„owiązanie nielegalnej organizacji niemieckie!,
.
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Goering w roli dyktatora gospodarczego

1

miast. Taką osadą jest Klrikalle, która' kacji tekstylnej. Osada Sivas była 'do
w roku 1910 nie posiadała nawet jesz tychczas tylko miejscem krzyżowania
cze nazwy. Dzisiaj w każdem sprawo się dróg, po których ciągnęły karawa
zdaniu przemyslowem Turcii wylicza ny. Takich miejscowości z romantycz
się to miasto, które już teraz uważane nymi poganiaczami karawan 1 najpraWjest za centrum techniki tureckiej. K l  dziwszemi wschodniemł bazarami jaki*
JK*KSta
aft
grzuftu P© d e s s e a u
można wyobrazić, w Azfl Jest orikalle posiada wzorowe fabryki, asfal
gromna
ilość. Nagle Jednak Slvas stal"
Pod
względem
liczby
mieszkańców
nic
towane ulice, olbrzymie garaże i beto
Ankara, w kwietniu.
Trzy tereny azjatyckie opanowane można Ankary jeszcze porównywać ze nowe bloki mieszkalne. W tei części się „starą częścią miasta", obok zaś roz
Stambułem, który ma przeszło 750.000
dotychczas żyli wyłącznie kwitło nowe Sivas o znacznym prze
już zotały przez spółczesną technikę: mieszkańców, ale pod względem plano Anatolji
chłopi i handlarze, dzisiaj jest to miasto, myśle cukrowym, który zaopatruje ca
wschód, północny-zachód i południowy
zachód. Pozostałe części śnią jeszcze wości, hygieny miejskiej, architektury i i które wysyła do innych ośrodków prze łą Turcję. Obok fabryk betonowych po
sen o „obudzeniu" kolorowych ras. Na systematyczności Ankara może służyć] mysłowych swych świetnie wyszkolo ganiacze karawan wyglądają jak zabyt*
nych robotników. Podobna jest histo ki muzealne. Z całą świeżością 1 bezwschodzie — Japonja w ciągu kilku jako wzór dla całej Azji.
Podobnie
jak
Ankara
szereg
najno
ria miasta Yerkóy, z tą różnicą, że jesz- względnością przemysłowego 1 kultu
dziesięciu lat przyswoiła sobie zdoby
cze cywilizacji tysiącletniej. Od strony wocześniejszych ośrodków przemysło sze 9 lat temu miasto to wogóle nie ist ralnego pionierstwa wszystko stare zo
odrzucone, a kto sie nie umie d°
północno-zachodniej rosyjska technika wych wyrósł, jak grzyby po deszczu. niało, nawet jako wieś. Dzisial jest to
tego
dostosować,
wprost z „Tysiąca >
Liczba
ludności
Turcji
wynosi
obecnie
wielkie miejsce składowe
materjałów
powoli przekształca Syberie na kraj, ob
ficie zaopatrzony w elektrownie, trak przeszło 16 miljonów. Turcja zajmuje budowlanych, wykazuje rekordowe o- Jednej nocy" dostaje sie do s z e r e g i
tory, lotniska i ośrodki przemysłowe. drugie miejsce po Rosji pod względem broty i niezwykle ż y w y ruch handlowy, bezrobotnego proletariatu przemysło*
Na południowym zachodzie pustynia pa procentowego wzrostu ludności. Prze który z braku dostatecznej ilości kolei wgeo, który Jest, niestety, zjawiskiem'
lestyńska przeistacza się w państwo no wyższa ona nawet płodność państw sło odbywa się przy pomocy wozów cięża towarzyszącem panującym formom t?
spodarczym.
rowych i wielbłądów.
woczesne. W Turcji powstaje mnóstwo wiańskich oraz Japonję.
Nowe
miljony
Turków
muszą
żyć!
nowych miast. Gdy Jednak o Japonji,
Turcy uważają, że marmur z Turfia*
Jako następny przykład należy w y l i 
Syberji rosyjskiej i Palestynie r o z Stare miasta rozszerzają swe mury, ale czyć Fakilli. W okolicy tego miasta, lu Jest najlepszy na całym świecie, 1«P'
brzmiewata głośna propaganda, a spra nie wystarczą na pomieszczenie nad zdaniem fachowców, dojrzewa najlep szy jeszcze niż z Carrary. Wkrótttf
wozdania' korespondentów dziennikar miaru ludności. Powstają wiec nowe sza twarda pszenica na świecie. Do świat będzie się mógł o tem Drzekon *
skich ukazują się co dnia. mało ludzi w osady i w tym punkcie stykają się dwa tychczas wieśniacy tamtejsi siali tylko — marmur ten ukaże się na rynku, ^
.Europie i w Ameryce wie o nowych programy: wzrostu ludności i uprzemy tyle pszenicy, ile potrzebowali do wła również umożliwiła nowa linia koleJ '
miastach tureckich, których wczoraj je słowienia Turcji przez „plany pięciolet snego użytku. Kilka lat temu ustalono wa. Należy jeszcze wyliczyć Sekili ^
szcze nie było, a które jutro będzie się nie". W niedostępnych okolicach pow urzędowy program uprawy pszenicy. miasto soli, Devell Karałilsar — m t e "
wymieniać narówni z najwiekszemi o- stają osiedla, a architekci i Inżynierowie Wraz z traktorami nowy duch wstąpił żelaza, liczne kompleksy p r z e m y s ł o ^
środkami przemysłu i handlu świato starają się o to, by ulokować tam jak- do tej części Anatolji... Turcja znajduje w kotlinie Zonguldaku nad Czarnej
najlcpiej nadmiar ludności. Wkrótce "w się na najlepszej drodze, by zostać kra Morzem i wiele małych kolonii
wego.
Fakt, że Ankara a nie Stambuł, jest osiadlach takich' są już nowoczesne uli jem, w którym jest nadmiar pszenicy. no - robotniczych, stacyj
ce, hygienlczne domy mieszkalne... No
teraz stolicą Turcji, jest ju żnaogół zna wa linja kolejowa i autobusy ułatwiają Fakilli zaś będzie ośrodkiem terenu u i prymitywnie wykorzystywanych
prawy pszenicy z centralną giełdą psze palni minerałów, które przy obecn Y
ny.
komunikację — jednem słowem: nowe niczną.
uprzemysłowieniu Jutro moga zosta
16 lat temu w okolicy dzisiejszej An miasto wyrosło z ziemi.
Detroitem, Pittslntrghiem i Sheffieldern"
Kayseri
należy
do
starszych
osiedli,
kary na mapach figurowała ruina stare
Wzrost ludności i „plany pięciolet, 1.0go zamczyska i maK™a
maleńka osada... W
. . ro-J
,
;-"{;„
przyczyniły się w A jednak dopiero elektrownie obudziły ją
do życia i zrobiły z niej ośrodek fabry^
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Zezwolenia na wywóz dewiz dla emigrantów
Dziś odbędzie się konferencja z dyrektorami biur emigracyjnych. -Kwestja wysyłki pieniędzy do Paiestyny jeszcze nie rozstrzygnięta

Obostrzenia przy wydawaniu paszportów zagranicznych
(Specjalna
Warszawa, 29 kwietnia
Komisja dewizowa pracowała dziś
w Banku Polskim pod przewodnictwem
dyrektora Baczyńskiego i dyr. Karpiń
skiego niemal bez przerwy, poczem
podjęto cały szereg ważnych uchwał
w, nastręczających się ciągle nowych
zagadnieniach.
Komisja dewizowa udzielać będzie
tych zezwoleń na pokrycie za surowce
W ciągu 24 godzin.
W dziedzinie rozdzielania środków
płatniczych emigrantom z Polski, korni
sja dewizowa powzięła tymczasowe
rozstrzygnięcie prowizoryczne, posta
nawiając, że emigranci, którzy załat
wili wszystkie formalności w biurach
podróży i w konsulatach zagranicznych
przed dniem 27 bm. otrzymają zezwolę
nie na wywóz środków płatniczych
bez ograniczeń.
Jutro odbędzie się konferencja dy
rektorów biur emigracyjnych z udzia
łem przedstawicieli ministerstwa opie
ki społecznej, spraw zagranicznych i
ministerstwa skarbu, na której ma być
gruntownie zbadane zagadnienie przy
działu środków płatniczych emigran
tom.
W szczególności na konferencji te]
poruszana będzie sprawa udzielania
ZEZWOLEŃ NA WYWÓZ KWOTY
1000 FUNTÓW SZTERLINGÓW
PRZEZ EMIGRANTÓW DO PALE
STYNY,
którzy dla otrzymania zezwolenia na
wjazd do tego kraju muszą wykazać się
posiadaniem takiej kwoty. Przedstawi
ciele żydowskich biur emigracyjnych
Interweniowali dziś w tej sprawie w
ministerstwie skarbu i Banku Polskim
Emigranci udający się statkiem „Pu
łaski" do Ameryki Południowej
OTRZYMALI DZIŚ ZEZWOLENIA NA
W Y W Ó Z DEWIZ.
Warszawa, 29 kwietnia.
(B) Jeszcze w ciągu bieżącego tygod
nia ukażą się zarządzenia, regulujące wa
runki i sposób wydawania paszportów
zagranicznych w związku z zarządzenia
mi dewizowemu
O ile nam wiadomo, uzyskiwanie
paszportu zagranicznego będzie podle
gało zaostrzeniom w stosunku do obo
wiązujących obecnie przepisów.
W tych dniach również ukaże się za

w Sopotach
niebezpieczeństwo,

k a s y n u
grozi

gdy;* do Gdańska wolno wy
wozić tylko 100 złotych
Warszawa, 29 kwietnia.
Ostatnie zarządzenia dewizowe po
ciągną za sobą nader ujemne konsek
wencje dla sopockiego kasyna gry. Na
Rodstawfc; zarządzenia osoby wyjeżdża
jące na teren W. M. Gdańska nie będą
mogły wywozić ponad 100 zł. jednora
zowo. Zarządzenie to w pierwszym rzę
Jjzie dotknie tych obywateli polskich,
Którzy wyjeżdżają do Sopot z większei sumami dla gry.
. Wedle obliczeń pobieżnych obywate
! ' Polscy zostawiali w kasynie do 15 mil
tonów rocznie. Dzięki ograniczeniom de
Wizowym sumy te pozostaną w Polsce,
jeżeli chodzi o losy kasyna sopockiego
uórego interesy 1 tak już były zachwia
ła, to nowe zarządzenia dewizowe Pol^ ' spowodować mogą całkowitą kata" '°fę i bankructwo tej osławionej ja
skini gry.
1,1

L

ll

służba

informacyjna

rządzenie, normujące t. zw. mały ruch
graniczny, głównie na Górnym Śląsku
pomiędzy Polską i Niemcami oraz Pol
ską i Czechosłowacją. Ruch ten będzie
w pewnym stopniu ograniczony, a to rów
nież z powodu konieczności dostosowa
nia go do nowych zarządzeń dewizowych
Komisja dewizowa, urzędująca przy
Banku Polskim, ustaliła, że będzie wy
dawała zezwolenia na przekazywanie
pieniędzy studentom polskim, studiują
cym zagranicą; jednakże trzeba będzie
udowodnić, że studiów tych nie mógł
dany student odbywać w kraju oraz że
znajduje się już oddawna zagranicą i stu
dja wkrótce kończy.

Kontrola walutowa
w samolotach
Jak się dowiadujemy, należy się l i 
czyć z tem, że ograniczenia dwizowe
spowodują zahamowanie przyjazdu do
Polski cudzoziemskich artystów, gdyż
zezwolenie na wywóz większych hono
rariów będą otrzymywać tylko artyści

6

„Republiki* )

0 wyjątkowo wybitnych walorach. Ar
tyści będący na występach o charakte
rze widowiskowo - kabaretowym nie
będą uprawnieni do wywozu zarobków
z Polski.
W ten sposób zrealizowane będą po
stulaty niejednokrotnie wysuwane przez
polskie organizacje artystyczne o ochro
nie krajowego rynku pracy.
Kontrola walutowa przy wyjazdach
z Polski drogą lotniczą odbywać się bę
dzie we Lwowie, Krakowie. Poznaniu
1 Gdyni jako końcowych stacjach Pol
skich Linji Lotniczych. Francuskie Linje
Lotnicze, których samoloty startują bez
pośrednio do Pragi i Paryża bedą pod
dawane kontroli bezpośrednio na lotni
sku warszawskiem.
Przy dolegliwościach jelłtowo - żo
łądkowych, a zwłaszcza przy wzdę
ciach w przewodach pokarmowych i
procesach gnilnych, stosowanie zrana
naczczo szklanki naturalnej wody gorz
kiej Franciszka - Józefa daje doskonałe
wyniki. Zalecana przez lekarzy.
Natura dała Cl zdrów* ier>y. Dbaj wle»
o ni* Obai, aby były biała, ple>ne I niezepsute.
To wszystko zapewni Cl niezawodni* pa*
tła do zębów Colgate I
Patto do zqbów Colgate jest polecono
rzez Zwiqzek Lek. Dentystów w Państwie
olskiem dla lei plany o podwójnom
Pdziałaniu.
Pe pierwsze, łagodnie I bezpiecznie po
leruje ona i wybiela zc.by. Usuwa nawet
osad tytoniu. Po drugie, przenika miedzy
zeby, gdzie zblera|q sie resztki jedzenia,
powodu;q:e psucie sie zębów. W ten spo
sób zeby Twe stajq sieblolsze I czylclejize.

Sytuacja walutowa zagranicą
Wysoki kurs funta angielskiego i osłabienie franka
Warszawa, 29 kwietnia. Zurychu 15,16% wobec 15,16 w dniu
(Pat) — Pewne odprężenie na gieł wczorajszym, w Paryżu przy dzisiejdach walutowych, jakiemu uległ w po szem otwarciu 75.00 wobec 74,997* przy
niedziałek frank francuski, było krótko wcł-orajszem zamknięciu.
trwałe i nie przybrało większych roz
Dolar notowano w Zurychu w dniu
miarów. Frajik francuski w dalszym dzisiejszym 3,07,1/8 .wobec 3,07 w dniu
ciągu wykazuje tendencję słabą. W dniu wczorajszym, w Paryżu przy otwarciu
29 bm, na giełdzie, paryskiej notowano bez zmian 15,19, w Londynie 4.93 3/16.
powyicj. górnego. punktiu-złota dewizę
Frank szwajcarski przy dzislejszem
na Nowy Jork i na Brukselę. Równo otwarciu w Paryżu spadł do 494.50 wo
cześnie podkreślić należy rekordowo bec 494.62 przy wczorajszem zamknię
wysoki kurs funta szterllnga oraz osła ciu, w Londynie zaś notowano go dziś
bienie na giełdzie paryskiej franka szwaj (o gedz. 14-ej) 15,16,3/4 wobec 15,15,3/4
carskiego.
I wczorai. Inne dewizy nie wykazały żadFunt szterling był dziś notowany w nych zmian.

AKCJE

ZWYŻKUJĄ

Najbardziej poszukiwane są akcje Banku Polskiego
i przedsiębiorstw metalurgicznych

Motowunia giełflg pieniężnej
Warszawa, 29 kwietnia.
(B) — Na warszawskiej giełdzie pie
niężnej zajmowano się dziś, w trzecim
dniu obowiązywania nowyoh przepi
sów dewizowych, przedewszystkiem
tranzakcjami w dziedzinie papierów pro
centowych i walorów dewizowych.
Większość papierów wykazała nadal
znaczną zwyżkę kursu, przyczem naj
większą zwyżkę wykazały papiery pań
stwowe dolarowe za wyjątkiem 8 proc.
pożyczki dllonowsklej 1 dwuch poży
czek komunalnych a mianowicie 7 proc.
warszawskiej dolarowe] i 7 proc. ślą
skiej dolarowej. Lekkie osłabienie kur
su tych pożyczek tłumaczy się częścio
wą realizacją zysków przez posiadaczy
tych papierów. Wzrost kursu 7 proc.
pożyczki stabilizacyjnej jest bardzo du
ży, gdyż za odcinki 100-dolarowe pła
cono dziś 72, a za odcinki 500-dolarowe
— 69,25. W dalszym ciągu daje się za
obserwować zwyżka kursu akcji Banku
Polskiego, które notowano dziś po kur
sie 98, oraz zwyżka kursu listów zastaw
nych ziemskich i miejskich. Bardzo po
pularne na giełdzie 4 ,5-procentowe listy
zastawne ziemskie doszły do kursu
45,75. W podobnym stopniu zwyżko
wały listy zastawne miejskie poznań
skie, łódzkie i warszawskie. Zaobser
wowano również zjawisko znacznej prze
wyżki popytu nad podażą. Zarówno na
rynku akcji jak i papierów państwowych
a częściowo i listów zastawnych, zano
towano brak odpowiedniego materiału
obrotowego. Zamówienia na kupno

tych walorów napływały nietyJko ze
sfer zbliżonych do giełdy, ale i od szer
szej publiczności, która wykazuje nad
spodziewanie duże zainteresowanie lo
kat.) wolnej gotówki ,bądź w papierach
procentowych, bądź w akcjach. Na ryn
ku akcyjnym poszukiwane są specjalne
akcje Banku Polskiego, oraz akcje przed
siębiorstw metalurgicznych. Na wzrost
kursu papierów procentowych wpłynęły
częściowo wiadomości z zagranicy* o
mc cnej tendencji dla dewiz złotowych
na giełdach zagranicznych.
.*.

W dniu dzisiejszym na giełdzie de
wizowej banki dewizowe zawierały
trsmzakcje z Bankiem Polskim po kur
sach następujących: Amsterdam 360,85
(+20), Berlin 213,45, Bruksela 89,88, Lon
dyn 26,25, Nowy Jork 5.31,63, Nowy
Jork kabel 5.31,88, Paryż 35,01, Praga
21,95 (—1), Sztokholm 135.40 (—15),
Zurlch 173,23, Bank Polski ustalił dla
walut obcych w gotówce następujące
kursy: dolary amerykańskie 5,29, dola
ry kanadyjskie 5,25, franki szwajcarskie
26,15, guldeny gdańskie 99,55, korony
czsskie 18,85, korony duńskie 116,55,
korony norweskie 131,25, korony szwe
dzkie 134,75, liry włoskie 32, marki fiń
skie 11,10, marki niemieckie 140, pesety
hiszpańskie 63.50. Całkowite zapotrze
bowanie na dewizy pokrywał wyłącz
nie Bank Polski.
AKCJE. Notowano: Bank Polski 98
( + 200),
Cukier 27.50 — 28, 27 (+150),
Węgiel 13 — 12,50 ( + 75), Lllpopy 10
(+75), Ostrowieckie 27 — 26.75 (+175),

Starachowice 31 (+275),. Drobna tranzakcja dokonana a nlenotowana akcjami
Modrzejowa po 4.75 (+25.
PAPIERY PROCENTOWE. Notowa
no: 4 proc. dolarowa 51.50 — 51 (+75),
3 proc. Inwestycyjna nowa I emisja 70
69.50 (+450), II emisja 70 — 68.75 — 69
+500, 5 proc. kon wersyjna 55.75 —
56 (+100), 5 proc. kolejowa 95.50 (+250)
6 proc. dolarowe 79.75 (—25), 7 proc.
stabilizacyjna 68,50 (+250), odcinki po
500 doi. 69,25 (+250), po 100 dolarów
72, 5 proc. obligacje Polskiego Banku
Komunalnego II emisja 71, 3-a i -i-ta emi
sja 81.50, 8 proc. listy zastawne prze
mysłu polskiego funtowe 94.50 (+300),
7 proc. listy zastawne przemysłu pol
skiego funtowe 81.50 — 32 (+200) 4 1 pół
proc. listy ziemskie 44.50—45,75—45.50
(+250), 4 i pół proc. listy ziemskie po
znańskie 40 — 40.25 — 40 (—200), 5procentowe W-wy stare 56.50 (+225),
5 proc. W-wy nowe 55 — 55.75 — 55.25
( + 175),
5 proc. Lodzi nowe 50 (250),
5 proc. Radomia nowe 38,50 (+300),
6 proc. obligacje Warszawy 8-a i 9-ta
emisja 51 (+225), Tranzakcte doko*-»e
a nienotowaue: 3 proc. państwowa renta
ziemska 40.25, 8 proc.
i i . . . . . ».,«*»
— 97.75 — 97 — 96 — 95.50, 7 proc.
śląska 73,50 — 73 — 72.50 — 72, odcinki
po 500 doi, 74, 7 proc. warszawska do
larowa magistracka 73 — 72,50 (pod
koniec giełdy — 71,50 w zaofiarowaniu)
W obrotach pozagiełdowych: 3 proc. bu
dowlana 27 — 26,75 — 26.25 (+175),
4 proc. Inwestycyjna 53 (+600).
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a sytuacja gospodarcza Włoch coraz gorsza—oświadczył
angielski minister w Izbie Lordów

Ale nie każdy go widzi I nie każdy 1
potrafi go podnieść — Pieniądze, któ- p
rych nie chcieli ich prawni dziedzice
I
f— oto podmiot powieści pod powyż
szym tytułem w najnowszym, 151-ym
numerze

tzy frantuzi zatrzymają broń dla Abisynii*

O ile ™;
mi wiadomo,
Londyn. 29 kwietnia.
— tej sprawie.
-t~ r*
,„;,H
Obecnie chodzi ml o to, aby dowieść ••lemi• w
donosi Dziś w Izbie że traci na wojnie nietylko zwyciężony, takiego wypadku nie było. W każdym
(Pat) — Reuter donosi:
razie ze strony Abisynji żadnych skarg
Lordów lord Davies (liberał) zainaugu ale i zwycięsca.
Lord Strabolgi Jeszcze zapytuje, czy na ten temat nie było. Na zakończenie
rowat nową dyskusję o Abisynji, skła
Ponadto szereg dodatków specjal
dając wniosek, wzywający do utworze Francuzi zatrzymują transporty broni lord Stanhope oświadczył, że rząd sprze
nych: z dziedziny mody. kosmetyki,
ciwia się rezolucji lorda Daviesa, uwa
nia przez Ligę Narodów bezstronnej ko do Abisynji w Dżibuti.
gospodarstwa domowego Rady pani
żajacją
za
nierealną.
misji, wzorowanej na komisji Lyttbna
Podsekretarz stanu lord Stanhope od
Ivy — Humor — Rozrywki z nagro
Lord
Davies
wniosek
swój
wycofał.
dla opracowania sprawiedliwego roz powiada: Słyszałem o tem, ale nie roz
dami *
strzygnięcia zatargu włosko - abisyńskie porządzam żadnemi informacjami ścisgo-w ramach Ligi Narodów. Lord DaCena egzemplarza C T> P . — 30 gr.
vies domaga się, aby rząd prowadził
Do nabycia u każdego sprzedawcy
politykę sankcyj tak,
pism w całym kraju.
ABY ZMUSIĆ WŁOCHY DO EWA
na f r o n c i e p o ł u d n i o w y m
KUACJI ABISYNJI.
Lord Rennel' (konserwatysta) wypo
Warszawa, 29 kwietnia. informacyj angielskich i francuskich,
wiada się przeciw wnioskowi Daviesa.
(Pat).— Podane następujący komuni wojska włoskie, pragnąc jaknajprędzej
nie odstąpi
Lord Strabolgi (Labour Party) żąda, kat o położeniu na frontach Abisynji w przełamać opór wojsk rasa Nasibu, sto
kolonii
ani terytorium
aby sankcje były nadal stosowane i u- dniu 29 kwietnia: '
sują w coraz większym stopniu gazy
mandatowego
waża, że nadszedł czas na udzielenie po
Na-froncie północnym, według komu trujące.
mocy Abisynji.
Paryż, 29 kwietnia.
nikatu marszałka. Badoglio i źródeł nieLord Ełibank (konserwatysta) oświad urzędowych włoskich, jedna z kolumn
Landyn, 29 kwietnia.
(PAT). Francuskie koła miarodajne,
cza, że polityka, prowadzona w myśl włoskich, znajdująca się pod dowódz
(Pat) — Gubernator Banku Etiop jak informuje „Oeuvre", są zdecydowa
życzeń Dayiesa i Strabolgi, doprowadzi twem gen. Birzio-Biroli, złożona z as- skiego przebywający obecnie w Londy nie przeciwne ustąpienia Niemcom ja
łaby do wojny angielsko-włoskiej.
kariśów weszła na drogę, idącą z Amba nie i prowadzący rokowania o pożyczkę kiejkolwiek kolonjb lub terytorium, znaj
Posekretarz stanu w M. S. Z. lord Dona przez rzekę Mofer do osady Em- 500 tys. funtów dla Abisynji oświadczył: dującego się pod mandatem. W tej kwe
Stanhope przyłącza się do opinji lorda bertera,. odległej od Addis Abeby o 100Ostatnie wydarzenia w Aabisynji są do stii Quai d'Orsay uważa, że sprawa ko
Elibank i dodaje: Wojna jeszcze nie jest kim..Narazie wojska te są w odległości syć niepokojące, ale nie należy przesa lonialna powinna być rozważona i roz
130 — 140 klin od stolicy. Druga ko dzać ich znaczenia.
zakończona.
wiązana w czasie ogólnego uregulowa
Nie należy przypuszczać, iż opór abi- nia całokształtu spraw z Niemcami," tak',
lumna
na 3000 samochodach posuwa się
Włosi narażeni są na jaknajwiększe
trudności w miarę, jak oddalają się odlepszą drogą ku stolicy i dotarła do Mak syriczyków ustanie jeżeli Włósl zawład by Rzesza nie mogła jej potem oddziel
Fud w odległości 40 kim na północ od ną Addis Abebą. Siedziba rządu bylaby nie poruszać. Quai d'Orsay zgadza się w
swoich baz.
Obecnie stosowane sankcje góspodar Ankobćr. Odległość z Dessie do stolicy oczywiście przeniesiona w głąb kraju, tym wypadku w zupełności z doktryną
trudność komunikowania się z całym
cze osiągają skutek, a nawet z każdym tą dregą wynosi 450 kim.
angielską o podziale surowców ^ r y n 
miesiącem coraz większy. Wobec tego
Na froncie południowym położenie światem zewnętrznym oczywiście wzro ków zbytu, jak również o utworzeniu
że Włochy stoją w obliczu konieczności kształtuje się mniej korzystnie dla wojsk słaby znacznie, ale o ile chodzi o prze
coraz większych wydatków, aby utrzy gen. Grazianiego. Abisyńczycy bronią ciwstawienie się napastnikowi, opór bę pewnych uprzywilejowanych towa
mać swoje siły zbrojne w Abisynji, a zaciekle pozycyj ufortyfikowanych na j dzie trwał do chwili, dopóki chociażby rzystw międzynarodowych w niektó
jednocześnie działa duszący uścisk sank drodze do Sassabaneh, odpierając, jak!najsłabsze siły pozostaną do dyspozycji rych kolonjach.
cyj obecnych — byłoby nonsensem twier dotychczas, wszystkie ataki włoskie, cesarza. Droga do Sudanu jest otwarta,
dzenie, że akcja Ligi Narodów nie po Według Havasa, Włosi skierowali na umożliwiając import broni i materiału
wiodła się. O ile zdołamy utrzymać odcinek frontu znaczne posiłki. Według'
^ ^ | ^ ^
sankcje. Włochy — mam nadzieję —
przekonają się, że są w gorszeni położe
Berlin, 29 kwietnia.
niu, niż gdybym wojny nie wszczynały.
VPAT)i?^
Nfó
fn%c
Zachodnich donoJeżeli zdołamy dowieść światu, że w o j 
s z ą o wezbraniu rzek oraz o powoną nie jest korzystna, wówczas, odble-;
Zwfoki zostały przewiezione do pałacu w Kairze
(MMTflRimSIABpnifMffllftegów we
riemy* ''ochotę' dó wszczynania 'aktft
Londyn, 29 kwietnia
Kair, 29 kwietnia
zbrały poważnie rzekiRuhr, Lippe, Ren
czcpnej, o której, być może, zaczynają
(PAT). Statek, na którego pokładzie i Wupper. .
(PAT). O zmroku odbyło sie uroczy
myśleć inne państwa.
młody król Faruk odjedzie jutro do Egi
Wody Ruhry zalały szerokie tereny
Lord Strabolgi przerywa podsekre ste przeniesienie zwłok króla Fuada na ptu, eskartowany będzie na kanale La
awecie
z
pałacu
Kubbeh
do
pałacu
Abnizinne. W innych miastach nad Ruhrą
tarzowi stanu, mówiąc: już ostatnio wiel
din w Kairze. Na uroczystości obecne Manche przez-dwa torpedowce brytyj ulice poznać można po sterczących po
ka wojna dowiodła tego.
skie. Król Edward 8-my zarządził, aby nad wodą drzewach. Wylew rzeki za
Lord Stanhope: Tak jest. Ale wojnę były tłumy ludności.
w dniu pogrzebu króla FUada na wszyst graża już mieszkaniom.
tę przegrała ta strona, która Ją rozpę
.kich
gmachach publicznych powiewały
Kair, 29 kwietnia.
W Mehlheimie po. raz pierwszy od
tała. Osobiście nie mam wątpliwości,
flagi
opuszczone do połowy masztu.
' (PAT). Po odbytem wczoraj posie
kilku lat ukazały się na domach mie
że Niemcy były napastnikiem w ostat
Warszawa, 29 kwietnia
niej wojnie I myślę, że Niemcy zdają dzeniu rady ministrów ogłoszone zosta
szkalnych charakterystyczne czerwo
(PAT). Z okazji śmierci króla Fuada ne afisze, zwiastujące groźbę powodzi.
soble*całkowicie sprawę z tego, iż wojna ły następujące postanowienia rządu: W
ta nie dała im korzyści.
.
czwartek "o godzinie 10-ej orszak żało wystosował Pan Prezydent R. P. nastę Szereg mostów przez rzekę Ruhr zam
bny uda się do meczetu El Rifay, po pującą depeszę:
knięto.
„Jego Królewska Wysokość Faruk
czerń zwłoki pochowane bedą w kata
kumbach królewskich. Urzędowa żało Pierwszy Król Egiptu, Kair.
W nieszczęściu, które tak okrutnie
ba trwać będzie 3 miesiące.
Łódź. 29 kwietnia.
Zarząd Stow. Restauratorów zawia
dotknęło Jego Królewską Mość i Jego
Po
oddaniu
hołdu.
pamięci
zmarłego
. (PAT). Wojewoda łódzki mianował
Naród, proszę zechcieć przyjąć wzru damia swych członków, iż w dniu 1 maja
monarchy,
kamunikat
głosi,
że
rada
mi
w dniu dzisiejszym p. Antoniego Kawe
nistrów po proklamowaniu nowego kró szone wyrazy głębokiego f szczerego zgodnie z rozporządzeniem władz, sprze
ckiego tymczasowym burmistrzem m
la Faruka,Pierwszego pełni poczynając udziału, jaki w wielkiej żałobie Egiptu daż napojów alkoholowych jest zaka
Turku.
zana, od otwarcia zakładu do g. 19-tej.
biorę wraz z narodem polskim.
od tego dnia funkcje królewskie.
(—) Ignacy Mościcki".
n m n

„to Tydzień Powieść"

Abisyńczycy bronią się zaciekle
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Groźba powodzi w Niemczech
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Nominacja burmistrza w Turku

Ze związku restauratorów

Premier Zeeland

Szósta runda

powrócił do Brukseli

turnieju szachowego w Łodzi

Bruksela, 29 kwietnia.'(PAT). Premjer belgijski van Zeeland
z małżonką oraz otoczeniem Dowróciil
dziś z Warszawy o god. 19-ei. Na- dwor
Cu na powitanie preinjera przybyli char
ge *d'affaires R. P. Szuyski oraz radca
handlowy poselstwa R. P. Litwiński z
ir.ałżonką. Ze strony rządu'belgijskiego
obecny był sekretarz generalny belgij
skiego M. S. Z. yan Langenhoven'oraz
wyżs . urzędnicy.

W szóste] rundzie turnleiu szachowego
Łódzkiego Tow. Zw. Gry Szachowej wyniki
były następuiące:
Kolski wygrał z Nożycem, Gerstenfeld z Mlchalcem, Frydman z Tandetnikiem, Appel z Ko
złowskim, Regedziński z Hirszbajnem. Hoffman
z Gliwanem i Szpiro z Wojdysławskim.,
W dogrywce piątej rundy Szpiro poddał bez
gry swą partję Hoffmanowi.
W dalszym ciągu w tabeli prowadzą: Ko*
walski i Gerstenfeld po 6 pkt. (wszystkie partj wygrane!) przed Applem i Frydmanem po 5
pkt., Hirszbajnem 4,5 pkt. 1 Hoffmanem 4 pkt.
Walka o tytuł mistrza, jak widać, ma nie
zwykle emocjonujący przebieg.
Siódma runda zostanie rozegrana w nie
dzielę o godzinie 17-ej.

:

AtlSTRZ DRAMATU — MISTRZEM KOAIED.H. Krytyka całego świata przyjęta z nie
zwykłym entuzjazmem, nowy film Charlesa
I.aughtona p. t. „Arcylokaj". W filmie tym-zna
komity aktor angielski, który , wsławił się swą
kreacja „Henryka VIII" ukaże się po.raz pierw
szy w roli komediowej. Charles Laughton stwo
rzył w „Arcylokaju" typ nowy, stanowiący po
łączenie humoru i subtelności. Film ten jest je-,
diiym z najbardziej udanych produktów kinematotriafji amerykańskiej. .„Arcylokaj" ukaże
się w Łodzi w następnym programie kina „Casino". Premjera tego filmu oczekiwana przez
prawdziwych miłośników kina z wlelkiem za
interesowaniem, ściągnie niewątpliwie liczne
rzesze publiczności, spragnionej dobrej zabawy.
„Arcylokaj" Jest w chwili obecnej, największem
wydarzeniem artystycznem we ws^y.s^icli stp.
licach europejskich.
'
""Y '**\

RestauracjaDanclng- Bar
NARUTOWICZA 20.
ostatnie dni sensacyjnego programu
z rewelacyjną orkiestrą węgierską
„HUNGARIA" - BAND
na czele fenomenalna skrzypaczka
CLAIRE HEGEDUS
światowej sławy iluzjonista
CORODIN1
DISEUSE MAGDA ENGEL
SISTERS FRY
Codziennie five z pełnym programem
Od 1 maja zupełną zmiana programu.

„Tabarin"

Powyżej reprodukujemy Jedno z ostatnich zdjęć zmarłego . króla,
" ' widzimy go .w. otoczeniu dostojników egipskich.

na którem

Składajcie książki na rzecz bibliotek dla mas 3. Maja

jf

II

Jgodzi

dx,ieiótv
Dnia 30-go kwietnia 1906 r. rozpoczę
to w Łodzi przy ulicy Targowe] Nr. 1
budowę pierwszej w Łodzi elektrowni.
Budowę rozpoczęło T-wo Elektrycznego
Oświetlenia 1866 roku. We wrześniu
1907 roku włączono poraź pierwszy
turbozespół na Łódź dla użytku publicz
nego. Pierwszą instalację elektryczną
włączono w ówczesnym Grand-Hotelu.
W dniu 30 kwietnia 1908 r. zapłonęło
Poraź pierwszy światło elektryczne na
ulicach miasta, mianowicie w 4-ch wiel
kich lampach, zainstalowanych na No
wym Rynku (Plac Wolności). Wślad za
temi lampami zainstalowane zostały na
stępne na głównych ulicach naszego
miasta.

Pożar w fabryce Geyera
Spłonęła szopa drewniana z deskami. - W gmach ch fabrycz
nych praca nie została przerwana.—Straty wynoszą ok. 30 tys, zł.

najmniej o powadze sytuacji.
Rychło jednak rzecz się wyjaśniła:
POŻAR NIE BYŁ GROŹNY.
Nie palił się ani jeden z budynków fab
rycznych, lecz magazyn desek, znajdu J e s z c z e d z i s i a j k u p p u 
jący się w duże], odosobnione] szopie, s z k ę O V O M A L T Y N Y .
położonej w głębi wielkiego dziedzińca Jej d z i a ł a n i e o d ż y w c z e
fabrycznego, już bliżej ulicy Wólczań i w z m a c n i a j ą c e u d o w o 
skiej.
dni C l o d r a z u, ż e
Ogień spostrzegł dozorca i zaalarmo
wał swych przełożonych.
Natrafiwszy na łatwopalny materiał
ogień rozszerzał się z zastraszającą szyb
D r a WANDERA
kością i z tego względu, oraz z uwagi na
wielkość samych zakładów, w krótkich j e s t n i e z b ę d n a d l a u t r z y m a n i a
Do zwalczania gorączki
odstępach czasu na miejsce zjechały
z d r o w i a i radości życia.
przy grypie i przeziębieniu i
wszystkie oddziały miejskie, oddział fa
W s z ę d z i e d o nabycia w cenie
nadają sie dzięki swemu
bryczny Widzewskie] Manufaktury oraz
— już o d Z ł . 1 . 2 0 za puszką —
'składowi c h e m i c z n e m u ,
— oczywista — własny oddział straży.
l e t k i T o g a l , k t ó r e są
Płonąca podmurowana szopa, rozmia
• • • • » • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • *<>«•••• rów 25 metrów na 15, oraz zmagazyno
'środkiem p r z e c i w b ó l o - '
'wym i przeciwqorqczkowym.i
wane w niej drzewo były już od pierw
sze] niemal chwili skazane na zniszcze
nie.
Wysiłki straży skierowane były
jedynie do umiejscowienia ognia, tembardziej, źe w najbliższem sąsiedztwie,
zostały w c z o r a j r o z p i s a n e S odbędą się31 m a j a choć w dość znaczne] stosunkowo odleg
łości, znajdował się
Jak już donosiliśmy, przed dwoma dzielę po tym terminie — na dzień 31
MAGAZYN CHEMIKALIJ
maja.
tygodniami rozwiązana została rada miej
zawierający
bardzo wiele materiałów
Kalendarzyk wyborczy przewiduje,
ska w Zgierzu, ponieważ nie mogła wy
łatwopalnych
1 eksplodujących. W rów
łonić większości, koniecznej do wyboru iż urzędowe obwieszczenie o wyborach
prezydjum miasta. Po rocznem urzę rozklejone będzie na murach miasta w ne] niemal mierze istniała obawa, że
dowaniu tymczasowego prezydenta, w dniu 11 maja. W dniu 17 maja nastąpi ogień, nie dość wcześnie zlokalizowany
Dzls Katarzyny P.
myśl obowiązującej ustawy samorządo wyłożenie spisu wyborców do przeglądu mógłby przerzucić się na znajdujący
Jutro Filipa IJakóba
—• spis wyłożony będzie przez 7 dni. się nieco dalej skład chemikalij, oddział
wej rada została rozwiązana.
fabrykacji płótna introligatorskiego.
4.09
Wybory winny były być. rozpisane Do 21 maja mają być zgłoszone listy
Wschód słońca
W niespełna godzinę ogień został
18.56 w ciągu trzech miesięcy od chwili roz kandydatów na radnych. 27 maja ogło
Zachód stońca
Wschód księżyca 13.07 wiązania.
szone zostaną listy kandydatów zatwier nietylko zdokallzowany, ale 1 prawie
2.05
Zachód księżyca
całkowicie ugaszony.
Władze nadzorcze rozpisały wybo dzone przez główną komisję wyborczą.
14.47
Długość dnia
Jeden za drugim poczęły oddziały
1
wreszcie
w
dniu
31
maja
odbędą
się
7.15
ry Już w dniu wczorajszym. Ponieważ
Przybyto dnia
straży wracać do koszar. Pierwszy,;
w miastach niewydzielonych okres przed wybory.
Wyniki wyborów do rady miejskiej jeszcze przed godziną dziewiątą, wrócił
wyborczy trwa tylko 30 dni — dzień
głosowania do rady miejskiej w Zgierzu w Zgierzu umożliwią zapoznanie się z oddział I z ul. 11 Listopada, gdyż wła
śnie ta część miasta, wskutek wyjazdu
Nowe zarządzenie min. spraw wyznaczony został na najbliższą nie obecnemi nastrojami ludności.
wszystkich pięciu oddziałów na miejsce
pozostawała bez opieki przeciwogniowej
wewn.
Straty, spowodowane ogniem, obli
Ministerstwo
Spraw Wewnętrz
czane są w przybliżeniu
nych wydało zarządzenie w sprawie
NA 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ulgowych paszportów zagranicznych.
Magazyny 1 szopa były ubezpieczone.
Bardzo surowe ograniczenia przy w y  N a b o ż e ń s t w a , d e f i l a d a i u r o c z y s t a a k a d e m j a
Akcją ratowniczą kierował komen
jeździe, polegające na badaniu stanu
Komitet obywatelski obchodów na rzem odprawiona zostanie Msza św. Na dant straży, p. Marx.
majątkowego osób starających się o rodowych w Łodzi opracował już pro- bożeństwo celebrować będzie J. E. ks.
Z przedstawicieli władz przybyli na
paszporty ulgowe, nie będą stosowane
obchodu święta narodowego 3-go biskup Jasiński. Udział w nabożeństwie miejsce insp. Brożyński i kom. Kowal
wobec wyjeżdżających do Bułgarji l Maja.
wezmą przedstawiciele władz państwo czyk.
Jugosławii na czas do 8 tygodni. W y 
W myśl tego programu, w sobotę wych, wojskowych, samorządowych, or
Przyczyna pożaru nie została jeszcze
magane będzie tylko przedstawienie wieczorem, 2 maja, wszystkie domy u- ganizacyj społecznych, cechów i t. d.
ustalona 1 niewątpliwie w dniu dzisiej
czeku rozrachunkowego na 360 zł. dekorowane zostaną flagami o barwach
Po nabożeństwie, o godz. 11,20, od szym zjedzie na pogorzel komisja, która
przy
pobycie 4-tygodniowym w Buł narodowych. Orkiestry wojskowe, po będzie się wielka defilada, w które] we przeprowadzi dochodzenie.
garji i czeku na 500 zł. w Jugosławji. licyjne, szkolne i- strażackie odegrają zmą udział oddziały wojskowe garnizo
Praca we wszystkich oddziałach za
Dzieci do lat 7-iu, wyjeżdżające z ro na ulicach miasta capstrzyk.
nu łódzkiego, organizacje byłych woj kładów nie została przerwana ani na
dzicami, nie podlegają obowiązkowi
W niedzielę, 3 maja o godz. 9 rano skowych, hufce szkolne P W i W F poli ] chwilę. Robotnicy zeszli z drugiej zmlaprzedstawiania tych czeków.
w świątyniach wszystkich wyznań od cja, straż ogniowa .organizacje społecz jny jak zwykle punktualnie o godzinie
prawione zostaną uroczyste nabożeń ne, cechy, organizacje zawodowe ze .dziewiątej w całkowitym porządku,
|
Naprzeciwko wjazdu na teren fabstwa, w których weźmie udział m. in. sztandarami.
W godzinach wieczorowych w sali -ryczny przy ul. Piotrkowskiej 295, przy
młodzież szkolna.
O godz. 10 rano, na placu Hallera, Testru Miejskiego odbędzie się akade- stawie koło Placu Reymonta, zgromado laureata nagred; rn. Łidsi
(i)
'dzlły się tysiączne tłumy gawiedzi, gl.
przed specjalnie wybudowanym ołta mja.
W dniu wczorajszym prezydent mia
sta inż. Głazek wystosował do laurea
ta nagrody naukowej m. Łodzi na rok
1936 prof. dr. Kazimierza Twardow
skiego pismo następujące] treści:
„Czcigodny laureacie.
Jestem niezmiernie rad, Iż przewód-,
niczyłein pamiętnemu posiedzeniu ko-1
iiiltetu nngrodv nauk ui. Łodzi, który
Pana. Czcigodnego Laureata, uznał!
godnym tego wyróżnienia. Ciosze siej
W dniu 4 maja w sali obrad rady demjami żałobnemi, przewidziane jest im. Marszałka Piłsudskiego, nazwanie
niepomiernie; iż wśród kandydatur lu miejskiej w Łodzi odbędzie się plenar wysłanie oficjalne] delegacji miasta Ło największego parku w Polsce, budują
minarzy ranki, zebrane w saii l-mierenj
cylr.ej / . T z ą d u miejskiego w Łodzi gro ne posiedzenie komitetu obywatelskie dzi na uroczystości przeniesienia Serca cego się obecnie na Polesiu Koustantynowskiem imieniem Marszałka, uporząd
no uczonych Ciebie, Paule Profesorze, go obchodów narodowych w Łodzi. Na Marszałka do Wilna.
Druga sprawa, dotycząca trwałego kowanie ulicy Józefa Piłsudskiego, od
wybrało na lauieata nagrody miasta posiedzeniu tem omawiane mają być
Lodź' miasta pracy, które umie cenić dwie sprawy: uroczystości żałobnych uczczenia pamięci Marszałka, polegać kupienie mieszkania, które zajmował w
zasługi wielkich rodaków.
w dniu pierwszej rocznicy zgonu Wiel będzie na skoordynowaniu i przyśpie Łodzi Marszałek w domu nr. 19 przy
Niech mi wolno będzie, jeszcze kiego Marszałka, 12 maja br. oraz trwa szeniu wszystkich prac, prowadzonych ul. Piłsudskiego i urządzenie w tem
przed oflcjalnem zawiadomieniem, zgło łego uczczenia pamięci Marszałka Pił już przez komitet grodzki, wyłoniony mieszkaniu muzeum pamiątek.
sić najserdeczniejsze gratulacje Panu,!
bezpośrednio po zgonie Marszałka, w
Akcja ta była dotychczas nieskoor
Czcigodny Laureacie, i życzyć mu jak- sudskiego w Łodzi.
O ile chodzi o pierwszą sprawę, ko ub. roku. Według uchwał tego komite dynowana, prowadzona przez kilka ko
-. ci j pięknych chwil na drodze
mitet obywatelski weźmie za podstawę tu, Łódź uczcić ma trwale pamięć Wo mitetów oraz zarząd miejski. Obecnie
Pracowitego żywota.
Załączam wyrazy wysokiego po-' do organizowania uroczystości żałob-j dza Narodu przez dokończenie budowy" otrzyma ona wspólną ramę, aby w cią
nych zarządzenie komitetu naczelnego i oddanie do użytku Domu - Pomnika gu roku wszystkie zamierzenia zostały,
Inż. W. GŁAZEK
I które już zostało ogłoszone. Poza nabo Marszałka Józefa Piłsudskiego, przez]
zrealizowane, (i;
Tymczasowy prezydent ni. Lodzi.j
żeństwami, przemarszem wojsk i aka-j budowę gmachu biblioteki publiczne] l
1

Wczora] tuż przed godziną ósmą wie
czór zostało miasto zaalarmowane wie
ścią o pożarze jednej z największych
fabryk łódzkich. Mówiono, że „Geyer
się pali". Po kilku minutach wielka łu
na, jaka wzbiła się nad południową czę
ścią miasta, nieustanne ogłosy dzwon
ków straży pożarnych, zdążających ku
placowi Reymonta i wyraźne podniece
nie nawet w centrum — zdawały się
potwierdzać tę groźną wiadomość.
Udaliśmy się niezwłocznie na miejsce
Paliło się Istotnie przy ul. Piotrkowskiej
295, w zakładach Sp. Akc. Ludwik Geyer
Krótko po godzinie ósmej ogień w y 
dawał się na oko niezwykle groźny.
Wielkie płomienie strzelały w niebo, a
obecne wszystkie oddziały straży og
niowej ochotniczej oraz dwa oddziały
fabryczne — świadczyły napozór przy

Nie zwlekaj!

OVOMALTYNA

Wybory do rady m. Zgierza

Paszporty zagraniczne

Obchód święta 3 . maja
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Uroczystości żałobne w Łodzi
w dniu pierwszej rocznicy zgonu Marszałka Piłsudskiego.—Trwałe uczczenie pamięci Wodza Narodu
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Bandyta chciał ucl

Była to już druga próba: przy pierwszej Wilwer został
ranny—Sąd skazał go na 6 lat więzienia
Bukowskii-i wygląda jak uczeń, a nie
.
,
. . ii iAdamowi
_
_ • • pad._i
Stanisławowi Kolasowi
W dniu 30 grudnia, w godzinach ran • dali
jak
pomocnik
groźnego rabusia. Dwaj
nych, okolice Placu Dąbrowskiego były Ferhofowi.
paserzy do winy się nie przyznali.
Wczoraj,
po
drugiej
nieudanej
uciccz
widownią dramatycznego pościgu kil
Wilwer został wyrokiem łącznym
ku posterunkowych za stawionym na c: Wilwera — wszyscy czterej odpo
skazany
na sześć lat więzienia. Buko
rozprawę do sądu okręgowego więź wiadali przed sądem.
wski — na dwa lata, Kolasa na rok i 100
Młody
Wilwer,
który
uskarżał
się
niem 20-letnim Edmundem Wilwerem.
dla powracających z htn'sk
zł. grzywny I Ferhof na pół roku aresz
W czasie pościgu padło kilka strzałów. przed sądem na zawrót głowy od chwili
i uzdrowisk
Wilwer, trafiony koło ul. Lindleya—zo gdy został ranny, częściowo orzyznał
Na mocy amnestji sad darował
się
do
winy:
ukradł
zegarek
i
rewolwer,
Z
dniem
1 maja zaczynają obowią
sta! zatrzymany i skierowany do szpi
wszystkim
część
a
Ferhofowi
catą
ka
ale
w
mieszkaniu
dr.
Klukowa
zachowy
zywać
zniżki
33-procentowe na kole
tala. Rozprawa przeciwko Wilwerowi
wał
się
„grzecznie".
rę,
(gl.).
jach
dla
osób
powracających z letnisk
nie odbyła się.
nadmorskich po conajmniej 14-dniowym
Jego pomocnik wyjaśnił, że sądził,
Wczoraj, również w godzinach ran
pobycie na letnisku. Identyczne zniżki onych, na korytarzach sądu prowadziło iż chodzi o zwykłą kradzież, a nie o na
bowiązywać będą przy powrocie z ukilku posterunkowych znów pogoń za
zdrowisk sezonowych w liczbie 30 oraz
próbującym zbiec aresztantem. Ujęto
z uzdrowisk otwartych przez cały rok
go koło głównych drzwi wejściowych.
w liczbie 20.
Zbiegiem był I tym razem Wilwer.
Zniżki otrzymywać będzie można
Stawiony przed sąd i zagadnięty
w dowolnej klasie pociągów osobowych
przez sędziego, czemu ucieka z takim ui pośpiesznych po przedłożeniu zaświad
porein. młody bandyta odparł przez łzy,
W dniu 13 marca rb. w halach targo
W pierwszych dniach marca w Tea
że wolałby zginąć pod kulą ścigającego trze Miejskim pod koniec drugiego aktu wych przy placu Reymonta doszło do czenia zarządu uzdrowiska.
go za oierwszym razem policjanta, niż sztuki Gprkija „Jegor Bułyczew i inni" ekscesów, zainicjowanych przez grupę
siedzieć w więzieniu.
rozległy się na galcrji krzyki, tupania i wyrostków, rozdających wśród kupują
Wilwer odpowiada za dwa przestęp gwizdy, i na scenę posypały się z rąk cych ulotki, nawołujące do niekupowamiędzy lekarzami a higienistkami
stwa: za napad z bronią w reku na willę „manifestantów" zgniłe jaja
kartoflelnia u żydów. Kilku żydów zostało pobi
Jak już donieśliśmy swego czasu,
dr. Klukowa, w toku którego Wilwer i t. p. przedmioty.
tych. W toku zajść zatrzymani zostali
między lekarzami Ubezpieczalni Spolecz
dokonał rabunku oraz za zranienie z re
najbardziej
agresywni,
w
łącznej
licz
Na widownię wkroczyło kilku poste
wolweru policianta, który w nocy po na runkowych, którzy aresztowali najbar bie czternastu osób. Stawieni przed re nej w Lodzi a higjenistkami, zatrudnionemi w prywatnych gabinetach lekar
padzie prowadził na posterunek podel dziej agresywnych awanturników.
ferat karny starostwa grodzkiego, uka
skich wybuchł zatarg. Lekarze wyporżanego o udział w tem przestępstwie
Henryk Wegner, Kazimierz Dobro rani rostali od 3 do 7 dni aresztu.
wiedziel higienistkom i umowę, oświad
18-tetnlego Czesława Bukowskiego.
Od tego orzeczenia ukarani odwołali czając, że nie mogą im płacić stawek
wolski, Stefan Ostrowski, Jan Antczak
Wilwer zmierzył sie do posterunko i Edward Adach, stawieni przed referat się do sądu.
w dotychczasowej wysokości, gdyż na
wego z rewolweru, odbił Bukowskiego karny starostwa grodzkiego, ukarani zo
Sprawę rozpatrywał sędzia Salin, sumy, płacone przez Ubezpieczalnię na
I ostrzeliwując się podczas ucieczki,
który wszystkich uniewinnił.
stali po siedem dni aresztu każdy.
utrzymanie gabinetów, nałożony został
zranił posterunkowego w twarz.
Na wniosek obrońcy adw. Kowalskie podatek dochodowy.
Od tego orzeczenia ukarani odwołali]
Piętnastego sierpnia w nocy. usły się do sądu.
go o zwrócenie oskarżonym skonfisko
W sprawie tej w Izbie lekarskiej przy
szała p. doktorowa Kluków kroki bo
Sprawę rozpatrywał sędzia Salin, wanych ulotek, znajdujących się w spra ul. Pierackiego 9 odbyła się wczoraj
sych stóp w pokoju przylegającym do który wszystkich uniewinnił.
wie jako dowód rzeczowy — sad ulotki Konferencja, na której zatarg został zlik
synialni. Przekonana, że to maż. zagad
te postanowił wydać.
widewany.
*
nęła go przez sen. W tej samei chwili
Ponieważ władze skarbowe zniosły
zapłonęła
latarka
elektryczna, w
podatek od kwot wypłacanych przez
drzwiach sypialni stanął bandyta I mie
Ubezpieczalnię Społeczną na prowadze
rząc do obo.tga doktorostwa z rewol
nie'i utrzymanie prywatnych gabinetów
mszcząc się na nim za to, i e mu nie pomaga
weru, rozkazał im nie ruszać sie i nie
lekarskich, lekarze zdecydowali się za
W dniu 24 listopada r. ub. w klatce swym bracie, który mieszkał właśnie trudnić higienistki na starych .warunkach
alarmować nikogo. Rabuś porwał z no
cnego stolika rewolwer I złoty zr-^arr-lf schodowej, domu przy ul. Niemcewicza przy ulicy Niemcewicza 5 i patrzał obo
I wyskoczył przez okno. Po chwili znikł 5 Wybuchł pożar: zapaliły się drewnia jętnym okiem jak jego brat oddawna
ne schody. Dom cały, drewniany, byłby bezrobotny, cierpi nędzę.
w mrokach nocnych.
Wczoraj Guzenda znalazł się na ła
Poszkodowany zaalarmował poli poszedł z dymem, gdyby nie energiczna
do parku im. Poniatowskiego
cję. Posterunkowy Czachowski jeszcze akcja straży, która pożar szybko ugasi wie oskarżonych sądu okręgowego.
Mieszkańcy ulicy Radwańskiej i ulic
Podpalacz przyznał się do winy. —
tej samej nocy podczas poszukiwań za ła i uchroniła właściciela domu i jego
sąsiednich, którzy korzystali w roku
Zresztą
zwierzał
się
już
przedtem
wo
lokatorów
od
strat
i
utraty
dachu
nad
napastnikiem — spostrzegł dwuch po
bec innych, że nosi się z szaleńczym za- zeszłym z furtki w parku Poniatowskie
dejrzanych ludzi, idących przez tor ko głową.
go od strony ul. Żeromskiego obok ul.
'
Już na pierwszy rzut oka pożar czy miarem podpalenia domu, w którym Radwańskiej, zwraca się za naszem po
lejowy. Jednego z nich policjant zatrzy
mał I skuł w kajdany. Drugi zbiegł.
nit wrażenie jakby powstał od podpa brat mieszka za to, że ten mu nie poma średnictwem do władz miejskich z py
ga i jest nieczuły na jego nędzę. Guzen
W Radogoszczu napadł na nosterun- lenia.
da zdawał sobie sprawę, że naraża na taniem, czemu dotychczas jeszcze furtka
kowego jakiś nieznany osobnik i odbił j
W toku dochodzenia wyszło na jaw,
wielkie niebezpieczeństwo innych loka ta nic została otwarta.
aresztanta.
I iż istotnie ogień został, podłożony i że
W miesiącach zimowych — mimo,
torów domu, którzy mu przecież nic złe
Mimo to Bukowski, a później i W i l  sprawcą jest 23-IetnI Wacław Guzeuda,
iż
przejście
przez park od tej strony
go nie zrobili, uważał jednak, że nic ma
wer, pierwszy, jaki ten. który stał pod który podpalił na schodach sporo papie
skraca niejedną drogę — furtka ta jest
innego „wyjścia".
czas napadu na czatach, drugi — jako ru przesyconego terpentyną.
Sąd skazał go na półtora roku wię- zamknięta. W zeszłym roku została
Guzcnda odrazu przyznał się do w i
winny samej napaści z bronią w ręku—
otwarta w dniu 15 kwietnia. Obecnie
zosfąU, uleci. Rewolwer i zegarek sprze ny i oświadczył, że działał z zemsty na zlenia.
jest jeszcze ciągle zamknięta. Jesteśmy
prie-konani, że dzieje się to przez prze
oczenie i zostanie naprawione.

Zniżki kolejowe

Echa mit w teatrze i w halach
Sąd odwoławczy wszystkich oskarżonych uniewinnił

Zlitalioray zatarg

Podpalił im, w ktfirym mieszkał brat

Otwórzcie furtkę

Walka o złoto
między cyganami w piwiarni
o bójkach cyganów o
ob eła szereg zakładów przemysłowych. - Zatargi w przemyśle złotyDonosiliśmy
pas żony wójta obozu, stacjonu
na Marysinie. Wczoraj cyganie
metalowym i w fabrykach tasiemek.—Strajk u Horaka trwa jącego
pobili się na tem samem tle w piwiarni
czynne. W fabryce Zajdenwurma firma przy zbiegu ulic Traugutta i Sienkie
W ciągu dnia wczorajszego udało pcmowna interwencja inspektora pracy.
^lie zgodziła się przyjąć wszystkich ro- wicza.
Nowe
strejki
okupacyjne
wynikły
się zlikwidować zatarg w fabryce Ja-1
łbotników, to też 1 pozostali nie podjęli
W piwiarni raczyło się kilkunastu cy
risza przy ul. Dąbrowskiej 19. Nato-; wczoraj w fabrykach Jelenkiewlcza pracy, zaś w firmie „Setam" odmówio
ganów
i cyganek polskich i greckich
przy
Al.
Kościuszki
10
wskutek
obniże
miast w szeregu innych fabryk, mimo'
no wypłacenia należności przedstrajko- — piwem. Nagle jedna z cyganek krzy
nia
płac
robotnikom,
w
fabryce
Kaczma
prób medjacji, nie udało się osiągnąć p o wych robotnikom. W sprawie tych dwu cząc przeraźliwie, zaalarmowała swych
rozumienia, a nadto wynikły wczoraj' ra przy ul. Limanowskiego 111, na tle fabryk odbędzie się specjalna konferen
współplemleńców, że ktoś je] skradł kil
niehonorowania
umowy
zbiorowej,
w
nowe strejki okupacyjne.
cja w inspekcji pracy.
kadziesiąt monet złotych, jakie miała
fabryce
Hammera
i
Grubera
przy
ul.
Strejk w zakładach przemysłowych
przy sobie.
Południowej
52,
i
w
fabryce
Gemala
Horaka w Rudzie Pabjanlcklej przecią
Dziś odbędzie się czwarta skolei kon
Powstała ogólna bijatyka, w toku
przy ul. Naftowej 1. Trwa też w dal
ga się, ponieważ właściciel fabryki w y szym ciągu bez zmiany strejk w fabryce ferencja porozumiewawcza w sprawie której grecki cygan Józef Kłepacls zadał
jechał z Lodzi i inspekcja pracy nie m a '
likwidacji strejku w przemyśle tasiem potężny cios butelką w głowę cyganowi
„Polesie" przy ul. Kątnej 12.
możności porozumienia się z kimkolwiek
kowym. W fabrykach tasiemek trwa polskiemu — Mikołajowi Gomani. Ran
w sprawie likwidacji zatargu. Wobec
strejk od 14 dni i w ciągu całego czasu ny zalał się krwią i padł nieprzytomny.
Donosiliśmy
już
o
zatargu
w
zakła
powyższego postanowiono wystosować
robotnicy okupują fabryki.
Kiepacis został aresztowany i osa
dach
przemysłowych
Allarta,
Rousseau
do dyrekcji fabryki pismo, że w razie
**
dzony w więzieniu.
i
Co.,
który
wynikł
na
tle
wymówienia
nicprzysłania upełnomocnionego przed
Zatarg w przemyśle metalowym za
pracy 800 robotnikom. Pozostali robot
stawiciela na konferencję do inspektora
Dyżury aptek
n'cy zażądali cofnięcia wymówień i po ostrzył się bardzo poważnie wskutek
tu pracy — sprawą tą zajmie się referat
działu pracy. Wczoraj, dla poparcia negatywnego rezultatu wczorajszej kon
Nocy dzisiejszej dyżurują następujące ap*
karny.
nwych żądań, robotnicy przeprowadzili ferencji w inspekcji pracy. Robotnicy teki: J. Kahana (LhianowskiegD 80), SL T r a w
Wczoraj odbyła się konferencja w 1-godzinny strejk demonstracyjny.
domagają się umowy zbiorowej. Na kon kowsklej (Brzezińska 56), J. Koprowskiego (No*
sprawie likwidacji strejku okupacyjnego
ferencji uzgodniono niemal stawki płac, wonrejska 15), M. Rozenbluma (Śródmiejska
**
12), M Bartoszewskiego (Piotrkowska HOh l*
w firmie Adam Osser przy ul. KllliiskieMimo zlikwidowania strejku w prze jednak do podpisania umowy nie doszło. Czyńskiegj (Rokicińska 53), H. Sk»arcs;yńsk'»no 22. Konferencja n«:e dała jednak po myślę pończoszniczym, kotonowym, 2 Wobec powyższego robotnicy metalow go (Kątna 54), I. Sioieckiej (Rzgowska W).
zytywnego rezultatu. Strejk trwa więc największe fabryki dotychczas są nie- cy podjęli przygotowania do strejku.
w dalszym ciągu. Dziś odbyć się ma
:
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b o m b y w Jaffie

M r a j k arabów trwa w całej Palestynie.-Krwawa demonstracja
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™ ™ n uchwalono zbudować 1000 domów l i uciiodźdw
(Snccjuinu

Jerozolima, 29 kwietnia .
Na pograniczu Jaiiy i Tel A w i w u
Arabowie rzucili dziś bombę na prze
chodzących ulica policjantów brytyj
skich. Bomba eksplodowała w pobliżu
stadjonu sportowego Makkabi. Ofiar
W ludziach nie było. Naskutek eksplozji
uległo jednak uszkodzeniu kilka domów.
Na podstawie konstrukcji bomby pi
rotechnicy wysuwają przypuszczenie, że
JEST ONA POCHODZENIA NIEMIE
CKIEGO.
Ogółem rzucili dziś Arabowie cztery
bomby w Jaffie. Wybuch nastąpił w po
bliżu budynku rządowego. Inna bomba
zdemolowała żydowski lokal handlowy
Przedstawicielstwa samochodów angiel
skich.
*
Jerozolima, 29 kwietnia .
Dziś ewakuowano do Jerozolimy
ostatnich żydów z dzielnicy Musrawa,
W obawie przed rozruchami arabskiemi.
Napięcie w tej miejscowości jest bardzo
Wclkie.

służba

inf&rmucujnu

lację, czy nie można byłoby wyzyskać
pobytu delegacji arabskiej w Londynie
celem zaaranżowania żydowsko-arab
skiej konferencji okrągłego stołu. Min.
Thomas oświadczył, że ze względu na
pożałowania godne zajścia w Palestynie
delegacja arabska narazić nie przybyła
1 nie można przewidzieć, kiedy przybę
dzie do Londynu. Minister nie widzi jed
nak powodu, aby odwołać zaproszenie
delegacji arabskiej.

1000 domów dla uchodźców

Tel Awiw, 29 kwietnia.
W związku z sytuacją przebywają
cych w Tel Awiwie uchodźców żydow
skich z Jaffy i przedmieść odbyła się
dziś konferencja z udziałem przedstawi
cieli samorządu tel-awlwskiego z Hen
riettą Szold, Eliezerem Kapłanem 1 Ellahu Berllgne z egzekutywy i Waad Haleumi. Na konferencji uchwalono przy
stąpić do budowy 1000 domów dla uchodźców na południu Tel Awiwu.
*»
W tym celu ma być proklamowana
Jerozolima, 29 kwietnia . akcja zbiórkowa 200.000 f. szt.
Kupcy arabscy wszczęli dziś kampanję o moratorjum w Palestynie. Żądanie
swe uzasadniają tem, że na skutek strejku znaleźli się oni w ciężkiej sytuacji.

Otwarcie targów Lewantyriskich
Jerozolima, 29 kwietnia .
Celem ominięcia formalności celnych
w Jaffie dla kupców żydowskich .uru
chomiono na dworcu kolejowym w Tel
Awiwie prowizoryczny urząd ,cęlny. Na
mocy zarządzenia władz wszystkie okrę
ty przybywające do Jaffy będą kiero
wane do Hajfy.
Jutro odbędzie się ptwarcie targów
Lewantyńskich w Tel Awiwie. Inaugu
racji dokona minister kolonji Thomas
2 Londynu drofa radiowa, poczem prze
uiówi wysoki komisarz Wauchope.
Nie wszystkie eksponaty będą jednak
wystawione, gdyż ze względu na trud
ności w porcie jafskim nie zdołano ich
Wszystkich wyładować,

S

D

•*

Jerozolima,
29 kwietnia
*
. W Jerozolimie aresztowano trzech
grabów, którzy rzucili bomby cuchnące
"a sklepy żydowskie.

żydowsko-arabska?
Jerozolima, 29 kwietnia
Reprezentacja ludności żydowskiej
* Palestynie Waad-Haleumi złożyła
^[otost wysokiemu komisarzowi przertyko oświadczeniu ministra kolonji
jjhomasa z dnia 24 bm. w którem znie
kształcony był przebieg zajść w sensie
y' żydów nieprzychylnym. Waad Ha."mi dontnsta się sprostowania tego
'*ladczenla.
a

c

0i

*»
*

Londyn. 29 kwióluia.
. Na dzisiejszem posiedzeniu Iżby gmin
""•ister kolonji odpowiadał na interpe-

Jerozolima, 29 kwietnia na tle życia ostatniego sułtana tureckie(Pat) — Arabski strejk generalny, go. Film — znany zresztą również w
który objął całą Palestynę trwa w dal- Polsce — jest oparty na dosyć niewyszym ciągu. Przywódcy arabscy doma-lbrednym scenarjuszu, wedle którego sur
gają się wstrzymania imigracji żydow tan, który bał się swego własnego cie
skie) oraz zakazu kupna gruntów arab nia, posługiwał się przez całe życie so
skich przez żydów. Sklepy arabskie są bowtórem.
Ten rozrywkowy film, zupełnie obo
pozamykane. Ruch kołowy wstrzyma
ny. Krążą jedynie samochody żydow jętny politycznie, cieszył się w Palesty
skie. Autobusy międzymiastowe kur nie • - ze względu na swój koloryt —
sują pod eskorta policji. Ruch kolejowy dosyć dużem powodzeniem. Powodze
niem cieszył się film zarówno wśród
nie uległ przerwie.
publiczności żydowskiej, jak i arabskiej,
która nawet specjalnie wyraźnie obja
Na tle zajść w Palestynie warto za wiała swoje zadowolenie. Tymczasem,
notować wypadek, który dosadnie cha nagle, właśnie w okresie rozruchów,
cenzura państwowa, która film dopu
rakteryzuje cenzurę angielską.
W kinie „Magdalor"' w Tel Awiwie ściła do wyświetlania, zakazała go. Film
wyświetlano film p. t. „Abdul-Hamid". został zdjęty z ekranu. Cenzura dzia
Jest to film produkcji angielskiej, osnuty łała pod naciskiem prasy arabskiej, któ
ra energicznie domagała się tego zakazu.
Osoby w podeszłym wieku, dla któ
Nieoficjalna motywacja opierała się
rych wypróżnienie związane Jest z cier na fakcie, że film ten obraża uczucia
pieniem, doznają znacznej ulgi już przy religijne Mahometan.
Oczywiście, zarzut jest zabawny, Ale
codziennem stosowaniu w przeciągu ty-J
godnia 3—4 łyżek stołowych dziennie cenzury filmowe przeważnie
naturalnej wody gorzkiej Franciszka- się takiemi zarzutami.
Józefa. Zalecana przez lekarzy.

Cenzura angielska

Abisynii
Niezwykła eskapada—bez żywności, a nawet bez czapk—
i znakomtiego pilota,

Ucieczka

lotnika do...

Renć OfoileL—Władze francuskie rozesłały listy gończe

Wczoraj donosiUśmy. pokrótce o sen
sacyjnej ucieczce lotnika Renć Drouillet
z lotniska w Vlllacoub!ay pod Paryżem
na aparacie, zajętym przez władze.
Drouillet, instruktor żeglugi powietrz
ncj armji abisyńsklej, oderwał się od zie
mi i w oczach bezradnych policjantów
i celników poszybował na południe, w
kierunku Czarnego Lądu, w stronę pań
stwa negusa.
Sprawa ta, wykraczająca daleko po
za ramy powszedniości, przypominają
ca wyczyny bohaterów dramatów filmo
wych — jest obecnie przedmiotem zain
teresowania całego świata. Do dziś nic
nie wiadomo ani o lotniku, ani o jego
aparacie. A przecież Drouiliet pojechał
jak stał — bez kapelusza i bez mary
narki!...
Posłuchajmy, jakie są szczegóły tej
niezwykłej eskapady francuskiego bo
hatera
przestworzy
w oświetleniu
współpracownika Paris Soir.
Renć Drouillet opuścił lotnisko w
Jerozolima, 29 kwietnia .
Yillacoublay o godzinie 15 w dniu 26
W Nazarecie aresztowano wszyst
kich członków miejscowego arabskiego
komitetu strejkowego, któremu zarzuca
nu oznaczonego treflem. Oczywista, że
'<J zorganizowanie wczorajszej demon
ta ucieczka wywołała wielkie porusze
stracji arabskiej, w czasie której ran- nie w sferach lotniczych i śród władz
"ych zostało 28 arabów, jeden oficer i wielką sensację w najszerszych krę
°lic!l I czterech policjantów angielskich gach publiczności.

Aresztowania wśród Arabów
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„Reuublihi *)

Tłumaczenia te uznały władze za nie
wystarczające, i w dniu 2 kwietnia apa
rat został opieczętowany a lotnik posta
wiony w stan oskarżenia.
Drouillet. bardzo przygnębiony tem
dosłownem podcięciem mu skrzydeł,
powierzył swą sprawę znanemu choć
młodemu adwokatowi paryskiemu Le
grand, który interweniował u sędziego
śledczego i wyjaśnił mu, w drugiej po
łowie kwietnia, że aparat nie może
przez tak długi czas pozostawać bez do
zoru technicznego i bez koniecznych
zabiegów konserwacyjnych.
Sędziego te argumenty przekonały
istotnie aparat należało przejrzeć do
kładnie, wylać oliwę i wodę i przeczyś
cić. Sędzia wyznaczył specjalnego ko
misarza, który miał asystować podczas
czynności lotnika i jego mechanika. O
zezwoleniu' na próbny lot oczywista
mowy nie było.
Renć Drouillet przybył tedy wraz z
mechanikiem Loubon na lotnisko, wyto
czył maszynę z hangaru i gdy komisarz
zdjął pieczęcie — dwaj lotnicy poddali

W pewnym
momencie Drouillet
wsiadł do zaklinowanego aparatu, ka
zał puścić śmigło i nagle wydał gromki
rozkaz swemu mechanikowi:
— Usunąć podstawki!
Lotnik siedział za sterem bez mary
Po pracach organizacyjnych i kursie narki, bez nakrycia głowy i zupełnie
instruktorskim w Abisynii, gdzie był do bez zapasów żywności.
radcą lotniczym negusa — Renć Drouil
Loubon rozkaz wykonał.
let powrócił do Francji przed kilku* mie
Maszyna zadrżała, potoczyła sie z
siącami. Krótko po powrocie do Pary szybkością samochodu po lotnisku i po
ża Drouillet nabył wspaniały samolot kilku sekundach wzbiła się w przestwo
turystyczny, który zahangarował w rza.
Vlllacoublay. Gdy w końcu marca lotnik
Komisarz puścił się za aparatem w po
dokonał kilku lotów próbnych — policja goń z rozpaczliwie wyciągniętemi w
powietrzna z ramienia. Suretć National niebiosa ramionami.
spisała mu protokół za przelot nad ob
Zatrzymał się potem i rzekł, jakby
jektami obrony narodowe], a szczegół pocieszając siebie:
nie nad terytorium Vlllacoublay 1 Ha *— To tylko mały próbny lot.
wrem. Prócz tego Drouillet nie poddał
Ale Drouillet ani myślał zawracać.
sic... badaniu lekarskiemu, koniecznemu
— Trzymajcie go! Trzymajcie go! —
przed wydaniem karty pilotowi cywilne wołał komisarz.
mu i takiego zezwolenia nie posiadał.
Był to jednak głos wołającego na
Lotnik tłumaczył się, że maszyna Je puszczy.
Wspaniała żółta maszyna wzbiła się
go nie jest przeznaczona do lotów we
Francji i że została nabyta dla komuni wysoko w górę i po chwili zniknęła na
kacji pomiędzy Dżibuti a Addis Abebą. południu horyzontu.
4

Tyle Paris - Soir...
Co się stało z Drouillctem?
Paryskie koła lotnicze i... polityczne
sądzą, że Drouillet zatrzyma się naj
wcześniej gdzieś w Hiszpan]!, gdzie mu
Jego przyjaciele polityczni, a w każdym
razie nieprzyjaciele polityczni Włoch,
dostarczą pożywienia, benzyny, oliwy
i choćby czapki na głowę. Dopiero po
tem będzie mógł myśleć o raidzie do
Addis Abeby. Zapas benzyny wystar
czy Drouilletowi na 1500 kilometrów, a
więc do Hjszpanji mógłby dotrzeć.
Maszyna Drouilleta jest szybka bar
dzo, rozwija do 350 kilometrów na go
dzinę. Ta okoliczność sprzyja mu w tej
niezwykłej ucieczce.
Adwokat Legrand nie wie o niczem.
Sądzi tylko, że jego klljent napewno po
leci do Ablsynji.
Z prawdziwie gallijskim humorem
ocenia młody prawnik tę eskapadę, jako
znakomity trick śmiałego lotnika.
— Przegrał w pierwszej rundzie —
powiada — dał się złapać. Teraz on Jest
górą, teraz władze dały się podejść.
Drouillet nie ma ani papierów swej
maszyny, ani nawet dowodu osobistego
Jeśli gdzieś w Hiszpanji na niego nie
czekają — będzie miał wielkie trudności
przy lądowaniu, a zwłaszcza przy po
nownym starcie.
Władze wydały nakaz aresztowania
zuchwałego zbiega z nieba. Wszystkie
lotniska francuskie zostały zaalarmo
wane.
Gdzie Jest Drouillet?... Może dzisiej
sze depesze przyniosą jakieś nowości.
Narazie głucho o nim w całej Europie.
Ludzie zachwycają się tą romantycz
ną eskapadą. Jeszcze przynajmniej w
powietrzu może człowiek dzisiejszy do
konać cudów męstwa i imponować
swym współczesnym zuchwałemi czy
nami, do których dawniej dość było
wsiąść na koń i ruszyć z kopyta...
Dowiadujemy się, że lotnik Drouillet
musiał, wskutek defektu w motorze,
wylądować pod Rzymem. Został on In
ternowany, ponieważ nie posiada po
zwolenia na przelot ponad terytorium
wloskiejsu -
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Łódź—Kraków

długoletni Członek Zarządu T - w a Niesienia Pomocy Biednym Chorym I Położnicom „Linas - HachoIIm".
Zmarły duszą i sercem oddany był pracy dla ulżenia niedoli biednej cierpiącej ludności, niosąc jednocześnie swoją ofiarną
pracę dla rozwoju Instytucji.
Cześć pamięci zacnego 1 drogiego Kolegi!
O liczny współudział członków w oddaniu ostatniego hołdu Zmarłemu na pogrzebie, który odbędzie się dziś o godz. 2-ej
po pol. z domu przedpogrzebowego, prosi

Mecz piłkarski o puhar „Expressu"
W dniu 21 maja odbędzie się w Łodzi z
okazji „Dnia OZPN-ów'' atrakcyjny mecz piłkar
ski Łodzi z Krakowem o puhar „Expressu".
Ł.Z.O.P.N. zatwierdził już termin meczu (na 21
maja) zaproponowany przez Krakowski O.Z.P.N.
Projektowany na ten sam termin mecz z nie
mieckim Śląskiem, odbędzie się w miesiącach
letnich.
Ponieważ Kraków tego samego dnia nie roz
grywa innych spotkań, zobowiązał się przystać
do Łodzi swój najlepszy garnitur.

Straszny wypadek przy pracy
Ze smutkiem zawiadamiamy P. T. członków o śmierci

Pierwszy krok kolarski w Łodzi
W niedzielę, 3 maja odbędzie się na nowej
autostradzie Łódź — Stryków na dystansie 25
kilometrów wyścig p. n. „Pierwszy krok kolar
ski". Wyścig ten dostępny jest dla zawodników
posiadających karty wyścigowe, którzy jednak
nie zdobyli ładnych nagród w zawodaih kolar
skich.
Dla pierwszych trzech zwycięzców przezna
czone są żetony srebrne, zaś następnych siedmiu
kolarzy otrzyma żetony pamiątkowe. Start do
wyścigu nastąpi o godz. 15-ej z ulicy Brzeziń
skiej (końcowy przystanek tramwajowy), zaś za
pisy przyjmowane są na starcie przed wyści
giem od godz. 14-cj.
Wyścig, który organizuje Ł.O.Z.K., miał się
odbyć na otwarcie sezonu w dniu 19 b. m., jed- i
nak ze względu na deszcz został przełożony.

Rewja sportowa klubu IKP
W dniu 3 maja organizuje klub I.K.P. na
wlasnem boisku przy ulicy Ogrodowej doroczną
rewję sportową wszystkich swych sekcyj. W ra
mach rewjl odbędą się pokazowe walki zapaś
nicze, walki bokserskie, mecz hazeny o mistrzo
stwo klasy ,,A'': Wima — I.K.P., mecz szczypiomiaka o mistrz, ki. „A"': H.K.S. _ I.K.P.,
oraz pięciobój lekkoatletyczny junjorck klubu
0 nagrodę imienia ś. p. Mirosławy HolcgreberWęgierskiej.
Impreza rozpocznie sie od godz. 15.30 defi
ladą wszystkich zawodników klubu.

C H W A T

b. p.

LEONA

CHWATA

b. długoletniego członka Zarządu oraz jednego z założycieli naszego Stowarzy
szenia. Pogrzeb Jego odbędzie się w dniu dzisfejszym o godz. 2-ej po pot. z domu
przedpogrzebowego, na cmentarzu żydowskim.
Cześć Jego pamięci I
ZARZĄD STOW. FABRYKANTÓW
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
w Lodzi, ul. Zachodnia 68.

Niezwykle groźny wypadek zdarzył
się wczoraj w „Pierwszej" w Rudzie.
Zatrudniony w bielniku 26-letni ro
botnik Hipolit Gąsiorek (Rud. Pabj., Al.
Kościuszki 40), wpadł twarzą w ług 1
poniósł tak ciężkie oparzenia twarzy
i oczu, że lekarz pogotowia, orzekłszy
stan ciężki i przypuszczalną utratą wzro
ku przez nieszczęśliwego — skierował
go do szpitala przy ul. Zagajnikowej.

Łodzi

omawiany był na posiedzeniu rady naczelnej zw. miast pol
skich—Samorządy domagają sią nowych zrodeł podatkowych

posiada poważne dochody poza podat
W poniedziałek odbyło się w War cie wydatki. I w rezultacie cały budżet kami i może sobie te straty zrekompen
miasta
opiera
się
wyłącznie
na
podat
szawie posiedzenie rady naczelnej zwią
sować — Łódź musi kurczyć swój bud
zku miast polskich. Posiedzenie to, nakach.
żet.
Tymczasem
ustawa
z
dnia
11
sierp
którem Łódź reprezentowana była
świadczą o tern następujące cyfry:
przez prez. inż. Głazka, zajmowało się nia 1923 roku o tymczasowem uregulo
Roczny ubytek wpływów z podat
sprawą bardzo ważną — sytuacją finan waniu finansów komunalnych przepro
sową, w jakiej znajdują się obecnie mia wadziła zasadę, iż budżety gmin muszą ków dla miast z tytułu udziału w pań
sta w Polsce. Dochody maleją z roku na opierać się głównie na udziałach 1 dodat stwowym podatku dochodowym w y 
Zarząd WOZB rozwiązany
rok, a wydatki budżetowe są tak usz kach do podatków państwowych. Prawo nosi zł. 2 mlljony, z tytułu dodatku ko
W związku z głośnym zatargiem W.O.Z.B. czuplone, że w tej dziedzinie żadnych pobierania podatków samoistnych zostało munalnego do państwowego podatku od
1 P.Z.B., spowodowanym na mistrzostwach bok już oszczędności robić nie można i w re ograniczone do minimum. Następne usta spożycia — żł. 60.000, z tytułu dodatku
serskich Polski w Łodzi wycofaniem zawodni
wy jeszcze bardziej ograniczyły samo komunalnego do podatku od nierucho
ków
się w Poznaniu specjal zultacie, aby podołać zobowiązaniom i
ne
zarządu P.Z.B.. na którcm posta prowadzić roboty, miasta muszą powiek dzielność polityki fiskalnej miasta, jak mości — zł. 450.000, z opłat od pojaz
1933 i dów — zł. 350.000, z podatku od przed
nowiono rozwiązać zarząd Warszawskiego Okr. szyć swój stan zadłużenia, zaciągać po ustawa samorządowa z roku
Związku Bokserskiego ; mianować komisarzem życzki 1 t. d.
Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia miotów zbytku — zł. 200.000, z podatku
mjr. w stanie spoczynku Józefa Morawskiego
Szczególnie Łódź upośledzona jest 1935 r., która wyraźnie podporządkowa od spadków i darowizn — zł. 30.000, t
z Warszawy.
Pozatem postanowiono przeprowadzić śledź w poważnym stopniu. Miasto nasze nie ła Interesy miast — Interesom państwa. dodatku do państwowego podatku od
two przeciwko prezesowi W.O.Z.B. adw. Fo ppsiada własnych
Rząd, chąc odciążyć ludność od nad spożycia dodatkowo od 1 kwietnia 1936
przedsiębiorstw, z
glowf, wiceprezesom Lcnicws!f'?mu i Ccndrow
miernych podatków, czyni to przede- — zł. 340.000, z dodatku od podatku
których
zyski
mogłyby
zasilić,
budżet.
skiemu oraz sekretarzowi p. Weilowi, w celu
dokładnego ustalenia ich przewinień dla odpo Wielkie przedsiębiorstwa użyteczności wszystkiem kosztem miast, a ponadto przemysłowego — zł. 50.000 i z pań
wiedniego wymiaru kary.
publicznej są koncesjonowane. Pozostałe przerzuca na barki miast coraz to wię stwowego od nieruchomości zł. 200.000.
Po zebraniu P.Z.B.
się konferencja dwa:
wodociągi i kanalizacja oraz ga cej funkcyj społecznych, bez równoczes Razem ubytek roczny w p ł y w ó w miasta
orasowa, na której prezes Kuczvk omawiał m.
zownia,
nie dają dochodów — raczej nego przyznawania odpowiednich źró Łodzi wynosi zł. 3.680.000.
inn. sprawę scdzir.wską, proponując wystosować
do poszczególnych okręgów ankietę z zapyta pochłaniają jeszcze milionowe kwoty i deł pokrycia. O ile szereg innych miast
Jak dotąd więc, trzeba było skurczyć
niem, których sędziów okręg; sobie
Po długo będziemy jeszcze czekali, nim
budżet miasta o przeszło 3 1 pól miljona
zatem zarząd P.Z.B. zamierza zwrócić się do przedsiębiorswa te swemi wpływami
P. p. Janowi i Julianowi Szperom
I złotych rocznie. A tymczasem właśnie
bokserskich caie|
całej Europy
z powodu śmierci ich B. P. O J C A
bokserskich
liuropy dla zbada
wyrazy najserdeczniejszego współczucia I kryzys powoduje, że wydatki na naj
nia kwcstji sędziowskiej w związkach zagmnicz-1 zalilą budżet miejski. Warsztaty miejdziały, jak opiekę społeczna,
składają
M. RUBINOWIE.
• ważniejsze
m^cyi^n^oS
"l
l przedsiębiorstwem dochozdrowotność
szkolnictwo zmniejszone
I być nie mogą.i Z
drugiej strony Łódź o*
C o d o C z o r t k a Tpoiusa, to p r a w d o p o d o b n i e I
— w p ł y w y pokrywają całkowinie
oni skreśleni z drużyny olimpijskie).
trzymuje, w stosunku do swych potrzeb,
Równocześnie nad?v/yc?njne zebranie zorniezbyt duże pożyczki na zatrudnienie
0nnirownl zarząd W.O.Z.B. przy udziale przedbezrobotnych i powinna byłaby prze
rtif/ici^li wszystkich zrzn zonvch w związku
znaczyć poważne kwoty na ten cel H
kli!'^—'. Zebrani pÓfitrnowUI solidaryzować się
Nowe rozporządzenie o podatku lokalowym
x krr'.-icri zarządu bronić energicznie
swym budżecie. I o ile w roku bieżącym
postulatów.
i od nieruchomości
udało się zamknąć budżet miasta bez
deficytu, korzystając z dotacji państwo
N?winy lokalne
ne
duchowieństwa
podlegają
opodatko
Wczoraj w Dzienniku Ustaw ogło
W dniu jti'rzcjszvm, t. j . 1-go maja, odbędzie
wego funduszu zapomogowo-komunalwaniu.
szono
dawno
oczekiwane
rozporządze
się v/ War.".zaw'e doroczny mecz międzymianego, to w następnych latach sytuacja
Jeśli
chodzi
o
podatek
od
nierucho
nie
ministra
skarbu
w
sprawie
wykona
riewy rcprczcntacyj robotniczych Warszawy i
nia dekretu Prezydenta R. P. od podat mości, to podlegają mu wszelkiego ro może się znacznie pogorszyć.
Łcdzf.
— W dniu 18 moja przyjedzie do Łodzi tre ku od lokali, oraz dekretu od podatku od dzaju budynki oraz budowle wraz z
Jakież więc powinno być rozwiąza
ner r?PIl-u p. K. Otto, który poprowadzi kurs
gruntami, podwórkami, zieleńcami, kwie nie tego zagadnienia? Na posiedzenia
nieruchomości.
przodowników piłkarskich.
— W ciągu soboty i niedzieli 2 i 3 maja
Rozporządzenie pierwsze ustala do tnikami 1 t. p. oraz grunty niezabudowa rady naczelnej zastanawiano się nad
zcstp.ua rozebrane na boiskach łódzkich pierw kładnie, które lokale wolne sa od podat ne o powierzchni do 5000 m. kw. włącz tern bardzo długo. Wskazywano, że j u
sze mecze w hn-^nę i szczypiorniaka o mistrzo
nie, bez względu na rodzaj użytkowa w roku 1925 podsekretarz stanu Bole
stwo klasy ,.A". W obu tych grach tytułów mi- ku. Między in. zwolnione sa lokale Ban nia. Grunty niezabudowane o powierz sław Markowski wysunął tezę, że w hi'
ku Polskiego, Państwowego Banku Rol
ś!rzcv;:'- ch bron:.-- zespoły I.K.P,
— W ficbole o godz. 10.30 organizuje sekcja nego, monopoli: Solnego, Spirytusowe chni ponad 5000 m. kw. jeśli nie są użyt teresle samorządu leiy, aby otrzyma'
kowane, jako pola uprawne, łąki, ogro własną dziedzinę skarbowości. W tyU
)ckl'.optlc vr-nn Bnr-Kochby na boisku W. K. S.
Mikcadolycznc junjorów, o następują go i Tytoniowego, Państw. Zakładu Eme dy i t. p. również podlegają podatkowi. też kierunku będą szły obecne dążenia
cym programie; biegi 60, 100 i 500 mtr.. skoki rytalnego, Poczt, Telegrafu 1 Telefonu
zarządu związku miast polskich — roz
wdał i wzwyż,
kulą i oszczepem. Zawody oraz kolei. Wszystkie lokale zajęte przez Wszystkie parki podlegają podatkowi
graniczenia finansów państwowych i sa'
bez
względu
na
powierzchnie.
Gdy
bu
desf^pp™ w również dla nicstowarzyszonych.
inne instytucje państwowe oraz przez
morządowych oraz wskazania samorzą
W rtinln 3 ranin organizuje wyście kolarwszystkie instytucje samorządowe pod- dynki, są wolne od podatku od nierucho dom źródeł pokrycia tych wydatków
akl 'a „Młodzieży Rzemieślniczej'' S. S. „Remości
jako
nowowzniesione.
to
wów
legają podatkowi. Mieszkania pracowni
sursu"
które miasta muszą ponosić, wyręczając
ków państwowych i samorządowych, czas grunt zajęty przez nie również jest w szeregu czynności państwo. W prze'
wolny
od
tego
podatku.
0-- * r f V p ' n W Ł . . f ? . ° . N .
niezależnie od tego, czy znajdują się na
ciwnym bowiem razie wielu miastotj '
Jednocześnie ogłoszono rozporzą a miedzy innemi i Łodzi grozi załamaii'
terenie gmachów zwolnionych od po
datku lokalowego, podlegają podatko dzenie ministra skarbu o odroczeniu na finansowe 1 niemożność spełniania pod'
wi. Wolne są również od podatku loka cztery miesiące wypłat z odrębnej ma stawowych obowiązków wobec miast
\rVv:':-?łu G e r i B y : r y I ny
le reprezentacyjne oraz lokale zajęte sy majątku Tow. Ubezpieczeń na życie 1 mieszkańców, (s).
^
przez instytucje o charakterze religii „Phoenlx".
,
1) Przenosi się zawody o mistrzostwo kla nym, seminarja I t. p. Lokale mieszkał
Stołecznych, odbyło

posiedzenie

odbyła

życzą.
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sy ,.B" a) Konstantynowski K.S. Bar-Kochba
z dnia 3 V b. r. na dzień 10 maja b. r„ boisko
U. T., ijod/.. 16.30; b) Tur _ Zjednoczone w dn.
I3.V: b. r. na boisko Widzewa, godz. 16.30. Gospc.lr-zem zawodów — K. P. Zjcdnoczonee.
H Przenosi się zawody o mir.trz klasy ,,B''
F?R: (P.ibjnnice) _ Sokół (Zd. Wolał w dniu
" V ') r.1 godz. 16.15 na boisko w Zd. Woli.
-••'•w.sm zawodów — K.S. Sokół
(Zduńska

•

NAJBLIŻSZE WYCIECZKI Ż.T.K.
W sobotę, dnia 2-go maja b. r. odbędzie
wycieczka do remizy tramwajowej i warsztat"^
przy ulicy Tramwajowej. Zbiórka o godz. 1"'
w lokalu Ż.T.K.
W sobotę, dnia 9-go maja b.r. — do ba',
nu zgierskiego. Zapisy do 8-go maja włącz"'.
W niedzielę, dniaf 10-go maja b.r. odbęó* ')
sie, 1-dniowa wycieczka do Płocka, Gąbin*
okolic. Zapisy do dnia 6-go maja włącznie.
Ilość uczestników ograniczona.
8

Niebywały dokument odwagi
i pomysłowości reżyserskiej

B O U N T Y

"1 "rztntisl się zawody o mistrz klasy „A" (CHARLES
•• ••' •
. P T C . (Pabj.) v- dniu 3.V b. r. go-1GABLE, F
A:'TIX
10.15, boisko K.S. w r.bjanicach

L A U G H T O N , CLARK
RAMCHOT TONE

wkrótce GRAND KINO
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.REPUBLIKA" nr, 118. Czwartek, 30 kwietnia 1936 r.
PARYŻU
LONDYNIE
NOWYM - YORKU
WIEDNIU
BUDAPESZCIE
WARSZAWIE

Drobne wiadomości
PREWENTORJUM DLA DZIECI zagrożo
nych gruźlica otwarte będzie w nadchodzący
Poniedziałek, dnia 4 maja w Tuszynku. Dzieci
wysyłane będą na pobyt w prewentorium bez
płatnie, po zakwalifikowaniu Ich przez lekarza
•Bielskiego wydziału zdrowia. Na pierwszy tur
°U8 wystane będą dzieci w wieku przedszkol
nym.
*I

wybuchy śmiechu
entuzjazm
wesołość
humor
zachwyt
kolosalny sukces

flRCYLOKAI
w r. tyt. CHARLES LAUGHTON
od g. 4 do 6-eJ
III
ceny znacznie
miejsce
zniżone:
I I i 1 po zł. 1.09
Następne seanse: H I zł. 1.09. I I i I po zł. 1.00

RIALTO

PLAC LEONHARDA otrzyma w nalbllższym
czasie nową szatę. Po usunięciu targowiska
•Bielskiego I wytyczeniu trasy dla przyszłe] ko
"tunikach tramwajowej, obecnie prowadzone są
tam.prace nad urządzeniem dużego skweru. Na
skwerze ustawione będą lampy i ławki dla pu
dziś
bllcznoścL

jiUFiLiiiiemi—tiLffl*

pracy
zdarzy'
judzie,
•letni roabj., Al.
w ług i
twarzy
irzekłszy
atą wzro
kierował
Dwej.

•*
.*•
KONTROLA ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH
odbędzie się w pierwszych dniach przyszłego
tygodnia. Kontrola będzie miała na celu zbada
nie m. In. czy zakłady nieuprawnione stosują
zabiegi kosmetyczne. Na stosowanie tych za
biegów wymagane jest zezwoleuie władz admi
nistracyjnych.
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ARARAT
dziś

w czwartek. 30 bm. o godz. 8.45 wiecz
JEDYNY
WIECZÓR TAŃCA ARTYSTYCZNEGO

ZESPOŁU TANECZNEGO
W programie solowe oraz zbiorowe keacje ta
neczne, nagrodzone na Międzynarodowym Kon
kursie Tańca w Wiedniu.
Bilety do nabycia w kasie Filharmonii

wmmmmmmEmmmasmammmmm
Dnia 2-ro maja o jr. 4 I 9-ej wiecz. uroczysta
premiera
prOgr.pn.

„A Welt mit Hysim"

teatru J J

TEATR MUISK

Radjoprogram

INSPEKCJA NOWOWZNOSZONYCH B U 
DOWLI przeprowadzona zostanie w najbliż
szych dniach. Inspektorzy budowlani kontrolo
wać będą, czy prowadzący roboty stosują się
do zarządzeń Inspekcji I czy nowe budowle od'
Powiadają przepisom regulacyjnym. W razie
stwierdzenia uchybień, stosowano będą sankcje
aż do rozbiórki wznoszonej budowli łącznie.

:e cyfry:
z podatu w pańvym w y 
datku koodatku od
u dodatku
nieruchood pojazod przedz podatku
, 30.000, i
idatku od
etnia 1936
d podatku
i z pań"
:». 200.000.
Sw miasta

19.10 -19.15: Zapow. progr. na dzień następny.
PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ
19.15 -19.25: Reklamy ogólne K.K.O.
POLSKIEGO RADJA.
19.25—19.35; Koncert reklamowy.
CZWARTEK, dnia 30-go kwietnia.
TEATR MIEJSKI.
6.30—6.33: Pieśń „Kiedy ranne wstają zo 19.35—20.00: Słuchowisko: „Byłeś sam prole
Dziś, w czwartek, o godz. 8.30 wiecz. sta
tariuszu'' — z Łodzi na wszystkie Rozgłoś
rze". 6.33—6.34; Pobudka do gimnastyki. 6.34—
nowiąca w dalszym ciągu niesłabnący ewenc
nie Polskiego Radja.
6.50 Gimnastyka. 6.50—7.20 Muzyka — płyty.
ment artystyczny Łodzi, świetna, psychologiczna
7.20—7.30 Dz. poranny. 7.30—7.35 Program nu 20.00—20.45: Koncert muzyki lekkiej w wyk. Ma sztuka Bernsteina „Intruz" z Edwardem Zytecłej
Ork.
P.
R.
pod
dyr.
Z.
Górzyńskiego.
dzień bieżący. 7.35—7.40 Parę informacyj. 7.40
kim w roli głównej. Ceny zniżone,
—800: Muzyka (płyty). 8.00—8.10: Audycja dla 20.45—20.55 Dziennik wieczorny.
W piątek premjera nieśmiertelnego arcy
20.55—21.00:
„Obrona
przeciwlotniczo-gazowa",
szkół. 8.10—11.57: Przerwa. 11.57—12.03; Sy
dzieła Juljusza Słowackiego „Balladyna*', opra
**
pogadanka.
gnał czasu z Warszawy. Hejnał z Krakowa.
cowana z pełnym pietyzmem przez reżysera
21.00—21.35: Teatr Wyobraźni u obcych (Anglja) Henryka Szlelyi'skiego. Barwne dekoracje skom
12.03—12.15: Dziennik południowy.
.•i
nadaje słuchowisko oryginalne: „Cztery nie ponował Konstanty Mackiewicz.
POBÓR ROCZNIKA 1915 rozpoczyna się w 12.15—13.00: Poranek muzyczny dla młodzieży
mieści się w siedmiu", napisali: Val Gieł
szkół powszechnych (ze Lwowa). 13.00—13.10:
W sobotę o godz. 4-cj po poł. po cenach
Poniedziałek, 4 maja. Czynne będą dwie komi Muzyka (płyty). 13.10—13.15: Chwilka gospodar
gud i Stephen Kinag-Hall, tłumaczyła Anie zniżonych specjalne przedstawienie „Balladyny'*
la Zagórsko.
sie poborowe, przy ulicy Pleracklego 18 I przy stwa domowego. 13.15—14.15 Koncert Życzeń.
dla młodzieży szkolnej.
21.35—22.00: „Nasze pieśni", III audycja z cyklu
15.12: Przerwa
ul. Piotrkowskie] 157. Komisja poborowa nr. 1
W soboli; o godz. 8.30 wiecz. „Intruz".
„Stanisław Moniuszko — pieśniarz''. Wyko
rozpocznie przegląd mężczyzn zamieszkałych
nawcy: Aniela Szlemińska — sopran, E.
CZWARTY PORANEK DLA DOROSŁYCH
na terenie I I komisariatu policji, zaś komisja P» 15.12—15.15
— Przegląd
giełdowy
łódzki.
Bender — bas, przy fort. prof. L. Urstein.
15.20—15.30:; Przegląd
giełdowy
warszawski
W TEATRZE MIEJSKIM.
tych na nr.
terenie
komisariatu.
''Orowa
2 — 1przegląd
mężczyzn, zamieszka 15.15—15.20:
o eksporcie
polskim
15.30—16.00: Wiadomości
Władysław Eiger;
Wiązanka
me- 22.00—23.00: Muzyka taneczna (płyty).
Poranki dla dorosłych w Teatrze Miejskim
lodyj rewjowych i filmowych w wykonaniu 23.00—23.05: Wiadomości meteorologiczne dla znalazły głośny oddźwięk wśród naszych melo
żeglugi powietrznej.
Kwintetu Stefana Rachonia.
manów. Jako czwarta z cyklu (ego dana będzie
16.00—16.15: „O tram jak małpa skubała misia 23.05—23.30 Muzyka salonowa w wykonaniu ze sztuka Bernsteina „Intruz'' z Edwardem Z% let
społu
Haliny
Adamskiej.
(Transmisja
z
kaza ogon' — Wacława Korabiewicza—opo
Na szosie pabianickiej potrącił samochód,
kim w roli głównej. — Ceny zniżone.
wiarnl „Ziemiańskiej" w Łodzi).
wiadanie dla dzieci (z Wilna).
należący do N. Ruszewskiego, cyklistę — 20•etniego Franciszka Walczaka, tak ciężko, że16.15—16.45: Zygmunt Stojowski; Sonata E-dur
TEATR POPULARNY (Ogrodowa 18).
AUDYCJE ZAGRANICZNE.
op. 37, wykonawcy: Bronisława Rotsztatówniefortunny kolarz, przewieziony do szpitala
Dziś o godzinie 8.15 wiecz. sztuka szwedz
na (skrz.), Ignacy Rozenbaum (fortepian). Godz. 20.00. OSLO. „Renuiem niemieckie'' — kiego dramaturga Rudolfa Viirnlunda w trzech
w Łodzi, zmarł, mimo udzielonej mu niezwło
Brahmsa; -^.r^ftÓS.; ANGLJA ; - (Nał. .Progr.):
cznie pomocy Jekajskiej. oWladzcijiprowadzą 16.45.-17.Q0: .„Cała: Epłską -jpjewafr Koncert w
„Aida"—opera Verdiego. — 20.20.. ANGLJA aktach p. t. „Strejk", w reżyserji MiSćey*Vaw"»
wykonaniu ,Tow.'.śpiew.-.„Echo"' w Lublinie,
dochodzenie.
(Reg. Progr.): „Sześć wielkich melodji" — Nawrockiego.
17,00r-jt7,15i .„Samorząd, terytorialny, jego istoŁc-i
1 - •**
20.30. BUKARESZT: Koncert symf. z udz.
"• ta "i znaczenie'." „Wyda-rńy 600 miljonów".
TVATR „ROZMAITOŚCI".
Ireny Dubiskiei. — BRATISŁAWA: Muzyka
W fabryce N. Glikstcina przy ulicy Łąkowej
Odczyt wygłosi Antoni Rączaśzek.
Już za kilka dni, bo w sobotę, 2-go maja,
salonowa. — PARIS P.T.T.: Dawne przeboje wystąpi gościnnie w „Rozmaitościach'* znany
r. 4 w wypadku przy pracy doznała poszar 17.15—18.00: „W rytmie raz, dwa, trzy". Koncert
francuskie. — 20.35. BUDAPESZT: Koncert teatr art.-literacki „Ararat'', który wrócił nie
pania palców lewej dłoni Matylda Guster, ro
orkiestry kameralnej pod dyr. Adama Her
RZYM: „Gioconda" — opera Ponihicllego.
mana (z Krakowa),
botnica, zamieszkała przy ulicy Rszewskiej 4
dawno z wielkiego tournee zagranicą. Pł»rw*f-łr*>
Godz. 21.00 ANGLJA (Reg. Progr,): Recital for program „Araratu" no«4 nazWę „Świat cudów"
na Zdrowiu. Poszkodowanej udizelił pomocy 18.00—18.10: Pogadanka aktualna.
tepianowy Iso Ellinsona. — WROCŁAW i zawiera m. inn. wielką satyrę na graną przez
18,10—18.30: Recital wiolonczelowy Tadeusza
lekarz pogotowia.
„Pieśń pracy". — BRUKSELA flam.: Opty MoHsa Szwarca sztukę „Josie Kałb" p. t. „Mo|Lifana, przy fort. prof. L. Urstein.
,*i
mizm w muzyce. — 21.30. ANGLJA (Reg. sze Kapojr", pióra M. Brodersona.
18.30—18;40: „Teatr i film". — Pogadankę, p. t.
Podobny wypadek przy pracy zdarzył się
Progr.): Koncert radioork.
„Publiczność i my" wygł. H. Szletyński.
w Łódzkiej Fabryce Nici, gdzie doznał zmiaż 1&40—18.45: „Jak spędzić święto?" — poradzi Godz. 22.00. SZTOKHOLM- Muzyka taneczna.
FESTIVAL TANECZNY IRENY PRUSICKIEJ
dżeńia palców lewej ręki Bolesław Czekański,
22.10. BUDAPESZT: Muzyka cygańska. —
Ludwik Szumlewski.
W FILHARMONJI.
zam. przy ul. Wilanowskiej 20. Lekarz pogoto 1&.43—19.10: Koncert Orkiestry 31 p, Strzelców
22.30. ANGLJA (Reg. Progr.): Muzyka tan.
Dziś, w czwartek, dnia 30-go b. m. wystipi
wia skierował poszkodowanego do szpitala.
Kaniowskich pod dyr. Jana Waltera.
w Łodzi w sali Filharmonii o godzinie 8.45 wie
**
czorem zespół taneczny Ireny Prusickicj. Zespół
odznaczony został na międzynarodowym konkur
W mieszkaniu przy ulicy Prusa 30 w spo
sie tańca w Wiedniu wieloma nagrodami i na
rze rodzinnym zadał 32 lt. Herman Ryder głę
ostatniem tournee we Francji przez szereg mie
boki cios nożem w pierś swemu bratu — 36sięcy cieszył się wielkiem powodzeniem.
[etniemu Adolfowi. Stan rannego jest groźny.
Pozostałe bilety sprzedaje kasa Filharmonji.
Omal nie bratobójcę aresztował przybyły po
4 wycieczki letnie luksusowym statkiem
sterunkowy.
KONCERT IMRE UNGARA W FILHARMONJI.
»»
Imre Ungar wraca do Rumunji ze swego
Do mieszkania Maiki Blaunes, przy ulicy
tournee z Palestyny, Syrji i Egiptu i temu też
Piotrkowskiej 117, w czasie nieobecności do
Cena od Zt. 434.— (paszport u l g o w y )
zawdzięczamy, że przejeżdżając przez Polskę,
mowników włamali się dwaj osobnicy, którzy
wystąpi w Łodzi z jedynym koncertem, który
D
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Poczęli plądrować, w poszukiwaniu gotówki
odbędzie się w sali Filharmonii w środę, dnia
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biżuterii.
6-go maja o godz. 8.45 wiecz. — Bilety już sprze
Złodziei zauważył dozorca domu, który
daje kasa Filharmonji.
zaalarmował policję. Obaj włamywacze zostali
ieci na gorącym uczynku.
TEATR MŁODZIEŻOWY.
Zatrzymanymi okazali się Marjan Nowak,
Dziś, w czwartek, o godz. 19-ej red. Tadeusz
ŁÓDŹ, P i o t r k o w s k a 1 2 4 , N a w r o t 2 . — T e l . 1 3 0 - 1 2
zamieszkały przy ul. 11-go Listopada 55 i SteŻeromski wygłosi w sali Łódzkiego Uniwersyte
'an Chmielarz, zamieszkały w mieście Krzepltu Robotniczego przy ulicy Sienkiewic/a 3/5
ch, pow. częstochowskiego.
(front I I p.) wykład na temat „Teatr Młodzie
żowy''. — Wejście bezpłatne.
. »
Na ulicy Zgierskiej Jakiś osobnik wsiadł na
Rocznica powstania śląskiego
H°wer pozostawiony chwilowo bez opieki przez
Konstantego Jaroszczyka, zamieszkałego przy
Stow. Powstańców Śląskich „Legjon
'cy Generalskiej 11 i zamierzał ulotnić się z
Śląski"
w Łodzi podaje do wiadomoś
rowerem. Jaroszczyk spostrzegł kradzież i
Dziś w ostatni dzień pobytu odbędą
Warto — zobaczyć — to mało. Trzoci, że w dniu 2 maja rb. organizuje ob
szczął pościg. Uciekającego ujęli przechodnie.
się
2
przedstawienia
o
godz.
4.30
popo
. Zatrzymanym jest 27-letni Stanisław Kra ba iść koniecznie. Tytuł bowie mnie kła
chód 15-rocznicy III-go Powstania Oórjewski, bez stałego miejsca zamieszkania, mie. Prawdziwe cuda można oglądać w łudniu po cenach minimalnych oraz o nośląskiego w - g następującego pro
Przekazano- go do dyspozycji władz- sądowych trzygodzinnym programie, zwłaszcza, godzinie 8.15 wieczorem, na które to
i
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JAKI STATEK — TAKA PODRÓŻ

KRALJICA MARIJA
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Dziś ostatnie 2 pożegnalne przedstawienia

u,

w

Wyjaśnienie

6

3

. W dniu wczorajszym zamieściliśmy
^iadomość, opartą na informacji jednej
* agencji reporterskich o zebraniu pra°Wników fryzjerskich w sprawie otwar
? zakładów fryzjerskich w niedziele
j.spięta, Agencja ta, jak się okazało, na' a l a nam informację nieścisłą,
i. Pracownicy fryzjerscy wypowiedzie
! . 'e stanowczo przeciwko pracy nie
dzielnej, ponieważ w dni przedświąteczJ! są oni zatrudniani, od godz. 8 rano
j P 22-ej bez dodatkowego wynagrodzę
'! < a więc w razie wprowadzenia pracy
"'Cdziclnej, byliby jeszcze bardziej po
wodowani.
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gramu:
że jest to ostatnia dziś okazja, jutro bo przedstawienie zamieszczamy kupon ul
O godz. 9 rano — Nabożeństwo ża
wiem cyrk Staniewskich rozpoczyna gowy.
łobne za poległych Powstańców Ślą
swoje gościnne występy w Krakowie.
skich—odprawi w kościele Św. Krzyża
ks. kap. dr. St. Pietrzak. Godz. '18.30
zbiórka organizacyj w parku Ponia
towskiego (na boisku przy ulicy Ra
dwańskiej), o godz. 19-ej — przemarsz
oddziałów na PI. Wolności ul. Żwirki i
Expressu" do Cyrku Staniewskich
Piotrkowską o godz. 19.30 — uroczy
(przy ul. Traugutta 1 Kilińskiego)
sty apel i złożenie wieńca pod pomni
kiem T. Kościuszki, godz. 19.45 — oko
licznościowe przemówienie, godz. 20.15
K u p o n niniejszy u p r a w n i a przy k u p n i e b i l e t u do w p r o w a d z e n i a
— zakończenie obchodu.
d r u g i e j o s o b y n a ana ogiczne m i e j s c e bezpłatnie.
Legjon Śląski zaprasza na tę uro
czystość wszystkie organi/" -h b. woj
Ważny tylko dziś w c z w a r t e k 3 0 k w i e t n i a godz. 8.30 wiecz.
skowych, stowarzyszenia i z\\\;<.'.ki o
charakterze społecznym.
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Rozszerzenie
uprawnień
oddziału
Banku
Polski
Interwencja przedstawicieli przemysłu włókienniczego w Centrali
Dewiz. — Zapowiedź powiększenia ^um w dyspozycji oddziału. —
Niezrozumiałe decyzje części amerykańskich eksporterów bawełny
Podniesiona przez nas we wczoraj ność jaknajszybszego zrealizowania obie wizach. Wobec szybkiego, jak zazna-1 obrotem dewiz w żadnym wypadku nic
szym numerze kwestia stworzenia lo tnie, danych przedstawicielom przemy czyliśmy wyżej, załatwiania spraw, narazi ich na straty, W K R O i C E
kalnych komisyj dewizowych byJa wczo słu, a dotyczących rozszerzenia kom- związanych z przydziałem dewiz, fakt COFNĄ SWĄ DECYZJĘ, pożądane jeraj przedmiotem interwencji Centralne petencyj oddziału Banku Polskiego i e- ten nie powodowałby większych per- dnak byłoby, by pewne zarządzenia ugo Związku Przemysłu Polskiego w wentualnego wprowadzenia lokalnych turbacyj w przepiyśle bawełnianym,! twierdziły ich w przekonaniu o calkoCentrali Dewiz | Banku Polskim. Z ra komisyj dewizowych. Zarządzenia w gdyby nie to, iż w pewnych wypadkach witem bezpieczeństwie należności z tyrównoznaczny tułu dostaw.
mienia tej organizacji interweniowała w tym kierunku przyczyniłyby sie nietyl- jest on — siłą rzeczy
**
ko
do
dalszego
usprawnienia
techniki
z
wstrzymaniem
kredytów,
z jakich ko
powyższej sprawie delegacja w osobach
Na łódzkim rynku
* pieniężnym pano
p. Łemplckiego, dyr. Centr. Zw. i dr.kontroli nad obrotem dewiz, lecz nie rzystały niektóre firmy.
wał
wczoraj
nadal
SILNY RUCH W
wątpliwie
wywarłyby
również
dodat
Nieuzasadniona
dyspozycja
części
aBerkowicza, dyr. Zw. Przem. Włókien
DZIALE
PAPIERÓW
WARTOŚCIO
ni
w
p
ł
y
w
na
kształtowanie
sie
nastro
merykańskich
eksporterów
bawełny
i
niczego, którzy odbyli dłuższe konfe
rencje z dyr. Banku Polskiego, p. Bajów wśród zagranicznych kontrahentów spowodowana została niewątpliwie przy] WYCH. Popyt na nie był bodaj więk
krem doświadczeniem w innych kra szy,' niż we wtorek przy bardzo nierańskim i zastępcą przewodniczącego przemysłu łódzkiego.
jach,
jak np. Niemczech, gdzie po wpro-'wielkiej podaży. Z tych względów nleByłoby
to
tembardziej
pożądane,
iż
komisji dewizowej, p. Karpińskim.
wadzeniu
reglamentacji dewizowej su- j mai wszystkie zlecenia zaspakajane bywczoraj
ujawniły
się
pewne,
przejścio
Przedmiotem konferencyj była spra
my, należne z tytułu importu uległy za- ł y na giełdzie warszawskiej, której kurwa UTWORZENIA W ŁODZI LOKAL we niewątpliwie,
NEJ KOMISJI DEWIZOWEJ I ROZ TRUDNOŚCI NA RYNKU BAWEŁNY. blokowaniu. U nas jest to — jak wia- sy były też miarodajne dla rynku łódzSZERZENIA KOMPETENCJI ŁÓDZ Mianowicie, niektóre amerykańskie do domo — niemożliwe, gdyż dekret de- kiego.
Pozatem zanotowano w Łodzi wzrost
KIEGO ODDZIAŁU BANKU POLSKIE my bawełniane wydały swym łódzkim wizowy wyraźnie postanawia, iż należności
importowe
będą
pokrywane
dezainteresowania
nieruchomościami, któprzedstawicielom
dyspozycje,
by
od
GO. Przedstawiciele przemysłu wska
wizami.
Można
więc
spodziewać
si?,
iż
I
rych
ceny,
zwyżkujące
już od dłuższebiorcom,
zwłaszcza
mniejszym,
prze
zywali, iż ze względu na wielokrotne
powiązania gospodarcze łódzkiego o- kazywali bawełnę ze składów dopiero eksporterzy amerykańscy po stwierdzę!go czasu, ostatnio znacznie wzrosły,
środka przemysłowego z zagranicą, pro po otrzymaniu na rękę pokrycia w de niu, że wprowadzona u nas kontrola nad
blem przyznania Łodzi pewnej autono
f i
mii dewizowej staje się specjalnie aktu
alny ze względu na konieczność utrzy
mania pełnej elastyczności obrotu de
wizowego dla potrzeb gospodarczych I
skrócenia do minimum procedury, w y 
nikającej z kontroli nad tym obrotem.
Specjalną uwagę zwrócono na wielkie
znaczenie, jakie dla Łodzi posiada szyb
W kolach łódzkiego przędzalnictwa nych, delegatura łódzka Państwowego]portem, będzie Jedynie pracowała nad
ka decyzja w tych sprawach i możność bawełnianego powstała oryginalna kon Instytutu Eksportowego, Zw. Izb Han- zwiększeniem eksportu przez firmy przeniezwłocznego dysponowania dewizami cepcja unormowania spraw, związanych dlowo-Przcmysłowych oraz łódzka Izba mysłowe i handlowe, popierając wszel
kie wysiłki w. tym.zakresie.
co stanowi gwarancję normalnego- bie z całokształtem zagadnień organizacyj H . P
Wysunięty obecnie projekt zmierza
gu życia'gospodarczego w naszym o- nych
Wysunięty obecnie przez sfery prze
mysłu przcd z,ajmpz,egp projekt zmierza do pozostawienia sferom przemysłowym
eksportu bawełnianego,,,
Wysunięte w tej materii projekty o- do stworzenia przy Zrzeszeniu Produ Łodzi
Niestety, konferencje powyższe nie
jzupełnej autonomii w zakresie eksportu.
centów Przędzy Bawełnianej
bejmują kwestje zarówno
dały pozytywnego wyniku.
Jak wiadomo, przemysł bawełniany ospecjalnej organizacji,
finansowej pomocy
Jak wynikało z oświadczeni prez.
płacal dotychczas 4 gr. od kilograma im
która
byłaby
czemś
w
rodzaju
„instytu
dla
eksportu
jak
i
reorganizacji
dotych
Karpińskiego w danei chwili konieczne
portowane] bawełny. W p ł y w y z tego
Jest utrzymanie scentralizowanego sy czasowych instytucyj, czuwających nad tu eksportowego przemysłu bawełniane tytułu łącznie z innemi funduszami skar
stemu kontroli nad obrotem dewizami rozwojem wywozu bawełnianego, pro go". Organizacja ta przejęłaby w swoje bu państwa używane były na pomoc dla
I z tych względów nie jest możliwe u- wadzących prace badawcze i pionier ręce całokształt spraw, związanych z najrozmaitszych działów eksportu kra
eksportem wyrobów bawełnianych i tp
czynier.le wyjątku dla Łodzi i uwzględ skie na rynkach zagranicznych etc.
Dotychczas — jak, wiadomo — spra zarówno w zakresie informacyjno-ba- jowego.
nienie lej nostulatów w zakresie auto
Obciążenie przemysłu bawełniane
nomii dewizowej. Nie jest wszakże w y  wami związanemi z eksportem włókien dawczym, jak i finansowym.
go
z
powyższego tytułu wynosiło około
Oczywiście projektowana organiza
kluczone, iż w dalszym rozwoju wypad niczym zajmowało się kilka instytucyj,
3
milj.
zł. Wysunięty obecnie projekt
ków tego rodzaju autonomia znajdzie a więc Zrzeszenie Przędzalni Bawełnia- cja nie będzie się sama zajmowała eks- zmierza do pozostawienia łódzkiemu
powszechne zastosowanie przez stwo
przemysłowi bawełnianemu
rzenie lokalnych komisyj dewizowych
pełnej samowystarczafjtfścl,
w ważniejszych ośrodkach przemysło
0 ile chodzi o sprawy eksportowe rówwych.
nież w zakresie finansowym.
Natomiast problem przyspieszenia 1 jłostdatowania — Wystąpienie łódzkiej Izby Przem.-Handlowej
Chodzi więc o to, aby sumy z tytułu
usprawnienia procedury udzielania ze
Jak donosiliśmy wczoraj, władze skar lowych. Dlatego też Izba Przemysło obciążenia przemysłu podatkiem 4 gr.
zwoleń na kupno i przekazywania de bowe przeprowadziły kontrolę czeków wo-Handlowa podniosła potrzebę w y  od kg. importowanej bawełny pozosta
wiz rozwiązany zostanie w Łodzi w ten w archiwach banków łódzkich, przy dania odpowiednich zarządzeń, aby w wione były do wewnętrzengo zużytko
sposób, iż ROZSZERZONE BED.\ czem czeki z dwoma żyrami traktowa interesie nieutrudniania obrotu czekami, wania
UPRAWNIENIA ŁÓDZKIEGO ODDZIA ne były jak postdatowane, co pociąg które jako środek zapłaty niejednokrot
samemu przemysłowi
U l BANKU POLSKIEGO I BANKÓW nęło za sobą znaczną ilość kar.
nie w ciągu dnia przechodzą przez kilka za pośrednictwem właśnie owego „łódz
DEWIZOWYCH PRZEZ POWIĘKSZE
W związku z powyzszem łódzka Iz rąk, żądanie opłaty i podwyżki ograni kiego instytutu eksportowego", który
NIE SUM, któremi instytucje te dyspo ba Przemysłowo Handlowa zwróciła się czono tylko do tych wypadków, gdy omawiany projekt pragnie powołać do
nują bez odwoływania sie do Centrali do Izby Skarbowej z przedstawieniem, w świetle posiadanych dowodów Istot życia przy kartelu przędzalniczym.
Dewiz. Rozszerzanie kompetencji w iż figurujące na czekach żyra same przez nie nastąpiło naruszenie przepisów usta
Tak wyglądają w ogólnym zarysie
t ; m kierunku następować będzie stopnio'się nie stanowią leszcze dowodu, Iż czek w y o opłatach stemplowych, t. j . gdyzasadnicze wytyczne projektu. Oczywi
wo w miarę konieczności, iakie wykaże wręczono Innej osobie przed dniem, czek wręczono innej osobie przed dniem ście cały projekt znajduje się narazie W
praktyka. Pozatem przewidywane jest'oznaczonym datą wystawienia i że temktóry figuruje na nim jako data wysta stadjum
wienia.
rozszerzenie listy banków dewizowych' samem w grę wchodziło obejście prze
wstępnych badań I prac
pisów
art.
128
ustawy
o
opłatach
stemp
przez włączenie do niej poważniejszych
1 może ulec modyfikacji.
Sfery przędzalnictwa bawełnianego
samoistnych banków prowincjonalnych
po szczegótowem opracowaniu całe)
m. in. łódzkich.
sprawy zamierzają wystąpić z odP '
*
wiednlm memoriałem do właściwych
Jak' stwierdzają łódzkie koła gospo
Przestawienie produkcji na przędzę zgrzebną
czynników.
darcze, działalność Centralnej Komisji
Łódzkie przędzalnictwo wigonjowe przeszło przędzalnie nie odczuwają normalnego o tej po
Dewizowej już obecnie usprawniona w bieżącym sezonie letnim pewną metamorfozę, rze zastoju, przystąpiły już bowiem — przy stu
Jest w stopniu niemal całkowicie zada polegafącą na przerzuceniu się z produkcji przę procentowem prawie uruchomieniu — do pro\LF I I I I J A ^ RLFT CKIM^RFLNRIL
Wjf W U i
00
CilWdOOlU
walającym. Kierowane do niei sprawy dzy wlgonjowej na przędzę zgrzebną, której zbyt dukcjl przędzy wlgonjowej na sezon zimowy,
Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi l '
załatwiane sa szybko i bez zbędnej for- znacznie się powiększył w związku z rozszerze który zapowiada się dobrze, przedewszystklem
mal'r>tyki. Na terenie Łodzi znacznie niem zastosowania i wyrobu artykułów sztrajch- dzięki brakowi nadmierrych zapasów na rynku, w posiadaniu zgłoszeń iirm w Ekwadorze, lat*
Pozatem wzrosła ostatnio produkcja przędzy rcsujących się przywozem na ten rynek polskie!*
zwiększyła się liczba zgłoszeń o przy garnowych.
dział dewiz T ~ I prawie wszystkie zała-1
Produkcja przędzy zgrzebnej lepiej się opła- wlgonjowej do wyrobu chustek, których eksport, artykułów włókienniczych, kapeluszy filcowy*!*
tw?ane b y ł y przez warszawska Centra- ' cała, niż produkcja włgonji, która w sezonie zwłaszcza do Anglji ; Rumunji poważnie się i wyrobów szklanych. Zaznaczyć należy, iż ° '
1
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łę O d j r o t . 1 ? pocztą. Nie było r ó w n i e ż , letnim ma stosunkowo małe zastosowanie. Poza' zwiększył.
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Ceny za przędzenie zarobkowe w przędzal- nych stosunków handlowych z rvnkicn ekw»'
nej SUHiy dPwlz, icśli Zgłoszenie uzasad- przestawieniu swej produkcji jeszcze 1 to, lż po- nictwie wigonjowem nie uległy zmianie, nato- dorskim.
nione b y ł o dokumentami. Stwierdzające- daż i zapasy przędzy wlgonjowej znacznie się miast ceny samej przędzy utrzymują się na w y - i
W związku z powyzszem Izba Przemysłów*'
ml n a p r o w a d z e n i e oncraCM jrOSPOdar- zmniejszyły, co przed sezonem zimowym ma sekim poziomie 1 są o 15 - 20 proc. wyższe od Handlowa zwraca uwagę łirm ek»nor*owy<*
Tom memniej w tutejszych sferach :>ownżnc znaczenie.
cen przędzy zgrzebnej, gdy doniedawna było | okręgu łódzkiego na wymieniony rynek
jdarCZych podkreśla Sie KONLECZObecnie po zakończeniu sezonu letniego, odwrotnie.
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P r z e z książką osiąga się w y ż s z y stopień kultury"
Rozkład jazdy
66.

ekspresowych pociągów towa
rowych Łódź—Gdynia

35 mlljonów złotych na roboty publiczne Ograniczenia eksportowe w Grecji
Ministerstwo gospodarstwa w Grecji zarzą
dziło stosowanie zezwoleń wywojru na szereg
artykułów. Zarządzenie to obejmnfe bawełnę,
jedwab, pomarańcze i cytryny, przrdzę baweł
nianą, wełnę i skóry oraz gąbki i dotyczy kra
jów, z któremi Grecja zawarła umowy kompen
sacyjne i clearingowe.

Budowa dróg; i chłodni w Gdyni. — 15 miljonów złotych

Donosiliśmy kilka dni temu, ii z dniem
przeznacza się na roboty, podjęte przez min. komunikacji
'5 maja wprowadzone będą między Łodzią —
nych punktach kraju su również już asy
WARSZAWA. 29 grudnia.
Gdańskiem — Gdynią ekspresowe pociągi towagnowane.
°we, które przewozić będą wszelkie ładunki,
(B)
Dowiadujemy
się.
że
suma
20
mil
W ten sposób Bank Polski przezna
"•dawane za listami przewozoweml szybkości
ionów złotych, jaką Bank Polski po cza w ciągu najbliższego czasu .15 milPośpiesznej.
Według dalszych iniormacyj, pociągi 5562/461 stawił do dyspozycji rządu na cele bu
jenów na prace inwestycyjne, z czego
1 powrotny — 463/5561 kursować będą na tra dowy dróg, niema nie wspólnego z su
Import do Rumunji w okręcie drugiego kwar
15 milj. zł. otrzyma ministerstwo komu
sie Łód£Kaliska — Kutno — Toruń — Byd
tału b. r. odbywać się ma w znacznie szczuplej
mą 15 milj. zł., które Bank Polski już
r.ikacji na roboty drogowe i k*'lejowe. szych granicach, aniżeli dotychczas. Bank Na
goszcz — Gdańsk — Gdynia, według następują
poprzednio postanowił w ciągu roku
cego rozkładu)
6 miljonów przypadnie Funduszowi Prarodowy zakomunikował ministerstwu handlu, że
Odejście z Łodzi — godz. 13.38, przyjście bieżącego uruchomić dla budowy ele
cy, który rohoty drogowe w swym za narazie dla celów przywozu dysponuje kwotą
do Gdańska o godz. 4.48, do Gdyni o godz. 5.40. watora zbożowego w (/dyni oraz roz
kresie
podejmuje od d«!ś, a reszta sumy zaledwie 1.640 miljonów lei. Z kwoty tej przy
Czas przewozu z Łodzi do Gdyni U godzin budowy chłodnictwa lip.
pada na Niemcy 400 miljonów, reszta zaś po
rozłożona będzie pomiećmy różne re dzielona będzie pomiędzy wszystkie pozostałe
2 minuty.
Z Gdyni pociąg odchodzić będzie o godzi
Budowa elewatora zbożowego wsc rty gospodarcze, któ; e prowadzić be kraje importujące.
cie 19.49, a przychodzić do Łodzi-Kal. o godz. Gdyni jest już rozpoczęta, a odpowiod- «lą prace budowlane we własnym za
O ilcby więc w międzyczas^ nie nastąpiła
7.02. Czas przewozu 11 godz. 13 min.
poprawa na tym odcinku, import do Rumunji
n.e
kwoty
na
budowc
chłodni
w
roż
kresie.
Pociąg, odchodzący z Łodzi o godz. 20-cj
w II-im kwartale b. r. nic przekroczy 1 i ćwierć
min. 19, będzie miał połączenie w Kutnie z po
miljarda lei. W porównaniu z pierwszym kwar
ciągiem warszawskim, którym przesyłane będą
tałem b. r. oznaczałoby to redukcję o 3 0 P / .
przesyłki pośpieszne z Warszawy. W drodze
MrTn*f "
M*"^L
»' "'"*i>' _ft
powrotnej pociąg Gdynia — Łódź spotykać się
będzie z pociągiem warszawskim o godz. 5 m. 5.
Stosownie do okólnika min. skarbu L.D. V j jest i potrącany zgodnie z przepisem ustawy
4280/1. 36 w sprawie kontroli podatku dochodo ostatniego art. 43 ustawy o państwowym podat
Tajemnicze samobójstwo kobiety
wego od uposażeń, urzędy skarbowe mają bez ku dochodowym.
Wczoraj w godzinach rannych jakaś
Niezależnie od tego min. skarbu nałożyło
Jak się dowiadujemy, kontyngenty zwłocznie przeprowadzić doraźną krótką kon
bawełniane w miesiącu maju r. b. przy trolę wszystkich slużbodawców w swych okrę na urzędy skarbowe obowiązek sporządzania młoda kobieta rzuciła się niemal w
dzielane będą w takich samych grani gach, celem stwierdzenia, czy slużbodawcy sto wykazów z Ubczpieczalni Społecznej, celem po oczach przechodniów pod pociąg, zdą
cach tutejszym ilrmom, jak i w miesią sują się do nowowprowadzonych stawek podat równania danych z tytułu ubezpieczenia spo żający w stronę Zgierza. Rzecz działa
cu kwietniu br.
ku dochodowego od uposażeń. Kontrola ta bę łecznego z materjałem posiadanym przez władze się niedaleko przejazdu kolejowego przy
dzie miała charakter doraźny I ograniczać się skarbowe.
ul. Limanowskiego.
będzie tylko do ogólnego stwierdzenia, czy pra
Celem uniknięcia ewentualnych grzywien,
Po przejściu pociągu znaleziono już
codawca potrąca podatek i czy wpłaca go wa nawet poważniejszych kar, winni pracodawcy
W tych dniach zawiesiła wypłaty terminie właściwym do kas urzędów skarbo przeprowadzić jak najszybrTcj kontrolę doko tylko okropnie zmasakrowane ciało uie
jedna z najpoważniejszych firm prze wych, oraz czy stosuje obowiązujące stawki po nywanych przez siebie potrąceń i ewentualne szczęśliwej.'
Władze wdrożyły dochodzenie 1,
mysłu wełnianego w Zgierzu, mianowi datkowe; w szczególności zostanie zwrócona różnice wpłacić do kas odnośnych urzędów
stwierdziwszy brak przy zabite} przez
cie „Karol Eiger", fabryka wyrobów uwaga na okoliczność, czy podatek obliczany skarbowych.
r

Redukcja przywozu do iteunji
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nie- '
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Sprawdzanie kont pracodawców

v

Rzuciła się pod pociąg

Kontyngenty bawełniane na maj

Plajta w Zgierzu

vata nad
my przetc wszelzmierza
ysłowym "
eksportu.
lniany orania liny z tego
ami skarioihoc dla

ortu kra-

wełnianych. Zobowiązania firmy w y 
noszą kilkaset tysięcy złotych, przyczem poważnie poszkodowani zostali
łódzcy dostawcy przędzy czesankowej
oraz wykończalnie łódzkie.
Niewypłacalność powyższa wywarła
tem większe wrażenie, iż właściciel fir
my przed paru laty otrzymał jjoważny
spadek, firma zatem uchodziła za dobrze
postawioną finansowo.

i o w l i s l t i la opakowanie towarów w l i i i j t h
Straty przy transportach zamorskich

pociąg wszelkich dokumentów, czynią
obecnie starania celem ustalenia jej toż
samości. Ciało, początkowo zabezpie
czone na miejscu, zostało po zbadaniu
przez komisję śledczą przewiezione do
prosektorium.

W swoim czasie slery gospodarcze Łodzi Jest rzeczą zrozumiałą, że np. przy rozsypaniu
wystąpiły do Unii okrętowych z postulatem,! się skrzyni, stanowiące] opakowanie manufak- Dział ofctalmr Ł . C M . * .
ażeby llnje te przyjmowały odpowiedzialność tury, Istnieje możliwość zaginięcia pewne] Ilości
za opakowanie. Zauważyć bowiem należy, że towarów, ćó naraża eksporterów na duże
na konosomentach Istnieje klauzula, stwierdza straty.
jąca, że linja nie odpowiada za opakowanie. ! Wobec odmowy ze strony IlnlJ okrętowych
Wydziału G er i Dyscvr::ny
Interwencja w sprawie wymiaru Naraża to przemysł włókienniczy, zwłaszcza w sprawie przyjęcia odpowiedzialności za opa
1) Wzywa się poraź drugi, pod rygorem
zryczałtowanego podatku
eksportujący manufakturę na rynki zamorskie, kowanie, sprawa ta Jest obecnie przedmiotem kary, przewidzianej
statutem, kluby „Kip a",
i „Zjednoczone' do zamiany na 'właśSpecjalna delegacja Centrali Detalicz na poważne straty, gdyż nawet firmy wielkie zabiegów Interwencyjnych wszystkich zalntere | „Tajfun"
ciwe zgłoszeń swych zawodników, którzy z branegc i Drobnego Kupiectwa interwenio nie sq w możności zabezpieczyć się całkowicie sowanych czynników gospodarczych, a więc za j ku formularzy, zgłoszeni zostali w ubiegłym ro
wała u dyr. departamentu podatkowego przeciwko ewentualnemu uszkodzeniu opakowa równo przemysłu I handlu włókienniczego Jak ku na zwykłym papierze. Termin zamiany do
dnia 10 maja b. r.
min. skarbu, dr. J. Lubowickiego, w spra nia w czasie długotrwałe] podróży morskie]. też przedsiębiorstw ekspedycyjnych.
2) Wzywa się na posiedzenie W.G. i D. w
wic wymiaru zryczałtowanego podatku
dniu 4 maja b. r. pełnomocnego przedstawiciel*
obrotowego. Delegacja podniosła, lż
„Hapoelu" w sprawie
zwolnienia
zawodnika
Hazenberga Chaima.
wobec zmiany zasad ryczałtowania te
3) Wzywa si<v pod rygorem grzywny, klub
go podatku i wprowadzenia ugód, w wie
W sprawie upadłości firmy „Zgierska Far- nlenia wszelkich przygotowawczych czynności
do nadesłania do w.G. i D prolu wypadkach, zwłaszcza na prowincji, blarnła I Apretura, Sp. Akc." donosiliśmy, iź ztak, by sprzedaż niercuhomości 1 urządzeń przed Zjednoczone
tokułów sędziowskich z zawodów o mistrzostwo
siąbiorstwa
mogła
być
uskuteczniona
niezwlocz
mocy
wyroku
Sadu
z
dnia
27
stycznia
rb.
zo
ujawniła się ze strony urzędów skarbo
drużynowe Łodzi za 1936 rok w klasie A i B:
wych tendencja do podnoszenia wymia stał zawiązany z urzędu związek wierzycieli, nie po zapadnięciu wyroku Sądu drugiej in Zjednoczone — Makabi z dnia 20.111 b. r. i
nleuznania w pierwszym terminie przez stancji.
Zjednoczone — Tajfun z dnia 3.IV b. r. Termin
ru w stosunku do r. ub. W niektórych wobec
wierzycieli proponowanego przez upadłą firmę
Jednocześnie syndyk zobowiązany został do
— do dnia 4 maja b. r.
Wypadkach różnica wynosiła nawet 200 układu na 10 proc, a następnie, wobec niepod- złożenia sprawozdania ze swych czynności nadesłania
4) Wzywa si«v pod rygorem kary przewi
—• 300 proc. Przedkładając odpowiedni trzymywania przez upadłą firmę tych propozy- przed dniem 18 lipca rb.
dzianej statutem, na posiedzenie W.G. i D. w
rnatcrjał, delegacja prosiła dyr. Lubo cyj na rozprawie sądowej.
dniu 4 maja b. r. z dowodami osofiistemi za
Na wyrok powyższy zarówno upadła firma,
wodników „Oratorium'' Słupeckiego Tadeusza i
wickiego o wydanie zarządzeń, regu
Kochanowskiego Edwarda, oraz zo Zjednoczo
jako też i część wierzycieli dążących do za
lujących tę sprawę. D y r . Lubowicki warcia
nych Pakulskiego Stanisława.
układu zgłosiła apelację, domagając się
zapowiedział jej zbadanie.
uchylenia wyroku 1 zwołania nowego zebrania DZIŚ SŁUCHOWISKO DLA ROBOTNIKÓW.
5) Następne posiedzenie W.G. i D. odbedz e
wierzycieli, ponieważ zdaniem Ich zawarcie
W dniu dzisiejszym o godz, 19.35 radiosłu się w poniedziałek, dn. 4 maja b. r. o £odz. 19.30
związku wierzycieli nie leży ani w interesie chacze całej Polski będą mogli wysłuchać spe w lokalu K.S. „Oratorjum '', Wodna 34.
NOTOWANIA BAWEŁNY.
cjalnie przygotowanego dla sfer robotniczych
NOWY JORK. Loco 11.69, maj 11.49, czer | wierzycieli, ani też Skarbu Państwa.
wiec 11.29, lipiec 11.09, sierpień 10.94, wrzesień
Sprawę tę rozstrzygnie w niedługim czasie słuchowiska, osnutego na tle nieśmiertelnych
DOBRA NOWINA DLA PAN.
10.56, październik 10.212, listopad 10.21, grudzień Sąd Apelacyjny, tymczasem jednak syndyk osta dzieł Stefana Żeromskiego „Róży" i „Snu o
Przed niedawnym czasem Pary.? zaalarm o
szpadzie" p. t. „Byłeś sam proletariuszu*'.
10.21, styczeń 10.23, luty 10.25, marzec 10.27.
teczny wystąpił do Sądu o udzielenie mu ze
NOWY ORLEAN. Loco 11.42, maj 11.39, zwolenia na sprzedaż z publicznej llcytacli ca
Dzięki akcji Polskiego Radja robotnicy łódz wał cały świat odkryciem naukowem D-ra Al
lipiec 11.02, październik 10.17, grudzień 10.17, łego majątku ruchomego I nieruchomego masy cy będą mieli możność wysłuchać słuchowiska freda Curie. Wykazał on doświadczalnie zba
styczeń 10.19, marzec 10.25.
upadłości, niezależnie od egzekucji, którą już w świetlicach fabrycznych, gdzie zainstalowane wienne działanie pierwiastków Radu i Toru na
zostaną radioodbiorniki. W audycji wezmą udział skórę ludzką. Doniosłe to odkrycie naukowe
LIVERPOOL. Loco 6.52, kwiecień 6.20, maj prowadzą wierzyciele hipoteczni.
wykorzystano niezwłocznie na Zachodzie dla
6.14, czerwiec 6.04, lipiec 5.96, sierpień 5.83,
Sąd jednak z uwagi na uprawomocnienie się artyści Teatru Miejskiego.
przemysłu kosmetycznego, wprowadzając oba
Wrzesień 5.71, październik 5.62, listopad 5.56,wyroku stwierdzającego zawarcie związku wie
KONCERT
ORKIESTRY
31
P.
S.K.
ciała promieniotwórcze do kremu I pudru pod
grudzień 5.55, styczeń 5.55, luty 5.55, marzec
rzyciell, zobowiązał jedynie syndyka do poczyW
czwartek
czeka
radiosłuchaczy
miła
nie
5.55, kwiecień 5.54, maj 5.54, czerwiec 5.52,
nazwą Tlio-Radia.
spodzianka. Przed mikrofonem Rozgłośni Łódz
lipiec 5.39.
Krem i Puder Tho-Radia, sporządzone ściśle
kiej
grać
będzie
o
godz.
18.35
doskonała
orkie
EGIPSKA. Loco 9.00, maj 8.66, lipiec 8.51,
GIELDA ŁÓDZKA.
stra wojskowa 31 p. Strzelców Kaniowskich pod według przepisów D-ra Alfreda Curie działają
Październik 8.43, listopad 8.30, styozeń 8.22, ma
Na wczorajszem zebraniu giełdowem w Ło. dyr, por. Jana Waltera. W programie mazur na skórę niezwykle ożywczo, przyśpieszają re
rzec 8.17.
dzi
notowano: dolarówka sprzedaż 50,50, kupno z opery „Halka'' Moniuszki , „Wiązanka Legio generację tkanek, nadają prężność tkankom
UPPER. Loco 7.31, maj 6.98, lipiec 6.99,
50,25,
poż. inwestycyjna 1 emisja 70,00—69.00, nowa'' Sikorskiego, „Na rynku" mazur Namy zwiotczałym, podnosząc urodę w sposób nad
Październik 6.63, listopad 6.62, styczeń 6.60, mawyraz szybki. Zapewne ucieszą się nasze Panie
poż.
inwestycyjna
2 emisja 70.00—69,00, poż. słowskiego i „Zbiór Krakowiaków" Rajczaka.
»zec 6.59, maj 6.59.
że te radoczynne środki ukazały się już w Pol
„PUBLICZNOŚĆ
I
MY".
konwersyjna
56.50—56,00,
poż.
stabilizacyjna
BREMA. Loco 13.70, lipiec 12.02, paździer
sce i zechcą korzystać z ich dobroczynnego
W
ramach
audycji
„Teatr
j
Film''
mówić
bę
69,00—68,50,
5
proc.
L
Z.
m.
Łodzi
serja
9
—
nik 11.69, grudzień 11.70, styczeń 11.72.
działania. Uroda jest darem zbyt cennym, by
dzie
w
czwartek,
30-go
kwietnia
p.
Henryk
50,50—50,00
5
proc.
L.
Z.
m.
Łodzi
serja
10-ta
ALEKSANDR JA.
Sakkelarldis: maj 14.96
nie zainteresować się temi rewelacyjnemi kos
Szletyński,
reżyser
Teatru
Miejskiego
o
godzi
lipiec 14.92, listopad 14.93, styczeń 14.75. — 48,00—47,75, Bank Polski 98,50—98,00, Kolej
metykami I
Ashmouni: czerwiec 12.92, sierpień 12.64, paź El. Łódzka 425,00—420,00. Tendencja utrzy nie 8.30 kilka uwag o teatralnej publiczności
łódzkiej i jej stosunku do aktorów.
mana.
dziernik 12.14, grudzień 11.96, luty 11.93.
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„Ta albo żadna"

0 | ł ł ODBR KEINE)
Mówiony i śpiewany PO NIEMIECKU.
Początek w dni powszednie o godz. 4-ej
a w soboty, niedziele i święta o g. 12-ej.
Na pierwszy seans wszystkie miejsca
po 5.4 gr.

•
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INOWROCŁAW ZDRÓJ

AŻEBY

solanki
KURACJE RYCZAŁTOWE : całkowity pobyt
borowina
H
F
9
kwasowęglowe
50
wodolecznictwo
2 tyg.
zł.
clcktroterapja
3 tyg.
cmanatorlum radowe
4 tyg.
pijalnia
Bezpl. prospekty na zadanie.
inhalatorium

C e n t r a l n a

l e c z n i c a

L . ARTRETYZM

z ę b ó w

PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY W ŁODZI

przy ul. Piotrkowskiej

Zarząd Tomaszowskie] Fabryki Su MIESZKANIA 1 1 2 pokojowe oraz du
kna „D. Bornsteln" SpOlka Akcyjna! ży skiep z wszelkiemi wyg:dami- Oaz,
w Tomaszowie - Mazowieckim zawia elektryczność łazienka. Czynsz niski.
durnia pp. Akcjonarjuszów, że Zwy Park miejski pośfód bloków. Wiado
Nieruchomości
czajne Walne Zgromadzenie odbędzie mość: Administracja
się w dniu 28 maja 1936 r. o godz. CZ. U. S., ul. Bednarska Nr. 21, tel.
po południu w lokalu Zarządu w Toma 181-05- Dojazd tramwajami 4 1 11szowie - Mazowieckim przy ulicy Prez
Wojciechowskiego Nr. 8 z następują POKÓJ umeblowany z niekrępującem
wejściem do oddania, godz. 3—5 i P°
cym porządkiem dziennym:
al
1) Wybór przewodniczącego; 2) 7-ej. Lipowa 20, m. 2.

ZWALCZAĆ

Nr. 1 6 4 , t e l . 1 2 7 - 8 3

Przyjmuje: od 9 r- do 8 wlecz, w niedziele I święta od 10—1-ej.
Własne laboratorium zębów sztucznych. Rentgen.
Ceny znacznie zniżone.
Lek.-dent. ZADZ1EWICZ.

przy każdej zmia
nie pory roku artretyk
powinien
stosować kuracię
Urodonalową,
a
jeśli
chodzi o
dnę,
reumatyzm,
piasek
nerkowy, .
rwę k u I s z o w a,
uewralgję i inne
cierpienia.. wy-'{
wołane
nadmia
rem kwasu mo-l
czowego — jesz-*
cze
częściej.

c

URODONAL
t l i A f r i n R Y f r l na r u p t u r y ( p r z e p u k l i n ę ) ,
ii
" i e kręgosłupa i różne

CHATELAIN'A
zapewnia organizmowi lepsza
przemianę materjiCena flakonu zt. 8-25 i 5.25.

skrzywiekalectwa!

Wykonuję specjalne bandaże ortopedyczne, które z naj
większym skutkiem wstrzymują najzastarzalsze ' najnie
bezpieczniejsze, ruptury u mężczyzn, kobiet i dzieci. —
Specjalne bandaże ortop. na ruptury powrotne po operacji
oraz spec. bandaże brzuszne po operacji ślepej kiszk< na
obniżeń e żołądka, wnętrzności, obwisłe brzuchy i t p.
Dla cierpiących na skrzywienie kręgosłupa (garby), gruź
licę kości I paraliże ortopedyczne. — Specjalne gorsety

Kierownika
K

IlilianSlI
UWflyQ!

B

U

Zł. 50.t!!H, POSIADAM
poszukuję intratnego zaprowa
dzonego lńS*tf»*i 0'-a''ża d>ojętna) z współpracą. .M.i/e być
fab!vkacia.
Oferty pod „H. l i " do adm. Re
publiki w Łodzi.

Poszukiwany

Lwowa

Łódź. ZAWADZKA 8 (dawn- Wólczańska 10)
Tel. 221-77.
CENY PRZYSTĘPNE.

Liczne

U

ze sfer towarzyskich, obeznenego z
prowadzeniem brydża POSZUKUJEMY. r- Oferty, sub „C. Z. B."

I aparaty ortoped. różnych systemów. Sztucz
ne nogi i ręce aluminiowe (protezy) dla ampu
towanych- Na płaskie bolesne stopy (platfus)
specjalne wkładki ortopedyczne podług form
gipsowych z najszlachetniejszego metalu
Specjalne pończochy gumowe „Ideał" dla cier
piących na żylaki oraz formatory gum. na grube
nogi z 2 letnia gwarancją.
Specjalny Zakład Ortopedyczny

J. R A P A P O R T

L

pokój

podziękowania!

z używalnością
kuchni i wszelkiemi
wygodami — do drugiego piętra. Ofer
ty składać proszę do Administracji II.
Rep_ubliki_pod J L . L."
30-2

8,

-D' Ubczp. w Ubezp. Spolec.zncj znaczne ulgi!

PODZIĘKOWANIE.
Dla WP- J. Rapaporta, właściciela zakładu ortop. w Łodzi, Z a .
wadzka 8. Za wykonany 1 założony mi spec. ortoped. pas rupturowy
który pod każdym względem spełni! swe zadanie I byt bardzo sku
teczny, składam WPanu gorące publ. podziękowanie i zauważam, że
nigdzie tak celowego bandaża na moją rupturę nabyć nie mogłemBętkowski Stanisław, Łódź, Gołębia 1.

B Y Ł Y DŁUGOLETNI

INSPEKTOR

Z . U. P. U .

na żądanie pp. pracodawców i pracow
ników udziela wy|aśniert w najbardziej
skomplikowanych sprawach um-zpieczenlowjch.WÓLCZANSKA 2 >.L, le'. ?2M7
B. GÓRSKI:
LEKARZ - DENTYSTA

Pr walna

iN
' ERObOGieZNA
Specjalista chorób
chor. s k ó r n e i w e n e r y c z n e
uszu, nosa. gardła I krta„.
przyjm.: 8 r. - 9 w., w niedz. 9—1 pp
Panie przyjmuje kobieta lekarz
Łódź. ul. Piotrkowska

P.0TRKOWSKA 161

164

przyjmuje od 4—8 po pol-

teL 125-26

PORADA 3 ZŁ.

przyjmuje oJ 5 do •< wiecz.

TELEP. 121-23.

BOKTOK

DR. MED-

DOKTÓR

W. TAUBENHAUS H.SZUMACHEF TREPMAN
AKU5ZER-G3NEKOLOG

powróci!
Przyjmuje od 8 - 9 r. i 4--S w.

ZgsersKa 11,

CHOROBy SKÓRNE I WENERYCZNI

Piotrkowska 5 6
tel. 148-62.
Od 9—1, od 5 - 9 pp..
w niedziele i święta od 10—1-

ll^o*

DOKTÓR

specjalista chorób wenerycznych,
skórnych, moczoplclowych.

Zawadzka 6 Ł t f g u ,
8-12. 2—4. 6 - 9 wiecz.
W niedziele I święta od 8—1 DP.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawoz
dania, bilansu oraz rachunku zysków
i strat za rok ubiegły 1935; 3) po
Posady
wzięcie uchwały o podziale zysków
względnie pokryciu sliat; 4) kwito
wanto władz spółki z wykonania przez
nie obowiązków; 5) ustalenie wyna MŁODZIENIEC, (izr.) ukończył buchał
korespondencję, obeznany i
grodzenia dla Zarządu i Rady Nad terję,
zorczej; 6) Wybór Zarządu oraz Ra wszelką pracą biurową, poszukuje po
,4
dy Nadzorczej:
7) kwestia zu sady. Oferty „A. B."
żytkowania nieruchomości, należących
DROBNE ogłoszenia w „Republice'
do Spółki; 8) wolne wnioski.
są najlepszym i najtańszym środkiem
zetknięcia
zainteresowanych
stron.
LEKARZ - DENTYSTA
Kto chce; 1) znaleźć lokatora lub sub
lokatora, 2) znaleźć mieszkanie lub
pojedynczy pokój. 3) sprzedać nieru
chomość lub rzecz, 4) kup:ć cośkol
wiek okazyjn e, 5) dostać posadę. 6).
wyszukać pracownika — niechaj po
Przyjmuje od 9—3-ej
da drobne ogłoszenie do „Republiki"

Gdańska 3 7 ,

Lo

tel. 232-55

od 4—7-ej w Lecznicy

Piotrkowska 2 9 4

te),«2-c?

Kupno i sprzedaż

•

c

Ausl

Rozmaite

LETNISKO do wynajęcia w lesie Lućmierskim za Zgierzem z wszelkiemi
wygodami, miejscowość urocza i su
BIURKO żaluzjowe patentowe, szafa cha, dojazd tramwajem Ozorkowskim
do książek, zegar stojący, stół, stolik do przystanku Lućmierz, 5 minut dro
Wiadomość
Łódź, tel. 201-94
radjowy, sprzedam. Sienkiewicza 52, gi.
lub 125-66.
3
ra. 21.

(Pat) I
częściowej
kich na g
nadal

TANIO sprzedam kasę metalową au FOSZUKUJE do wynajęcia samochód
tomat National. Piotrkowska 124. Zaosobowy kryty duży do wyjazdu na
prowincję z towarem. Zgłaszać się na
kład Fryzjerski.
tychmlfist, Hotel Savoy, pok. 601, —
DOM z ogrodem do sprzedania. Pa
tel. 203-38.
bianice, ul. Widzewska 12, przy Dą
browic 5 minut od przystanki tram- PRZYBŁAKAŁ się pies doberman Ode
wajowego. Wiadomość na miejscu uwać^za ^zwrotem kosztów. Bednarska Nr. 22.
Olejniczaka.
__

Jakkolwiek
przekonanii
wać natyc
na Austrję,
mation", r
gromadzą
ne siły wo;
śla związel
sclilussu a
się, że Anjj
szerzenia
musi sobie
wisko Niei
to wyrazić
dowoliłby
na kwestjo
stosować d
rałyby się
linem celen
czenie zbn
stwle
ANGLJA M
DISENTER

TROCINY wagonowe tanio sprzcd-llę
Zgłoszenia do Administracji pod ,.Tanie trociny".
6

Zagubione dokumenty

DO SPRZEDANIA maszyna „Reming-j
ton" prawie nowa. Oferty proszę do
Republik , sub „12".
—iZAGINĘLO świadectwo szkolne na
PIANINO Schródera używane, ale W[\mią Marla Sitarka. Odda 1 za wynadoskonałym stanie do sprzedania l'el-| fodzeniem. Piotrkowska_4I. m. 49:
1U2.-8I).
i
30,'^ZGUBIŁEM ,weksel z wystawienia, W
YY.Ą my Ogniwo,
sprzedaż artykułów ra
diowych i elektrycznych. M. Gniat
kowski, Wilno. Św.-.lańska 9, na złLo
85, płatny 30. 4. 36. Weksel unieważ
niam J . Sz. Jamniak, Łódź, Nawrot S.
GLAJMAN Moryc, Bałuty, Krótka 13
POKÓJ od gospodarza w czystym do zgubił kwit lombardowy Nr. 259175,
mu tanio do wynajęcia. Pośrednik wyd. przez Warszawskie " T-wo Po
mieszkań
Piotrkowska 66. telefon życzkowe.
138-85. Polecani również i inne miesz
kania.
"
._
DUŻY łrontowy pokój z kuchenką ga
Nauka I wychowanie
zową'do wynajęcia. Narutowicza 31/8
2—4 p. Y., telef. 249-93.
POKÓJ skromny dla pana odnaimę. —
Żeromskiego 85. m. 9.
ANGIELSKI, francuski gruntownie uDO WYNAJĘCIA od zaraz 1 szopa nin Izielam. Konwersacja, handlowa korę*
rowana, 2 pokoiki na kantor, 1 szopa! nidencju- Zgłoszenia telef. 262-70
drewniana. Hertz, Piotrkowska 166. godz. 2—3 codziennie.
1"
1

K

POWJ*

1

Presji

i gen. I

O G Ł O S Z E N I E .

(Pat) Pa
dniu dzisiej
Kościałkow

Ł A S U N O W S K i

A

/

I T X T .

Wacław Głazek

<rodek ochronny I

Min.
di

linii

po zakor

Czystość

.

Zapowie
- ministra
Białogroi
C,n'e do sku
łermin jej 2
"''i majowe
f ,iera się o
k słychać
ą podróż
i '" tej sesii.
P nfm. I
wprost 2
p

przyjmuje cyklinowaniei drutowanie, fro
terowanie oraz sprzątante biur, pekoi
Czyszczenie szyb.
Ceny konkurencyjne.
PIOTRKOWSKA
44. telefon 167-45.

Gdańska 37

( — )

(Pat) Pa
dniu dzisiej
skowych gi

| , O L L A " G U M . . ' ? ! ho najpewnieszy

A. Kopciowshi
tel. 232-55
przyjmuje od 7—8-eJ wleci-

Rok x i i i .

F. Kopciowska

. Zarząd Miejski w Łodzi w myśl art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzpli
i zabudowaniu, osiedli
Specjalsta
CHORÓB
WENERYCZ tej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanem
NYCH. SEKSUALNYCH I SKÓRNYCH (Dz. Ust. R. P. Nr. 23, poz. 202) podaje do publicznej wiadomości, iż sporzą
(Gabinet Roentgeno-1 światłolccznlczyl dzając na podstawie art. 21 cytowanego wyżej
rozporządzenia
szczegółowy
P i o t r k o w s k a 7 0 Tel. 181.83 plan zabudowania dla:
',
. .
.
Przyjmuje; od 8J0 do 10.30 rano, od
1 -ej do 2.10 pp. j od 6. do 8.30 wiecz- 1) bloku, zawartego pomiędzy ul. Przejazd, Kilińskiego, Nawrot i Siekiewi•W niedz i święta od 10 r. do 1 pp. cza oraz
•D
i
2) części miasta, zawartej pomiędzy ul. 11-go Listopada, Pomorską, północnoDOCENT DR. MED.
wschodnią granicą miasta, ul. Juljanowską, Zgierską i północno-zachodnią
granicą miasta —
zamierza dokonać w odniesieniu do tych obszarów zmian w ogólnym planie
Choroby uszu, nosa I gardła
zabudowania m. Łodzi, zatwierdzonym przez Min. Spraw Wewnętrznych w
Choroby mowy 1 głosu.
Łódź, Bsndurskiego 12-3. dniu 28 marca 1935 roku za Nr. BO-34-1-61.
W związku z pewyższem interesowani mogą zaznajamiać się z projek
Przyimuje od g. 4—6 pp- .tel.222-80
tem omawianego planu w Oddziale Regulacji Miasta, Plac Wolności 14, pokój
47, w okresie od dnia 15 maja 1936 roku do dnia 15 czerwca 1936 roku w go
DR. MED.
dzinach od 13-ej do 15-ej z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, w okresie
1
zaś od dnia 15 czerwca 1936 roku do dnia 1 lipca 1936 roku mogą zgłaszać
wnioski do Zarządu Miejskiego w sprawie tego planu.
Łódź, dnia 30 kwietnia 1936 roku
Tymczasowy Prezydent ni. Łodz!
W.
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w Łodzi 'zl. 4.—. za odnoszenie do domu
j 4!i IR. miesięcznie; z przesyłka pocztową
i w Polsce 7.1
„Republika" 1 . „Exj press" w Łodzi z odnoszeniem do domu
zt- 7.— miesięcznie.
I*

OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm X 280 mm. Stronica tekstowa dzieli się na
4 szpalty po- 70 mm. Strona ogłoszeń zwykłych dzieli sie na 10 szpalt po 28 mm.
CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 12 ix. za wiersz nim- W tekście — 50 gr. za wiersz mm. Na
stionie 1 — zl. 2 za wiersz mm. Nektologi — 40 gr. za wiersz min. Zaięczynowe 1 zaślubincwe w tekście zł. 10. Adwokackie ryczałtem zl. 25. ~. Drobne za słow-o 15 gr- najmniej
zl. 1.50; poszukiwanie pracy za słowo 10 gr., najmniej zł 1.20. Opisowe w tekście redakcyj
nym zl. 2 za milimetr- Ogłoszeni? zagraniczne 100 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne 1 tabe
laryczne 2f proc. drożei. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. —

i .

wydawcę: Wydawn. „Republika". Sp. c ogr. odp. Wacław Soiólskl. — Redaktor odp. Wacław SmólskL

Słuszne reklamacje będą uwzględniane,
o ile wniesione będą najptźt\iej w ciągu 1
tygodnia od ukazania sie pierwszego j
ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu
się drugiego z rzędu ogłoszenia tej sa- |
mej treści co pierwsze- — Omyłki, które J
zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszę- j
nia nie upoważniają do żądania zwrotu j
Z3platy lub powtórzenia ogłoszenia. J

Druk .Republiki" w Łodzi. Piotrkowska 49 i 64.
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