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RĘKOPISÓW NIEZAMÓWIONYCH NIE ZWRACA SIĘ 

SpadeK marki polskiej powstrzymany. 
Crozi on nam jednak w razie nowego przesilenia gabinetowego. 

Teł. wł . — WARSZAWA, 19 kwietnia. — Wielki skok 
fcalut, dokonany po wczorajszej giełdzie oficjalnej, wywoła ł 
w świecie handlowym I przemysłowym kolosalne wrażenie. 
Korespondent „Republiki" zwrócił się w te j sprawie do ca
łego szeregu wielkich banków, gdzie oświadczono mu: 

„Spadek obecny marki polskiej nie jest zjawiskiem 
stałym, lecz posiada wszelkie cechy przypadkowości, za

leżnej, zresztą, tym razem nie od nas, lecz od zagranicy. 
Poprawa fjr>st spodziewana w najbliższych dtiiach". 

W sferach politycznych utrzymują, że do pewnego 
stopnia, poza przyczynami giełdowymi, spadek waluty pol
skiej posiada związek z zapowiedzianym kryzysem rządo
wym, i zachwianiem min. Grabskiego. Gdyby przełom nastą
pił, stalibyśbmy się świadkami nowego kryzysu walety. ML 

NIEMIECKIE ŚRODKI ZAPOBIEGAW
CZE. 

PAT. — BERLIN, 19 kwietnia.—Wolff, 
wobec nagiej zwyżki kursu dewiz, posta
nowił gabinet Rzeszy w porozumieniu z 
dyrektorem Banku Rzeszy prowadzić da

lej energiczną akcję na rzecz marki nie
mieckiej. W tym celu mają być wydane 
bezzwłocznie następujące zarządzenia: 

Daleko idące ograniczenia przywozu; 
Zaprowadzenie obowiązkowego meldowa 
nia posiadanych dewiz według stanu z dnia 

w którym będzie wydane odnośne rozpo
rządzenie. 

OPINJA ANGIELSKA. 
PAT. — WIEDEŃ. W kwietnia ~ „N. 

Freie Presse" donosi z Londynu: Tutej-
|sze dzienniki omawiają spadek marki w 

Bsrlinle i na giełdach zagranicznych' ,Dal 
ly News" l „Dali yMai l" wyrażają opinję. 
że spadek ten jest dziełem przemysłow
ców niemieckich, którzy starają się spo
wodować inflancje. by przez to 
wywóz towarów z Niemiec. 

\ 

ułatwić 

Powszechna służba wojskowa w Polsce 
Obrady sejmowej komisj i wojskowej . -- Stosunek P. P. S. do armji a aiej, - Dyskusja 

o żydach w armji . 
PAT. — WARSZAWA, 19 kwietnia.— 

Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej Ko
misji wojskowej toczyła się w dalszym cią 
Su dyskusja nad projektem ustawy o po
wszechnym obowiązku wojskowym. 

Zabrał głos pos. Cwiatkowski (Wyzwo 
lenie), który jest za 1 i pół roczną służbą 
wojskową jeżeli społeczeństwo będzie mia 
'o odpowiednią organizację. 

Pos. Feldman twierdzi, że służba Woj
skowa jest dobrodziejstwem i dla żydów, 
którzy powinni ją odbywać. 

Pos. Pieniążek (P. S. L.) mówił o wply 
wie moralnym, jaki podczas wojny żydzi 
wywierali w armjach. 

Pos. Czetwertyóski (Chrz. Dem.) kr^ -
tykuje projekt obrony państwa, który, we 
dług mówcy, nie jest należycie przemyśla 
ny. 

Pos. Wędziagolski (P. S. L.) wypowia 
da się za przekazaniem do rozpatrzenia 
Sejmowi przepisów, kwaliiikujących ogól
ność do służby wojskowej. 

Pos. Trepka (Z. L. N.) omawia zaga
dnienie przystosowania przemysłu do po
trzeb obrony państwa. Jest on za użyciem 
przemysłu, któremu można dać wyraz 
przy udzielaniu kredytów przemysłowcom 
i przedsiębiorcom. 

Następnie pos. Lieberman (P. P. S.) 

precyzuje stanowisko P.P,S„ które z konie 
czności dziejowej i politycznej musi się o-
świadczyć za powszechną służbą wojsko
wą i za armją stałą Jest on zdania, że je
dnoroczna służba wojskowa mogłaby być 
wystarczająca dla wyszkolenia i utrzyma
nia kontyngentu. Zwalnianie od poboru 
jakiejkolwiek mniejszości narodowej w 
Polsce sprzeciwiałoby się konstytucji. 

Pos. Reich (Koło żyd.) w dłuższych wy 
wodach przekonywał komisję, że żydzi za 
wsze byli przychylni dla państwa polskie 
go. 

Pos. Załuska (Zw- L, N. ) krytykuje na 
c/elne władze wojskowe, twierdząc, że w 

"i. 
kieru.'\u przygotowania ustawy o powsze 
chnej służbie wojskowej nie wiele uczynio 
no. Mówca żąda danych cyfrowych, do
tyczących organizacji wojskowej we Fran 
cji i Belgji,' wreszcie poddaje krytyce sta
nowisko żydów podczas wojny, 

Pos. Anusz wypowiada się za dwule
tnią służbą wojskową i twierdzi, że pań
stwo polskie odnosi się z niedowierzaniem 
do tych mniejszości narodowych, zwłasz
cza do żydów, które do idei powstania 
państwa polskiego odnosiły się nie zawsze 
przychylnie. 

SPRAWY POLITYKI POLSKIEJ, 
O UCHODŹCÓW, WYSIEDLANYCH Z 

.POLSKI. 
Donoszą z Genewy: Dziś, d. 20 b. m. 

odbędzie się w Genewie posiedzenie ko
mitetu dla spraw rosyjskich uchodźców 
u nadkomisarza Ligi Narodów. 

Posiedzenie będzie miało za zadanie 
tbadać położenie uchodźców, którzy zo
stali wysiedleni z Polski. 

Na zapytanie Ligi Narodów u rządu 
polskiego, czy nie byłby skłonny na krótki 
przeciąg czasu wstrzymać wysyłanie u-
chodźców, dotychczas odpowiedzi nic o-
trzymano. 

ROCZNICA OSWOBODZENIA WIL»A. 
Tel. wL — WILNO, 19 kwietnia. — 

Przybyli dziś do Wilna: marszałek : iPiłsud 
s k i i minstrowie Darowski i MarynoWskł 
n a uroczystość rocznicy oswobodzenia mia 
8 ta. Goście obecni byl i na defiladzie woj
skowej, nabożeństwie, poczem spożyli 
śniadanie w domu oficera i zwiedzili uni
wersytet. T. 

I 
WYROK W SPRAWIE SIKORSKIEGO 

A. W. — WARSZAWA, 19 kwietnia 
Dzisiaj zapa.il w-rok w sprawie b. komen 
danta policji warszawskiej Sikarskiego, 
który miał powieYzone swojej pieczy do 
wództwo nąd policją w czasie zaprzysię 
żenią ś. p. prezydenta Narutowicza. Sąd 
°kręgowv zwolnił Sikorskiego z zarzutu 
umyślnego niedbalstwa i skazał go na 3 
miesiące aresztu za niedbalstwo służbowe 
0 r az na zwrot kosztów sądowvch w rur e 
120 tyiięc - marek polskich. Skazany za-
{ °*y ł apelacje.. 

MARSZAŁEK FOCH W POLSCE. 
_ P A T . — W ^ s ' \ * v * 19 w£»*"ła— 
Odnośnie do w " . ; - - m o * c " 

Oszczędności w złotych polskich. 
cha w poszczególnych miastach w kraju, 
dowiadujemy się z miarodajnego źródła, 
że program pobytu marszałka Focha nie 
jest jeszcze definitywnie ustalony, i że 
wszeikie tego rodzaju wiadomości są 
przedwczesne. 

PRASA U MARSZ. RATAJA, 
Warszawski korespondent „Republi-
telefonuje: 

Wczoraj u marszałka sejmu p.' Rataja 
odbyło się przyjęcie dla dziennikarzy. 
Miało ono charakter wyłącznie towarzy
ski, i 

SKAZANIE SZPIEGÓW. 
A. W. — LWÓW, 19 kwietnia. — W 

rozprawie sądowej przeciwko trzem szpie 
gom bolszewickim zapadł w czwartek wie 
czór wyrok, skazujący Moryca Jsudenber 
ga na 2 lata więzienia, Nuchima Aptera i 
Bronisława Laua na półtora roku ciężkie 
go więzienia. 

Komunikat 
PAT. — WARSZAWA, 19 kwietn ia. -

Od 1-go maja P. K. O. wprowada definity
wnie oszczędności w złotych polskich. W 
celu uchronienia oszczędności obywateli 
od deprecjacji P K. O. w porozumieniu z 
min. skarbu od 1-go maja r. b. wprowadza 
notowanie wkładów oszczędnościowych 
w złotych polskich. Wpłaty i wypłaty ; i -
skuteczniane będą w markach, według kur 
su złotego polskiego, oznaczanego perjody 
cznie przez min. skarbu dla 6-procento-
Wych bonów złotych. Na wkłady oszczęd 
npściowe złotych polskich wydane zosta
ną oddzielne książeczki wkładowe. Naj
mniejsza suma, jaką będzie można złożyć, 
została określona na jeden złoty polski 
(obecnie 7500 mk.). Wkłady będą oprocen 
^owane w wysokości 4.5 proc. w stosunku 
rocznym. Przyjmować wkłady na książe-

oficjalny. 
czki złotowe będą kasy P. K. O. i oddziale 
w Poznaniu i Katowicach. LIrzędy poczto 
wo-telegraficzne rozpoczną ;\przyjmowame 
wkładów zlotowych po ustaleniu odnoś
nych instrukcji dla urzędów pocztowych. 
Wkłady w urzędach przyjmowane będą 
jedynie w równowartości w pełnych zło
tych polskich. Wypłaty z książeczek będą 
uskuteczniane po nadesłaniu do P. K. O. w 
Warszawie wypowiedzenia. Ze względu 
na trudności techniczne, urzędy pocztowe 
nie będą narazić uskuteczniały wypłat dc 
raźnych. Posiadający dotychczas książki 
wkładowe opierające na marki będą mogli 
na żądanie po nadesłaniu książeczek mar 
kowych wymienić je na książeczki zloto
we, przyczem kapitał widniejący na ich 
koncie ulegnie przerachowaniu na złote 
według kursu dnia. 

Labour Party o zagłębiu Ruhr. 
Wedle informacji francuskich, delegacja robotników agielskich zachwy 

eona* jest stosunkami w okupacji francusko-belgijskiej. 
PAT. — PARYŻ, 19 kwietnia. — „Le 

Journal" omawia raport delegacji angiel
skiej partji pracy, która to delegacja prze
prowadziła ankietę w zagłębiu Ruhr. Ra
port stwierdza, że skargi niemieckie są 
nieusprawiedliwione i że mimo znacznego 
obniżenia się produkcji, wielki prze
mysł podjął realizację ważnych prac 
meljoracyjnych, wymagających długiego o 
kresu czasu. Raport daje oświadczenie je
dnego z dyrektorów fabryki Kruppa, któ
ry zaznaczył, że posiada dostateczne zapa 

- surowców, które wystarczą do sierpnia. 
ia terenie zagłębia znaiduie się pod do

statkiem artykułów żywności, których ce 
na spada. Sprawozdanie stwierdza, że 
wśród robotników niemieckich naogół pa 
nuje nastrój umiarkowany. Robotnicy nie 
godzą się na stałe odłączenie zagłębia 
Ruhry od Rzeszy, są jednakże zdania, 
Niemcy powinni wykonać zobowiązaniu 
reparacyjne i godzą się nawet poświęcić 
na ten cel 10 proc. swych zarobków. Ra
port wyraża się z uznaniem o zachowaniu 
się wojsk francuskich, zwłaszcza tych, któ 
re przechodzą z okolic zniszczonych Fran 
cji. Żołnierze czynią,wszystko, co tylko 
jest w ich mocy dla uniknięcia konfliktu z 

udnością, mimo prowokacji agitatorów na 
cjonalistycznych. Raport kończy się stwier 
dzeniem, że w obecnej walce żołnierz fran 
cuski jest tym, który dźwiga największe 
ciężary. 

o 

ECHA ZAJŚĆ ANTYNIEMIECKICH W 
KŁAJPEDZIE. 

PAT. — KŁAJPEDA 19 kwietnia — 
Smetona wyraził wobec konsula iriemlec 
kiego w Kłajpedzie ubolewanie z powo
du zburzenia pomników niemieckich w 
Kłajpedzie. Smetona zapewnił konsula, że 
zarząd litewski wdroży w tej sprawie e-
nergiczne dochodzenia. Obalone pomniki 
niemieckie nie będą jednak ustawione na 
swych miejscach, póki ludność sie nie 
uspokoi. 

http://zapa.il


Str. 2. „R E P U B U I K A " 

Kamienie pod nogi nowej więKszości. 
„Wyzwolenie" nie przystąpi do „centroprawu". Opozycja w N. P. R. Pos. Dąbski 

działa. - Ziemianie brużdżą. -V Heroiczny krok generała Sikorsiego. 
Tc!, wł. — WARSZAWA, 19 kwietnia 

W dniu dzisiejszym pewien odłam prasy 
rozpuścił pogłoskę, jakoby Chjcna, Piast 
i N. P. R. t. j . stronnictwa, które mają 
wejść w skład nowej większości, nawiążą 
ły kontakt z „Wyzwoleniem" i prezes te
go klubu, poseł Thugutt, miał zostać mini 
strem spraw wewnętrznych w gabinecie 
prawicowo-centrowo-lewicowym. 

Pogłoska ta, jak się okazuje, jest od po 
czątku do końca zmyślona. Poseł Thugutt 

zainterpelowany przez dziennikarzy co do 
przystąpienia „Wyzwolenia" do nowej wię 
kszości rządowej, kategorycznie pogło
skom tym zaprzeczył. 

Dowiadujemy się również, i i stanowi
sko prezesa klubu N.P.R., posła Wacho
wiaka, który, jak wiadomo, jest zwolenni 
kiem przystąpienia N.PJL do nowej więk
szości, nie znajduje poparcia wśród więk
szości całego klubu i ma on tam do zwal
czania poważną opozycję. 

Tak samo poseł Dąbski, przywódca o-
pozycji w „Piaście", wszystkiemi siłami 
stara się odwlec zawarcie paktu piasto 
chjeńskiego. 

Dziś wieczorem odbyła się również na 
rada grupy ziemiańskiej sejmu i senatu w 
sprawie przystąpienia do większości pra
wicowej. Znaczny odłam ziemian kryty
cznie zapatruje się na uchwały krakow
skie i posiada on poważne zastrzeżenia co 
do sojuszu Piasta z Chjeną. 

Krążą poggłoski, że premjer Sikorski 
ma podobno na jednym z najbliższych po
siedzeń sejmu postawić sprawę votum za
ufania dla rządu. W związku z tym poste 
nowieniem premjer konferował dziś z nie 
któremi członkami klubów lewicowych, 
popierających obecny rząd. 

M 

Obrady nad, wnioskiem o „numerus clausus" 
Opinje wyższych szkół polskich. -- Na 2 5 wydziałów uniwersyteckich jedynie 7 wypowie 
działo się przeciwko numerus clausus. -- Rolnictwo przeciw pogwałceniupraw konstytucyj 

nych. -- Pogróżki endecji . 
Donoszą z Warszawy: 
Komisja oświatowa sejmu pod przewo 

dnictwem posła Soltyka podjęła wczoraj 
dalsze obrady nad sprawą zmiany arb. 85 
i S6 ustawy o szkołach akademickich (nu
merus clausus). 

Obecny na posiedzeniu przedstawi
ciel ministerstwa oświaty p. Czyżewski 
c ' wiadczył, że wszystkie wydziały uni-
Wftrsvtotów zgodnie z uchwałą komisji 
udzieliły opinii swej w tej sprawię^ Ma
teriały te nadesłane do m^.SterstWąMś-
wiatv p. minister przesłał dnia 13-gćł Hm. 
p. marszałkowi sejmu. 

Okazało się jednak, że n. mattzalek 
dnia pisma tego nie otrzymał- • " 

Wywiązała się obszerna dyskusja, w 
której przedsawiciele lewicy i mniejszo
ści narodowych starali się odwlec ostate
czne rozpatrzenie sprawy numerus cla
usus. ' 

Poseł Czapiński (PPS.) zażądał odro
czenia rozprawy aż do przedstawienia ko 
misji opinji wydziałów uniwersyteckich. 

Pos. ks. Lutosławski (Zw. L. N.) w od
powiedzi oświadczył, że poprzednia uch
wała komisji brzmiała, iż na opinję wy

działów komisja Czekać będzie tylko do 
dnia 20 marca, a potem poweźmie decy
zję. Żutego względu dalsze odkładanie 
sprawy jest niemożliwe i sprawa powin
na być rozpatrzona. % 

W glosowaniu wniosek pos. Czapiń
skiego upadł 12 glosami pzeciw 12. 

Po odrzuceniu wniosku posła Czapiń
skiego pos. Thon (kolo żydowskie) zażą
dał odroczenia rozprawy aż do otrzyma
nia od uniwersytetów" statystyki, doty
czącej odmownego załatwienia przez uni
wersytety podań oprzyjęcie z podaniem 
narodowości, religji i motywów. 

Wniosek posła Thona odrzucony zo-
staal 14 glosami przeciw 12. 

Z kolei pos- Smulikowski (PPS.) posta 
wił wniosek, ażeby odroczyć posiedzenie 
aż do czasu otrzymania materjałów-

Przewodniczący pos Sołtyk zarzą
dził przerwę celem stwierdzenia, czy p. 
marszałek sejmu otrzymał przesłane 
przez mmfsterstwo oświaty opinję rad 
wydziałowych i aby zaprosić p. ministra 
oświaty, ponieważ przedstawiciel minis
terstwa p. Czyżewski oświadczył, że nie 
jest upoważniony do wydania ostatecz

nej, opinji ministerstwa w sprawie nu
merus clausus. 

Po przerwie stwierdzono, że p. mar
szałek dotychczas opinji rad wydziało
wych nic otrzymał. 

P.-minister oświaty, który przybył na 
komisję, oświadczył, że jedynie jeden 
uniwersytet warszawski i jeden wydział 
Uniwersytetu krakowskiego (filozoficzny) 
'Wypowiedziały się przeciwko numerus 
•-.lausus. Wynika z tego, że na 25 wydzia-
s^ch uniwersyteckich jedynie 7 wypowie
działo się przeciwko numerus clausus. P. 
min. może swoją opinję przedstawić do 
piero w sobotę, po dokładnem zastano
wieniu się nad całą sprawą. 

Pos. Czapiński PPS. postanowił wnio
sek, ażeby wybrano podkomisję w celu 
zbadania opinji wydziałów i następnie zre 
ferowania tego materjału w komisji. 
Wniosek pos. Czajpińskiego został uch
walony z tą poprawką, że podkomisja ma 
zakończyć swoje prace do soboty i w 
tym dniu przedłoży sprawozdanie komi
sji oświatowej. 

Do podkomisji weszli: referent pos. 
Kononczyński, Z w. LN-, ks. Lutosławski 
Zw- LN., Mendrys Ch-D-, Dubiel PSL, 

C.capińsW PPS., Langer 
Thon koło żydowskie. 

(Wyzwolenie) 

Te l wł. - WARSZAWA, 19 kwietnia} 
— „Gazeta Warszawska" donosi: „Prze-F 
ciwko wnioskowi dra Kiernika opowiej 
działa się bardzo kategorycznie. Wyższah 
szkoła gospodarstwa wiejskiego w War t 
szawie, uważa ona, że'wniosek ten wpro
wadziło do szkól akademickich moment 
la on konkretnej proporcji mniejszości, 
la on konkretnej porporcji mniejszości, 
wpłynie zatem ujemnie na bieg studjóW 
wyższych". 

Jest rzeczą bardzo ciekawą, iż właś
nie powyższa uczelnia opowiedziała się 
przeciw numerus clausus, gdyż nieszlusi 
nie była ona dotychczas uważana za sie
dlisko reakcji, jako uczelnia, szczególnie 
popiema przez sfery ziemiańskie. Prasa 
endecka z powodu uchwały tej nic może 
ukryć oburzenia swego i wygraża, że terf 
krok uczelni znparhieta jej. M. 

O aktywną politykę Niemiec. 
Echa dyskusji parlamentarnej. — Głosy prasy. 

PAT. — WIEDEŃ, 19 kwietnia. — „ N I i drzewo, lecz o postęp i pokój. Takie oś-
Freic Presse" donosi z Berlina: Trzydnio- wiadczcnle jest niedopuszczalne, zwłasz-
wa dyskusja w Reichstagu nad polityką 
zagraniczną zakończyła się wczoraj bez 
podjęcia formalnych uchwał. Rząd zawia
domił stronnictwa, że uchwalenie votum 
zaufania nie uważa za niezbędne. Jedy-
nem wynikiem obrad, jak pisze „Vossiscbe 
Zcitung" było to, że wszystkie stronnic
twa domagały się czynnej polityki rządu 
w kwcslji odszkodowań. Niemieckie dzień 
niki socjalistyczne wskazują na rozbież
ność poglądów Rosenberga i Stresemąna. 
Jednakże socjaliści nie planują obalenia ga 
binctu. „Vorwaerts". zauważa, że socjAli-
ni demokraci nie chcą wywołać kryzysu, 
uważając go w chwili obecnej za niebezpie 
czny. Należy przyjąć za rzecz pewną, żc 
ze strony partji rządowych i socjaUdcruo-
kracjl będzie wywierany nacisk na rząd, 
aby skłonić go do prowadzenia aktyw
niejszej polityki. Gdyby jednakże rząd ni'; 
zgodził się na to, wówczas byt jego byłby 
zakwestionowany. Pomimo, że wszystkie 
wielkie stronnictwa pragną uniknąć przesi 
lenia. °» 

W PARLAMENCIE NIEMIECKIM-
PAT. — BERLIN,. 19 kwietni* - W 

parlamencie niemieckim ukończono wczo 
rai wieczorem rozprawy nad sytuacją 
polityczną Niemiec i przyjęto etat min. 
snr.. zagranicznych. 

OSTRA KRYTYKA FRANCUSKA. 
PAT. — WIEDEŃ. 19 kwietnia - „N-

Frela Fresse" donosi z Paryża: Hervy w 
ŁiJykule widocznie Inspirowanym ataku-
U ostro min- Rosenberga. Herv'e stwier
dza, żc min. Rosenberg mojśe obudzić na-
noy/o rozgoryczeni*' Francji, które, ta* 
zaczynało zanikać. Niesłychanie bezczel
ne jest twierdzenie Rosenberga. że Niem
cy w zagłębiu Ruhry walczą nie o węgiel 

cza z ust człowieka stojącego blisko tych 
jednostek, które prowadziły Niemcy do 
wojny i które nadały wojnie charakter 
dzikości. Herve kończy artykuł swój 
wnioskiem, że po przeczytaniu mowy Ro 
seuberga nawet najbardziej pokojowo 
usposiobiony człowiek musi odnieść wra
żenie, iż był już najwyższy czas. aby 
Francja obsadziła zagłębie Ruhry. „N. 
Freic Prpsse" komentuje artykuł Hervego 
w tym sensie, że oficjalne koła francuskie 
uważają porozumienie z Niemcami za nie 
możliwe, dopóki Rosenberg kieruje min. 
spr. zagranicznych. 

NIE ROZSZFRZA OKUPACJI. 

A. W. —''WIEDEŃ, 19 kwietnia. — 
Według ostatnich wjadomości z Paryża, 
Francja i Bclgja ooslanowiły nie rozsze
rzać okupacji, natomiast zarządzą prz s-
grupowanie wojsk okupacyjnych. Niektó
re oddziały przesunięte zostaną z lewego 
brzegu Renu na praw*'. Na lewym brzegu 
'pozosjaną przeważnie wojska ostatniego 
rocznika. • 

ODSZKODOWANIA I DŁUGI. 
PAT. - LONDYN, 19 kwietnia - Od

powiadając na interpelację w izbie gmin, 
kanclerz skarbu Baklwin oświadczył, żc 
przed załatwieniem sprawy odszkodo
wań nicmialoby celu zwołania konferen 
cji miedzysojuszniczej w sprawie wyrów 
nania długów sojuszniczych. 

PAT. - LONDYN, 19 kwietnia - Prą 
sa angielska omawia rzeczowo mowę 
Strcsemaua, wygłoszoną w Reichstagu, 
w której poseł ten, żądał przyjęcia za pod 
stawę do. rokowań tak zw- planu Bergma 
na. . 

O — — ' 

Zjazd sowietów. 
A.W. — MOSKWA, 19 kwietnia. — 

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od wystą 
pienia delegacji"t>ezpartyjnycb> robotników 
i włościan. Przemówienia te zostały przy
jęte z uznaniem przez zjazd, a takżr przez 
prasę. • , ' 

Na wniosek Jcwdokimowa na człon
ków honorowych zjazdu jednomyślnie wy
brani zostali^ Klara Zclkind, Hcllcin, Ca-
chin, Monmonssaut i Seratti. Następnie 
przystąpiono do dyskusji nad referatem po 
litycznym Zinpwjewa. 

Szereg mówców wyraziło obawy, że 
tarcia wewnątrz partji mogą w swych skut 
kachifatalnie odbić się na sprężystości wła 
dzy. 

Dłuższe przemówienie wygłosił Krasin, 
który został zaatakowany przez Zinowje 
wa w jego mowie z poprzedniego dnia. 
Krassin odpierał zarzuty ignorowania par 
tj l w sprawach życia gospodarczego, prze 
ciwnie podkreślał konieczność w obecnej 
sytuacji patronatu partyjnego. Krassin c-
nergicznie broni NEP-u i odpierał zarzuty 
nicblzpieczeńslwa lego rodzaju polityki. 

A. W. — MOSKWA, 19 kwietnia. -
W drugim dniu zjazdu przemawiał m. ifl-
Radek, który, jak i Zinowjcw, zarzucał 
Krassinowi ugodowość mienszewicką. Ka 
mieniew natomiast przemawiał w duchu 
pojednawczym, twierdząc, że partja była 
by martwą, gdyby w jej łonie nie uzewnę
trzniały się różnice zdań. Zdania te jednak 
powinny być wypowiadane otwarcie, jak 
to czyni Krassin, a #tedy są dokumenta
mi bardzo ważnymi. Zdaniem Kamieniewa 
Krassin zbyt pessymistycznie ocenia siły I 
wewnętrzne sowietów-i ze zbyt wielkim 
optymizmem szacuje wspaniałomyślność 
kapitału europejskiego. 
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Kolonje letnie. 
W 

Każde dziecko ma prawo do oddycha
ła świeżem powietrzem pól i lasów na
szych. Dobre powietrze podobnie jak 
dostateczne odżywianie jest niezbędnym 
czynnikicm zdrowia — to aksjomat, któ-
[6go dowodzić nie potrzeba. Niestety w 
Łodzi warunki pod tym względem są, wię
cej niż fatalne. Wszystko w naszem 
Pięknem mieście tak się składa, że rosną
cy ustrój dziecka niema tego, co jest dla 
Mego rzeczą najważniejszą. Ulice ciasne 

I' niezadrzewionę, zupełny brak placów do 
j-abaw i boisk, niewielka ilość ogrodów i 
kłęby kurzu, unoszące się w powietrzu, 
worzą atmosferę sprzyjającą* rozwojowi 
chorób ustrojowych i zakaźnych. Nic 
dziwnego, że olbrzymia większość dzieci 
{Pa krzywicę i zolżę, że na ulicach spoty 
Jamy co krok i co chwila blade i mizerne 
dzieciaki, że gruźlica, ten największy 
Wróg ludzkości, obfity plon zbiera. Trzeba 
%kać się bliżej z młodzieżą w szpitalach 
dziecięcych lub ambulatoriach, żeby 
Stwierdzić jaki olbrzymi jest odsetek cho 
[ych dzieci na gruźiicę płuc, gruczołów, 
kości, opon mózgowych-

Społeczeństwo musi temu przeciw 
działać- Nie wystarcza leczyć choroby, 
trzeba przedewszystkiem do niej nie do-
Puścić. Jednym, z czynników, które wy
powiedziały walkę z nadmierną chorobii-
Wością i śmiertelnością dzieci, są kolonje 
letnie- Mają one za cel usunięcie możliwie I 
iak największej ilości dzieci z fatalnych" 
Warunków miejskich, z kurzu, brudu i 
ciasnoty mieszkań, podwórzy j ulic i da-

1 Ple im możności oddychania przez Jcilka 
tygodni powietrzem balsamiczncm pól, 
'asów i łąk. Towarzystko kolonji letnich 
Pragnie zabarwić blade twarzyczki zdro
wym rumieńcem, chce dać tym przy
szłym członkom społeczeństwa jak naj
więcej sił i zdrowia, wytworzyć od

porność i w. ten sposób zmniejszyć ilość 
chorób i zgonów dzieci. 

• ' Trzeba się wczuć w działalność kolonji 
letnich, żeby zrozumieć, ile one robią do
brego i jak są u nas szczególnie niezbędn 

Niech, łaskawe czytelniczki i czytelnicy 
zechcą sami się o tem przekonać i pójść 
"a dworzec kolejowy w dzień wyjazdu na 
kolonje dzieci. Ile tam .wesołego gwaru, 
co za radość na twarzach, jak błyszczą 
oczy. Jak wielka jest różnica w wyglą
dzie dzieci wyjeżdżających i powracają
cych z kolonji- Wracają one I zapasem 
sił, inaczej — zdrowiej wyglądają, nawet 
ruchy są inne — żywsze-

Zaprosiłbym również chętnie do lokalu 
Polsko-amerykańskiego komitetu pomocy 
dzieciom, gdzie się odbywają zapisy na 
kolonje i dokąd przychodzi dzieci niemal 
tysiące, a zaledwie mata ich część wy-
techać może 

Przykro jest niezmiernie odmawiać, 
8dy się zrozumie, że każde dziecko po
winno być przyjęte, a jednak brak środ
ków nie pozwala na wysłanie wszystkich, 
trzeba wybierać słabsze i bardziej potrze
bujące- Gdy odmawiać musimy, łzy się 
kręcą w oczach rodzicóv^ i dzieci, nie 
rzadko i łzy w oczach członków komitetu. 

Jeżeli więc ofiarne kwestarki zwrócą 
&łę do Was Czytelnicy z prośbą o datek — 
"le o*drnawiajcie i nie skąpcie. 

Niech każdy da ile może, byle jak naj 
więcej. Każdy grosz, który komitet zbie 
r a, pozwoli więcej dzieci wysłać i lepiej 
le odżywić-

Znaczek na kolonje letnie będzie sprze
dawany w niedzielę, dnia 22 kwietnia 
1923 roku. 

Prosimy wszystkich o pomoc 
1 Przewodniczący 

Dr. T. Mogilnlcki 

jako pierwsza instancja wykonywa rozpo-
t sądzenia. \ 

Tych, któ-./y do dnia 15-go kwietnia 
: opuścili granic r-ństva wysiedla s>q 
ymuSowo z wyjątkiem fych, którzy po

wrócili drogą legalną t. j . „eszelonami"'. 
Ci ostatni meldują się w komisariacie 

rządu i otrzymują termin, w którym ma
ją się zjawić celem otrzymania decyzji. 
Tej kategorji obcokrajowcom przysługuje 
następnie rekurs do ministerstwa spraw 
wewnętrznych, (bip): 

Poświadczenia podpisów założycieli 
stowarzyszeń. Minister spraw wewnę
trznych wydal okólnik, w którym wyjaś
nia, że jakkolwiek widzi .trudności w uzy
skaniu legalizacji podpisów, wynikające 
dla założycieli stowarzyszeń ze wzglę
dów komunikacyjnych, jednakże nie jest 
w możności spowodować w drodze roz
porządzenia zmiany przepisów o poś
wiadczeniu podpisów założycieli 

Przed wyborami 
Kalendarzyk wyborczy. 

Przewodniczący głównego komitetu 
wyborczego, sędzia okręgowy Ludwik 
Kahl, udzielił przedstawicielowi naszemu 
następujących informacji, w związku t.c 
zbliżającymi się wyborami: 

Spisy wyborców zostały już opracowa 
ne przez zaangażowany w tym celu perso 

Dotychczas żadnej, listy ugTupowanla ne 

przez 

nie nadesłały. Kalendarzyk wyborczy 
przedstawia się w następujący sposób: 

Spisy wyborców do rady miejskiej w 
Łodzi zostaną wyłożone Ąp przejrzenia w 
dniach 24, 25 i 26 kwietnia w lokalach 
miejscowych komitetów wyborczych. 

Każdy pełnoletni obywatel może wno
sić w ciągu tych trzech dni do komitetu wv 

notarjuszów i zezwolić na zaświadczenie borczego ustną lub piśmienną reklamację 
pmpdpisów przez władz? administracyjne „ j ,„:NA~:~: j j : i .. 1 ..„ 
'{rt. 1 1 1* • - i . :i popartą odpowiednimi dowodami o wykre 
lub komunalne, gdyz^przepis ten wynika V, . ... . , , . . ,. . . 
z ustawy i tylko w drodze ustawodaw- s , e n , e Ś° z h s t Y l u b wpisanie na listę jego 
czej może być zmieniony. Jednakowoż w lub jakiejkolwiekbądź innej osoby 
tych miejscowościach, gdzie urząd notar
iusza nie jest przewidziany etatem lub 
też notarjusz nie jest mianowany: poś
wiadczenie podpisu może być dokonane 
przez sędziego pokoju. 

Budowa miejskich klinik położniczej. 
Wydział zdrowotności publicznej pro
jektuje budowę miejskiego powszechne
go zakładu położniczego przy ul. Łąkowej 
Nr- 27-* W domu tym dotychczas mieści 
się miejska izba odkarzająca, która prze
niesioną zostanie do nowozbudowanego 
zakładu kąpielowego przy ul. Nawrot 52-1 dlowych i biurowych w Łodzi dał swego 
Zakład obliczony jest na 250 łóżek i bu-H . • ... »__«•_ i ULI 
dowa rozpoczętą zostanie jeszcze w bie- , 
żącym sezonie (bip.) borczego inteligencji pracującej 

. , , . . wystawienia spólncj listy wyborczej do n 
Wymówienie posad w szkołach zy- , 7 . . . . . . . . . , ' , , 

dy s miejskiej wszystkich pokrewnych 
Chciano stwol 

Osoby, których prawo głosowania pod 
dano w wątpliwość, mogą wnieść obronę 
do miejscowego komitetu wyborczego w 
ciągu dwóch dni od dnia doręczenia i za
wiadomienia o zakwestionowaniu ich pra 
wa wyborczego. 

Reklamacje i przeciwreklamacje roz

strzyga komitet* wyborczy- ostatecznie. 
Kandydatury na radnych winny być 

zgłoszone na ręce przewodniczącego głó
wnego komitetu wyborczego (Pomorska 
16) nie później niż do dnia 4-go maja r. b. 

Głosowanie odbędzie się w dniu 13 ma 
ja r. b. i trwać hędzie od godz. R-ej rano do 
gedz. 10-ej wieczór. 

Głosowanie odbywa się w sposób na« 
stępujący: 

Wyborca wszedłszy do swego lokalu 
wyborczego podchodzi do stołu i wymie
nia swoje imię i nazwisko. Po sprawdze
niu, czy imię jego i nazwisko znajduje się 
na liście wyborców i po stwierdzeniu toż
samości jego osoby wyborca otrzymuje ko 
bertę do głosowania, ostemplowaną pte-*' 
częcią gł. kom. wyb., wkłada do ^liej kart 
kę i po zaklejeniu jej wręcza przewodni
czącemu ra. k. wyb., który w jego obecno 
ści wrzuca ją do urny wyborczej. 

Z uderzeniem godziny 10-ej \ wieczór 
przewodniczący m. k. w. nakazuje zam
knięcie lokalu wyborczego i od tej chwili 
głosują tylko ci wyborcy, którzy jeszcze 
przed uderzeniem godziny 10-ej znajdo
wali się w lokalu wyborczym. (bip- * 

Stanowisko związku pracown. handlowych 
Związek zawodowy pracowników han 

dowskich. Właściciele szkół żydowskich 
wymówili z dniem sierpnia r- b. po- związków i stowarzyszeń 
sady swym nauczycielom. Jako ])rzy- rzyć w ten sposób platformę, która jedno-
czynę podają oni zbyt wysokie place na- Czyłaby tylko interesy ekonomiczne pra-
uczycieli, co zmusza ich do pobierania od c o w n i k ó W i p o z o s t a w i a j ą c im zupełną swo 
uczni wysokich opłat szkolnych, przez to , , * , > ! ,.. 
znów frekwencja w szkołach zmniejsza b o d « w sprawach państwowo-pohtycz-
się. Właściciele szkół mają nadzieje, iż nych 
nauczyciele dobrowolnie obniżą swe po
bory, (bip.) 

Międzynarodowy zjazd kobiet w Wie
dniu. Od 6—13 maja b. r. odbędzie się w 
Wiedniu międzynarodowy zjazd kobiet 
żydowskich. Kongres ten, zwołany przez 
związek kobiet w Nowym Jorku, ma na 
celu omówienie najważniejszych zaga-

Jednak ta inteligencja, która stoi na 
czele wszystkich oartji politycznych nie 
potrafi bronić swych spraw. Stowarzysze
nia handlowców polskich, nauczycieli 
szkół powszechnych i średnich postanowi 
ły na zebraniach swoich, że stworzą blok 
tylko ze stronnictwem czysto polskiain, 

dnień świata kobiet, równocześnie da przekreślając w ten sposób zamierzeni;, 
wszystkim kobietom pracującym na niwie z w i ą z k ó w mniej nacjonalistycznych 
społecznej, możność wzajemnego pozna- „ , , , 
nia się i stworzenia bliższej współpracy i Podczas wyborów do kasy chorych 
lepszej harmonji. Program kongresu była zgodność jeżeli nie inteligencji, to 
obejmuje zagadnienia religji i wychowa- przynajmniej handlowców, 

kołiiet nia,- ochrony dzieci i komet i nnmigracji 
ze szczególnem uwzględnieniem immi-
grujących kobiet i dziewcząt- Wielka 

czba delegatek i delegatów całego świa
ta zaix>wiedziała swój przyjazd. Jak się 
dowiadujemy, łódzkie żydowskie tow. 
ochrony kobiet, które jest w śeisłym kon
takcie z amerykańskim związkiem kobiet, 
: londyńską ochroną kobiet i szeregiem 
nnych podobnych organizacyj, również 

Związek zawodowy pracown. handl. 
i biurowych otrzymał dwie konkretne pro 
pozycje ze strony tow. ,Lokator" i zwiąż 
ku rządców. Pierwszą odrzucono, gdyż 
to. „Lokator" może być reprezentantem 
wszystkich warstw społecznych i partji po 
litycznych i ewentualny program jest 
zbyt ciasny. Związek rządców uważany 

DODATKOWA KOMISJA KONTROL
NA DLA ROCZNIKÓW 1883 1809 

zostało zaproszone na-zjazd 
dwie delegatki do "Wiednia. 

Ze związku felczerów. Dnia 14 i 15 o. 
m. felczerzy w województwie łódzkim ob
chodzili uroczystość jubileuszu 15-lecia ist 
jfnienia swej korporacji W siedzibie włas
nej pVzy ul. Kilińskiego 139. W uroczy
stości brali udział senatorowie, posłowie, 
przedstawiciele władz lekarskich i ciaL) 
lekarskie, przedstawiciele związków ro
botniczych i korporacji zawodowych, de
legacji od różnych stowarzyszeń i przed 
stawiciele związków 
Rzplitej oraz zaproszeni goście. 

Z okazji tej została wydana, przez zwią 
zek ,,Złota księga", zawierająca całą dzia
łalność korporacji, której poświęcenia do
konał ks. prałat Rabiński. Po licznych 
przemówieniach okolicznościowych rozpo 
czął się bankiet trwający do rana. 

W niedzielę odbyło się w kościele na
bożeństwo na intencję związku, a wie
czorem w lokalu związku odegrano 2 je 

wysyła jest organizacją za zbyt słabą. 

Na posiedzeniu zarządu, które będzie 
inauguracyjnem dla nowo-obranego zarzą
du, będzie ostatecznie omówiona sprawa 
wyborów, przewidziane są dwie ewentu
alności, albo związek wystawi własną l i 
stą, albo też pozostawi członkom swym 
wolność wyboru listy, (bip) 

KOMITET WYBORCZY WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI. 

Pierwsze stowarzyszenie właścicieli 
nieruchomości w porozumieniu ze stowa
rzyszeniem właścicieli nieruchomości 
przedmieść wyłoniło „łódzki komitet wy
borczy realności miasta i przedmieść", 
który na posiedzeniu dnia 24 b- m- zadecy 
duje, czy stowarzyszenie przystąpi do 
wyborów z własną listą, czy też odda 
swoje głosy na listę, zbliżoną postulatami 
swemi do interesów właścicieli nierucho
mości, (bip.) 

TOWARZYSTWO „LOKATOR" A WY
BORY. 

Towarzystwo „Lokator" wystawia na 
wybory do rady miejskiej własną listę-
Ostatecznie sprawa omówiona będzie na 
posiedzeniu w dn. 22 b. m. (bip ;) 

AKCJA „BUNDU". 
W partji „Bunt"' prace przedwyborcze 

prowadzone są w przyśpieszonym tem
pie. Odbyły się już 2 wiece przedwy
borcze i układana jest obecnie lista kan
dydatów. Jako pierwszy kandydat do 
rady miejskiej figuruje radny Lichten-
stein. (bip) 

Orzeczenia leKarsKie o niezdolności 
do służby wojskowej. 

Orzeczenia wojsowych komisji śuper-
rewizyjnych o niezdolności do s ł u * y 
wojskowej (zaliczające, podlegających 
orzeczeniu komisji, do kategorji C l i 
C2) winny być, według wyjaśnienia min. 
spraw wojsk., uwzględniano przez ko-

felczerskich "łniast | misje poborowe-
Wobec tego ci poborowi, którzy otrzy 

mali na stałe wymienione wyżej kategor

ie, nie podlegają powtórnym oględzinom 
lekarskim. 

Wszyscy zaś poborowi, którzy zosta
li uznani za czasowo niezdolnych do służ 
by. wojskowej, podlegają przeglądowi le
karskiemu w komisjach poborowych do
piero po upływie okresu niezdolności, po
danego w orzeczeniu komisji superrewi-
zyjnef. i 

Kronika policyjna. 

Rezerwiści roczników 1883 1899, Ltó 
* ł y dla jakichkolwiek powodów nie otrzy
mali kart powołania do stawienia się na 
'ebrania kontrolne, lub nie zostali zala-
•wiem przez komisję koatro!n|, zostaną 
powołani na dodatkową bomisję kontrolną 
hnjennemi kartkami powołania, (bip). 

WYSIEDLANIE OBCOKRAJOWCÓW. 
W związku z rozporządzeniem. aiini* 

ł ,«rstwa spraw wewnętrznych w spr 
wXs'ed1ania ob-okraiowićw wre go 

prąci w kom-9^rinvie rządu, 

Wykrycie systematyczne! kradzieży. Zarząd 
fabryki Gampc i Albrecht przy ul. Pańskie) 129, 
zawiadomił policję, II w wyżej wymienione) fabry
ce systematycznie ginęła przędza i towar, i ze 

& o Y k l o , w ^ r o J > 0 , t f ° M

Zof,ia
 (r5?! r 

.... 1 , ^ 1 , . , : , szcwsłfk (Wólczańska 148), Natalia Martes (Wól

ko V'b 

na kolacja 
Ze związku sleiiogęaiów. Celem 

uiżuiir. brakowi biegłych stenografów, 
oddział- łódzki centr. zw- stenografów 
syst- Gab- Poliuskiego przystąpił do zor
ganizowania ćwiczeń praktycznych i 
dyktand dla osób zaawansowanych. „ 

Osoby zainteresowane mogą się zgTd-
sić do sekretarjatu. 

pujcie 8-proc. 
poźycz ĵe złotą 

SZCWSMl (W 
czanska 148), Anna Szymczak (Suwalska 19) i Sta
nisława Pietrzak (Myśliwska;?5). Wartość towaru 
skradzionego iwynosi kilka miljonów marek. W 
sprawie le) policja wszczęła energiczne śledztwo. 

W obawie przed karą. Zenon Sulima (Wój
towska 2) w obawie przed karą rodzicielską napił 
się w celu samobójczym esencji octowej. Chło
piec odwieziony został do szpitala Anny-Marji. 
, Sztuczny Uok. Na steji Łódi-Fabryczna za

aresztowany został Horaz Brąitlajb z .im. w War
szawie, który przy wsiadaniu do pocjągu wylwi 
rzał sztuczny tłok celem dokonania kradzieży 
kieszonkowych. Przesłane go do urzędu slcd 

M czego. (bip). 

Z sali odczytowej. 
Odczyt z dziedziny wych. fiz. ppłk. d r 

Osmólskiego. Mało dba się w Łodzi o 
propagandę sportu, a o odczytach z tej 
dziedziny nigdy się nie słyszy. 

Staraniem koła t-wa wiedzy wojsko
wej w Łodzi odbędzie sję w dniu 20 kwie
tnia b- r. o godz. 18-ej w kasynie ofic 
(Al. Kościuszki 4) odczyt ppłk. dr. Osmól
skiego, szefa wydz. wych. fiz- sztabu-ge
neralnego p. t : „Fizjologiczne i psycho
logiczne podstawy sportu". Ciekawy 
punkt zapatrywania na korzyści, wypły
wające z uprawiania ćwiczeń cielesnych. 
b,udzj niezmicińe zainteresowanie odczy» 
tęm wśród tutejszego świata sportowego 
Za wyeżerpującem i śclslem ujęciem te
matu przemawia osoba picicgenta, wy 
bitnej, w dziedzinie sportu indywidu 
a'ności. ; 

/step bezpłatny. 



Str. 6. . R E P U B L I K A " 

Aresztowanie b. ławnika WilczyńsKiego. 
Informacje i wywiad z prezydentem Rżewskim. 

Swego czasii, ze sklepu miejskiego 
przy ul. Piotrkowskiej wywieżiono„20 
worków cukru wartości 2 mil jonów ma
rek. , • * ^ 

Aresztowany został wówcaas kierow
nik sklepu Nocznicki, następnie za kaucją 
wypuszczony. W sklepie*znaleziono wte
dy kasetkę z pieniędzmi za sprzedany 
cukieir licząc po cenie magistrack'e*f,. pod
czas gdy cukier sprzedano prywatnym 
kupcom po cenie rynkowej. '.' 

Obecnie znów nabrała aktualności. ' 
Aesztowany bowiem został z polece

nia sędziego śledczego były" ławnik wy
działu zaprowiantowania W. Wilczyński. 

* 
Aresztowanie b. ławnika wydziału han 

dlowego magistratu, Wilczyńskiego, uczy 
niło w mieście naszem olbrzymie wrażeni*-. 
Ponieważ śledztwo Znajduje się w toku i 
niepożądane jest ujawnienie jego szczegó
łów, tedy w badaniu tej sprawy ograniczy, 
liśmy sic? do wywiadu z prezydentem 
Rżewskim, celem zasiągnięcia opinji władz 
komunalnych. 

— Aresztowanie Wilczyńskiego było 
dla mnie niespodzianką — oświadczył na
szemu spółpracownikowi p. prezydent — 
ponieważ dotychczas, wedle informacji, po 
siadanych przez magistra!, nikt nie podej 
rzewał go o bliższy związek z aferą cu
krową. 

— Czemu jednak — pytamy — b. ła
wnik Wilczyński złożył Już dawniej swój 
mandat? Ogólnie powiadają, iż stało się 
to na skutek żądania organizacji partyjnej 
P.P.S., która miała wyrszić Wilczyńskie
mu swój brak zaufania. ^ 

— Jest to częściowo siuszne, z tym 
jednakowoż zastrzeżeniem, iż okręgowy 
komitet wykonawczy wydoi b. radnemu 
Wilczyńskiemu polecenie opuszczenia swe 
go stanowiska, gdyż okazał się on niezbyt 
energiczny, jeśli chodziło o zwalczanie dro 
żyzny w Łodzi. W każdym .azie wów 
czas nie było mowy o tym, jakoby Wilczyn 
ski miał być podejrzewany o spółkę z No 
cznickim. j 

— Czy magistrat poczyni jakieś kroki 
celem ostatecznego wyjaśnienia sprawy? 

— Obecnie znajduje się ona u sędzie
go śledczego i wszelkiemi siłami dopomo 
żerny do wykrycia prawdy bez względu na 
to, jaką ona jest. Osobiście zwracam tyl 
ko uwagę na fakt, że sprawa cukrowa to 
czy się od pięciu miesięcy i Wilczyński, 
członek organizacji P. P. S. dotychczas nie 
był pociągany przed sędziego śledczego. 
Dlatego przypuszczam, że będzie on wypu 
szćzony na wolność być może, za kaucją. 

Korzystając z okazji rozmowy z p>°zy 
dentem, zapytaliśmy jeszcze: 

Jakże przedstawia się sprawa wy 
borów do rady miejskiej? 

— Odbędą się one d. 13 maja. 
— A :óż słychać pozatem w magistra 

cle? • 
— Dnia 11 maja odbędzie się przed są 

dem okręgowym sprawa dr. Weisberga, 
kierownika wydziału podatkowego socja 
listycznego magistratu. 

Kiedy wolno kwestować? 
Rozporządzenie komisarjatii rządu. 

W sprawie zbierania ofiar na rzecz 
Instytucji filantropijnych i społecznych 
wydane zostały specjalne przepisy,' w 
myśl których winny być zachowane na
stępujące zasady. 

Kwesty (zbieranie wszelkiego rodzaju 
ofiar) w lokalach i na ulicach m; Łodzi 
mogą sie odbywać jedynie po uprzedniem 

, uzyskaniu zezwolenia komisąrjatu rządu 
na m. Łódź. ' 

Kwestarze wmni posiadać przy sobie 
zezwolenia, wystawione przez komisariat 
rządu na m. Łódź, jak również dowody 
osobiste/ z fotografią i legitymacje, wy
dane przez instytucie urządzające kwestę. 

Każda ofiara wftina być wpisana przez 
ofiarodawców na listę; opatrzoną nume
rem i stemplem instytucji, na rzecz której 

zbierane są ofiary lub wrzucona do puszki 
opieczętowana przez te instytucję. 

Sprzedaż przez roznoszenie wszelkich 
książek, broszur, odezw i innych wy
dawnictw również w tych wypadkach, 
gdy dochód ze sprzedaży przeznaczony 
jest na cele filantropijne, może się odby
wać jedynie na zasadzie specjalnych za
świadczeń, wystawionych przez komisa
riat rządu na m. Łódź. 

W razie niezachowania powyższych 
przepisów, zebrane ofiary zostaną za-
sekwestrowane zarządy, zaś instytucji, 
urządzających kwestę, oraz osoby kwe
stujące względnie sprzedające wydawni-
ctwa,.,bcdą pociągane do odpowiedział 
ności karnej, (bip.) 

Teatr, muzyka i sztuka. 
Tcotr Miejski. Dzisiaj „Ojciec" Strindbcrgn. 

Sztuka zyskał sobie na prcmjerze olbrzymie po
wodzenie. Kreacja Adwentowicza jednego z naj
lepszych przedstawicieli repertuaru Ibsenowskis-
go Strinbcrgowskiego odniosła tutaj sukces nie
kłamany. 

Obok Adwentowicza, licznie zgromadzona 
publiczność darzyła oklaskami p. p.i Podgórska. 
Wiśniewską, Tańską, • Wojciechowskiego %nWy 
bransklcgo jako przedstawicieli ról, głównych. 

Repatrjacja obcoKrajow-
ców b. armji gen. Hallera. 

Stosownie do rozkazu ministra, spraw 
wojskowych L. S091/M. G- Rep. z dnia 
23, I I I . 1923 r. podaję zainteresowanym 
do wiadomości, że wszelkie — w zawlc 
szeniu będące — sprawy repartjaćji obco 
krajowców b- ochotników b- armji gen-
Hallera (z wyjątkiem Ameryki Północnej/ 
załatwione być wiimy najdalej do dnia 

'15 maja 1923 r. 
Stwierdzam, że pod niniejszy komuni

kat nie podpada kategoria obcokrajow
ców b- ochotników U. a. g. rjallera, pocho
dzących z z Ameryki Pomocne j , albo
wiem repartjacja obcokrajowców b. ochc-

•tników b. a. r . Hallera, pochodzących'ż 
Ameryki Północnej — w sierpniu 1922 r. 
ostatecznie' i bezzastrzezćń ukończoną 

-została. i 
O ile do dnia 15 maj£ 1923 r. nie wpły

ną do gabinetu ministra 'spraw wojąko^ 
wych — w zamieszeniu będące — za
świadczenia i dowody poszczególnych 
osób brak których uniemożliwia wyrobie
nie tymże- paszportów lub uzyskania wiz 
zagranicznych, tracą wymienieni temsa-
mem prawo powrotu do stałego miejsca 
'zamieszkania zagranicą na 'Koszt skarbu 
państwa; oraz wszelkie pretensje w tej 
spranie do M. S, Wojsk. , 

Wszelkie pisemne podania, prośby, za
pytania w sprawie repartjaćji, wystoso
wane do M. S. Wojsk- przez poszczegól
nych obcokrajowców, b. ochotników b. a 
g. Hallera, po terminie dnia 15 maja 1923 r. 
traktowane będą jako nieaktualne, bez u-
dzielania danemu petentowi odpowiedz;. 

Minliter Spraw Wojskowych 
Sosnkowski, 

Generał Dywizii-
• j . . , - , — — o — - . 

KTO PRZYJECHAŁ DO ŁODZI? 
Hotel „Europejski". A. Babic z Warszawy, 

Z Boroń, A. Garbcr z Rygi, Ch. Czarna z Kowla, 
R. Bott z Konina, M. Warat z Białegostoku, G. 
Richter z Będzina. 

Hotel „Polonja". E. Tylman. z Tomaszowa, H 
Kowalski z Warszawy, J. Naumbcrg z Tomaszowa, 
O Dohlau z Katowic, F. Kaiscr z Warszawy, S. 
Latt z Rygi, I. Gurcwicz z Białegostoku, J. Wit
kowski z Torunia, M. Grunhwaut z Zawiercia, T. 
Schuster z Sokołowa, S. Kinc z Piotrkowa, S. Zo-
rykicr z Zagórowa, Ch. Jezioran, F. Wapniak z 
Warszawy, M. Chachtyngicr1 z Chmielnika, A. Hpr-
pen z Warszawy. W. Pantcl z Włocławka, J. 
Szczybuk z Wilna, L. Holcman z Międzyrzecza, A 
Marek, M! Wigdorczyk z Warszawy. 

Hotel „S«voy". E. Igicl ze Lwowa, O. Eckcr 
z Radzicchowa, B. Gliksman z Berlina, W. Rottc', 
M. Gutincr, B. Bramnik, A. Śniadowcr, J. Tro-
kenbeim z Warszawy, M. Kurth z Berlina, G. 
Rejslcl z Równa, L. Schenkeltn z Wiednia, ty. Ju-
nybeit, Z. Dobkin, J. Barszczewski z Warszawy, 
E., Efrus z Białegostoku, R- Schmidt. Ch. Asz. z 
Warszawy, W. Rogowlcz, D. Kort, M. Gastmarj, 
I. Rubinsztcln, S. Marjako, S. Kizelszcin, M. Ki-
zelsztcin, S. Mozdziński, N. Sza*lakowskl, Z. Bec
ker z" Warszawy, Józef Kelcr, Janina Kclcr, M. 
Bcrn&dzikowski z Kalisza. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
Zebranie delegatów fabryk włókienniczy 

Dnia 18-go b. m. odbyło się w sSli 
okręg, komisji zw. zaw- zebranie delega
tów fabryk włókienniczych. 
- Na porządku dziennym byjo przede-

wszystkiem odczytanie szeregu komuni
katów, podanych przez zarząd główny 
związku włókienniczego do wiadomości 
delegatom fabrycznym. 

Ważniejszemi z pośród nich są: 
sprawa udziału w obchodzie 3 maja: 
zorganizowania jadalń robotniczych w fa-. 
brykach, oraz regulaminu na zebraniach 
delegatów. 

W .sprawie obchodu, 3 maja zwróciło 
się Województwa do zarz. gł. zw. włókien 
z propozycją uczestniczenia w tym obcho 
dzie— ze względów zasadniczych zarząd 
główny odmówił. 

Zarząd zw. gastronomicznó-hotelowe-
go zwrócił \siejio zarz. gł- z propozycją 
wspólnego zorganizowania w fabrykach 
włókienniczych, jadalni robotniczych — 
sprawę tę pozostawiono do załatwieni^ 
zarządowi głównemu. 

Następnie przedstawiciel zarz. £k za
komunikował, że-będzie ponownie .ściśle 
przestrzegana zasada, uchwalona ńa kra
jowym zjeździe włókniarzy, aby na zebra
nia delegatów fabrycznych wstęp, był, wy 
łącznie za okazaniem legitymacji delega
ta; tylko delegaci mają prawo zabierać 
głos. składać wnioski 1 rezolucje; głoso
wanie odbywa się również za legitym. 

Uczestnicy, nie posiadający legityma
cji delegackich, mają prawo przemawiać 
jedynie za każdorazową zgoda ogółu 
zgromadzonych. Sprawa ta wywołała 
burzliwą dyskusję. 

Końcowym komunikatem była infor
macja, że przemysłowcy dotychczas nie 
dali odpowiedzi na wystawione żądania, 
wobec czego akcja ekonomiczna stanęła 
na martwym punkcie. 

Ze sprawozdania o sytuacji w poszczę 
gólnych fabrykach okazało się, że w 4-ch 

fabrykach trwa strejk, 3 zaś są zamknięte-
Powodem strejku jest dążenie fabrykai-
tów do .obrywania płac i wydalania nie* 
dogodnych im delegatów, zamknięcie za* 
fabryk motywują ich właściciele zastojem 
w przemyśle. : 

Długotrwale obrady toczyły się na* 
strejkiem w fabryce „Rzepkowicz |A 
Monczka". % • 

Strejk powstał na tle nieprzestrzegania 
przez 3 robotnice zasady ośmiogodzinne
go dnia pracy. 

Ogólne zebranie robotników fabryk', 
zareagowało na fakt ten uchwałą, wy* 
dalającą'robotnice, na có z kolei właści
ciel odpowiedział wymawianiem delega
tom. Ayywołując strejk protestacyjny-

Na zapytanie Jednego z wydalonych 
delegatów, Czy winni trwać nadal w streP 
ku, ^przedstawiciel zarządu głównego od-
powjed#J0; że zarząd nie może przyjąć 
OÓĄ0wieózialności za strejk zdaniem jego 
bezcelowy i zaproponował zlikwidowanie, 
pozdrawiając sprawę do rozpatrzenia 
sądowi koleżeńskiemu. 

W toku obrad wyłonił się drugi wnio'' 
sek, proponujący. przedeWszystkicm za
wieszenie wprawach członków związku 
owe 3 robotnice, a następnie sprawa ich, 
winna być przekazana sadowi koleżeń
skiemu z zastrzeżeniem, że.w razie nie
wątpliwego stwierdzenia ' winy, należy 
wydalić je ze .związku i ogłosić w prasie 
związkowej, jako zdrajczynie sprawy ro* 
botniczej. 

Wniosek ten przeszedł jednogłośnie. 
Z kolei przystąpiono do sprawy urlo

pów robotniczych. Przedstawiciel zarz-
gł. w referacie swym wskazał na zakusy 
fabrykantów kii obaleniu lub wypaczeniu 
praw-* o urlopach i wezwał ogól delega
tów do wytrwałej walki o 8—15 dniowy 
urlop płatny po kalendarzowym roku 
pracy. (S.) 

Z przemysłu włókienniczego w Bielsku. 
przeprowadzać Sekretariat związku,zawodowego ro

botników . przemysłu włókienniczego. w 
Bielsku zwrócił się do zarządu głównego 
związku zawodowego przemysłu włó
kienniczego w Łodzi z prośbą o zawia
damianie go o podwyżkach i żądaniach 
wystosowanych przez robotników, aby 

akcje . ekonomiczne 
wspólnie. 

Sekretariat podkreślił, iż wobec znie
sienia komisji statystycznej przemysłow
ców trzeba będzie akcie zarobkową w 
całym przemyśle uogólnić, (bip.) 

METALOWCY NIE OTRZYMAJĄ POD
WYŻKI. 

Na wystosowane, do związków prze
mysłowców fabryk metalowych pismo w 
sprawie podwyżki: dla robotników meta-
owych, ci ostatnio odpowiedzieli od

mownie, zaznaczając, Iż udzielenie pod
wyżki robotnikom wobec kryzysu obec
nego doprowadziłoby do redukcji pracy, 
a nawet zamknięcia fabryk, (bip.) 

KONFERENCJA PRZEMYSŁOWCÓW 
Z ROBOIMKAMI . 

Dziś w lokalu związku przemysłu 
włókienniczego W Państwie Polskiem od
będzie się konferencja przedstawicieli 

przemysłowców z delegatami związków 
robotniczych. Omawiane będą żądania 
robotników w sprawie regulowania za
robków robotniczych, oraz przywrócenia 
komisji statystycznej w przemyśle, (bip-) 

O ODSZKODOWANI!: DLA ROBOTNI
KÓW 

Sąd pokojowego okręgu w dniu wczo
rajszym rozpatrywał sprawę powództwa 
12 robotników fabryki chustek Rabinowi' 
cza i Jatoczewskiego. Robotnicy żądali 
wypłacenia za 2 tygodnie z powodu za
mknięcia fabryki bez uprzedniego wy
mówienia pracy. Po wysłuchaniu stron 
sąd skazał właścicieli fabryki na wypła
cenie pensji robotnikom, (bip.) 

Napad bandycki w powiecie S łon imsk im 
4 osoby zamordowane, 5 domów spłonęło. 

(ul. Andrzeja 14) 
otwarta codziennie od g. 3—9 wiecz 

Dnja 15 b. m- p godz* 12-ej w nocy do 
wsi Klebanowce , ( l ' i pół wiorsty od 
miasteczka) wpadło 6 bandytów, dopytu
jąc się o wójta gminy. 

W mieszkaniu wójta przedstawIM. się 
iako agenci dejenzywy i kazali zaprowa-
dzieć się do bogatego chłopa tej wsi, re
emigranta z Ameryki,' o którym wszyscy 
wiedzieli, że posiada, rewolwer. 

Prowadząc rzekomych agentów, jeden 
z* chłapów dpmyślił, żc to nie są agenci I 
chciał o tym zawiadomić drugiego. 

Bandyci to zauważyli i przybywszy 
do domu reemigranta, zamknęli wójta 
jakoteż 2 pozostałych chłopów w chlewie. 
. Następnie weszli do mieszkania reemi
granta, przedstawili się iako agenci poli
cyjni, zażądaj! jego rewolweru. Gdy ten
że pokazał rewolwer, zabrali mu go,'żą
dając pieniędzy 

JAK SIĘ OSZUKUJE KOBIETY, KTÓRE 
KONIECZNIE CHCĄ BYĆ ŁADNE. 
Niedawno w-Hamburgu zpstało utwo

rzone pewne, towdrzystwó akcyjne, które 
wydało ogromne sumy pieniężne na rekla
mę nowego środka kosmetycznego pod 
nazwą „Woda piersiowa". 

Według zapewnień reklamy, wystar
czyło nasmarować kilka razy zapadłe 
piersi, by te otrzymały czarujący wygląd. 
Oprócz tego reklamowano- także do tego 
samego celu pewien puder i maść. 

Oczywiście, ie znalazło się zaraz bar
dzo dużo niemek, które pragnęły wyko
rzystać powyższy środek > chciały konie
cznie posiadać czarujące pj^rsi. Ale sma
rowały bezskutecznie. 

Chłop-recmigrant zorientował się wnet, 
że to są bandyci, wydał więc 5 doiarów, 
oświadczając, ze więcej nie posiada-
Wtedy bandyci zabrali się do otwierania 
kufrów. Chłop, który stał w kącie, nie' 
dłuco namyślając się, złapał żelazny pręt 
i zabił jednego z bandytów. 

Pozostali bandyci zastrzelili natych
miast chłopa i kiedy nadbiegła żona jego. 
która niedawno przechodziła niebez
pieczna operację, zabili ją także. 

Następnie powyprowadzali kolejno 
wójta i chłopów z chlewu, zabijając ich 
na miejscu. i 

Dokonawszy tak' ohydnej zbrodni pod
palili dom z wszystkich stron. 

5 domów spłonęło doszczętnie. 
Bandyci zbiegli na 2 furmankach. 

v Śledztwo nie dało jeszcze żadnych 
rezultatów. * 

jedna z niemek ogromnie rozżalona na 
bezskuteczność zalecanego środka, zaskar 
żyła powyższe „towarzystwo akcyjne'.' do 
sądu. 

W tych dniach odbyła się rozprawa są
dowa w Htsjnburgu i okazało się, że rekla
mowana „woda piersiowa" jest jakąś zwy
czajną zabarwioną wodą kolorową, zaś 
maść — jakimś tłuszczem, a puder — 
kredą. 

Jeden ze współwłaścicieli towarzy
stwa akcyjnego został zwolniony na zasa
dzie amnestji, a dwaj pozostali spólnicy 
przedstawili świadectwo lekarskie o swej 
chorobie i przesłano ich do szpitala. 

— * 0 
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cje bankowe, pozbawione łych prawi 
wniosły do ministerstwa podania o przy-1 
wrócenie im przywilejów. 

Jednem z czołowych zagadnień, któ-
r cgo ostateczne rozwiązanie mieć będzie 
decydujący wpływ na całokształt naązej 
Polityki wewnętrznej i zagranicznej, jest 
feforma rolna. Zasady jej ustalone w u-
•tawie z r. 1920, nie liczą się w zupełno-
* c i z faktycznymi stosunkami. Do wyko-
^nia jej w rozmiarach tam ustalonych, 
nie dorósł skarb, który nie posiada środ
ków na przeprowadzenie niezbędej w tym 
Wypadku akcji kredytu długoterminowego 
ani też chłop polski, który nie zna nowo
czesnych metod uprawy ziemi. Stąd też 
Wynikło, że reforma rolna była i jest je
dynie demagogicznie używanem hasłem 
Politycznym dla odwrócenia uwagi 
Poczciwych kmiotków od afer dojlidskich 
1 innych interesów leśnych, wreszcie obec-

stanowi ośrodek targów przy stwa-
•^aniu większości stronnictw narodo
wych. 

Krakowskie dzienniki zachowawcze po 
kią alarmujące, dla ich czytelników, wia 
dorności o przebiegu rokowań nad reformą 
r°lną. Napewno sprawą tą nie zajmowa
ł yśmy się skoroby chodziło o obronę in
gresów pewnej, bardzo zresztą zamożnej, 
Warstwy społeczeństwa polskiego. Tym 
Czasem jednak, dotychczasowe kapitulacje 
Wobec zachłannego i myślącego ino kate-
lorjami absolutnej chciwości chłopstwa, 
które nie liczy się ze stanem finansowym 
°faz gospodarczym państwa, mają dla 
Państwa wysoce niebezpieczny charakter 

Strony układające się bynajmniej nie 
Wzięły pod uwagę motywów min. Grab
skiego do ustawy o naprawie skarbu, 
które między innemi, zawierają małą lek 
cJt patrjotyzmu. 

Brzmi ona: 
„Naprawa skarbu wymagać będzie 

i,współdziałania nietylko sejmu i rządu 
i.lecz i całego społeczeństwa. Współdzta 
..łanie to wymagać będzie przedewszy 
i.stkiem ofiar i wysiłków ze strony spo 
..łeczeństwa, które w tym okresie naprą 
i,wy nie może żądać od skarbu ulg ani 
..świadczeń przekraczających siły !inan 
..sowę tegoż i dlatego koniecznem jest 
..upoważnienie rządu do zmiany lub u 
..chylenia wszystkich tych ustaw, które 
..nakładajłR na skarb świadczenia' ulgc 
.,w« na rzecz społeczeństwa." 
Porównajmy żądania chłopstwa wobec 

tych słusznych stwierdzeń- min. Grabskie 
go. 

Plan sanacyjny, który w mało zmienio 
"ej formie zostanie przyjęty również przez 
Ewentualny rząd, jaki nastąpi po jen. Si 
korskim, kładzie główny nacisk na poda 
* ek majątkowy, który skontyngentowany 
^a być w sumie 600 miljonów złotych 

| Płatnych w okresie od 1 września r. b. do 
końca roku 1925. Podatek majątkowy ma 
shjiye na pokrycie głównych pozycji na-
'Zego deficytu, któremi są: nadzwyczajn 
Wydatki wojskowe oraz pewna część ko 
$Uów planowej odbudowy kraju. Opiera 
? I e on na zasadzie progresji. 

Jasnem jest, że w razie spełnienia żą 
dań chłopstwa i zgody na przymusową 

, Parcelację 400,000 morgów wielkiej wiar 
"lości, podatkowi majątkowemu zostanie 
*adany poważny cios. Posiadanie o ty-
s,a.e morgów więcej we wielkiem kom
pleksie daleko więcej przyniesie skarbowi 

1 niżeli tych samych tysiąc morgów w rę
kach chłopa. Nie ulega więc wątpliwości, 

że z tej strony grozi wielkie niebezpieczeń 
stwo dla realizacji planu sanacyjnego. 

Idźmy dalej. 
Nie do pomyślenia jest i niewykonalne 

przeprowadzenie tak daleko zakrojonej 
reformy rolnej bez wydatnej pomocy kre-

ytowej rządu. Co to znaczy? Oczywiście 
est to identyczne ze zwiększeniem roz

miarów emisji. Emisja ta ma charnkter 
wysoce szkodliwy, gdyż nie jest przezna
czona na cele produkcyjne, ale wyłącznie 
tylko jest samowolnem stwarzaniem fik
cyjnych wartości, tem bardziej niebezpie
cznych, że amortyzacja ich rozłożona bę
dzie na dłuższy okres czasu. Sytuacja 
wcale nie zmieni się nawet w tym wypad 
ku, gdy zostaną udzielone kredyty w zło
tych. Zmniejszy się wtedy jedynie ryzyko 
strat kursowych państwa, ale bynajmniej 
nie może być usunięty fatalny wpływ na 
kurs waluty. Tego rodzaju długotermino 
we kredyty, które nawet nie mają charak
teru inwestycyjnego, gdyż nie są przezna 
czone na stworzenie zupełnie nowych war 
sztatów pracy, nie mogą być porównywa
ne z krótkoterminowymi kredytami dy
skontowymi dla przemysłu, służącymi pro 
dukcji — stwarzaniu nowych wartości. 
Tak więc, reforma rolna nosi charakter 
.świadczeń przekraczających, siły finans 

we państwa i nakłada świadczenia ulgowa 
na rzecz społeczeństwa". 

Nie na tem koniec. 

Również bilans gospodarczy narażony 
będzie na poważne wstrząsy. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że produkcja z i*oli, 
która przejdzie z posiadania ziemianina do 
rąk chłopa, ulegnie wielokrotnemu zmniej 
szeniu się. Zapominamy, że przedwcze 
śnie realizując reformę rolną i oddając zie 
mię ciemnemu i niekulturalnemu chłopo-
wi, wyrządzamy państwu jaknajwiększą 
szkodę. Do tak szeroko zakrojonej refor 
my należy wychować chłopa, na nowocze 
snego rolnika, gdyż dotychczas jest parta 
czem nieumiejącym wydobyć skarbów z u 
rodzajności naszej gleby. 

Wreszcie niesłychanem jest nierobie 
nie wyjątków dla majątków, będących czę 
ściowo lub w całości uprzemysłowionych 
Chłopstwo chce również zniszczyć mająt 
k i zmeljorbwane, hodowlane, nasienne i 
uprawiające płody ro ln^dla fabryk rolni
czych. Racjonalność pozostawienia nie
tkniętych majątków tej kategorji, jest dla 
każdego zdrowo myślącego człowieka ja
sną i oczywistą. W trwających jednak 
targacly politycznych w zupełności o tem 
zapomniano. Wspomnijmy na koniec, że 
ustalana cena w dotychczasowych wypad 
kach przymusowej parcelacji bardzo się 
różni od ceny rzeczywistej, oraz że o zmia 
nie tych stosunków w toczących się roko
waniach zupełnie przemilczano, to uznamy 
niesłychaną szkodliwość przeprowadzenia 
reformy rolnej w granicach żądanych 
przez chłopstwo. . • \ 

Tak więc jeszcze jeden przykład po
święcania ambicjom politycznym intere
sów gospodarczych, będących zarazem 
najżywotniejszymi interesami skarbu. 

Czy nie możemy nauczyć się liczyć? 
Dobra znajomość działań arytmetycz-

kupca, 

GIEŁDY. 

nych konieczna jest nic tyjko dla 
ale również dla polityka. 

i U nas jednak jest niestety inaczej 
Dr. Leszek Kirkien. 

Wiadomości gospodarcze. 
Przemysłowo-Handlowy otrzymał prawa 

banko dewizowego. 
Warszawski korespondent „Republiki' 

telefonuje: 
Bank przemysłowo-handlowy w Łodzi 

trzymał prawa banku dewizowego. Ml-
^Isterstwo skarbu motywuje krok ten oko 
hcznoscią, a wymieniony bank zaopatruje 
K °b«e dewizy poważne firmy przemysłu 

i że dotychczas instytucja włókienniczego 
ta była dobrze notowana w raportach dc 
legatury min. skarbu w Łodzi, jak również 
nie było '«?» «•*» '""'Óh*•••'». •̂ •'-•''> ?<> ph-m;, 
szerokiej klienteli. Jak dowiadujemy nic, 
przyznanie praw 'dewizowych Bankowi 
przemystowo-handlbwemu stanowi istot
ny wyjątek i nie należy stąd wnioskować) 
jakoby przywileje dewizowe miały być na 
dal rozdawane. Prawie wszystkie insty^b-

Obrót clearingowy. 
PAT. — WARSZAWA, 19 kwietnia — 

W scisłem porozumieniu PKKP- z PKO. 
wprowadzony zostaje z dniem 1-szego 
maja obrót clearingowy polegający na 
tem, że właściciele rachunków żyrowych 
w PKKP. będą mogli przekazać ze swe
go rachunku dowolne kwoty na rachu
nek właścicieli rachunków czekowych w j 
PKO. i odwrotnie. W tym oelu klijenci 
wydawać będą dyspozycję czekami bia
łymi, na które wypiszą dyspozycje na od 
nośny rachunek. W związku z tem PKKP. 
przyjęła na siebie obowiązek wypłacania 
za pośrednictwem swych oddziałów prze 
kazów PKO. . począwszy od jednego 
mlljona marek. Wobec tego osoby, mają
ce otrzymać przekazane kwoty, zgła
szać się będą nie w urzędach pocztowych 
lecz w oddziałach PKKP. Oddziały PKKP 
będą pouczały klijentelę o wpływie obro
tu bezgotówkowego na ogólny stan na
szej waluty i skłaniać będą jednostki do 
posługiwania się obrotem bezgotówko
wym. 

NOWA EMISJA BONÓW ZŁOTYCH. 

A. W. - WARSZAWA, 19 kwietnia. 
W ostatnich dniach daje się zauważyć 
wzmożone zapotrzebowanie na 6 procen
towe bony skarbowe, ze strony jaknajszer 
szych warstw społeczeństwa. Wobec te
go minister skarbu w najbliższym czasie 
wypuszcza drugą emisję na sumę 10 miljo 
nów złotych polskich. 

Przedewszystkiem wolną gotowiznę 
lokują w bonach kupcy L, przemysłowcy, 
którzy uważają obecnie za niewłaściwe 
czynić zakupy. Ponadto bony skarbowe 
są dziś już nabywane na pokrycie podat
ków, jak również w bonach skarbowych 
szukają ratunku dla swych kapitałów In
stytucje społeczne i dobroczynne, zwłasz 
cza te, które projektują na jesień różne 
inwestycje i wzmożenie swej działalno 
ścŁ ; ' . \ ' 

WYWÓZ TOWARÓW PRZEZ 
TRYJEST. 

Portem tryjesteńskim, którego rozwój 
został wstrzymany przez wojnę świato
wą, interesuje się coraz bardziej ekspor
tujący przjemysł czeskosłowacki. W i -
docznem jest to ze zwiększającego się 
obrotu towarowego między Tryjestem a 
Czechosłowacją. Podczas gdy przed ro
kiem obrót ten Wynosił miesięcznie około 
300 wagonów,.przeładowuje się obecnie 
w Tryjeście czeskosłowackieb^ towarów 
eksportowych i importowych mniej wic 
cej 1000 wagonów. 

Czechosłowacja wywozi przez Tryjest 
najwięcej cukru, szkła, papieru, materjalu 
tartego i zapałek, dowozi tytoń, towary 
kolonjalne, wino i bawełnę. Eksbort 
czeskosłowacki kieruje się z Tryjestu do 
Malej Azji. Przyczyną wzmożeni! się 
transportu jest usunięcie przeszkód spo
wodowanych wojną światową, głównie 
zaś przyspieszenie transportu .towarów 
do Tryjestu. Zaprowadzone zostały bez 
pośrednie pociągi towarowe (przewóz ; 
Czechosłowacji do Tryjestu trwa obecnie 
8 dni). Obniżono znacznie taryfę kole 
jową, wprowadzono bezpośrednią taryfę 
czeskosłowackó-adrjatycką do Tryjestu 
Również i taryfy .morskie z Tryjestu i do 
Tryjestu zostały obniżone. W ostatnim 
czasie została założona nowa linja okrę 
towa między Tryjestem, Ukrainą 1 Połu 
dniową Rosją (Odessą. Sewastopolem 
Nowórossyjskim), która umożliwia czesko 
słowackiemu eksportowi ekspansje i na 
rynkacli rosyjskich! 

IMPORT DO STANÓW ZJEDNOCZO 
NYCH. 

Według nowych przepisów celnych 
obowiązujących w Stanach Zjednoczo 
nych Ameryki, wszelkie towary, przywo 
żonc do Stanów, mają być zaopatrzone w 
nazwę kraju pochodzenia W języku an 
gielskim. Pochodzące z Polski towary 
muszą być zatem znaczone: „Made 
Poland". zaś wyroby drukarskie „Printcd 
in Poland". W razie braku tego oznaczę 
nia nakładane są w Ameryce kary celne 
w wysokości 10 proc- od wartości. Ponad 
to niektóre towary (wyroby statowe, na 
rzędzia do celów naukowych, zegary 
tarcze zegarowe, muszą prócz stempl 
kraju pochodzenia, wskazywać firmę Wy 
twórcy, gdyż w przeciwnym razie są wy 
łączone od przywozu I podlegają zwro 
towi. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
GOTÓWKA. 

Dolary St. Zjedn. 49500—48500. 
Funty 230000. £ 
Mark* niem. 1.70—1.55. 

CZEKI. 
Bclgja 2925—2800. 
Berlin 1.67 i pół — 1.55. 
Gdańsk 1.65—1.55. • * 
Holandja 19300. 
Londyn 230000—226000. 
Nowy Jork 49600—48500. 
Paryż 3285—3100. 
Praga 1470—1450. 
Szwajcaria 9080—9000. 
Wiedeń 72 i trzy czwarte—72.25. 
Włochy 2470. 

OBLIGACJE. 
Miljonówkal780—1800. 
4 i pół proc. L. Z. Z. za 100 rb. 2520—2425. 
5 proc. obi. ra. Warszawy 370—330. 

AKCJE. 
Bank Dyskontowy 135000—127500. 
Bank dla H. i P. 43000. 
Bank Małopolski 7700. 
Bank Prtem. Lwów 7400—7200. 
Bank Z. Z. P. 37000—39000. 
Bank Handlowy 165000—180000. 
Bank Kred. 25000—27000. 
Bank Przcm. 6300. 
Bank Zachodni 150000—145000 
Bank Zw. Sp. Zarób. 57000—55000. 
Kijcwski 45000—57000. 
Puls 51000-53000. 
Chodorow 71000—76000. 
Częstocice 300000—310000. 
Michałow 1^5000—110000. 
Firley 24500—25500.. \ 
Drzewo 13000—13500. 
Parowozy 38500—40000. 
Żyrardów 3450000—3525000 
Hurt 12000. 
Żegluga 6400—6500. 
Śpiew 27500—27000. 
Elektryczność 210000—20000*:. 
Spirytus 77000. « 
Nafta 16000—17000. 
Lenartowicz 10500—1025O. 
Siła i światło 25000—26000. 4 
Wtgiel 275000—297500. 
Cegielski 180000—193000. 
Modrzejów 300000—410000, 
Ostrowiec 140000, V cm. 110000—H500O 
Zieliński 65000. 
Włldt 22000—19000. 
Czersk 175000—195000. I 
Gosławice 115000—11 
Cukier 370000—415000. 
Łazy 18000—18250. 
Pocisk 13500—12000. 
Zieleniewski 162500—160000. 
Bo/kowski 13000—12750. 
Jabłkowscy 17000—16500. 

'Polbal 6100—6150. 
Ćmielów 37000. 
Habcrbusch 58000—66000. 
Majewski 145000. 
Nobel 40000—42000. 
Pustelnik 50000—47500. 
Rudzki 80000—79000, I I I em. 75000-73000 
LUpop 195000—207500. 
Norblin 27000—26060. 
Ortwcin 27500—33000. * * 
Starachowice 80000, V em. 73000—75500. 
Ursus I I em. 20000—21500. 
Trzebinia 37000. * 

WARSZAWSKA CZARNA GIEŁDA. 
Dolary 48.500. 
Marki niemieckie 1.70. , 
Franki 3.230. 
Funty angielskie 226.000. 
Ruble złote 2.290.000. 
Ruble srebrne 15.000. 
Bilon 7.000. 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
BERLIN, 19 kwietnia. Giełda urzędowa. W 

nawiasach pogiełda. > 
Warszawa 58 jedna-czwarta (56), 
Marka polska 58 (56 jedna czwarta). 
Nowy Jork 29.426,25—2957»5 (28710). 
Londyn 139.650-140.350 (133.500). 
Paryż 1970,66—1979,34 (1910). 
Wiedeń 41,89—42,21 (40,62). 
Praga 897,75—902,25 —(857 i pół). * 

Włochy 1471,31—1478,69 (1420). 
Belgjn 1.695,75-1.704,25 — (1650). 
Szwajcaria 5.361,56—5.388,44 (5220) 

GDAŃSK, 19 kwietnia. Giełda urzędowa. 
Warszawa 58.35—58'.65. • 
Marka polska 58.35—58.65. 
Nowy Jork 29,550,93—29.69247. i | 
Londyn ; 136.657,30—137.342.50. ' 
Paryż 1935.15-1944,85. 
ZURYCH, 19 kwietnia. Giełda uri«dow». 
Warszawa 0,0130. Nowy Jork 5,50 i pół. 

Londyn Paryż 36.45. Wiedeń 0,0077 1 pól 
Praga 16,41 i pól, Włochy 27,22. Budapeszt 0,12, 
Berlin-0.0180. \ 
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I operetka w 3-ch aktach 
V Emeryka Kalmana 387-3 

Bilety juz do n a b y c i a 
w kasie teatru. 
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Fabryha dachówek 
asbestowo-cementowych 

W 1 E K" 
JAN JACK i &£* 

— ZAWIERCIE (OGRODZIENIEC). — 

Najtrwalsze i najlżejsze dachówKi. 
Najlepszy mater ja ł izolacyjny dla 
dachów i ścian; przy wiązaniach 
dachowych w y m a g a zaledwo 
jednej trzeciej części zużytkowa
nego normalnie drzewa. :: 

P R Z E D S T A W I C I E L N A L O D Ź : 

MIECZYSŁAW HERTZ, 
AL. KOŚCIUSZKI 69 . w AL. KOŚCIUSZKI 69 . 

Dr . 

(Jeweryn 

choroby kobiece 
1 wewnętrzne 

ordynuje w Pabja-
NICACH przy ulicy św. 
Rocha jNfe 5. m-is 

! i 1 B r a u n 
Południowa Nr. 23. 

Specjalista chorób skór
nych i wenerycznych. 

Przyjmuje od 8—10 i pół, 
1—2 i od 5—8. 
Panie od 4—5 

J 

Wychodz i d w a r a z y n a mies iąc . 
Najpoczytniejsze i najładniej wydawane czasopismo fachowe poświęcone sprawom, Prze

mysłu, Handlu i Finansów Polski. . | 
Zamieszcza artykuły wybitnych sił fachowych'. 370-*l 
Na rachunek prenumeraty za kwartał drugi przyjmujemy Mk. 30.000.— | ł_ 
Wpłacający prenumeratę do końca r. b. w sumie Mk. 90.000, otrzyma książkę T. Skarżyń

skiego „Sztuka Sprzedawania". Konto w P. K. O. Ni 1465. H UL 
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Koszykowa 7, tel. 250-65, skrzynka pocztowa 247. H L . 
Pn n t r 7 v r n ! i n i t i Mir \(V\Cl iv m.r1/./>li n r t . . ł n t i • • • ICnOrO Ho otrzymaniu Mk. 1000 w markach pocztowych wysyłamy egzemplarz okazowy 

W k r ó t c e u k a ż e sl 

P ierwsza bogato i lust rowana propagandowa 
broszura w Języku francuskim pod t y t u ł e m : 

SESTĆAPAaTfcS ^E ipORTATION. 
bitowe polskiego pizemysłu wtóKienniezego) 

f§ PIÓRA DR. L E S Z K A K I R K I E N A , j j NAKŁADEM TOWARZYSTWA G U I - jj 
§ | POPRZEDZONA WSTĘPEM D-RA ==s CODIAL, WYDAWCY GUIDE DU ^ 
= | :: MARCELEGO BARCIŃSKIEGO. :-. :::::: COMMERCE MONDIAL. : : : : : : s 

Zgłoszenia na ograniczoną ilość ogt 
= • • adresem - 1 ' 

Dl. I. U R S T R O N l 
Choroby skórne i we

neryczne 
ZIELONA N> U . 

Przyjm. od 12—1, 2—4 1 
pół I 7—8 wiecz. 

Niedziela od 9 — 2 pp 
347—^ 

W sobotę dnia 21 kwietnia b. r. o godz. 6-ej p. p odbędzie 
się w sali Gimnazjum L. Szakina (Piotrkowska 18) odczyt 

p. dyr, A. ZYLBERSZYCA na temat 

! i i i B i w i r * 
Całkowity dnehód przeznaczony na rzecz Samopomocy szkolnej. 

Bilety do nabycia przy kasie v dnia odczytu. 

1
prawie nowa do 
sprzedania w So* 
potach. Oferty sub-

• „Sypialnia" do ad' 
ministracji „Republiki". 078-5 

DR. M E D . 

choroby skórne i weneryczne 
ul . Pańska JYa 4 

(rOR Konstantynowskrc/) 
od 9—1 i od 9—4. 

01.1. 
Choroby skórne, wło
sów, weneryczne i mo-

czopłclowe. 
Leczenie światłem (lam
pa kwarcowa) i promie

niami Roentgena. 
Zawadzka tb 1. 

Przyjmuje od 8 — 1 i od 6 — 8. 
Ula pan od 4—A. 304—0 

Choroby skórne wene
ryczne 1 moczopłclowe, 
leczenie sztucznym słoń

cem górskim. 

DZIELNA H> 9. 
Przyjmuje od 8—101 pól, 

1 od 4—8 
190-2 

Dr . m e d . 

M. Kerszner 
Z i e l o n a 10 . 9 

Ctioroby diiecl l wewnętrzne 
Przyjmuje od l—3 i 6—7. 

Dr . m e d . 

.Roszeń należy nadsyłać pod 
S ^ ^ ^ S - k ^ S ° i ^ y a r s z a w a ' u L S z ° P e " a 12. 

JAK SOL DO POTRAW, TAK NALEŻY DO KAWY 

WDZIWA i r D A N i ^ K A • DOMIESZKA 

NA NIEZRÓWNANEJ WYDAJNOŚCI TEJŻE POLEGA JEJ TANIOŚĆ! 

m PRZY ZAKUPNIE PROSIMY ŻĄDAĆ: m 
PRAWDZIWEJ : FRANCKA: Z MŁYNKIEM 

HENRYKA FRANCKA SYNOWIE 
SKAWINA-KRAKÓW 

939—1 

Tłuszcz 
jadalny 

najłatwiej 
strawny 

Kunerol 
poleca się cier
piącym na żołądek 

Przedstawiciel: 662 
S p . Alce. L A M B E R T & K R Z Y S I A K , W a r s z a w a , N ieca ła 8 . 

WielRi Wybór Mebli 
wyścielanych pokojowych oraz biurowych 
na dogodnych w a r u n k a c h . 

A. W. SIERAKOWIAK 
RZGOWSKA Nb 4 . 373—11 

b r t l l a n ł u z ł o ł 0 * s r e b r o ' blzuterję xn v i y i u u i y g p l a c i najwyższe ceny 

A. HERSZKORN, Cegielniana 3 7 
front róg Piotrkowskiej. 966— 

8kl.Gf m nazjum Filologiczne Żeńskie 

L. Sołowiej czy k-Magalif owej 
w Ł o d z i , Wschodnia 0 2 . 

Egzaminy wstępne rozpoczną się d. 25 czerwca 
Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziennie od 

-4 po poł. DYREKTOR. 
Uwaga: Do podania należy dołączyć metrykę 

oraz fotografję kandydatki. Podania do klasy ósmej 
przyjmuje się do dn. 1 czerwca. 349—2 

glnekolog-akuszer mieszka 
obecnie przy ulicy Piotr

kowskiej 68. 
Przyjmuje w gabinecie le
karskim przy Al, Koś 
ciuszki 53 od 4—6, 74-1 

L e k a r z d e n t y s t a 

S . 

ul. Andrzeja 9 , 
Przyjmuje od godz. 10—1 
i 3—7 348-3 

fil. Ładwi 
Choroby skórne i we

neryczne 
przyjm. od 10—12 1 6—7 

N A W R O T JVs 7. 

D r . S . K a n t o i 
Specjalista chorób skór

nych I wenerycznych, 
ul. Piotrkowska 144 róg 

Ewanglellcka. 
Oablnet Róntgeaa 

I światło-lecziiiczy. 
Godziny prsy.eda.il—i lo_—8. Ula pan 6—6. 

ANTYKWARIAT 
ARTYSTYCZNY 

99 

KRAKÓW, 
ul. S t raszewskiego Ki 27 . 
UWAGA: Nadeszły na skład 2 szafki 
.Boulle* epoki Ludwika Filipa rzadkiej 
piękności. Cena 18 miljonów mkp. Na 

żądanie listowne bliższe szczegóły 
i fotografję. 

V _ 111 \ J 

Piękność ™ ę : $ 
Kremu ORO. 

334--^ 

Posady . 
(za wyraz 100 mk). . 

Energiczny młody człowle' 
,z dobremi świadectw** 

mi, władający , języki*1 1 1 

polskim i niemieckim * 
słowie i piśmie, obeznany 
z biurowością i posiadają 
cy. rozległe stosunki * 
sferach liandlowych prag 
nie objąć posadę biurotfł' 
Oferty do adm. .Republi' 
ki* pod .J. A.1 378-1 

Kupno 1 s p r z e d a ż 
(za wyraz 150 m) 

Salon mahoniowy dużji 
inkrustowany, modny 

okazyjnie za 'oezcen do 
sprzedania. Magazyn Mebli 
Piotrkowska 116, I. piętr° 
front tel. 20-61. 342-1 

Dywany po cenach fabrycz* 
nych w dużym wyborz* 

poleca Magazyn Mebli-
Piotrkowska 116 I piętro 
front. Tel. 21-61. 1343-1 

Sprzedam meble: salonik 
stołowy, sypialnię. Wi** 

domość: Sienkiewicza 1& 
prawa oficyna I piętro rtf 
'ewo. 382—2 

Dr. HENRYK GOLDBERG 
Róntgenoiog 

Otworzył nowy dział terapji głębokiej. Lecze 
n ie Gruźlicy | Guzów (złośliwych i dobro

tliwych) 742-3 
K A R O L A 4 , od 9--10 i od 3-5 

^ „ U n l t a s " , P u s t a 19 , od 10--1 i od 5--6 

Lecznica 
lekarzy specjalistów 
ul. Piotrkowska 17 (drogie podwóize) 
przyjmuje chorych we wszystkich specjalnościach 
oti godz. 9 do 5 wiecz. Cena za poradę SOOO 
mk., operacje i opatrunki od umowy. 1010—1 

łaflDie i prędko ^ u c z y k a l i ? r a f 
.. B e r m a n 

również poprawia wszelkie brzyd 
kie charaktery pisma w ciągu 15-tu lekcji KON 

* 231-1 3S5-'4STANTYNOWSKA 7 

Sprzedam 2 drzewa grusz* 
kowe. Wiadomość ZaJ-

denworm, Kilińskiego 81> 
387-1 

Loka le i mieszkan ia 
(za wyraz 120 mk). 

Poszukuje się pokoju przy 
rodzinie jako subloka* 

tor w pobliżu Placu Wol-
uoścl. Oferty dla .Me
talowca' do adm. .Repu
bliki". 384—1 

R o z m a i t e . 
(za wyraz 120 mk.) I 

Przybiąkala się suka-jam-
nik: czarna, podpalana 

Zielona 1 u dozorcy dom" 
357-1 

Z a g u b i o n e d o k u m . 
Wfr za az 85 mk.) 

Icek Jaiób Nachtygal 
I zgubił polski paszport 
wydany w Izbicy pow. 
Kolski. 356-1 

lagublony patent III 
Ł tegorjl, 

KA-
• » u v i j i , na sprzedaż mię
sa H. Ordynans, ul. Alek
sandryjska Ni 11. ' 380-3 

Kopoide 8 procentowa 

C pożyczkę złota. «j 
•aaagaaaaann_ 3 

P R P N I I M P R A Ł A ' W, Ł O ( 1 . Z L M K * u^°° 1 °anosz. do domu 600 mie- r \ _ I r 1 E I L U U I E R D L D . siecznie. - Zamiejscowa mk, .12,000 miesięcznie. U g l O S Z e n i a : • W J p W » " mUtsu^H^. « rrwr.r-.r^I^e.ro^y-TN^.tr.^^zHty" ^ r g l o o I : 
— • Zagranicą mk. 16.000 miesięcznie. O "k-^OU zawlaraz m Ifmetrowy ma atr. i izpalt;;. Zaręczynowe Izailublnowt po teWcie mli. tó.oui. ZarnieJ-

ZWYCZAJNE: mk. 360 ta wiem milimetrowy (n» stronic » iip«it) W TEKŚCIE: mk, 7oo u oiiiiin** 
I m w w f n i i t r d a . n . t t u l M ł i l i . *J1 Ł M l . . — k. T u t L i i i A . _ _ . . . . _ . . . ^-it. 

Za wydawnictwo .Republika" Sp. z ogr. 

Zagranicą mk. 16.000 miesięcznie. 
V»*A. A M « , , ' . • 1 i ii acowe o 60 proc. drotej Zagran o 100 proc. drote. Z 
Kąjdajnowa podwytks obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. 

• Marjan Nusbaum^łłaszewsld. Czcionkami „Republiki"*!— Tłocznia Drokarnl PanstwoweL P.^«Ut-
o-

r — t y ł - * 
Zagrań, o 100 proc. droie. Za tarrainowy druk ogłoszeń adminlatr. nie odpowiada. 

m-Ołtaszewski. 

http://prsy.eda.il�

