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Gtówna. .Nit 16.

na akcje

~.~nku

Polsltiego

Oł6wnaJ\til 16.. '
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li{~iienteli

sw6j .

. Dla inteligencjipractiI4eel . '
udzieIamY'kr.edytu." w
..ę~~1~)'weg9. ~ądO.. g()...d. ..... I·. ~

UdZUł~OW)f , . &OdZi załatwia wszelkie, tranzakc,ie w zakre~'.",bank()w6ści
wc.hodzące, przyjmuje zlecenia na kUłJ.no. i
sprzedaż ak~yii, wa-hnt opaz
c.zek6,w :df!agr~nic~nych przyjmuje ~kłady
d aj.e, po
c Z'ki

Bank

ł Gl

.... ,'

s~ład materjał6w ubranio·wY,ch.o,raz.yub~ań~i
gotowych i na zam6wienj3~'j . .' ~ ~ :~i;

na warunkac? ustan9wio~ych przez Komitet Orgsni2.:acyjny.'.:<> , :

,z

."

Pole-cają Szan9wn~j

z odpow.. udziałami ul .. Moniuszki Nr" to ..

•

'U

rp

M. Dnnkiewin E. Donmewlki i Ha..

,Dewiz~wy przyjmuje zapisy i wpłaty

Bank

ppr,

nych

\35851

warut:lkach~.
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t,... • Ci'ekawaiestbarozo OClnl0\Yana':kw~';
. $tę dla. towarzvstwa· "Rozwój"•. ;.,Pozwolenie'1

na· kwc&tę nl0~a otrzvm,ać tylko stowarzv~e~?
nia,cies~ące się uznaniemnaiszexszycb:m:asł

,sPQleczenst\va"... ..
Twierdzenie

. ,,:

·.i.;

i>.•:\.ili<·t~·'!"

wfauz . w tej' mrer'ze leSt';

'•.., Gdy kto sPoJrz~ ~ o"?raźa13pego i "R~zw6i" w Wars:';<l.Wle wydrukowała ża~za' nieco rYZYkowne, gdy~ widzieliśmy i wrduie,!;
oshz111ef;!o padalc,a" mUSl SIC:; mllnowol1 zast~ .só\ygabinetu ~ellerala Sikorsk~.ago. bez.... s·~rze.. my na. ulicach kwestarzv. ktÓrzy przypi11ai~
nowić Ilłeboko: że cOs się nie udało. StwórCV . ći'wu ze strouv władz W"arszaV::Si~h, Od~zw.i "k:v~ tki" z na,pisall1i żydowskiemi. n!l,,,ele!
przy stworzeniu podobnello rodza,;u '!!aM.
ta, uka,zala.. s.i\)ró~vnież w Bedzinie'z wiedza ,wvmtnle żydowskie. CzYżby one właśnie'
':' . Allalo~iczne myśli musza nawiedzac, Ul1ejscowego.st.aro.stv: '"
. ' . . 'warstw·
miały Się
.,cieszyć
uznanięm najs'zers~y;cW
t1
t •. . ,. dk
'8) Hl
. '
, .
SP l
' t
.? " .
. .. ,. .' .:"
..O:rejlOqo ~a,..: ~?zs, ~Ol ZOl~ . aczłow':eka" ,kiedy... . '. . "n e,wrześniu 1923 ;r. sKonfIsKowano"
. ... GleCZens W'J1.
I,i.;'.i;:t.:.:;}~i~ .
ch
~ac~yna...l k?tlc:tyc,zvtall1e uExpressu" lalb Qr~ . !200 a!lSZD\YZe .9'szc~lIrruni''. których konfiska. ',.
. Przez cały czas,swe~o istnIenie; pai~·.
f;!anu rOWUle orv~lnalne~o towarzvsza;:fabry; tę cofnęła -p!okurę.toria '\varszawska:', "
'don ne moi de mot \;Express" pisał o prezy~1
,kanta Poznańsl'ieg~.",
,.'
9) Prz~d ołczvtem posła DYIDOWsk'el<o denci<e Cvnarskim, iako <> wesołku. które!!o'
) . Tow. "R~ZWOl bez lizvskania zgoav pt'!ł'NJ,ebez~le~zeńshvo ż,,~dowskie" komisarz [iedynym celem~.ie,st 'rozśmieszanie .,polaków!.i
7W )iana1e ł?dzkllI!' - ośmieliło sic. w iednvm z rządu zażądał. skrótu przemówienia.
mO jzeszowego wy iIIania" w Lodzi., Pan.pre. warsza\v·sklchd?;Iłnników. opnblikowaćsze~
'. 10) D!1ia 19 września 1923 rokuk9mic:zvdent Cvnarski mówił 'pan prezydent· Cvd
. re~ faktów. dO'wodzacy'Ch niezbic.ie. iźiest ~arJat zazadal od .,Rozwoju'~ z~łoszenia w, narEki ś:P1,' pan prezvdentCvnarski chod~i!
~no ~zykanowane przez miejsqowa adroini, U rzodzie adm;;nistracvinvm broszurek i. wy, p. prezydent Cynarski eskamotuje .pni1ekka-l
tracJe.. . '
......
.
da\~nictvv Towarzystwa, a. tem samemwy~ ,nie. ma,gi~trackie i t. d. N.he 'było numeru~
' ..;. AoŁo fakty, które mówia same za sle::: kupIenia patentu na ich kolportarz.. · ..
\ ~dZlebv nIe było . ośmieszru.l!i'a, mięszania. z
bre'.:: .. '
.'
.
11) Dnia 5arudnia 1923 "r.~o-sf8.ła ' 'błotem Bo,gu.ducha winnego człowieka·. któtei
i,., ',. 1) Dnia2JrlipCll 1922",1:' komisarz Ifve. skOQf.skowana odez\'ra pt. "Kto winien.· dro- j!o iedyna wina iest to itzaiałmrei~e prŻeJ
!,k! rue.zeZ)"olil na, urzadzenie . dwóch odczv" żY/Abiel', standwiacapr'zedruk z.nr. 36.'tylZodni znaczone przez prawowita łódzka· władze•. tj;;
'l;9.'Y o wypadkach w. WilnielJ~ cdczYcle p, k~ •.Rozwó.i" i powtórzona 'przez j~dn" z p~~ez :kahał dla I.'oznaó.skięgO lub inne®' .Rud
I :.BaxyChamca..
. '
. Plsn1 lódzkich.
zenblata.
. . '. . . ,..,: r';~l .; . l' i:~~t~(~r~
~) W tym samvin :dn.lti miała mieisce
12) Po wykryciuorM'l'n1zac'jt PI>P; 'I>i,
:. Z oJCaz,! wspomruanejio \trtvliutuwfi:i:'W<~
ł~o~f.Iskata ~fisza p. t.. "Wypadki wileńskIe W Eodzi policia zaaresztoWała dyrektOra "Roz. Sl~ warszawski,ei, "Express"dla od!nianvi."Qi.:
~ sWletle prawdy". . . .
.
.!..
woju", ,pana. Edwarda. Z.a.ill:czka wraz z cs;! a;:'eras~aty,bierze, w obrane premrcleDital
'li' • 3). W styczniu 1923 r" 'wsbitelt .zaKRzu lym pcrsonf\}em, i bez iaJ;:i~jkolwiek podstawy Cynarslilego, tytlIlUJe j;!o zn!ll}YJll . ..
ł omls~:latu rządu, nle. ll1ó!!ł wygłosić odczy. trzymała przez d~anaścle.i!odz1n 'W biurze lem, którego chce żywcem z.ieść.
~ .:tu p~bhcznello w. ŁodzI dvrekto'r lwowskierzo pod. aresztem.,'Sl;.pnczvlo ste. n!lPi"zepros;z& wói".
.. ', ·:,h'?("·:;"h;;'if.~~
s '
u
0.
WOju • P4Iln... Bo. gdall
Krzy." s,ztofó;:. tV.
niu. a.rc
.
.
.
.' Zdaje: le:2c,luruny':tu:
~1".:·'.;•:., . . 7WICZ
•. , .
.,
.
oŚwiadc,zYl.
'że. ,aresztowanre
nastiJ,pllo'pi'erwsząPo\vą'tna:'(;
l}":a"'~1i',~~~".·lililQ:\'f{V··tu
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~dzlalu ~.Roz.

sz.to.·~.f.l:1n.Ych.przez a~P!~a..nt~ P()lic.ii~~.k.tó.

.~)

Dnia 3 stycznia. '1923~ r.zahroniono- ,..przez ·poIl1~iłke",. '..
','.".
. .' .. ."
m ~I~zenią. siedmiu przygotowanych iuż od.
.. i3) ·,Tó\varzystwo"Rozviói" postaI:roWt~
~i C~ytów treści literackiej. P. Jaxie Chmncovd lo zor~anizować w dzielniCach robotniczVdh1
li~ b'P~daiac Tako iedyny motyW odmowy _ oso; czytelnłe dla" Polalww;::chrzęś~fian.! Na . ten:
ę prelegenta.
cel Dliała by"ć zOl'.sUJ..nizo\vana. kwesta.: Lecz
5} Równoczesnie z zam]mieclem Towa~ komisariat rzadu (sprzeciw~ł się tenlti.zazna;:
!zYsl;wa przez. komisarza Anusza w War-.. czaiac, "e ,;pOZwolclllena kwesty mo!!a otr.zy
za.w1e (naste~l1ie uchvlonem), policia pilno. mać tylko' stowarzysz~nia. ciesz~ce ·~je uzna.
,,,:aIa }'rz.ez kllk,a dni z rzedu biuro oddziału' niem na iszetszych warstw spo1eczeństwa". .
łozdlne~o. nie maiac nainin~ejszvch dowodów
14) V/reszcie dnia 1 lute~o 1924 roku
antypańbtvV'owei działalności TOwarzystwa komisar,iat rzadu 'v todzi nakazał konfiskatę
I

__

Łodzi~
6) Skonfi~kowano 'dzienn;'k: ..Rozwoj". w

.,Rozwói u w

odezwy pt. ",Mowa ,vv!!,los;zona przez. Rabbi

'

.Ib·

lSta~! i.wzad.ri.Vm.·' .. , '

na. podobnego rodzaj',f6bd"()nc1,)w'~:
'W-\flazi' z tego: Ją.SilłQ~:!.ł~!'('~;~!a,

's~~a.j;?~~!~~"'~~""'.' .,.,.:)' .. :: .,:., . . • ;, . . .•.•. ;
roznilc~ol0"V:ldla,.!na.~j'ilL

to'

. Piej-:Wit~j'fętn,ei,:W~<b~ei.,21aJlatwieJi ~ę~i~.~
rybkll''',na,SJ?Il.?t~... . ' ; , '.;::: .. ' ~ .
., .',' .~~stto tak·P!zeJr2:y;te~h tru?no, moS:,
zwroclC na ~o UW~1!1 n.aszeio,.P?leczens-tv:a. i
.... Ale~ledy ;tydzl wn~esh l?tert)elacle.:w,
S
8~11nle \V lipcu. n~zez lnslc:a. l tow. w. l;,r3;l
.'!

..........

. •..•..•

'lf'·:r.

WIe

podb~lr~at~Cel

.CZV11110'SCl

..

~RoZWOJU ~
o

Reichhorn.a w Padze nad trumna rabIna ben bezczvnnoscl Wiadz l sadu, przecIwko tvmze
Jehudy". POWyższą mowe o!!tosil A. NOwa' . pp. H: v ckiemu. Cynarsk'emu. -pr,okura~oNwIj
CZVI1Ski w 5wei 1.siażce "Mocarshvoall0ni~ po'UcH i t. d: nic o . lem. nie pisanO t -pt~ł
7') \V·
. 192'2
ł
d l
""O~'!'TA~'
a
przedrukowały liczne rozpnwvv o chvn~ nawet 'Psy w1esz;o,nod na. tvch -.kt.~l,
,'1:"" '.
. Slel'pnltl
y r. Ó z ci komisar~
"V 1
.lJ8.t rz~du zarządził konfiskate odezwy P. t, kwestii żvelowókiei. Podczas wvJx,rów raz' rych się dzisiai hiene 1>0 tarc~e z il1~ ~
-Br
1n l)rd~
'~ł
1.t"
-I- ... 1
I'-"U.f>t;'1"lIO· odat.'7,1:'!..JT':' -4''''1 J.""'';-'Ci 1",..c:,'7k.<f.lI."'n1.-:l1."
rCln~enn~rti;~TiA'l
..
d.a".
r:r\91.?'
lm
dp}kj..··,'
. ~..,.. A . . ) ",C'l
A. .ora CIClll.l.t~.a to\"rarzy.stvła
4ł _.;u..\
... .t,,'\1~
u.~ v"~.u
~"'"

był

'\k.,. ...

artykuł

. t6rVlo.
zamieszczony
TOwarzvstwa.
iI,.

w obronie
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ar ie onteren ił b łl ckiej. ·

Przemówipuie inauguracyjne ministra Zamoyskiego.'

aśmisfnish

'd~vie 'wieksze konfeu)'lc~e~ Jedna

przv 'lijSl~'-ół;

tKtz ..ale przedstawicid:!. seimowei kornisii ()ch~
nv prli!CVł ECl1ack~~j komIsU dla spraw e~GI:
. darCZO~SlJoł., oraz' komisji dla spraw za11.ranicz~
i d'ruaa ze współudziałem' przedstawici$.
~'Złata Pra,ha" zapl'asza -najzajadHwslych wro~,ów Po~ski W swe Dych
li centr. ofQfl.nizacP· rObotniczych i pracoda~
. CÓ\v. Oraz innyc!:t instvtucii społecznych. Mim,
Ukraińcy i Białorusini pod opiekuńczenlj skrzydłami
sferstw'o pracy l O. Społ. przvS!otowuie dbt ,
p. A. Thonlasa sprawozdan1e .0 rozwoiu i obd.
';,p.
gotują się do nowych ataków przeciw Pols~e.
cnym stanie polskiei polityki społecznej. orai,
, : ' BERLIN 16 ~9 (AW) •.DeutscheAUe~ . twie~ ofSlanizu.iac akcJe anfvl)Olską.obecnle o post~no'?iTienia~h ustawoda,vczvch i admini~
meine Zeitunsl" donosi z Pratti, ze pl'ezesbia::: oirz,,'mlln oficJalne zaproszeni~ udania sie dG EJtracVln vch, 111 al acvch n'a celu "'''"Pro'wadzenie,
JoruskieJ radvnarodoweiqKrepecki i biaroru~ ; Pla~i i kierowania sfamtad ruchem antvD(»~~ V'l .żvcie nitvfH;:o\'l:,tnvch Pl'zez sejnl konwenJ.
$ki minister spraw za~ranicznvch. Świetlde:= 'skim. Kren0cki iŚwietkiewicz utrzymują ści ci!, .P.. A. Thomas zamierza przylać przedst~'
:Wlcl~11prasy pols.kiei. W pro~ramie pobvhl
wicz. którzy dQ tej UDry orzebvwali na,' Li~ slv kont.akt z pl"opaEEanda ukraińs~a.
.
goścla, zapowiedziane Jest przviecie u p. min.i
'&A
Spr. zaf!ranicznvch. Dnia '21 bm. podeimQwac,
II
be~z'e P; A.. TholnaSa prezes rady.ministrów,'
~
"
p, ""11, Grabski. pocz.em wsalollach recepcyj:;
Ił
Ił
nych. pahlCU rad V m1niatrów odbędzie się ra~;
ut. \Vedtug informacii. otrzvmanvchzesferi
Towar'zysz Mac Donald pospieszył się z
so\vietów. prącowniczvcjl. również i klasa fo:botnicżaolaP'
I

mury.

Benesza

i

'. , t

n

,J

P

uznaniem

nU.1e uczczenIe P. A. ThoUlasa.
Słowa prawdy o t. zw. "rządzie" sowieckirn.
LONDYN 16 2, (AW):W Izbie Gmin talna siłę i uosobieniem te'rroru. R.Zad anI(~l~ . Z

'

.

i Jzhie Lord6w zakOl1CZyła" sie rlvskusia, w spra ski powin:en ~ wedłua oświadczenia mówcy '
uznania: Rosii sowieckiei"de jure" Bald\v;111 , os.tateczn1."e' zniszciyć niebezpieczna l)rOpagan .k. ~::::
~świadczvł. źe Rosiadlate~o pra~nęla kredy:: dę rzadu so\v;eckie~o. a ,v razie iei.stwierdz~ ~
SOVrlECCY nYPLOMĄCI PRZ,YL
tów, aby przy ich pomocy utrzymać sie przy ma, nalężv usunąć VI cia~t1 24 !todzIn' posła so
;władzv_ 'Curzon zaznaczył. że obecny charak~ wieckief40 Z ~ral'lic An.f!1ii. Wreszc1,e Balfeur J'
ROBOCIE..
. .
ter .. r.~zdu sowieckiello nie . ia~łu~u;~ na z~ oświad.czvł. żt: ies.zcze i"!i~ Wys. ~chl 'atram. ent :.. "" ł LONDY.'N; 16. (PAT)'Przedśfawlcleł
ufanlte. Lord Grev o§wiadczvt że ' mimO na nocIe. uznala~el RoSlę. a zno;v prOpaf.!an4~ S S S R. w Londynie Rakowski został Wezwan'Yj
,WSZystko ~ rzad sowiecki nie \iest rzadem z bolszewlIcka, skIerowana przecIwko Ang1.11.
k
"f:;,
d
.
M .' . t
przez . 0n:ldtr~a. ? spr. zagr~n. W ~Sk:wle
;woli ludu. lecz rzadem. przedstawia iacvrn .bru :rozwi ia sic b. 'in tenF3vwnie.
#f'
M5'
. .. '....
iWMAM!!!,,_
dozłozenul. raportow w spraWie sytuacji. Po:
II
z~ożeniu
raportów przez Rakowski~~o zosta::t;
11.1
II
ifj
U· n,le: wyznaczony delegat, który wyjedzie d(t'
fi
Londynu dla podj.ęcia rokowań w sprawach~~
jigurujących w notach międz-y Rosją a .A.nglj~.
azjatycl~
łOlNarzyszyll
Szefem delegacji będzie KrasiUt Rakowski.
" . :M'·0'SK·,nA'
1'6'
·'2'
'.
'(AW)'
W,
MI"\.C>
c
- 0..3'
'
·c
'"
,'~'
,
.
"
tjednak pozostanie nae:tanowIsku, ambasador4'~:,; ..
vv
. V'CIl'ó..w1e w : .
z;cze1"illi w dłuższe; przemowIe•. mie.-::
było sie dz~ś posiedzenie członkó\v rosvisko tlZV lnnemi oświadczvł. ze Rosia nie może dogPRAWA PRZYJĘCIA NIEMIEC DO ,"F'
"~wschodniei izby ha.ndlov/e.i.· z ttd7.iałem Czi puścić do hertemoniikapitału ueropeisk!e~o na , . ~i i
LI' GT NARO. ów..
'
,czerina i p<łfłów. tureckieJ!.o, przedstavyiciela·· Wschodzie~ do cze~o ,iedYl1ą i naiprostsza drcy,;,~
'l.
.
,Chin. i orzedstawiciela federacii zakauka:: 'ga j,est n;tiściśleiszfi wSuólnraca Ros ii i parlstw ~,
" BERLIN, '16 (PA'I~) "Sozj".Parl. Dlenst";
skiej.
'
WSC.i.1.0dlllCh.
t.:r. '. d'
."
k
d".
,!jI!U !l5.,mm.,~~:p.
~~
uOWUl uJe SIę 00 me-go orespon enta'genew:
, slde:go,:l.o usilowguia lzqdu~~ngięlsk~ego, zmie
H:I ""
rzająoo do umo;illwi'e~a priyjqciado LigiN~.'
II ,ro.Mw Ni6Uliec,wY'IVolafYwk(rłClChL~gi' Na-:
; rodów' wielkie zaitlteresowanie. ',PanuJe ;euhali!
;w1e

17
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a C·ziczerina
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.
P. Albert Tbomasbędzie gQŚCielrr' rZ3Jdupolskieg()~

p rzy ';IW:aI ~

I

II

Łódź. .w

. .

Mac Donaldowi nic.. \lda się. polrona(S opott.1l'

r.7~du. francuskiego pr~clw p;p~yjęciu.~jep;J.le~.

swych muraG,h pow:ta przedstawiciela ligi Narj)dow,;; ao':LigiNir(}d6W~-_~_,,_<;-~_m...--

W AJtSZAWA 16 2. (PAT) Dnia 20 aZynarBdowvch l{on\venc'if pract.. Na bankle:.-.'
,hm. ,przvbywa do Warsiavrv drogą, na Zba:; cie który bodzie wydanytlac"""~Ć p.Thomw
s,zyń Poznań dyr. m:ed7,Vn9rodowe~o biura SaprZ6:? k~er,o~vilika min. pracy i opieki sp~l.
pracy przy' Lidze. Narodów P. Albert Tho~ ,p, G~ Slmona. P. Thomasowi .wreCZODff bedz10
mas .. P. Thomas bedzie ~ościem rzadu'r,~,,lskie~ e~zemplarz "Dziennika Ustaw" zawierajace~o
~o, powita $lo na $lranicy vi imieniu rzadu, kie tekst ratyfikacii. Pob'vt ie~o·w. PoIscę t~wać
rownik referatu :rriiędzynarodowe~o ustawo;:: będzie 5 dni 4 dni w Warsza,vie i
dawstwa pracy w min. P.' i o .. spoI. P. Seweryn
1 dzień ,w Łodzi.
ł
."
Hbrszowski,.Zasadń\czvm celem przyjazdu p. Podczas swe~ bytności wWarszaw[e p.Tl1~
.Xhomasa"do Polskiiest
''
mas, ,vYl11osi t dnia 22 bm. w sali. rady, miei~
" zlóżenie rzadowi ' polskiemu .'DoClz~'(l>kowania
skiei odczyt z dziedzii?v .ekollorp.ic:ł;pą~., ,PO;ll
. zaratvfikacie przez sejm i senat 13;::tu mie::: czem odbe.da się w mln. pracy l ()P1P'~~ ,
•

~ przekon'~ie,; prsza dałej,dZ'iennłK, ~e nawet,
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H ual,s
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Unisław u

powiat Chełmną (Pomorze: ..
,p~ nabycia vye wszystkich składach, l{Olonj~!nyq!~.,
!'r
; PR 'Z E. D ,s T A li I CI E L.:'

~~~iiBjj

'Stanislaw Borkowski .\,
Ł.ód:ł, Nawret "23 •.

'Jf;a

Z·~

z udziatem !1R1\1'\l('b~;W ~~ Ifhr U 1BBllPa.," ,
J1

•

WI1ln.~~ TJlI l'Ifillł$..DDU,~UJ
Vi
' ..@I!'t.

rawl
REDĄ~TOI~EXPRESSU'E SKAZAN"Y'N A TYDZ. ARESZTU l 39G ~~p.
C~g.nąQysię od! dni ~ III wydz. kar,. ,
Na lialila~io cz. 1 i art. 53S? !3,~al ł
Uytą, ff.~du ,*I'<U~OWig9 .. ,'l.'QCęi dr. Z,fj1 S~do,! ln~d, ~~rn, ~qd s\:ą.iłlł J?! Jłr~egQ P~1ń"I?~_~
&lqelP.r~~'ChVlt:pręcJ~ "E*pl'ęłi.ijU r,orł1pn. . e~o
D,ą o~aą~ęnl~ W 3 r eijZClę n~ tyąąi,. eń,
}!Il.. J. Ple,,"ińikiemu i p A Lewa:ndow~klernuC@UUle JOO ~dp~ gr;ywny, a w ra~de l'l.u::mo-tnoil
o ~2c~,.rijhvo W <huku :l P9wQdu wydrIJkoF ,ei *i:plaQQ~ia tli .ifji;ywny - n~ mif:!siąc
Wiuia ~v ~ 18 nl',~ t~~Q piitt.l.a ąJ,'tY:k" p\ ?' W O~f ~1J~ w;rę~~(ne n~41~zę~enio 70 400 000
~~t~ch wielkoll).jeJikięj rO;1;.pu61ty f ~ ~akon1
c~ył si~ w,Q2;.Qr~J o i. 3d~J l?'0' p ols Q~lo~aeniem
wyroku~

l

um.

kps~tQW ~ąd9Wy'Qh~
MQt:V-Wf WYfOJq~~ f)tlłoQon~ b~4f\

'lutego.

styczn@ ltpglosld. Zfianac~yo' należy, .ile
jest rodzonym bratGln na.c:ze
czere,zwy:cza.jld w Mo~k·wie.

Dzie1'2Y!lłiki

Oh '~na zbrndnJa

QBjOW~gii

k) Sąd apelacyjny w LubUid€Jp roz'lVaż~1I

~a.jQW~go 42 łątnieg o Józefe Nię
,;b;j~h ~t6ry' $#:Ol'JYital i nieobec;noaci pp.
Qi~ńldQll i wtargnSr\J do ich mięsaiłUli&: .
;rz"cjl ~de na iQh bezbronną córe~?kq, łAlI'.l.~'l111!l

pfQCetl

Stafiiię, kt6r1l. pO~(lfilta.łą luamą.

wdamu;

tUl 1116j .walttt~ ~om~ęm ~arnorCJo\'\ral
~ą CiQSęU1 sięldery. Sąd \)lu-qgoWY w " '.,

ci!

się

l

Jako Witlst~ncjir a){,a.\HI.l morderg, ua. .,
Qi~&k}ęg9 :Wie~ienia! S4a 3pclacyjny WiY~i

żatWlt~rdz1t

w pna ębli (odowa'.
w W~rsza

k) W nied~lel, odbyly

Za wody p ~j'w acklę w przerębli Ui Wiśle
,l()~hód flJnd",~zu polsldego kQmitetl-l OUU1P11Ił

s\ie~fI r"Q\vieiVai@wynQsilQ

a atQllni .It.u'mir~1

WQrla miala nluliI l litQpie4. ,~~wol~ą,h
la ud~i~l jeana kobieta p. Garczyńską, ~
~

T.

,~'r!DCMOscr

,-

Z KRAJU

MU ,a.td mlr&k, na '·Skarb

narodowi ,' i

"

l ' li

K~K~

k) 2=nl:ay przamy6lowłee w",,,,o~uinT'lłlill[
Ffanci~ ..tlk Baytel. złQiył na r~ee
Sejmu miliarq marelr l1Jt sk~rb narodowy,
[(vf;l~owfłkl 1{Qmltet Biskupi również milj
ntilrek: i na dzi~cj' dlf1. bCirQPotllylch w
l:n!Hnrd marek.

lnlbn nin obwgląw 'StółfQY~
k} Nł\ ikutfłi: Jllją$tjiwej 'fłwiąH 1)
Qaw w WillszaW!ę POGi1' JiMwc6w I~łos~l pll .'.
prośbą o wstr;.tYlłulułe n~pręayj wz~ul}IEt~
jil~śnvęy $kłQnni s~ QQfAąć ghi@llY B,llłWl~_qll
WY .c@nłk oraz przedstawić e,enn1ki

411ilue ~~Więrijące ~lli~lłę od i!34Q' ~g
- - , . . ~ t_HR III.

LI

błiłiańskiego S~Hl-)'lllłana,

...

li li

Teatr
iZDWfH

tartyneK I ciaśfeJt
Stefan Kleczkowskł

Miejsłd.
L

EfIteetj,.

Prokurator' Hallers.

(Od wlasnefło korespodenfa 'l.RozwoJu")
. ,'" '
Parvi 8 lutef!O 1924 t.
ny, ten sam wielki biały marmurowy 7<.:;1<1 ..",1:
\V1eczór środowy dnia 23:::~o stycznia na kOlllinkll w bro!1zowvch złoconych oku::
Sztuka w :4 aktach PawIa Lindau'a.
,#t,
był świadkiem świetnego przviecia i ba:: ciach tyka miarowo~ iak tykał p.ęknei ko:;:
Jak w niesamowib-~n powieściac~
lp w Pałacu El~zejskim na rue du Faubo:ru.e: chanceLudwika, Napoleonowi. a potem ie~o
.J
St. Honore.zgotowanego ,przez 'Prezydent~ niefo~·tunl1enlU bratankowi., 1\rlko , znikły z 'E,vers i o wiele głębszy od niego mistyk May;
Rzeczypospolitei Francuskie 1 i pania Mille~ herbów FraIlcii szlachetne ll~ie burbol1skie i rinch, tak w dramacie Lindau należy do te~
rand na część akredvtowanef:!o przy Rzadzie złote orły cesarskie, a zastapHv te skromniej:- grona autorów, którzy osądzili, że na przyt~
Francuskim korpusu dvplómatvczneJ;to W sze choć nienluiei dunlne iniciały .,RFH. pione nerwy 'współcz,esnych nerwowców p~
Pary.lU~
Tylko zamieniono staroświeckie świeczniki ria trzeba nielada wstrząśnień czy iskier, aby jo.
. Ju:t wcześnie przeo -godzina obia"dowa \vielkie. skrzace się od. elekh'vczne!lo 8w i atła, Jeszcze porwać i e1e1dl"llz~(Jwać. Wprowadze.
ruchliwi ą~enci policyjni w ~:ranatowychpe~ z seledVllOwef!O kryształu kunsztownie sklecQ:.
.J
lerynach l kepi Z bifllymi palkami w ręku ue painki'.
nie pierwiastków fantastycznych a przeprOf
zaczęli odgrt1.dza·ć dostęp do pałacu od str~
Zmienili się natomiast ludzie. stroie i waJdzanie ich przez ciąg całej akcji tak batni
nv rue Royal i placu St. Philippe:::du::lRoliIle. maniery. Odeszły pudrowane paruki, flet i dZio realnie, abyśmYluieli wrażenie cz,egoś mo
eller~icznie
odpedzając natretne
Staxi" i klawicynll?ał, hafty, koturny i krynoliny. lśni@. żliwe'go w rz.eczywistości - oto jedno z hasel.
przypadkowych przechodniów. Tylko szcześ1i~ ce atla.sy l złotein tkane brokaty, Zszarzał tych "neoanlerykanów u • Albo' tanie próbIewi wybrańcy i wybranki losu ~ sekretariatu świat cały, pozbvwa.ląc się koloru ~ wykwint;: my z dziedzin med\ycyny i psychologJ'i psycha
Pr.ezydenta. stroini w puSzyste futra, cvlinj'. Dych, choć p'rzesadzonych manier, Lecz nic
drv lub ,.pierof!i" w towarzystwie rozradowa~' w'illa. to ludzI, lecz postępu i mechau.I;zacji - Oz:y tele ~ patji Abak: zagadnień czasami
nych, .pachną.cych i skrzacych się od biżu;: życia,
wiecznych.,'
terU piękności, zaopatrzeni w ma~iczne .czer::l
Lecz towarzystwo zato było niebanal.o:
W "Proku:rator~e Hallersie" (Eomilluj~
wone bn"tv, z łatwościa przedostaia sie w ne, wieczór ten bowiem z~romadz;.ł kwiat cyln będ:zie motyw nieświadomego, podwój~
luksusowych linluzillach przez kordon stró:: sławy kultury i sztuki trvulnfu;acei Fran~ nego ~Y{'la które w'iedl.tie wzorowy obywatel
żów porzą.dku i' prawa Trzecie1 Republiki. by cji. \Vięc był tarn tryumfator WielkJ~i Woj<; - urzłian:i1. n'lent.typuszcza]'ac,y nawet, Ż~ !t
dotrzeć do wysokie i okratowane i .,porte. co:- ny, Fuch, w niebieskim mundurze marszal~
"1:
cher e" pałacu,. strzeżone; przez dwóch strzel::- kowskiln. o ~łowieor1ał tVf!rySa, i. coś z filo:: nastaniem nocy zmienia się w herszta band~
ców pieszych Gwardii Renublikań~k:ei. Od zof6w greckich. z\-vycięsca z nad Marny, opryszków, tJap~.dając wleszcie na. swoją w:h\:t
"porte cochere" dzieli i~h z pałacem tylko Marszałek Joffre; sławny obrońca Verdtin, sną willę.. •
nie,vielki dziecl'ziniec." . poczem przez wielka Marszałek Petain; bez ręki bohater stu bi::
Sztuka przf>};ełniona kryxnlualDlemi .rer
oszkloną werandę 'VKrótce dostana się do ob::l te'w, ~eneral Goureau; spadkobierca poLtvk1 kwizytami, szablonem· podejrzanych efektów
~zern~i szatni za szkarłatneml~ cieżkiemi ko~ napoleońskiej,
Poincal'e; kardynał arcvbi~ i przlewidzianemi, a fa.scynuJącemi niesIPo.
"[aramI. .
skup Pą.rvża, Dubois, w purpurze; l1unciusz d
r".
rI'u. po pozostawieniu 'iVlerzcnniei )tar~ papiesk1 w Loletach; ambasador brvtvjsid,
ziankami, po1:rafi jednakowoż przy dobrei
aeroby i po nerwowe i ostatn1ei konsultacH w Lord Cre\\i'"e, 'v cz.erwOllvm mundurze f.l\var~· gnz:e artystó,v wzbudzić niemałe napi~cie wł-.
lU5trze,nastapiwręczenie kart zaproszenio::: dii. Potem .,tout corps diplonlatique" w lnun dza - o co chyba głównie chodziło autorowi
wycb, poczern wkrótce dostana sie oni na ob:; durach różnych kroió,v i r6żnie.iszych gal(J~ Nie można jej zatem nazw-:ać zupełnie beZ'
szel'ne, czerwOnY1n dvwanemkryte schody. nów, ieneraLcla W "bleu horizon", przedsta:: wartościową.
.
by pośród szpaleru rosłych. nlarsowvch kira:: \viciele "haute Qourgf'ąisie", sfer rządowych i
.
'Tylko p.omylono się z -jej adresem.
sjeró,v teiże Gward h w czarnvch płaszczach nlunicypalnvch l \-v.reszci,'e tak ważna, a tak
RaczeJ" powinna była zawętlrOlWac na
i charakterystycznych cheln1ach z końskiem i dotąd przGzenlnie zaniedbana płeć piękna,
o~onan1i,przedostać się na pierwSze pietro do' pacp.naca i stroi11a, przyodziana w del.katne. ekran kinowy, niż na deski teatralne. Tem,
przeqpok0,iów pał!1cowych. Jesz,:ze c,hwJa .9. O,bclsleh~lowę suknie- marzenia' linii, poe~ więcej,że absorbuje on-araczej oi6 iilż(mii.o.o
. naz,v1ska Ich koleJno anonsowane przez of1:: zieza,gięć. 'zaokra,gleń i '\\"YPukłości.
tyrad, aktu pierwszego) myśl.
cjaine~o "huissier'a'" w czarnvm dworskinl , _; . . SIvchać byłocz.terdzieśoi jęzvków·.wi:::
WykorzystaltO' p.. Boneciki, by w $'We;
kost jUinie z łal1cuchelu srebrnvm na szyn i dac C.i.t,tery rasy. '
powierzchownej, tytułowej roli ' 8twor-zY<!.
przy Szpadzie, dobiegną, stoiacef!0 u weiścia
Tutaj ~iestykulu.$acv Francuz .dyskutu.;; k"
'
.
'do salonu r,ecepcVl11ego' uprzehn~e . uśmie~ j~ ze sżtvwnvrn An~likiem,tam In.n)"1" śniady s onezoną wręcz. świetną w gteście i ,odcieniu'
chnięte~o Pana, Prezydenta. oraz Pani Mille~ ,VII/ch flirtuje z tęga Jugosłowianka, dalej kreację gotując naw'et tym, którzy po)dziwialiraud, poczem nastapi krótki uścisk dłoni z kedzierżawy w'vslallllIk Kenlala Hse· faita,Slrea> w niej Kamińskiego, prawdziwą niespodzian~f
pier,vszYln obvv.,rateleln Franei i, pocalunek ble" picknei Amerykance~ a czarno~oki re,..
Doskonałą jf~opftrtnerką była p. Wolo
złOżony na re'ce Pani Prezvdentowei. wresz:: prezelltant eilipskie1Zo Fuada tęsknem, okiem szynowska, DUŻOWYl'.a~U, duŻ!o kolorów i pe"wnej powści~gliwoś.ci, kantr8Js:ulącej wybollf
cie pełna zadowolenia defilada do innych sa~ zerka ku nadobnei Greczvnce CZy pnl~p'...
lonów oraz sali balowei. gdzie ich o,Oj1Tnie Wy':;
Atmosfi~ra choć sztywna i oficjalna. nie'
',.
ł
d h
C
tworna,
praw;~e niezmieniona atn10sfenl ,pozbawiona iest charakteru i znaczenia. Jest nl-e z Wlęcej żywioowemi O' Iruc ami" ~
XVIII:::go 'wieku.
.
to b Owienl m 0 1l1ent trvun1fu Republiki. która "\V1onej Roży'~.
A "Pala!sae ·l'Elvse"" od lat 50:::u po trudach i ciorpieniach Wielkiej Wojny,
Typy apaszów' pochwycone prZez Ko~est f!odna siedzibą pierwszych reprpzentan~ składa sobie pokłon wobec świata.
mornickiego i MrO\Zińskiego doprawdy bajetów p.eknej Francii.
Czasem tylko orkiestra podczas balu czn.ie wprowadzając groteskowvnastrój W de..:
,
Podczas lego. tak b6inei i
obfitu:::: zepsuje har1n oni1na całość dysoqansem "fox~ L:';lprymuj~ą chwilami całośĆ.
>
jącei w wypadki karierv prawie się ,noc w trott'a" lub bulwarowei piosenkI, . lecz na to
Krasnowiecki ..J. ak Zlwykleabbry, a fanim. ~1l1e znlieniło. Te same deI katne. uśmie::: nikt nie zwraca uwagi, zaś po bytności Pre:::
S
chn1ęte zalQtnie buazerie "roccoco", te salne zvdenta ,wraz z ministrami w bufecie elizej:= niet:' cibotr.a nale~~.t 46 mocno oklaskiwanej,.
'~a•. .,;. .~
Wzorzyste dywany, pozłacane meble i gobeh: ,skim, saUl. się tłOCZYł pomijajac ran~i dorePu~ atrakcji.
. .aii~i' immr. . . .lfiW&1!"'PłA\iII!liIlm!!lg iU4i~M6 aELWW
MAMIW!' ' .~!n. ii_~"!!:!i!: : ~
:i
1!1'

t

1

ii

'

Z1narlv w' zeszłym roku efizekutor i 11dvh'lJJa. v\.riclziałem wszystko i słyszałem, 'iak ~i:::
powiedzi!ałdo nich ~robowym 'głosem~ liścielnnie Rvbnikowem...No, cze~o mil~
"chodźcie za rona, aniołki, w roie isce Zf4oto\'- CZYSz? PrzecieŻ cie nie zienl? .l\:1ó-w: 1
"rane kanali01n" ~_ j f!dybv tchna.l na n:'ch
ZvdzduHn, dhll:Jo marud.zll ,l m:lczal.
jttobowvm chłodem. nie pobledliby tak, iak N a1.onif,c usłuchał. kiedy .Pe?=e~o11n zaczął
pobledli, zobaczywszy Peresolina, N iedol-;~ zlośc~ć sie i krzyćzeć, czerWlenlec n~ twar~v
chqwi ze strachu· puściła s'Ie krew z nOsa'! a z nieci~rpliwości., .zebra!·. ~arty: . z!l11eszal Je,
Kułakiewiczowi zaSzulnialo w prawenl uchu. rozłożył na stole l zaczaj ob lasnlac.
roz'yi~załm:u sie kra,\\rat, Urzędnicy poupusz~
.
-:- KaZda foto~rafja, iakJ każ'd,a kąrta
czah karty l patrzyli w podloge. Przez lninu::: me; swoią znaczellie.Jak W talu. tak. l tu .1 est
.tę l?aIl.owaław p~koil.l zupełna cisza.
52 kart l cztery kolory... U~ZednlCY. ~zby
.. - Ładnie przeT,;lisuiecre rachunki - za~ skarbowej, k~ery~ urz~d j;!ubernlall1'y tre.f , ~slu"
cza{"J?ereso!h~. ,- Teraz wiem. dlaczego' tak zacy tv mi,nistcrst~le n~rodowel OSWlatv
lUbbil!,,~le?~ SPÓZ111aO sit; z nimi... Coście teraz kara, a pikI, oddzIał pa~stwo\veJ.!o banką·
ro 1 . ,
RzeczYw~'ści radcy ~ywiJn1. sa t1 nas a~a:ą:l1·
. - My tylko ,.:!la minutkę, wasze WYSO:: zwyc;;aini radcy krola!p..l. zony t;trzędnlk?w
korodle... :Szepną] Zwizdulin. _ Przegladali~ IV'iV klasy - dalUan}l, kole~;Ha}nl urzedou.iCY
śmy karteczkf,., OdpOczywaliśmy."
._ chłopcami, .nadwornI urZednICY -:.- dz.\e:::
; Per~sohn podszedł do stołu i wzruszył slatkulni, i t, d. ~a n"P. - - ot. tu .mola karta
ram>0I?-aml. Na stole leżały nie . kartv. ale fo;: - tró ika.; stosownie do r!tni!r - Jestem szu,;
tC~l:afle z~vldego formatu. odlep_one z kartQ::: hernialnvn1sekretarzem.
?
'
nu ! .l!alePJolle. na, ~arty do grania.. Kart by::
-- A ja iestenl asem,. '
1.
lo auz~.. f"rzeg!aq.a ląC le~ PeresolIn zobaczył
-- T:rcflowvnl, a żona pana na'Cze1n ka ...
fot(\;;.!~·aI1ę ,SWOla. ISw~ie,i *onv. wielu swoich jest damą··~
."
l
D . ' k tpodwładl1y~h ~~Zednlk?,v l znaiomvclJ...
--rInl ... 'Io ory~lna ue."
alCIe ar y,
-:- Co tc;> .... Jakze wy tern grac1e'
Nlechno ź,obacze...
k"
. h '.
_ To nIe n1V wymyślili, pros,!~ pana
Peresolin zdhl1 narzut"'ę l uSffi;lec aHW
~aczellli~a, ... Broń Bo:C:e." 1\'1 vdrnv tylko na;:! sic;, z l1ie40w~erzanjenl siadł za s~oleln. Drze.d.
slado\ya1~
nicy s~:ed,h tęz, na 1~~9 ro:z;ka:z;. l zaczeta $1.C
l1_.Jł......l!.

)j!w.~~
-<

~~ ,~, ~r$cje? .,grll.

'

.

!

N araz stró~. kt6rv 'PrzyszeClt o$ló~
mei ~odzlnie zamieść pokói dyżurnv., bvł
'J,>rzeraiOllY. Obraz, iaki' przedstawił si~ i. ...
,

OCZOln, kiedy wszedł do pokoiu ze SZ(~z()'tkt1~. ·
byt tak przerażaiącv. ,że. pamiętaJ
jeszcze. kiedy. napIwszy się. leżał b"ez nam&le~r:!;jc·
ci, Peresoli11! b~.adY-1 .śpiacy i
.
stał przed N1Bd~lecuowem 1 LJ.;bV.l..u.g.,I.Il~.'"
guzik, mówił:'
.. .. . .."
'
--, Zrozum~ że nie p~wnfen~~ .......·,.""h'' ' ' ·,:
dzie Szepielewem. jeśliś wjędZ'.:.~ł. '.t,eJA
kIn siebie, U· Z wi.zdulina . 'Rybników .z
tr~o i nauczvcitele ,gil11.:nązialp.i· i ..Dloia.
u Niedoiechowa bankowcy 1 ...·· trzech n·Hl~'7·r>nJ
gubernilnvoh urzedników. Trzeb~. ~vlo l'b
czej Wyjść Krvszbilleln. To nIC, ze on'
izby skarbowe i,·
... ' _ ._,
.
'.
- .Wyszedłem tytułowanvm~ l!dvź mv(,
. ślałem. że u pana naczem;lka iest radca.
';
......·Ach. kochasiu. tak nie można mvc
ślec.To nic iest ~ra ! Tak ~raia tylko szewcvj
osądź s . un. Kiedv Kulakiewicz wvszedl u-r'Zeł,
dem ~uborllialnvnl. tv p·OW~l1ieneś bvl dać "<3!!~,
hvano"vvicza. Grenlandzkiego, \1dvż 'wied~ia\es~
że on ieszcze IT:..Ct N at alię D"Vrn.itT'newnę

Z Grzego~zen'l Grc~otOWkzeE"" .• ~ Wc:S.Z'lds.u~o
zepsuleś \ Ja ci zaraz udowodnIe. uH\. ZCle

-panu..vie. zari,ramv leszcrze 5pdn~go rO~tra...:.'ł~,
Urzędnicy wypraw1h za drz'\1'l Zt~1
. ;WjJ.)};l,ę,g.O, ~łttÓ~.a J- 1łxąll. d?-lę1~ '~, t" '. ,.y~q~~~
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wysla.l.: delegaoję do minisf,frshva przemysłu władze polskie był fatalny, zaś 70 proc. sicc l
i handlu w sprr.wi~ POdw~"lszenia cła, a"\vów~ koleio\vei środkowel i wschodnipi T)()11v~1 ki'n:.:
czas otrzymają wszelkie za ległe podwyżki. P. iu było zniszczonych.
c2yna fol'sow.;tć opinJę, jakoby W polityce go,:; Łatkowski odpo'wiedzial,i:.i proP1ozycja. ta jest
WYWÓZ JAJ.
spodarcze] Polski mial się dokonać twrot, któ ni3 do przyjęcia, gdyż ·warunld zmieniły ,
(--) lvIi1l1stcrstwo Przemysłu i IIandlu
r1' doprowadzi do rozlu211ienia węzłów frU110U . się i tru~noby było robotn~lj;on: z tego "\v,·żyć. , pDda ie do 'wiadomości, ze termin dhl skhld<l~
sko.::polskich, przyczcm życie gospodarcze Pol Jednak naradzi się z robotu i da odpowiedź. nin ofert w spra\vi.e WVVlOZtl ia ił ust~ lonv w
~dd2a,C2inie gr<;lwitować ku AnglJ.
Natychn1iast po konfercncii odbyło się punkcie 5 z~nviadornienia. ot!łoszof!('o'() w l\1Oit
nitorze Polskim z dnia 5 lutego 1924 r. Nr.
Zastanawiająccm według piSUI nien1icc. w lokalu o.k.z,z. zebranie robotników fabryk
kich jest zupełne plz\.:mi1czenie st:;;reotYP'J~ kap:lusznic,zych i po sprawozcaniu 2: odbytej 29. przecHu:lonv zOstał do dn '8, d,,~,.rl'!I';I'stt~1!()
19~4 roku W{··I"';~nic. Inne wtl1'unki POił
WO dotychczas po\\tarzancgo postulutu ścis10j kOllf;;;rcncji zgodz(,ono się na pJdnjesienie pro lutego
dHne W~ WSt}onlniaw..!hl zawiadomieniu pOz~
.w~p6łprłlcy z Francją. "
ponowaneJ umo,vy pod warunkiem natych- ~ta ia. bez z m.im:1V.
Nie maU1y zamaruzastanawh'ić się ani mia.sto·wego ur~chom~cllla fabryk.
N.i\.RADY r'JA'O KIJRSAMI
nad trafnością, ani też nad realną podstawą
Prócz tego 'Uch\valon.J w~"słać do War, POLSKIEJ.
tych spekulacyj, musimy jednak ~twI;;;;rdzić, że szawy del:;gac: ę robotników, kt6ra w pO~'Q;I
(-) Dnia 8 bm. o ~oclz. 10
.z;aint t-resowan.ie się kapitału angielskiego POld zutnicniu z posłami robotn~c'lymi uda się do
ską r<>śnie z dnia,na dzień. Wielkie już przed ministra pr,iemvsłu i handlu, przedstawi mu było sic" pitl'WSZO posiedzenie Radv
wcl, na· ktÓl~ci orll:l'\vknŁt były sprawy
wojną wpływy angielskie w Lodzi, Zagłębiu krytyczną sytuację Z tej gałęzi przemysłu i do
Dqblowskiem i Białymstoku, rozszerzyły się, ln~gać się będzie ];\oQ.wvxszcn:'t cła na zagrD.;;: czq,ct;. kur_w luark. pollikkiei.
le~c2e W ,otsatnlch latach, obejll1uj.ąC takie nt czne wyroby: kapelu~znic?ą· (bip)
~ ar!.2a
Górn~ Śląsk. :danki londyń$kie centralizują się
POŻYCZKĘ KOLEJOWĄ N}4BY\VA~
GO'i1()\1l'KA.
~t ł..odzi, dlatego też via Łódź niejcd.:.n fakt z
Dolary
9350000·-9300000
MOzŃA
ZA
03LIGACJE
1'02.
ZŁOTEJ.
te;óziedzIny docholdzi dQ wia.do1l10Śfci ogółu .
(-) Na lTocy' l02porzącl~e:nia Mini..I tak wh.dolność o próbach kapitału ang~ell!l
f.
~~ra Skarbu wydruego w porozumieniu z lVli~
slnego~ aby przez skup akcyj Bti.uku Polsldc#
BeIgjn 345000-352000
go uz.)'s]rać wpływ na sprawy polslde, pochop . ~lstl'em Kolei 2elaznych przy sprzedaży . Ser~
LoudYll 40390000-39950000
dzi tel: .1. tego ~ródła. "Rcpublil\a" łódzka WYt: H l:::ej 11 pxoc~ !;!{);'vczki l(f'\lejiowe będq przyj.
N ew York '.j~mooo·-jUmjO(JIO
mienia w związku z tą akcją nnstępu;ące banki. mOWLlne }nko w!)łaty do wysokości 50 proc. na
Pary:/; ~;ltJ.,)uur'U·-·..,tłj
"Barclays:::HankH~ "Lloyds:::Bank" i 1f\Vestmlu bywunej kwoty obl1a;acje 9 pJ.'oc. Pailstwl]\III
,ter Bank". a także co vvyda.je się nicpraw~opo wej ):io.iyczki ztJte] z roku 1922::go 'według
~obbem, grupa Rotszyldów, Do tego za p ew;::' wartości iIniellne~ oc1cinlHl. zlotowego z ddicze
Ot:; wypadałoby dodać "Ovel'sca Ballk" który
l1iem wartości bież~cego kuponu.zlotowego.
W z')Viązku z 18 innYluibankJmi fiIln~lnSlJJe \Varto~ć odcinka rnurko·wego i bieżącego kupo
Frank
polski eksport cukrowy.
l,
.
11 Uh~. ~.O\V0!JO będzie w~plac(il'lia w ~ot6wce.
liony
Mrljonówka ł:;5l)oo'o-...70llOlw
~, .' Były pogł~ski, ie. banld te zarrtierzają in W ten sposób posiil\.dacze obligacji Poży'·c,zki
Złotej z. 1'. 1922 będ~ mogli ziamienić ją na p.o
:Wę$t9wać w akc3ach BankuP.olskiegQ25 milj,
Potyczka ClOłs1"('lwa 59!iOOIt).O..-"tN~iOOn
Tendencja 11I+t<"lI'''''''''''''.,.iI'ta
fllut6w.Nie ~ydaje ęię to 'pl'awdopodobnero, . 2yczkę Kola.~ową, oprocel1tQwaną na 11 proc.
gdyt c~ly kap!tal zak,lado'wy Banku Pol.~ldego p:rzyczcm trzeba zaznac·7.7Ć. Żf) fi':1nk szwaj$l
,wynosi tylko 100 miljr franków złotych, czdi carski, na l{tórym jest oparta POiy,czka z r.
Bank
, 20 milj. funtów. Jest pewnem,ie t.zyskanie 192.2 bcc.b:li: po kun.;i.c IlOmlllalnym przy' n10\V'a,
większości stanie się dla konsol'cjumtego nie na za frank złoty nowej pożyczki. (\Vartość d10wy
kredyt W~irsz.
~?żliwem, a13 w ,kaidynl' razie kapitał angjel~ ,rnu a Złot:::flo j~'st znac~:l1j{~ wvisu! od : an::: 5-5,8;
warsz.
3
4;
Polski
bank handl.
t
ka
~zwa}cal'sk.).
Pozutcnl
rozporządzenie
p'o~
skl lldJzial w S\lbwencji w",źmie, Nie mo~~na
prz>c
Lwów
sz. Bank
wyzsze
ustalał
że
przy
spłacit..~
kapitału
i
odse~
p;r:?(ypu~cić, żeby b~nki te lufałY PQijtępow lĆ
0.41
.
-0,45
.~
zach.
1,5-10.25
6 em
tek
za
J;'C'dsb\wę
bierze
się
kurs
fr~fnka
złote
~ez P01~oz?mięllia z ,rFOf.;ign Oft,ce", więc
l eat .to up, Jeden do-w6d. więcej żewiadon10ś,ci go, ,:nwet wów~za~, gdy zostaną wyppsv'czo=:: ' 11.9-9..5; B~nk zj. ziem polsko 4,5-4,75; Bank
llnieporot:ululclliaoh odpowiadają praw .:łzie. ne bIlety wzlotYC ..l polskiIch. W ten sposób zw. sp. zarobk. 26--27,25-26,25; B~tnk 2W zie
Z pr.a~y aigielskiej dochodzą llns wiadomoś~i, .Pożyczka Kolejowa jest zabezpiec20na od mian 0,575-0.6; Cerata 0,7--0.725; Sole POtS4
.
$Owe 30; Grodzisk 3.9; Kijewski 16-16,5że po o'p.u~z.czen~uPolski przez Younga i jego w~zelkich waha11 walutowych.' '
16,25; Przemysł chem. 20,5-20; Puls lt6-1.65
jpomoC~l~QWt. N:xona i FensoTha, przybędą na .
,·ego mU-~Jsce lunl paoowle także wcharal{terze W SJ RA 'VIE TOWARÓW OPŁACAJĄ=: -1.61; Spiei$ 4,25-4.35--4.275; Strom 77.585; Wiłd 0,8-0.825-0.75; Elcktr. dobrow. 3.75
:.lns,tnW:torów. Qzy wiadomości tę oclpowia;='
CYCli CŁO w ZŁOCIE.
d~Ją prawdzic!moqe ,~y kazać tylko przyszły
(-.:.) Rozporządzen:em pp Min. Skarbu -ąS; Elektryczność 7,7-8; PTE" 0,8; Siła i
b!ei .wypadko,w, lU$pU,'ow:are te bezsprzeczt: oraz, Przemysłu i Handlu wn!esiono na listę ŚWIatło 2,8-2.6-2.7; Chodt"'ro·"· 23-2122"

Kapitał an~ielsl\i w eolsce
Prasa, niemiecka od pewnego czasu zad

, 'Ule wladQltlr0ścn w$ka~.ują ,jednak na to, że lstot
"- l).~e'" kapitał angielsld rożpoczvl1a generalną
Qfenzyw~ gospodarczą 'na Polskę. .
.

O KON~URENCJĘ ZĄORANICZNĄ .
Z KAPELUSZNICT'VE~\t( KRAJO\vE'M.
.
. (--) Już od dwu hit trwa kryzys w prze
- mysIe ,kapeluszniczym z powodu niskiego cIa
, na lql.peluslf~ d~i~ki czemu pr~emyslz.ggranicz
:0.> ~ ~ powodzeniem l\onkurujez krajowvm.

"
Z powodu takiego IJJtariu rzeczy fabryki
ka.peluszy w Łodzi wynlówi1y plJ.'~cę. robC'ttli~
: ~om i zo,stQ.ły zamknięte ", fabry1dGoepperta
'Sz-JeY21 .6arucha i Pedy, po~bawiajttc pra,cy

: ldlku

tyai~cy robotnik6w~

towarów, opła(;!n;ących cłQ w zlctciezwiĄ.zki . Czer$k 3-2,5-.-2,75: Często.cice 1115-9~10;
antYlllonU; emetyk (winiak putaśu i antymlQe Gosławice 4.8--4,9-4,8; ~1ichd6w 3-343.1; Cu~ier 16.5-17.5-.-i7,25; F!rley 2,5"':'2,2
nu f1UOft,,1:, mleci.tln i szczawian antymon,
podwójne sole tych kwasów "vrcszłcie sztuczc:: -2.3.5; ta~y 0,48-0,45; Przem. i Eksp. Le§ny

uy iia'l'czanek antymClnu·~·

0,45; Węglel19.25-19 (1) 20 (2) 20,25~22125~

21.25 (3) 22-22~5-22 (4) 23,.i-23 (drobne).
l
Polsko
Przem. Nart. 4,5-4,4; Nobel .5 19-5.825
BONYl 0DATKOWE ~RODKIEM
{5
em~
5.5-5,45;
.Len,artowioz 0,85;, Cegi,elski
PŁATNICZYM.
2,9-2.73 -2.8; FltznCl' 28-30-29,75: Lilpop
,
(-.,.-) Celeln znsmoko ienia śl"odków obie:> i
f10wvch który da je filię OdCZUWAĆ T'nf"~emlL 2 85-3t l-3: Modrzejów 42-41 (1) 41,5. 444,
źcv~u Sospodarczenlu Prezes Radv M 'nl~trów 43(3) 45-38-46,5 .(drt1obne); NorbHn 2,8 (11
. i b'lrllister Skarbu p. \VI. Grtlbski na podsta~ 3,2--3.3-:-3 .15 (2) 3.5 (3) 4-4,12--4,1 (droblle)~
wie <>pini. Radv Fin ttnsOvve i 2aakcen tIJwal Orthwem 1.45-1.4; Ost"(lwieckie 34,5-38,15
proiekt cześciówcs:o woro1i,vadzenia bQnów -39; Parowozyy 2-1,925-21; Pociik 5.575-p Q 8atkowvch do operacil kredytowych PKKP. 5:3-5,5; Rohn i Zieł 4 em. 1,5-1.625; Rudztt
ktcJra bedzie ie wvnłacala w -ne"\vnvm sto~ lu 6.9:-:-7.05- ·7 (1) 7.. 7,25 (2) 7.2-7.,5 (3) S,z,....
, StInł\~i n!ocęntowvm przy udziebn'U kredv::: Eternik 2,95.
t6w· Przy ~płacie kredytów bony beda nrzvl.::'
f!lOWane w tvm S€u.nYln s~;sunku procento~ 8.45 (drobne). Star~howice 15,5-16,5;Tt~
~~
f~na 3,5-3.6; Masz. i narz. rolnl~ze '1,3-1.25;
..I,1'8Us. 5,35--5,5-5.4 3 ero. 3.1.5-3.075-5.1;
ODBUDOWA D'VORCÓ'V I MOSTóW Zlelenle'Vi'~i 50--47--48; Zawierci.& 1.46; ŻYdA
, KOLEJoWYCH.
rardó,! 1,A-l,15-1.18: Belpoł 230--250; Btir#
I

W piątek w spraWie tej odbyła się pod
okręgowego 111S,pektora pra:::
. ',cY'Wojtkiewicza konferencja \v któ;"ej braH
.
.'udział przedstawiciele wyżej wymienionych
f,irm kapeluszniczych, or~;7 przedstawiciel o.
',t,',ł~Z: ~ tatow, ski i 'deł~gaci zwinzku kapel
t:" "Fod~za~ dyskusjI nad tą '1rrl 1wą prze·d
(-) W·edlug statvstvc'Tnvrh d'1nvch w kawsk! 3,6--3.55-3.57.15; Jabłkowsey O,7~
;.ęt'\ViQl\ele pl~'zemysJo'wCÓW wsk1zaH, że jedy:::
chtvil obecnei posjada.mv odbuc!owr:nvch na 0,7-0.715; Polha! 0.5-4>'475'
Llovd Ot,j25
,JnęW t~ ·gał~z.i p'rzemyflłu pam!~e tak \vielka.
i'lIUl1e i110,~tOW 50·pr o c. i dworcó\v Oraz gnla;: Skup skór O,275-{ ,28;
f
0.4; 'l"kal"lln,a
:k:onkuręnciil gdyt cło na Uape!psze wyncs! Je::: clll,)W koliJ iovvvch 60 proc. Z pro'wizor"'''''71'lle
dynie 20 proc. wal'to6ci~ gdy pl'winnzby wy~ odbudov{unvch lnostów nlmnv 50 proc., bu::: 0.32-:--0.33; Żegluga O.525-Ot 5 em~ 0,49;;

przewodnictwem

Dosić conaSmniej 3.5 proc. przc·dstavdciele pl"2e
myslo'-lc6w zaprropon.:lwaH rohctnikom, by
n.arazie zgod:ttili BIlę na zwala.ryzowanie płac
Jlrudnlaw.V'ch bez (Y;tatlli~J.,. podwyż~kJ.. i a.by

1

- 3:J 1">rqc. POZa.tC111 donrow~d"ll'one
caH\o\v!c C do pOfz'"ldku tory, svgna~
Iv 1 UtZ\.i{lzl!,nia techniczne. Dla u'\,rvnl1~lenia
pr~\cv. kolcinict\va i techn ki nas~ei dodać na~
let v I.e stan t.eChniC211 v kolei. ob ietvch przez
d 9 wl1

zos.lałv

-0,47-0,475; Cmielów 8.3-8; Haberbusch 17
-16.7; Kłącze 4.5-4.8; Korek 0,45-0,5; GrQdA
num 0,85; Mrurynin 6.4; Polus 0:1; Pustelnik -5-6,5; Spirytus 7 (2) 7,.5-7,75 (3) 9.5 (dr).
. ",
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W sali kina "Nowości", 'Gł6wna 1. (itara~ \ urządza w niedzielę dn. 17 bro:o godz,' /G-eJ
~ Czea:wonego Kl'zy:.ła dr. Stan~h.w~ Skal wiecz. "I-Ierbatkę" dla BWYi.J!\ Gł{:lOllk6w i
.;Mi wygłosi odczyt n. t. ,,(;~:;ho:roby zak~nł wprowadzonych gości.
407-2
,:'1- walka. z' niemi,
.
,
Z Pol, TOW!i TeJ1tl'(.tft!\"klego, 'Oddział
- Centralny Zwiqzek pończO&zników, ·wLod2ii..
.
trykociarz~
.'
.. _
'..,'
Konlitet bdlu łfo'wm zyAtwa Tatl'za~
.~.!. . zwołuje zebranie, fvbotruków z .dzlal0:v. ~kiego uprzejmie upraSZla P. 1". zaproszonych,
':~;rk~,towYch ~ fan~~L,YJnych ".v. spraw~e 0J?10111 którzy uiWlftiaj~ zakC"O\!H~ biletvzo. p~7vl ęte,
WlenU\ daLszej akCJlstraJl;::o'r7 r31 'w. salt ZWlą~1I= o przesIanie należności pod :a&eR 'l11 Szkoła
jk:ów ~aso~ch pr;zy ul. N arutO\~l~Z~ Nr. sq .z~~omadzenia, I{t1pców,D~~id:1a hR~ bibljot~
,"",r ponledz1Ja)~k dnIa 18 bm o gou2anle lI-eJ
,
"'.d 8 - ej do 3 -ej pp..
l
i?rzed poludnlem.
"
~
i
Od
I
F
.
t
ą
'. .
•
« ' . . . -czvtv p. l'env eIs owe]."
':. . -?e Stowarzyszerua ,Handlowc6w _ Dziś ti. w niedzielę dnia 17 15m. o
;PolskIch. PIotrkowSka, 108. .
. ."',
jtoaz. 3::ciei pO pot wv~łosi P. Irena. Fe'sto::
(.
Stowarzyszenie Hand~có\V' Polskiell '''la. członkini Główlle~o Zarzadu T c::wa •. R oz::
.1
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G.Ki SZT JN Ei ł
....

Ł~dź. uU KUińskneąo
teh~fon

Łódź, Pl~trkowsk~ 103,

Rapr!wa gt]nik6w, orąrlnic i transformator6w do nB·wyi.::;zy~h s'l i .ulzel~,·
.'~i khDhaparaiów!!I w:>hodzącychw, zakrese]f'lctrotechniki.

,

Instalacje s~imchol:lÓWą

'Jedwabie
n'a suknie balowe po ·14,500 za, metr.
na suknie 1 kostjumy

wgatunkach

~'yborowyeh~
,

Poiedyńczy (loży

pokÓj z Weranda i ogrodem do w:ynej ęCIA
zan!lz. bez odst"one$!o, tylt!o
~a

p6ki

::p~ . zgłosiĆ

do 1~IIara . J

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'=:~Yi'nZl~fua B-liI plęttO•.

j:~a

madepolamy•. kreasy, . towary •biel!:in ian,e.. zefiry na
. ,kO$zule. po:śch~lowe,prześcieradła, ob,rusy, ręczniki',
szewioty, bostony, ubraniowe i kostjumowe towary,"
trete, białe i kolorowę, podszewki, .szale i chustki
jęd.waboe ,sprzedaie po cenaeh bardzo niskich . i
.
dogodnych waux"unkach..
(425b·

I...

.. LI

·t

piąłpt..·

.,

316:<0 .

. G.

37C-l

,

}

medalem

,

oechu Ił. K.O;~f~Jł..O'WSKiEJ
Ł6dź,

al. Piotrkowska 154.

Przyjeżdtllh:,!c"\ ch
()dw;ed~enie IICl.tiiii,CMV

łf

31, (podw6rko'

!IlU

le I

l'fZec.mtoty wykonujemy W nas~:rlll.:ta·
kładzie podług najno'Wszych modełL
UWAGA: Udzielamy gwarancji za solidne wykonanie, .

i

*

.....

,

zegarm:strz.-Jtlb.lar.
I"awr~t 4"

Istniejąca

-

od 1897 roku
44S8

firma -

długoletnia

poleca jaką nO\!1ości

karna wało,we:
Kamizelki fj!~~~e.
Dżempry

Bluzki

"

etam. tryl{Ot.,
l

jedwabne

Combmaisons, Hat~~i,

Szlafrol; i,

F~rtU52ki,

ąełizn~ d·"mska.

Krakows~de

ubranka

ł.łla QZłeW

. ... t, ..... '

Łódź ul. Kiiińskiego (Widzewska) .. 88ł obecnie 89, ~1~ sb"
( ~bok poczty.'.

8~i

I

stanin~jl ł

50000 Coo mk. otrzv5 metry wy,borowe.
go materjału na garnitur,
pt6tna sprzedaje. na raty. (599
Z

Piotrkowska' 64.

nauczycielka

lI.uhdela le1rcH phulni •. na maszynach r6±nych 1naJnQ
wszvch svsh móW z doldadnem obJaśnieniem konstr UkCl i hel<;o
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