Dziś

Oplała pOCIłowa

Nr. 16

ulIZElana

Dziś

Dz!ś

"Cazeta Handlowa'·
ryczartem.

Ł6di,

10 słranlc
Sobota, 16 stycznia 1926

"Gaz·e ta

Saorłowa"

Roll IX ·

f.

..

t:

DZIENNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY i LITERACKI •
PrenUD1erata

_UlTelełOft7'
.

.,

lI1ieslęczna ••C~o.u PolsKiego" W7DOSu.ł Cena

4.20. za odnoszenie - 40 groszrr z przepocztOWIł w kraju - zł. 5.- ł cagranicę - zł. 7.20..

Łodzi ~

2 O groszy

• .,.",

Ogłosz~nia za wiersz Uliti metrowy l sZJJa1to~:;;'-~;;

! strona i

teiiście

w

N eltrologi

40 grosz" strona 4 szpalt
30..
tt"

Redakcja i Adtninistracja • l'ladesłane po tekście
30
••
...."
10.
strona 10 szoal
..CIosu P-;':;i::;; - redakcłaa 2.99. 19.7J; •
L6di. Piotrkowska nr. 106. ł ZW7czatne
zaręczynowe i zaślubin owe 10 zł. .11148.
AoCfta redakcja i druKarnia od godz, 9 'Wlecz.. 7.99;. Konto czełtowe: Poczt. Kasa • Ogłoszenia
O~łoszenia zanliejseowe oblicz3.l'l8 5_ o 50 proce!~t
~dll1lnł.tracja i eKspedycja. 1.99.
ł
Oszczędnościowa 61.11.
• 'l-'l- zaś fir.m zagranicznych o 100 -procent drołej "'~
t

tó

Sfery
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otrzyma zamówienia wojskowe

rządowe przyjęły

przychylnie projekt

przemysłowców

łódzkich
j Wszystko zależy od min" Zdziechowskiego, kt6ry da w tych dniach odpowiedzi,
czy posiada odpowiednie sumy na ten cel
Nasz waru. korespond. telefonuje:
W zwiłłzku z })9danę przez nas wczora; wiadomością o wizycie pnemysłowców łódzkich u min. Osiedciego i Zdziechowskiego i propozycją ich w sprawie za~
mOWlen
wojskowych,
zapytyw aUśm.y
wczoraj w sejmie obecnego na konferencji wiceministra pracy p. Jankowskiego o

Don Emiliano Figueroa

..

łłowy

prezydent republiki ellilijskie;

m

Ziemięcki ChCB

Plin.

powrotu marsz.

Piłsudskiego

do armji

W~ wczorajszym "Robotniku"

U'ltazał
się następujący list, podpisany przez min.
Zietrdęckiego.

.
W decyzji komitetu politycmego ministrów zmierzającej do prrzyśpieszema
uchwal~nia ustawy o władzach wojskowych, część opinji publicznej, jak się. dowiaduję, widzi nową przeszkodę stawlana.
powrotowi do armji marsz. P!łsudsk!~go.
PonioElwaź byłem autorem wnIOsku,
przyjętego przez komitet polity<:zny, oświad<:zam. te intencja moja była WlręCZ
odwrotna.
.
Chodziło mi o to, ażeby przyśpiesza
jąc uchwalenie ustawy po poczynieniu w
viej oczyw~ś.c-ie odpowiednich zmian, u:
tatwić powr6t do wo}.ska marszał'koWl
PjłsucLs.Hemu.

11

••

nOmlna-CJi

Skł

P. O a a ·

delegata Polski przy ' ialdze naroddw '[
\VI AR$ZAWA, 15 stycznia (pat-, Pan
prezydent Rzeczypospolitej dekretem z
dnia 11 stycznia r. b. mianował b, ministra
pracy i opieki społe-cznei, dele~ata rządu
polskiego do międzynarodowego biura
-Pracy, Franciszka Sokala, posłem nadzwyczajnym i ministTem pełnomocnym w
trzecim stopniu służby, powierzając mu
:cdnocleśnie pełnienie Dbowiązków delegata rządu pol.skiego przy lidze narod6w.
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pp. FRONTA i HAJMANA
Codziennie w ~ali nO'l1aral\czowej

P1:ve e>"olock.

Wieczorem - Danoln.~

OBIADY po zł. ~ 25 i zl 5.00
KOLAClE od 7. ej do I::·ej lt 5.00

I zdanie w. " odsprawie, . . la I skarbu, wedle posiadanych przez wie
P n ceministra Jankowskiego informacji, miniP • W1<:eD1lI11ster pOWleUMa,
I przemysłowców łódzkich, polegający na : ster spr. wojskowych, gen.
powyższej

...J.....!

ł

gdyż

1Z

I

~eHgowski

powierzeniu im natychmiast wszystkich l
zamówień wojskowych, które mają być
wykonane w ciągu 1926 r" przyjęty zo·
stał z uznaniem przez czynniki rządowe;
decyzja zależy w tej chwili od mwstra l

skłonny byłby

do wydania obstalunków

I natychmiast) jednak wobec konieczności.
wpłat, ostatnie słowo należy do p. ZdzieI chowskiego. Odpowiedź jego spodziewana
jest w najbliższych dniach.

40 tys..zł. la bezrobotnych umys 10wych
będż.ie przysłane do Ł9dZi dziś lub w poniedziałek
w naib iższych tygodniach przybędą nowe zasiłki doraźne

Nasz warszawski korespondent (B) telelonuje:
W dnau wc<zorajszym przybyła do Warszawy delegacja zwięzku zawodowego
handlowców Lodzi, Pabjanic i Zgierza.
Delet%acja czyniła starania w
praer o wyzn.acunfe pruz rząd nowej raty
na zasiłki doraźne dla bezrobotny oh pracowników biurowych i o dopuszczenie do

mm.

udziału w zarzą&ie funduuu bezrobocia n4edostatemna, odpowiedziano w ministerpru&tawideli pracownik6w umysłowych stwie, iż tymczasem większej wysŁać nie
ze Zgierza i Pabjanic.
można, jednakowoż, po konferencji, jakę
•••
popołudniu w se.jmie odbył z wicemini• .Radca WOJna~~~ w.~-' pracy.o- strem pra-cy, JankO'Wsklm, poseł Wals zkiesW1adcrLył del~a0J1, lZ dzl.S lub w. p?nle- wicz, jest nad!Ueja, że w ciągu nafbliż$zycb
działek przekaz~ do Lochl na zaSIłki dla . tygodni będ
. ą do Łodzi przesłane dalsze
bezrobo·1nych biurowych 40.000 zł.
sumy zasiłkOlWe.
Na uwagę delegacji, że $Uma ta jest

I

I

l

Ploratorlum komorniane dla bezrobol JCh
Wstrzymanie automatycznej' podwyżki komornego

Łódzcy posłowie

robotniczy

interweniują

u min. Piechockiego

Nasz warsz. kore&pO'lld. telefonuje:
r
Min. Piechocld oświadczył, iż rozumie nia 1927 roku, pod warunkiem, że przed·
Naskatek telegramu ł6dzkiej komisji konieczność przyśpieszenia redakcji usta- siębiorstwa w roku 1925 były czynne przez
międzyzwięUtowej i pisma towarzystwa wy i w tym duchu oddziaływać będzie w pół roku .przynajmniej ~ o ile nie zaszły już
"Lokator" w ' Łodzi, pos. Waszkiewicz i rządzie i w sejmie,
p~awomo~n.7 orzeczenia sądowe w sprapos. Harasz odbyU w dniu wczorajszym
Wle eksmISJI z b~dynków fabrycznych. •
kcnferencję l ministrem sprawiedliwości
\V
Pozatem ~TZYJęto ~a~adę wsł.rzymalua
p. Plechockim.
M.II"
"
U
automatyczney podwyżki kom?rDego, ~a
Posłowie wskazywali na konieczność
łokałlUO'IJ
bez~obotnY'ch, a pona.dto cd mles:kan Jeszybszego rozstrzygnięcia w sejmie i w
.
I dnmzhowych, or8iZ dla tych lokah, które
rz~drle sprawy moratorjum komornianego
~asz warszawski korespondent tele-, zajmowane są przez lokatorów, zarabiajądla bezrobotnych i spra~ wstrzymania fonule,:
. .
.
.
c~ch, jalm s~otni, 80 :z:łotrc~ mie~łęozni~
automatycznej podwyżki komornego dla
Se;mowa . ~oml$Ja prawnlc,za, na posle- . a Jako rod~ł';tW ,- 120 z!'. D11:e51ęczme.
mniejszych lokali.
dzeniu ozl,ieJszem, przystąpiła do gloso- I. ~szystkle mne wmo~kl upadły z w!:,
W Łodzi bowiem zaszły w ostatnich l wania na.d wnioskami, dotyczącymi zm.i~n !Jątklem pewnych proc~dur~lnyc~ ~west)l,
czasach wypadki eksmisji bezrobotnych w ustawie o ochronie 10kator6w. Kom1SJa dotyczących ~ałopolskl. Mla.nowlcle p~ze.
za n1epł aceme komornego, jak również przyjęła zasadę, poddającą pod. ochro.nę dłuzono termm dla wn~z.en1a spneclw?
powstał cały szereg koniUktów na tle wy- lokatorów gmachy fabryczne, dZlerżawlo- przy. rygorach, eksmlsYJnych do 8 dni
sokości komornego.
I ne pTZez przedsiębiorców do dnia 1 stycz- Przy;ęto wre~zcle zasadę, zap.roponowa,ną
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~_~~~~ss przez rząd, ze pr~ ferowanru wyrokow
- ;
n
ekswisyjnych dla bezrobotnych i wogól6
się
konstytucję!
dla lokatorów, których połQżenie gospodarcze jest nędzn-e, termin eksmisyjny
zgromadzeń
oznaczony będzie na rok. a nie - jak dotychczas na pół roku.
WARSZAWA, 15 stycz~ia. (PAT).
nia przepi!ów, upadły ilościa. 13 głos6w
Wobec wyniku głosow811ia, dotyehczłlSejmowa komi-sja konstytucyjn~ w dal- na 13.
.
...
,9O'Wy refeTent wniosk6w pCMlskich, po_
szym ciągu prowadziła dy~!~.ll·SJę szczeg6Następnie komlsJa prZYjęła w brzrru.e- sel Puiak (P .P.S.), zrzekł się referatu. Kołowa. l • .ld profe~:tem ustawy o zgromadze- nlU, za.proponowanem przez referenta p. mis,lR wyznaczyła na referenta posła BiUniach. Po dlui .;zej dyskusji przyjęto a,rt. 6 Konopczypskiego (ZLN). ~rt. 7 .postapa- ne!'a,
wiają.cy, .. ~!adza admlDlstracYJna ple~Przedstawl-ciel związku Ludowo-Na,row na.stępujs,cem brzmieniu:
..1_- ad
..
te
.
•
.
ln
wszeJ
ir.;..·:nCJI ma pt'8WO delegowama dowe~o poseł Szebeko głosował przeCIW~s aCYJna plerwS'.&eJ
- przedstawiciela na każde zebranie, a k
l'
dl 1 k' '6
t' d
.
" Włauza
stanc'l ma prawo zakaza~ odbycia zgro•
br .
bW'1ąZ ek l o u gom
a o a.or w,
wler Zl\C, ze
mad~nia, kt6re byłoby ;wO'lnne w ce- przewodn'1cz~cy ~': ania ~: o °kt ó
kluby koa1i-cy~ne mają w tej spcawie wol.
wskazania mu mIejSca na :fW,l, z
rego
k bo
d 'I
...s wił
lach pn"..e2!: prawo zakauIlych lub Z połb
śl dzić
b' g
ł g
g
ną rę ę,
r.EIf D e.•poli:J~a
sprawy HU'
gwałceniem przepisów ustawy niniefszej, m6~ y e
prze 1e cs e o z roma- fama przy teJ kwestJl.
.
Albo, którEgoby odbycie zagrażało bez- dze a.
pieCJ;c!l"lwu i porzadkowi publicznemu..
Na tern oalsz2l dYS.kus1ę przerwano.
Zakaz na piśmie ! w:asa.:nieniem należy
Pp. Czapiń'ski (~fS), Polakiew.icz (str.
Dwał
dor~{:r;yć gospoearrowi zebrania",
c-hł.) i Pruszyński (ZLN) zaapelowali 00
Truęłu·' żydami
Wnioski pp. Czap-ińskiego (PPS) i Ba- komisji, by dyskusja nad projektem uS'ła
Lwowsoka sjonistyczna "Chwila" donog=ńskiz-go (Wyzw.), iądające bl\dt skreśle- wy o zl!romadzenia,ch była p«"owadzoM. w
sł, że dwaj delęgaci Banker-TTustu Sichel
nia VI całości tego artykułu, bądź też śd- szy.bsz.em tempie,.
1 Fi$Qher są tvdami
śJcjsl:el!o sprecyzowa.nia zasD.d l)o~wałce-
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Anglja i Francja vvobec IsI mu
!

a

Jakie ndc'dawne są te -czasy, gdy od lu- ciw uroszczeniom dawnych zaborców, ale zbieżności świata
chrześdiańsk!cgo ze kach pozornego spokoju, nawet ryzykują
dzi, wracają-cyC'h z blisH :.:: ~o lub nieco dal- . i przeciw protekcji możnych oswobodzi- światem semkkim; Damaszek, umysłowa !brojny zatar<5 z Turcją,
aby zawarować
sze~o W-schodu, oczekiwaliśmy tylko ró- cieH: tę lekcję wyniosły ludy muzuł.mal1- muzułmanów stolica, Beyrut, miejsce, z sobie eksploatację nafty w Mossuluj wsze·
żańca fantastycznych wrażeń, barwnej 0- : skie z najgorętszego zgiełku wojny. Gdy którego prorrJiendują
szerokie wpływy lako nie jest taiemnicą, . że an~lik na uH·
powieści przygód, płomiennego k,olorytu 0- ,l :tqd.:tno od ni.c h krwi i pieniędzy, kładziono grecko - lewantyńskie. Dalej, ku południo- cach Ba-~dadu nie jest pe-wien życia, i że
brazów!
bn w uszy, wbi;ano w pamięć uporczywie wschodowi, leży kr6lestwo Ira.ku czyli Me- ,.prote~owany" przez Anglję król Fejsal nia
I oczekiwanio:n naszym z,azwyczaj sta- ! wyrazy "wolność" i "niepodległość" i "sa- l z'opotemii, kraina wielkich wspomnień -i zawsze bywa .stotów ca}iość i bezpie-czeń-.
wało się zadość. Podr6żnicy, wracający ze ,i JTosbanowienie"i edukację tę stosowali za- wielkich bc.~actw uta jonych w ziemi, ciąg- stwo swym "protekturom" gwara:rtować.
Wschodu, bez wzp,lęuu na to, czy zwiedza- równo niemcy pr'zeciw koalicji, jak koalicja nąca się wzdłuż dro~i, która od mona Śród_
Dużo sie mówi o wekslach, iakie wojuli Turcję czy Arabję , Arabję czy Egipt, s·p..u- ; r;:eciw niemcom, i stosowali ją na grt?-n- zie nCgo wiedzie ku zatoce Perskiej i za- jące mocarsiwa Europy wysławiły swoin:
li zawsze z nieprzebrane~o wątka te same l ~ie Islamu tak konsekwentnie, że musiała! wierająca ośrodki tak slytJ.ne, jak Bagdad i sprzymierzeńcem amerykańsKim; i zazwy.
"historie arabskie", w których urzędowo ona wydać owoce a w każdym razie doj- ip.k glo~ne obecnie , jak Mossul.
czai stwierdz'a się przy tei okazji niebez'Poniekąd figurowały ..ó.kweHone kobiety z rzewanie ich znakomicie płzyśpieszyła.
AngFa i Francja rozbiwszy Turcję, za- pieczeństwo wiszące20 nad Europą ban,
czarnomi oczami, piramidy Sfinks "pilnu-l
Gdzie przed wo;ną dosŁrzeg_ ano tylkC" pomniały
o swych pierwotnych obietni-l krudwa z powodu nieustępHwych rewin·
jący grobów" tudzież czary nocy księżyco- rysujące się ściany mocarstwowej rudery cach, składanych uciśnicnym ludomi
na dykacii wierzyciela.
Ale -cóż mówić c
wej nad brze-gami Nilu, Ty.l!ru ;ub Eufr,ate- I tureckiej, dziś, po rozsadzeniu tych murów, , terytorjach "wyzwolonych" wykroiły dl-a weksla-ch innych, natury polityczno. mosu. I być może. jesz,cze niedawno podróż. oko eutopejczyka dostrzega żywotno, peł- i siehie posiadłości. którym, dla zawoalowa- ! :talnej, które Anglia i Francia wystawiała
nik europejski nap:aw~ę w'dział, b!,ł tylko, ,I ne nieuskromionego pędu i ambicii, ogni. I ni~ charakter~, nowy~h .zaborów, nadano muz~łm~ńskim l~do~ kil i, Afr:~'
do
lub przedewszystk!€m.
te własme fanla- I .ska ruchu narodowe~o.
I ffilano te'!'ytor]O'w, dzzerzonych w ręku z wspoJnej P'owołulac Ich walkl w 11l11ę wol.
styczne dekoracje.
l a t o , naprzód, narodowe ognisIm syryj- . mandatu ligi nar. AngI}a uzyskała mandat ! ności. demokracii i bratC<rstwa?
Niedawne, lecz jakże be2'powr~"lip. mi- skie, lub syryjsko- palestyńskie, położone l w Jerozolimie i Bagdadzie: Francia w Sy- !
Rozrachunek, wynikający z 'tych ostat·
r.io:1.e lata. Dziś europejczyk w kraia.ch
na slcrzyżowan~u wielkich goś-cińców mię- I rji.
Atoli mandaty posiadania z,amicniaią ! n;ch weksli, o ile Europa zechce regulow'ych co lnne~o widzi, cZ,ego in,nego szuka. dzynarodowych, nurtowane .s-eparatyzmami się w mandaty wojny. Fr~n~ja, uwikła;ta w~ć go wedle st.aroda,wnei: imperj.aldstyczTło dekoracYjr:e pozootaje dIan Hem, tłem . grwp odrębnych, ale wstępu)ą-ce zwolna ku w woine w Marokktl,
wld'zl przed sobą ' llleJ recepty, pO:lągnąc moze następstwa ~
tylko, na którem rysu}e Się i tętni obraz I ideom jedności i unifikacji, a posiadające wstające coraz groźniejsze widmo powsta- wiele cięi:sl'eod I~westii spłacania długów
o wiele żywszy i
potę,żndejszy, obraz Lilka wybitnych ośrodków kultur-a lnych i nia druzów w Syrji. Anglicy wprawdzie I z80Ce,ariOVlVch
wszystkiemi pierwiastk.ami związany z ca- i religijnych, jak: Jerozolima, idealny punkt sprawują swój mandat w Iraku w W'lrun- I
J. Pr.z.emyski.
łokształtem jego własne,go życia, jego ",ła- "
_20 ..
snyoo europejskic,h zagadnień. Nie trzebI\.
1:Jyło spr,awy Mossulu. nie trzeba irakŁa'u
rosy:sko-tureckiegó, aby zdać sobie .::prauoseł
Wę, że nad Nilem jak nad Tygrysem, nad
łła
JHUlła HróFkoU1SktBgo
.Jordanem jak nad Suezem wibrują te sawchodzi
daJ
sBjmu
RanU Warszawski
me kwest je, które roznamietniają Europę i'
opowiadają
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Posłowie

Hm.vJ

sejmowi w . Sowdepii

mIejscu b.

- Jeżeli nie policzyć bezrobotn. niezaWycieczka posłów polskicIh pp. Br-yla I
Fiderkiewicza, Helmana i innyclh jest nie I Teiestrowanych i bezrolnych, na wsi liczba
·lada oIkazją dla bolszewików. Goście z Pol I ich przekroczy miljon.
D<I!lej wedłu,g opinii posła Fiderkiew J
ski nie szczędzą informacji o swej ojczyźn i " I
I
eza
Polska nie ma prawie widoków na DO··
i na prawo i lewo sypią wyvviadami, które
skrupulatnie drukuje "Młot" i "Zwiezdy" _ życzokę zagraniczną i żadna ,pożycZlka nIP
, uratu'e stosunków w Polsce, .gdyż bę-d;:ic:>
cała wogóle prasa sowiecka.
pożarta przez sŁały deficyt bu.dżef-owy wo·
Najświeższy "Młot" miński z dnia 12-go
bec nadmiernydh W'vdat'kóvrna biurokra-::)ę
b. m. przynosi wywiad z pa.s. Fiderkiewi
czem z niezależnej partji chłopskiej. P~e~ wojsko i policję.
Fiderkiewicz zapytany o najważniejszą w
Wzg1ędem niezaIeŻDej partji chłO'pskie:
Polsce s:prnwę reformy rolnej tak informuie stosuje się w Polsce nie tyLko terror, at"
<:zerwone[!o dziennikarza.
prowokację. Konfiskaty pism, rozDędzanie
- Reforma rolna jest ohecnie zwv~ wieców poselskich - .0 rzecz zwykla.
czajną parcelacją ma:ątków obszarniczy:::h
Więcej pos. Fiderkiewkz nie powiedział
za grube pieniądze. Chtop pieniędzy nie o Polsce, ale jak zapewnia "Młot" opow:e
ma, wobec czego ziemi nigdy nie otrzyma
w czasie powrotu z Moskwy.
Chłop bogaty mOże co:koiwie'k dokl1!piĆ, ale
Na zakończenie tej rozmowy utrzyma
bezrolni i mał<>rolni, których w Polsce ies.
nej w wyso.ce "dobrosierdiecznym" toni G
większość, nawet nie łudzą się nadzieją i
zupełnem zrozumieniu duohowem. pos. Fimarzą, że jedynie przy zmianie u.stroju spoderkiewkz wyraził podziw d1a zewnętr~·
łecznego mo'gą otrzymać ziemję.
ne,
go wy,~ądu Mińska, wY'Staw sklepowych
W sprawie bezrohoda pos. Fiderkiewicz
[ t. d.
.
zakomunikował:

Wschód przybliżył się do nas, ale i my
do Wschodu.
Stoimy. być może, w przededniu ponowne,!!o zadzierzJ.'!nięcia węzła
owych ści
slych i o:::-;wicmych
stosunkó'f
mię
dzy światem Islamu, a światem chrześcijań~kim,
owej
wymiany
działań
i oddziaływań wzajemnych, owego cią
żenia ku sobie i wzajemne~o tych ŚW1atów
w;Jływauia na siebie
przy ;ednoczesnem
~ c ierauiu się i walce, w przededniu słowem
w"krzeszcnia stosunków, które znamionowały erę wczesne,j;!o ~redniowiecza.
Z tą
wszakże różnica. że wówczas "świat chrześcijański" zamykał sie w obrębie kościoła
rzymskIego, mie;,sldch gmin włoskich oraz
fet:.dalnego możnowładztwa Europy .. I z tą
różnicą także, iż Islam ówczesny zamykał
Vv ~ cdy fazę swoich dziejów w obliczu Dal'O
d,jw europejskich, które fazę swą dopiero
zaczynały. dziś, natomiast. św,i·at muzuł
ihański daie nowe znaki życia, ocknienia:
budzi się, rwie pęta 'wszelkiej optieki, pr.agnie <>dnalcźć sam siebie, staje do współza
wodnictwa z dotychczasowymi o?iekunami, zbrojąc się ich własną bronią i opierając się na ich własnych zasadach
Wschód muzułmański
na nowo staje
się siłą polityczną. Dźwi~a się, aby sta.nąć
.o własneJ mocy, na własnych no1!ach. Mfl.~uczko, a zacznie maszerować.
Już dziś dz.iała on i oddliaływa 7. e-ner~
gją i sprawnością, której pamięć zdawało
się, zatracił był nazawsze. Przyczyny odrQdzenia, oczywiście, tkwią głęboko w procesach wewnętrznych, w niedocieczonych
~ajniach duchowych tą,o świataj ale obok
przyczyn wewl'. ętrznych.
wywarły swój
wpływ nlezaprzeczony tak:ie i przyczyny
zcv/nętrzne.
Europa tak u.siJnie budziła,
'Szarpała. trzeźwiła okute snem letargicznym naro:!y, że je m"reszcie wyrwała z 11tiplenia. Ostatnim bodź:::em stała się tu, iak
i na tylu innyc.h obszarach, w<>jna świato
\\'~; ~,vzma~aiąc fęfnr, życia, pz:zy€pieszyia
'.:ma zarazem jego siłę odrodczą.Nowe two
rYJ nowe narody i pr..ństwapowstały z ;ej
pol: ojowislL Niektóre noszą na sobie h,iezhliżylEmy się

I

Poseł

Witos ma

(Warską

•

wód~ów.

A więc pisze o p. Dębskim, że ten ...awsze macH i judził, aż go Wyzwolen: "
wyrzuciło, jak ,,natrętnego włóczęgę".
O p. Thl~3ucie oświadczył, że "niby to
lud kocha;".
O BryLl mówi, że jest bezczelny i gru-

"

przyw6dcÓw

bi:lnin,

_.

O PuŁku, iż robi psie figle.
.
O Stapińs,kim, ż-e jest zwarjowany i anarchista.
"Wyzwolen1e" nazywa gnijącem i rozkładającem się. Wreszcie zapytuje dla kogo i.stnieją. ~upki Okonia i Matakiewicza;
Po tabel charakterystyce ugrupowan
l:xdo:vych p. ~it~s wzyw~ c?-łopó.w , żeby
SIę z)ednoczylt w Jeden oboz )aknaJprędz,el,
da,jąc do z,rozumienia, ;ż tym obozem powini-en być "Piasf'·

•

*

•

Prezes nowego khlbu
stronnictwa
chłopskie~o,
p. .Waleron ."""Y&ŁOSDWał
wczoraj do chłQPs:ue~o stro!lll1ctwl! radykcJnep,o, ks. Okoma ltst ~ wezwa1ll~m do
połączerua tych dwóch klubów.
.

"

Stany Zjednoczone 2 liiaią się do Ligi
arodów .
R~.Z~!l il C lyn;.} j t.a
't:
GEIlIEWA
• .....
...~.
• 'r.
,.r.~5 s.y
m,a

od przestanna zawllf."tych trakt" tów

(Te-.... "'5
"<fr...
,..t·~sny
."
I., "Głosu Pa-7iS!Jego"). Rząd Stanów Zje.d no.
l' h
a: iadomH sc!iret~r;at ligi n~o-

z:w
. ' .
I dó~rf iż gotów jest jJ·r:1.CS1<lC tc l' sty 'wszysiI .
,
. I~"-: u.kł .J~_,_ •
; FJch trairlatow wzg- ~e - auvw nuępallstw, rozwa onyc 1 cl0saml wOJny, po- '
,
c :,,' ,. Ż "Ć :r.yciem ':3 rnr;j~"~;;Q;·:: . ~;anoi ! "(:]., I dzy ,,: :;r<"dowycb, z,awartych przez Stany
td tej ~trz.egą, ocz.~wl~ie, niet)l1Iko p1ze- .I ZjeciuG.Qzone, z zastrzeżeniem, że liga
! ClOU, C

na..
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W "The Tian-es" korespondent warszawski tego pisma, donosząc o oświad
czeniach, złoilonych przez prof. Kemmeren wobec dziennikarzy prz·ed odjaz.cLem
z Polski, dodaje do znanych już z pllSm -polskich poglądów amerykański-e-J!o rz,eczoznawcy.
- Prof. Kemmerer jest zdrunia, ~
chwilą, gdy zapanują nmmalnl'ejsze stosun..~i, statut Banku Polskie~o wiruen ulec
zmianie, któraby bardzi-ej go upodobniła
do statutów Banku Angljl oraz amerykańskiego Federal ReiServe Bank.

z

Najlepiej można to stwierdzić na nim samym
Nasz warszawski korespondent telefO-\
nuje:
Pos. Witos z powodu rozłamu w "Wyz\'lcbniu" o'głosił odezwę do chłopów POI-I
s'kich.
Idąc śladem zarządu głównego "Wy- , I
zwo!evia" prezes .,Piasta" w niepaa:hmnntamy sposób atakuj-e prz.ecłstawicieli illll'!":h ugn;~ _wań ludowych, twierdząc, że
chlani nie mają szczęścia do swoich przy-

.

I

ra C 1ę

Chłopi nie mają szczęścia do swych

komunistyczny

Na miejsce b. posła Kr6l!kowskielto 2
klubu komunistycznego wchodzi do sejmu
p. Adolf Warszawski (Warski).
.
P. ' Warszawski, znany pod ps.eudonimem Warski, był p'rzed wojną jednym 1najwybitniejszych przywódców socjal-deI mokra-cji Królestwa Polskiego i Lit.wy:
. W ' partji komunistycznej p. Warski .n~-.
leżał ostatnio do odłamu umiarkowane)!,,>,
co spowodowało opór pewnych .sfer partyjny<:h przedwko objęciu przez niego
mandatu.
Kancelarja sejmowa otrzymała już list
'wierzytelny dla pana Warskiego, ale ten,
kt6ry mieszka obecnie w Wiedniu, doŁad
nie zgłosił się do sejmu.

1

że ślady łPi.er·",:ot~ośc· i ba;-1~a' ZYństwad' I~ne pO""C Ują SH~
na s~a r ocaw D ą he YCJ ę
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k·u.h·ry,
aby czerfać z niej r"Jw'- l: e i ?o- .
'
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b11'.1 ":1 wo b
ec nowe ! przys:;:i{j'ści. . ak jest
w Europie, i tak sam ... ied poza Europą . w
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oJrzymamy

prędkO
POŻyczkę.

.

Dninja zagraniczna. wskazuje na
ze strony rządu P1lls1ł!ugo

trudnDści

Temat pożyczki polskiaj w 'Prasie zagranicznej jest poruszany z dużem zainte·
resowaniem. Prasa francuska wyraża prze
konanie dość optymistyczne, uważając, iż
przyczyną ostatniej zwyżki złote-go na
giełdach zagranicznych jest .pomyślny sia~.
rokowall. Prasa angielska z "Finallcial
News" na czele omawiając kwestję pożyczki zagranicm - j Polski' stwierdza, te
, wpłynie ona 1,liezmieruie dodatnio na z~a"
I godzenie kryzysu gospoda'1'czego, ruemniej jednak nie wyraża przekonania co
do prędkiego dojścia do porozumienia w
tej spra" :e, wspom:n::l.jąc O nastręczają
cych się tutaj ze strony n;ądu polskiego.

I

trudnościach.

Manchester annieiski dzieli

~~n ~s.kiet'lo Nancbr.& sleru .
•. V
~
II
t
bł'
nryzys
prZEmYSqU
aWE "lanego '

II'!Ey:"

LONDYN, 15 stycznia. Wielkie angiel.
skie hbryki bawełniane w Manchesterze
bUl
przeżywają ciężki kryzy", spowodowan
BERLIN, 15 stycznia (Pat); Według br:l-kiem zamówiell.
_
G l
b ł
l
b ł
d
wersJ'i, krąz· ąrvch w kołach półBficjaln)'cn,
ruc.zicń u ieg ego rCliU y po
_-J
•
• ,;
wz.ględem najgorszym miesiącem od
kanclerz Luthl!.r z.YeIZY~ował z lm.SJi utwo- 14o-tu. Wielu wielkirrn fabrykom grozi z,
rzenia gabinetu,.
, tego powodu wstrzymalli~ pracy.

KiH'!r;'p.rZ

--J-h-
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Cukier

zdroiele '

~t6=~_~~OSPOtSKI-t~~6~~~.

Huk pulpitów

"'In. Zdziechowski akcBptu)B zachłan
nB apetyty CUkrDWnlkdw
Nasz warszawski korespondent telefonuje:
W ostatniej chwili dOwiadujemy Slię, te
p. Zdziechowski, minister skarbu, zgodził
się zasadniczo na podwyżkę ceny cukru,
thoć dolar spada, a więc nikną argumenty o zwiększeniu ciężarów cukrownidwa.,
wynłkających z wypłat zagranicznych.
Pojawiły się oczywiście inne a.rgumen.ty: że wskutek spadku dolan cukrownicy
otrzymują za mało złotych za towar ebporlowany.
Tak więc gdy dolar drożeje - cukrownicy żądają podwyżki - i gdy dolar tanieje - równie!.
~

Akcla oszcz'dno~ciowa rządu

Mniejszości

narodowe manifestowały przeciwko ustawom
o cudzoziemcach i o nauczyciplach

Koło żydowskie

Nasz warszawski
respondent telefonuje:
Dni.a 14 b. m. pod przew·odnictwem p.
wojewody Moskalewskiego odbyło się posiedzenie nadzwyczajnych delegatów ministra skarbu do spraw oszczęd.noś-ci pań
stwowych i samorządowyC'h, na którem
dele.ga-ci do poszczególnych ministerstw
przedstawili rezultaty akC'ji onczędnościo
wej wyrazić się mającej w pl'ojekta·c h preiiminarzy budżetowych tych ministerstw.
Preliminarze te ministerstwa odnośne .przesłały dnia 15 b. m. departamentowi budże
towemu ministertŁwa skarbu.
Następne posiedzenie komitetu odbę
dzie się w nadchodzący poniedziałek.

Wyprawa do Ameryki
po dołar, dla Iyddw polskich
Nasz waru. koresp01ld. telefonuje:
Na posiedzeniu koła żydowsk1e~o w
czwartek na wniosek posła Rozmaryn.a.
wybrano s~jalrną komisję dla zastan<>. wienia się nad możliwością p.omocy materjalnej żydów zagranicznych dla. iyd6w w
Polsce.
Komisja ta przystąpiła wczoraj do pracy i jak dowiadUJj-emy się, zapro.jeJktowano
wysła.nie specjalnej delegacji do żydów w
3tanach Zjednoczonych z prośbą o pomoc
fil1'l.a.nsową dla tydów w Pol'S09.

miejsce

iż

dalsze
stosowanie ,,numerus clausus" w tej lub
Innej postaci zmusi posłów żydo.wkich do
przejścia do opozycji. Na to oświadczenie,
zreda~o.wane bardzo poważnie i utrzymane ściśle w państwowym tonie, ktoś z posł6w prawicowych zareagował w sposób
Diedopuszcza1ny, wołaiąc:
- A idźcie sobie dQ dcha!
Przewodniczył wjcemarsz. p. Gdyk,
kt6ry zazwyczaj nie słyszy, co się dzieje
na sali.
Wi~c i tYlD razem anonimowy krzykacz
me został skarcony.

Przebieg posiedzenia

I

Przewieziono go z

~zwartek specjalne posiedzenie, na kt6lem będą załatwione interpelacje, do tyc~ące gospod·a rki w monopolu Sipirytu.so-

wyro,

Interpelacje te będą się tyczyły specjalnie rozrzutnej i nieracjonalnej gospo-

BUDAPESZT, 15 styamia.

W ciąfU

dnia wc:zorajszet!o ks. Windisch.Gcaetz

wraz z obydwoma przywddcaml
faszyzmu

na sejm,

czło.nek klubu

!la:odow~go,

INasze trusty

r. 1924.

Propozycja wymienionych posłów byprzez komisję.

ła jedno.myślnie przyjęta

chrześciiańsko

Mkhals1kl emerytowany zo·sta..ł teszcze w
czerwcu r. 1924 na stanowisku nac1Jebedyr~~tor<l:. Polskiego Banku Krajowe.go.
"W chwilt fuzJI tego banku z dwoma innymi
bankami państwowymi i uŁwl()tzenia Banku G~p"oda.r~twa ~rajowego. Obecnie po~eł ~Ichalslkl pobIe.ra em~ryt.urę. równaJącą SIę poborom naczel!1·eą:o d'rrektora (0_
koło 1,000 2'Jł. miesięcznie), z ka.sy Banku

g?

,

którą poseł Michaj,~;k1 groził nit>!fdvś, bę
dąc mini-sh'ern skarb,~,
prz-y-da·łaby się
istotnie, zwłąszcza w obecn~j ciężkie; sytuacji finansowej państw'\, w chwili·, gdy

nifszym funkcjonarjuszom
obcina się głodowe pensie.

państwowym

I

uraB za

WIndisch·

węglowe chciały się zbogacić

na skarbie

podnosząc

państwowym

dr. Jerzy Mi.chalski. Poseł J.

Op,:n1 publiczna oczek~*1 że w n~
bli~szych gOdzllJla;ch nastąpIą nowe sens.,..
cYJDe aresrńo.wama.
_
_

I ..

ZnaleZiOnO

da·r ki w tej mstytucji. Były minister p. Wł.
Grabski i śp. dyrektor deparlamentu Gło
wacki za·powiadali, że mon'opol te.n da
przynajmni-ej 400 miljon. złotych rocznego dochodu dla skarbu państwa.
W rzeczy samej jednak w roku 1925
monopol spirytusowy dał tylko jedną trzecią tej sumy, t. j. 172 milj. zł., w czem Ulwarte jest także 24 mili. zł., pozostałe z

Gopod-a,r stwa Kra;owe1o, który - jak
wiadomo-jest instyttLcją rań.dwową. Pozatem dr. Mi.ch"'~Ki pob;'era u'Po~~żenie
po,:· :!crdarza stanu -.,. jako pos·el. Niezaleini·e od tl'~O "'oseł M:.cral!'ki test człon
kie:m rady Ba~'tl Z<,"nodiniego, oraz szeregu spółe1k a·Kcynwch.
"teluna m:·otła"
osl'Jczędnościowa,

VI.

BUDAPESZT, 15 stycznia. Wczoraj w
~ucmie odbył~ się koofereoc!a między
skrytkę
posłem francuskJm w Budapuilz,ca,e a Bethr.. ł
lenem i ministrem spraJW za,g.ramc.znych
Węgier. Pose! francllS1ki podał do wiadoWlałe t(!Jnych dOknmBnfdw
moOŚa obu minis.t r6w Di&Zwiska tych osób,
które . w UJr1;ędowych sprawo~al1liach i
WIIEDEN, 15 stycznia. Na podstaw1e
w śledztwie nie były jaszcze wymieniooe. / zeznań sekretarza Windisch-GraeŁza, RaSę to przeważnie osoby z n.a.jb1i:żsu,go bego przeszukiwano jeszcze raz zamek
S'
k Z l .
k
otoczeDia Horthy'ego, a więc Jego adiutant, Mag,a,sseti, szef kauceIarji r~enta w, arospa~a.
n~ eZlOn? tam skrył ę.
Bartha, 0!"8Z p<lsłowie Gambos i UIain. Po.. ktora zawIerała wlele taJnych doktlm-en.
sef francuski przedłoiy Diezbite dowody Łów, kompromitującyOO księcia.

poseł Jerzy Michalski jest także

Wśród dobr~ SytUlOwanych emerytów

NASTĘPNE POSIEDZENIE.
Po o·dczytaniu wniosków i interpela..
('ji marszałek Ulmknął posiedzenie, ornaj.
miając, że termin następnego posiedzenia
i jego porządek dzienny będą podane do
wiadomości pisemnie. Przerwa w plenarnych pC'sjedzeniach ma być wykorzystana
na obrady komisji, zwłaszcza ~aś k.omisji ..
hudżetowej, która obradować będzie rano
i po południu nad sprawozdanlem naczet ..
nej izby ~ontroli państwa. Marsza.łek za·
znaczył, że wykonanie tej pracy jest konieczne przed przystąpieniem do obrad
nad preliminarzem budżetowym na rok
1926. Plenarne posiedzenie zamierza mar.
szałek zwołać w końcu stycznla.

pOlSła

Tei emeryt!
pa~t~owych. . Jedno z pierwszych miejsc
z:armure b. .mUl.l5ter skarbu i obeony poseł

PRAGMATYKA NAUCZYCIELSKA.
Przystąpiono do rozpraw
szczegóło-.
wych nad pragmatyką nauczycielską. Ro,.
prawy te ukończono.
Przemawiali posłowie: Cbrucki, Pru·
szyński, Nowicki, Skrzypa, M~ndrys, Ut~
Bernard Hausner, wnosząc długi szere,
poprawek.
.
Pozostałe końcowe przem6wienie spra·
wcn:dawcy i głosowanie odłożono do jed
nego r. na'Stępnych posiedzeń.

do szpitala dla umysłowo chorych
"~;Ul!nf i s~el kan1BlarJi !ich PołJtl~j konferencji Bethlenw Rakowski
Hnr,hy liII maJą ". tyĆ areSZtU :.ibylip~ezyden.t
BU~a[l€lSdu, l\t~owicz, odkonfereuoC}ę
spraWie poruszone4
wan
przez
francuskIego.
a

Zamiast 400 milion6w tył-Ho 150 mili. dochodu
Na komisji skarbowej sejmu posłowle
Czetwertyński, Dunin, Pooa.Qzki, Rozma;-yn .i. Wiśniewski podaLi wniosek, aże by
komISJa skarbowa odbyła w n8.iJ'oHższv

I

więzienia

mają monopol
. na skandaliczna gospodarkę

nUJe:

szości.

Ks- Windischgraetz uda-e warjata'

Monopole

. Nasz wanzawski kore·spond'ent telefo-

pulpity i okrzy!d. Ma.rszałek· przywołał dC1.
porządku posła Wjanka, zaś dwukrotnie 7
zapisaniem do protokti.łu posła Chruckiego.
.
Poprawki zgłoszone do trzeciego czy.
tania upadły, jak również rezolucje mniej.

zmarłego posła

USTAWA o CUDZOZIEMCACH.
Przy trzeciem . czytaniu ustawy o cudzoziemcach przemawiał poseł Kordowski ("Wyzwolenie"), który motywował poprawki, z~łoszone do trzeciego czytania,
domagając się zwolnienia cudzoziemców,
przebywai~cych w Polsce, i przybywają
cych do Polski, od przymusowej rejestracji.
KIt,') mówcy wypow:.ada się przeciwko
ustawie i pI': :elduje odesłanie jej ponownie do komisji, jednakże na wypadek odrzucenia wniosku, poseł Kordowski prosi
o przyjęcie proponowanych zmian.
Po końcowem przemówieniu sprawozdawcy Zwierzyńsldego przystąpiono do
głosowania. Wniosek o odesłanie ust.! wy
ponownie do komisji upadł 91 ~łosami
WARSZAWA, 15 stycznia. (PAT).
przeciwko 82. •
•
•
U .. t.."\wę .przYJę~o w trzeciem czytanIu
Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu przed'
porządkiem dziennym, po złożeniu ślubo- 104 głosami pr~:::!w 9~. ,
•
wania poselskiego przez posła ks. AlePo ogło~z~nlu. ~ikow gł~sow~la na
ksandra Kupczyńsk·iego, który wszedł n.a ławach mmeJSZOSCl rozległo SIę bIele w
zapowiedział,

skarbu'

emerytem

zdecydowaną opOZycją

nia-łowski

wywieziony został z więzienia, w kt6rem
dotychczas pneb}'lWał. Wromsch~raetz
przetranspońcwany został do sz;pHllla dla
aerwowo chorych. Tam poddany ma być
\V m1nislersłwle
badaniom, kt6re wykażą, czy nie należy
go uznać za niepoczytalnego i nieodpowieD)"l'ektor departamentu o.brotu pienię.t ualnego.
(Sensacyjna powyuza wi.adomość zdaQego ministerstwa skarbu, p. W. KubaLa,
się
być pierwsLem potwierdzeniem wiaje
"tłożył podanie o 6-tygodniowy urlop dla
poratowania zdrowia.
domości, podawanych już przez włoską
Jak się dowiadujemy, po powrocie .z .prasę, wed'łu,g których opracowany został
urlopu p. Kubala ma obją·ć inne po.waż.ne cały plan wydobycia na wolność Windischstanowisko w administracji państwowej.
Kierownictwo departam.entu obruto Graetza. Pierwszym punktem tego plaou
pie.ni ężn ego powierzone zostało dl. Ba- miało być właśnie przetransportowanie go
rańs.kiemu, nacz.elnikowi wydziału dewi- do ek~ertyzy do szpitala psychjatryczne~owego.
go. Przyp. red'>.

8. minister skarbu,

grozi

Mani - pO'seł Po("Wyzwolenie") wniósł o postawienie na porządku dziennym wnio.s ku
"Wyzwole,ni.a" o
wyrażenie votum nlieufności rządowi za
pogwałcenie ustawy o reformie rolnej
przez ogłoszenie wykazu imiennego majątków, podlegających przymusowej parcelacji, obejmuJącego 50 tysięcy hektarów
zamiast 200 tysięcy. Wobec sprzeciwu
sprawa na porządku dziennym nie została
postawiona.

Nasz sprawozdawca p ax-lamenbrny
(St. Gr.) telefonu.je:
Na wczorajszem posiedzeniu sejm miał
do czynienia głównie z mniejszościami narodowemi.
Najprzód przy ustawie o cudzoziemcach, a później przy pragmatyce nauczycielskiej. Ustawę o cudzoziemcach wśród
huku pulpitów mniejszości narodowych
uchwalono w trzeclem czytaniu większo
ścią 10 głosów.
W pragmatyce nauczycielskiej koło
żydowskie wystąpiło z zasadniczę dekla-

Pos. Hausner

~8~

ob adom se-mu

towarzyszYł

racją.

Okrawanie budiBtU poszczBgdłnych
mlnlsfBrsfw

Zmiany

____________________________________

ceny o 50 procentl

WARSZAW A, 15 sty·c~ni.a. (PA T). średnio z kopalniami,
należącemi do
Dla pokTycia zapotrzebowani.a węgla dla związku.
W wyniku tych pertlt"aktcU, które trwa4
P. K. P. w pierwszem półroczu r. b. mi.nisterstwo kolei w grudniu r. ub. ogłosiło ły bliSlko mies:ąc, 8 stycznia zostały u.
przetarg, w którym wzięły udział tak ko- zgod.nione ceny wyższe od dotychczasopalnie za,~łębi Górnośląski.ego, Dąbrow- ' wych przeciętnie o 18 - 15 proc. Ceny
skiego i Krako.wskiego, należące do te kopalnie przyję1y na mioesiąc styczeń,
zastrzegając sobie rewizję na miesiąc tuty
związku wę.glowego, lak również i kopalni-e, me należące cLo zwiątku. Ce'ny, zgło i następne.
Jeż,eli przewozy na kolejach nie lwię<
szone przez kopalnie zrzeszone, stanoksz/\ slę, to ogólne zapotnebowanie wę
wiące głównych dostawców P. K. P., okagla w roku bj'elŹącym d1a P. K. P. przed.
zały się wyższe od cen dotychczasowych
o 40 - 50 proc, przy.jęcie lctórych spowo- duje się mniejsze o 15 - 20 proc. w po-.
równaniu z rokiem ubiegłym.
.
dowałoby :;achwiani-e się równowal!i budZ tego powodu ilościowy przydział wę.
żelu P. K. P., ponieważ koszt węgla stanowi jedną z najważniejszych oozycji wy- gla z ogólnego zapotrzebowania dla po.datków eksploatacyjnych. Wobec tego szcz.ególnych zagłębi j~st mniejszy. proministerstwo kolei było zmuszone prze- centowy zaś stosunek powstaje taki, jak.i
targ unieważnić, wydać zamówienia kilku się ustalił w roku 1924 i 1925, jebii ni~
kopalniom ruezwi4z1towym na oferowaną przyjmować pod uwagę dodatkowych za.
przez nie ilość wę~la po cenie dotychcza- mówień. ponad kontyn~enty, wycLanych w
sowej ł rozpocząć pertraktacje bezpo- r. 1925 w celu osiągnięci-a ni'ższych cen.

dyrektorowie-złodzieje
Tym razem w Katowicach

Znowu

KATOWICE, 15 stycznia. Areszłowa-

państwa,

~kutkieu

no tubj dwóch dyrektorów banku traruzytowego: Hirszow1oza i JóufOtWioza, którzy

gdyi nie pobi«ano
teIgotygildnoi
po.datku do<:hod()wego. W dugu 3-ch
wymienieni zdobyli w ten

prowadzili w oz_e inflacji skU'pYWIanie
dolarow. TraMakcji tych me ujawniono.
w ksi,pka.ch btl(:&a.TtKy)nych, działai4c
IW ten IpOi8Ób De ICkodę ~ I

Ares!t()Wmto Ich przed dwoma tygodn.iami. Wczoraj zostali oni wypus'lIczeai ...
wobwić za kaucM 40 ty•• dotyc;h.

~sób

50 tysięcy dolarów i 200 t}'lS'ięcy złotych.
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I
naszemu korespondentowi o aferze

fałszerzy węgierskic~?

Wywiad w ,.Niderland~~r ej centrali dla spraw falsyfikatów"-·Rozmowa z nadprokuratorem holenderskim
Kurier dyplomatyczny bez wizy·- Zdemaskowan Ae oszustów··Niezawsze dobrze być dobrym...
(Własna korespondencja "Głosu Polskiego")

l

Haga, 11 stycznla 19':6 r.
Po pewnym cz.asie, było to w począt- bank w AmsWrdamie nie poznał się na dwie prawdziwe tysiąofrank6wlki
przy
Wprost z ekspresu ParylŻ- Bruksela- k.ach .gtrudni,a, W'zęrlIllik ban'kowy otmymaŁ . po1kabianvch tvsiącłrankówka<:h. Wt ed1' !p ul'k ow,niku , kt6ry twierdził, ~e sam padł
~sterdoan; udałem się dC? biura nadprnku- z S~:ospatak !ist ~lec{)ny, zawiuający wystarano s~ę o paszport d~lomatycxnv ofiarą fałlSzywe~~.o banknotu.
(ałora kxaJow~o. Jest DtL1l1 p. Herman A. szesc banlmo1'w ły~ąc-frankowy<:h.
Pan dla pułlrowmlra JankoV1icha, ktory dał fał~
I wszystlko byłolby w porządku, gdyby
B:rown van der Feltz. mężczyzna rosły i Kovacs prosił, by 1m'Z~tnik xmien.ił mu te szywe banknoty puścić w obieg na wiekszą nie to, i'Ż żona bankiera, ~dy ten !posz~dł
oardzo elegancki, o manierach spokojnych I pieniądze w ban&:u., w którym pracuje, gdyż skalę.
ff)O policję, dbserwowała Jankovicha i zaut dystyugowanyoo typowy arystokrata I na Węgrzecth musi się duż,o stracić na WY- i
Pułlkownik Jankovi.ch qpu!ścił Buda- ważyła przyoadkiem, jak chowa coś za
nolendersk.i.
.
mianie ohcych walut.
peszt 11 grudnia, iako kasjer dyplomatyc:I:- .c;kar~tkę· Na podstawie tego g,postrzeże ..
. - ~am~ ~adpro~ura.t.orzer cthCllałbym I
Poczdwy holender spełnił prośbę har- ny, jadą-cy do .AmlSter~aml\1, a -stąd. do nia przeprowadzono ścisłą rewiJzję osoM~lę 1.0wle~zl.ee czegos bhzsze,~o o aferze , dzo -chętnie. franki francuskie kasjer naj- Szt~ho,lrrnu i ~openftta.gl. W trze.ch d~yc~ st~ kuriera dyplomoatyo.znego I znalerziono w
tran owej.
.
,.
.
większego hanku w Amsterdamie wymie- palńetach, 7B'lleozętowanry<:h p.teczęC1aml skarpetce - cJrugą fałszywą tysiącfran- B~rdzo c~ętn~e" ale COIZ,. panu nIe I nił na pełooł\vartościowe gulrleny holooder- dYJ?lomatyoZ'llymi .wiód iałs~e banlm~v
kówJi:ę. Wdbeoc cz~o aresmowano go.
będę mo~ł powled~lec z~yt :V 1e1e. Tu.u I skie które wysłane zostały do Saro.spatak Dma 13...go grudma znalazł SIę na granl'cy
Nie wiedziano ie·dnak jeszcze, że Jan'las,.w Attisterdanue .całeJ tej spa-awy Dl~ pod' adresem' ojca małe'go Kovacsoa. Było I hO'lenderskiej,
,gdzie Władze ~rMlicz.ne Ikovich ma wsp6lników, którzy już byt! ff)Ouwazamy ~ aferę ~ohty~ą, a ~ zwyczaJ- to w sobotę.
stwierdziły, iż kurjer dyplomatyczny nie informowani o "wypadku" pułkownika. n~, z, ;:O(jDlę, prze-c~~ ktore) musImy wystą~ I
. . . ..
.
posiada mą holendersktlej. Pan pułkownik To też wielkie byłcJdumienie, gdy jUlż uj)'C z cała suro.w.os~lą. prawa . Ar~szt~waDl
W p.ontedzl~łek ~Jawlł ~~ę w tymIZe b;t~- był strasznie poirytowany i awanturow'Ił zajutn nadszedł tele~ram od szefa węgier
;o~~ana tu poclągm.ęcl do odTO'W1~dzlalno- ku ~e~len kl1pl~c ~'.am.en~ow, ktory WTOClł I się tak długo, aż .go Pl'Z~puszczono. z tern
sMej poJiqi p,".ń5łwowej, Nad()Ssy'ego, któsel 1 prawd,o:{)'O'd?.n:t;le .będ~ .skazaru ~a dwa w!asn;e z Paryoza 1 z:n1e.nJ ~ ~ysląc-froan-. że ma się ''ł Hadze natyclhmiast !po przytny- ry domagał się .wypuszczenia pubkownika.
do łnt;X;h łat Wlę:r.te.t:.la kazdy. Patrjotycz- kowki, we wtorek d, UP'1 znnemł 11 sztuk ciu młosić w centrali dla s.praw ,paszpo:- lako kuriera dY'P'lo~atycznegogroził
Je motywy, jakimi się rzekomo kierowali, tych~e banknot6w.
Wieczorem dyrek~or towy;h.
ltl-wrwencją dyplomatyczną.
ńic nas r::e obcho~zą i yti.e mogą być u nas oddz1ału, wa.Juto~ego b.<>:nku.. sprawd;aJąc
Jednak. Janlkovich, nie meldują<: się w
Ale Jankoviclh znowulŻ miał peCIha, ho,
0 ',Vek
Ilwaźana .~a. okohcznoscl łagodzące.
~asę, odAXył,
ze szesc tY&1i'f c -fr
Hadze, wyie.clhał natychmiast do Aansłer- jeszcze ,przed nadej'ś<Ciem tele'gramu, kt6i)'
..Po WyJtSClU od pana van. der F eHz błą- Jest fał's:zywych. . Szukano, skąd Sl~ wZl~ły damu, gdzie wspólnikom swym oddał {a!- byliby' mu może nawet i zwr6cii wolność
dZ1iem bez <:elu po malOWnIczych placach , ~anknoty~ ale ka'z dy ze sprzedawcow mo'gł I syłtilkaty, część zaś złożył do k, tra, ldóry wystosował do posła węgierskiego w Ha~
, ttlic~ch.. n::je.sta. Dopiero n.apotkany k?le-I Slę wyle,gltymować. Wo~ec te·go wyd2.~? I :tlOOponował w hotelu. a sam wrócił do dze pismo, w ktÓtrem go 'Pl osi, by ań'u
\ta, rO·N!'1tleZ korespondent p1sm za~mntcz- fałszywe batnknoty do "B ...nq-.:e de France f ' Het;l!l.
znajomym Jankovi'Ca, mieszkającY!l1 w
'lVch, skierował mnie na właściwe tory i \ który w.,zczął dochodzenia, ale nie mógł I
'Tu jednak :ak wiadomo z depesz ban- Amsterdamie, MartoV'sky~ i Mankowsirnał odp.owied?i; źród~o .lnformft.cyine.. wpaść na ślad ~,.lszerzy.
I kier Sand1M, '~łaściciel banku uChan.l!e
vicsowf, wręczyć załąoczony list, na poo.;t,a.
.
Na drzwlach lsm mO~lęzna t,abh~~ka:
OczywitŚcie w OIbozie księda \YIindisch- : Passage", gdzie Jankovicth c!hciał ZIlllie~ć wie którego będą oni mogIł podjąć z depo, ..,Nede~}ands~he Zenill:de ln ule Falslf:ka- graetz.a nic nie wiedziano o tyoh krokach. I tysiądrankówkę, rozpoznał banknot, jako zytu kufer Jan,kovicba, złożony w hotelu
~C1H~n , czyli centr&la dla spraw Wsyfj;ka- I Cieszono się tam natomiast że największy fałszywy i zaalarmował policję. Znail eziono , amsterdamskim.
ł6w. Otwiera mi służący,
kt6remu wrę-I '
Poseł wę.gierski wręczył jednalk u'St w
:czam bilet wizytowy. Przyimuje mnie oty- I!al&'
~
:l<~
.moje ręce, a ja kazałem kufer otworzyc. nadinZnaleziolDo tam dwa zapieczętowane pakie.
tv, choć młody j.eszcze człowiek,
spektor Bra<:khi>H, kierown~.k centrali. kt6ty, a w n'Lch 3,400 sztuk fał!pzywy<:h ba.'lkrcmu wyjawiam cel mej wizyty.
Rozma- l
notów po 1000 franków francuskich. Oczy.
wiamy po francusku. Na biurKU leża roz- !
I
"wiśde kazałem zaaresztować również i obn
maite fałszywe banknoty, między nimi do-I
.Jl
wę~r6w.
~trzc~am i killta f.raucuskich tvsiąc-irankóSąU
Test
zowną
Ale sprawa ta wciąż jeszcze nie była dla
flek.
..,.
• ł
mnie całkiem. jasna, a to ze wz.~lędu na
l
CZęSClą
paszport dYP'lomatyczny pułkowniika i te~
_ Czy to te? - pytam.
.
p
.
1me.
•
1 tf
15'
k"
W. ~~ę·
.
- T a k lest.
~ o dr ob':one Ulcszczel!;6
Czytelnicy nasi przypomną sobie za-' niemoralny (O
z punktu widzeni'a prawa'dz"ram
.. sze f r
po" ~ę'dlerk4:d'
Nic dziwnego, że je szybk<l wykryŁo. Choć hawne zdarzenie z przed pół roku, kt6re, jeśli pr.aw·owierny żyd za pieniądze
daje
BYCzasIe dO rzyma ~~ 1e na.
~OW1ew:. z
do ąd
',vf:lściwie widką rolę ~rał tu przypadek. a,czkolwiek oparte n.a małoznacznym wy- sobie z.golić brodę, to jest to ska.ndal i obu- 'rłqu~ d e Franbe
k
f6
dla 0lcer;.y wy,:
Ci panowie poprostu mieli pech::! .
padku, zaprzątnęło szere.g sądów i spowo- .rz.ający dowód braku zasad religi'nych. Sąd s' a ej J~k en. h.z . an no w, zna eZlOnyCiIl
- Czy to pan,
panie nadinspektorze, dowalo ży,we roztrząsania uczony<:h praw- odparł na to, ż.e dzM gOlem.·,e brody me jesŁ pnI t an OVI\ u,,
d'
kt
wykrył tę sprawę?
nik6w
czynem niemoralnym, lecz hyg;;:!nicznym i l ł er~z onłczy.n a Im,pte ?r -A~,nba •
..
..
og61ni,e przyjętym. W myśl tego p. Stena~ ero SIę na w a.s~lwym
r~ple.
v 0..- Właściwie nie, była to, powtar:mm,
raczej rze-cz przyp.adlku. Nawet się pan nie
Pan Efrolm Kretner z Kocmama
Jest I zler zost,ał
skazany na ~a:płacenie cał,ej ~le:m bank franc;:uskl .zakomum~-{ował m,
domyśla, jakiLh środ...1,:ów imali się ci pano- bardzo ortodoksyj:,"yt? ż~~em, a w~ęc uwa- kwoty WfU z kosztami.
I I'Z ~rzesła~y ~nkno~ J~s~ idel}tyczny z tal ..
wie z \VI ę$!ier. Ale -opowiem panu tloczatki ż,a swą brodę za SW1ętOSC, kt6reJ pozbaII syfikataml. ktore w iIOSCl szeSCIU sztuk odcałej tej aJp.ry.
wienie równałoby się porzuceniu wiary ojWskutek apela-cji, sprawa dostała się kryto swego czasu w banku amsterdam·
Wiadomo panu zapewne, że z chwilą c6w. Pan Kreiner przyszedł do fryzjera, by przed sąd najwyższy, który Z'atwierdził wy- skim.
.
'Jkończenia wojny,
powodowani Htośd~, się ostrzyc. Pan Stenzler, równi,eż żyd, ale rok pierwszej instancji z następującem de-l
Natychmiast przejrzałem księ.gi banku \
przyjęliśmy do Holandji "na odżywienie" postępowy nudził się, czekając na swą ko- kawem umotywowaniem:
zarządziłen; przesłuchc:n.ie urzędn!lr..a, któwiekszą liczbę biednych dzieci wę)!icrskich J.eike i z nudów za.proponował Kreincrowi,
U
b ~
t
dł
.
l
ry
ze łzanu w oczach przyznał Się, skąd
a OPb r ba
Między nimi znaidował,o się i dwóch cbłotp- by ~ cenę 500 lei dał sobie zgolić brodę. !
"Nowa
bzuKm~ra - dostał te banknoty, mianowicie od ojca te~ów z Saro~pat~k. dlLieci niejakiel!{) Ko- Kreiner zrazu się oburzył, potem· zażądał I nem.. ~e~ma ~ed .t y. o y, g
~ .rk·~~: go clhłopca, które~o ~ościł u sielbie cały
vacsa, kamerdynera l~siecia \VTindisch1!ra~- 1000 lei. U~oda stanęła. Fryzi'er momental- i za I?l~ r. l.ąłze kZ5~ ZI .5I. ę po~oyc ja {eIS rok.
~za. Jedno dziecko wziął do ,leb;e pewien nie ogolił Kreinera, lecz Stenzler,
gdy CZęSC'l <:lat, onheczne J .Ot z~cB ndrma neGdy zeznanie to zakotffiuni,kowałe:m Jlmma:.ster mur.arski dru!5ie za'; mały urzed-\ przvsz}o do wyplatv,
za.czał kręcić i 0- ~o, ntp, pa c. at' u~ ha, ~os~ l . a .. ro a,. rzbec: koviohowi! jeJo s,p6lnilkom, z.hledli j stop,
,~,
. . '
-czes o nawe nIe yt5Jemczna me mo?:e ye
.
. . d
k'
,tik hankowy 'Z Amster-damu.
świ.adczył, że tylko żartował.
. .
.' b '3
,~. ł
mowo przyzna I SIę o wszyst 1e~0.
U
d'K t
.. r t . ·zona b d
•
uwaza.na za mez ęuną <:zęsc cIa a, a o,goNa tem skońc-'Zyła się moja rola - koń. rl~ę.m d enhłl le,l'.0 t
1:U-"
zo PArz yŻart ten nie podobał się Kre,inerowi, lenie jej nie jest niem oralne".
<:zy rozmowę p B'ra.okhoff Rezltltaty my"'h
Wląza I S1ę o c 'ODca, rzyma 1 gO W
m-,
ck' l d
d
. .
. ,
,.
.' "
....'
c;terdamie cał')' rok,
a po wyjeździe je'~o ktor't s~ego adw:r~:arza zas a.rzy o S\ u;
Pa<D Kremer .wyszedł J~l:.o tryumfator, d()cho~zen z~komu~1kowałetffi. bankowt
tak się za nim stęsknili, że zeszłej jesieni S~dz10wl.e za,?z~h S1ę lłęboko ktan~wJ~c gdyż dostał swoJe 1000 Jel l broda mu w Franc)1, a <:0 SIę daJeJ sŁało, to lUŻ rzeczy
wybrali się n,a Wę~ry do Sarospatak by go ! n?d tą h~est)ą l dosz, 1 do prze. 0;tama, ~e . międzyczasie odrosła. Pan Stenzler, prze- powszechnie wiadome.
.
odwiedzić. PrzywtRźli mał.emu m~c pre- me chodz'l tu o .za~ład, le~z o sWla'd czen:e klin.ając swój nieszczęsny figiel, który go
Podziękcwa1em uprzeimemu nadinspek~en tów poznali przytem oj,c.a óbuchloD- ze s~:ony oska'l'Zycle!,a, ldory daw;s;!y ble kosztow.ał już około 5.000 lei, byłby z roz- torOWI i pos,pieszam 'Podzielić się' z czy'el~ów, z~iedZtili zamek książęcy i, bardzo ogohc brodę, sprawtł przYJemno~c (lS ar-, p~;zy wydarł sobie brodę, gdyby ją. miał. ni'kami. ,,<?łosu" cielkawymi ~~cze~ółami
~adowoleni,
że widzieli sweJ!o ulubień<:a. żonemu
WIekopomny proces został wreSZC'1e za- sensacyjnej afery fałszerzy wę,glersbc'h.
,vrócili do Holandii.
Oskarżony znów dowodził, że ukla-d był kończony i prawnicy lżej odetchnęli.
Tadeusz Rutk.
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Przeodział pierwtSzei klasy był zupełnie
,pusty.
, Siedziałem w rogu kanapy przyoknie,
LatoDiony w lekturę gazety...
~agle, na jakie;ś stacji posłyszałem, jak
otwierają się drzwi przedziału są.siedne!ło.
!l po chwili przez cienką
ściankę między
obu przehiałami doszedł mnie g'los kolbie~y, S01')ran:
"Widzi pani... Czy nie miałam ra·cji? ...
Jstatni wMon jest zunełn1e pusty. Tu możcmv sobie poroz,n'awhć bez żenadv ...
\liechżeż pani siądzie tu, kochana przy;aci61ko ... Czy pani zauważyla, jak mnie
'Joserwował teTl eleganoki oficer ... Ten bru~d na perr'1ie ..... ·
A na to oG J ow ; edz~ał m:ękk: a!t:
"Ach tak, to naprawdę przyslo''1Y ch~('
piec ... Ma w sobie Istotnie coś fas.cynu:ą~ego .. "·
: Czy mo~ła bv pani ~. p. zdraa zić męża
~ tym oficerem'?"
"Ależ, ależ ... " zawolał alt z oburzeniem.
" jak mo~:na sl<l"'i i~ć pcdobn" pybnie? A po
trzecie nigdy nie zdradz i łabym mego męu." lo'

&!2222

•

...

raz powie ... Mo;a kochana, rozdą,ga mnie
!pani na torturacIh ... No wiec któż to taki?"
"Mukosejewl"
"Ach ten .....
"Wybaczy pani, moja clro·ga He1eno, .ale
nie rozumiem tej olbojętn0lści ,pani? Jak mo'żna o Mukoseiewie m6wić: AcIh ten ... Talki
elegancki mężczyzna, ładny w)'lgląd., dżen
telmen, ulUlbieniec kobiet" ...
"Nie, nie ... Pod żadnym warunlk!em ... "
,.Jak pani to rozumie: lPod żadnym. warunlkiem?"
"Nie zdradzę męża i w dodatku z Mukosejewem ... "

"A ja ... Wie pani. .. Ja zdrradziJam męża ,
ale tylko jeden jedyny raz... A pani co?",
zapytał z naiwnem ::dumieniem sOlpran.
"Czy·ż,'by pani aż tak była zachwY'~''''
na swym mężem? Przecież to człowiek cał
kiem przeciętny i ni<: pozatem ... "
".Proszę bardzo, niech pani się nie krę~
puje ... proszę tyllko wydać sw6j sąd bez
OIgr6dek... Nie będę się gniewać... Ale tu
nie idzie o to, czy jestem mym mężem ~a
ethwycona, czy nie, .. Znam swoj,e obowia,;l.-

,kil"
"No i?"

"Umarł!,l,ym ze wstydtt, ~dylby coś r o dobne60 m:a.ło mieć mie~s,ce! Da'ę T'ani na
to naświęŁsze słowo honoru... A p07.at<.>m
samo to poięcie. "cudzołóstwo" jest dla
mnie cze,mś okro?nem ... "
"Hm... Cudzoi6stwo -jest p o j ęciem ta1.
doh?ID, ;ak każde inne!"
W tem mie:~ c u nasią'Piła w rClzmowie
l krótt,a -' '-aza. Po cze:n sopran w ża:lobl'W)'llD ton'e clą'1nął da,le j: .
,
"A wie. ani, żc znam kogoś, kto ko\;!::a
i się w pani na umór ... kQ~Oś, co OTawie cd
I rozumu
'
.1 h o·d Zl" Oli?
,1
.,,'
OeC
parp...
"Niechżeż pani prze~bn i e... Nie C!1CG
nawet sł-uchać podohnyc~ rze~ZY ... A ldo.
to ta'k i? Synicyn?"
,J·Hc, nie ... nic Synicyn!"
. .,. ~ więc kto? A:le nłech7;~ pani m: j'li;

I

I

I

"A dlaczegóżto akurat nie z nim?"

I który"Bolata
... Przedewszystkiem to kobieciarz,
za ka·żdym fartuszkiem ... Takiek o <:lhać , to musi być prawdziwą męczar
I ~o
nią!"
l,

.:G~y pan,:, go
kob'eclMzem .

wysłucha

przestanie

być

"Zodaw 'ny tę rozmowę .. · Pozatem iest
barćzo ze.psuty, rozpieszczony 'Przez kcbietv ... Tacy m ~ żcz y7.n i ma j ą kaprysy ... "
co też p ani mówi!
I '.,Ale
1 <::f: ys a . ·c.s
. t·

droga przyjaciółko, nie może pan! przecie wyana.gać, by wciąJż siedzial w
Gomu i smucił się, albo cerował pończo
chy ... Przede to mężczyzna lllłooy, pehn
życia ... "
"Co młody? Ha, ha, ha ... z tą łysiną ..."
"A cihoBby nawet. .. to jeszcze nie dowód, żeby miał być starym ... To człowiek
który używał życia .....
Alt milczał przez chwilę, !potem od'?zwał się kate.g orycznie:
,,Nie ... nieClh mi już pani nie mówi o
nim ... Brrr ... N1g'd y nie mo'głabym kochać
tego człowieka ... A po trzecie - to typo.
wy goguś!"
,.Gogu<Ś? On? .Alleż droga HeJeno, co t~z
pani wygaduje? Czy pani wie, co to lest
goguś?"

"Tak, tak, jest gogusiem i niema o czem
pani wiedziała, iaką on no·
szansonetIka .... czarna ble.
!izna jedwabna z koronkami... ;edwabne
pończochy a jour ... I pani mówi, że to nie
goguś?? Nie, nie ... ja ... "
I nagle z.amil'kły oba głosy: alt i sopran.
j a~by kto nożyctkami przeciął nić rOZnlo.
W) .. A-J~ do następnej stacji iadna z p~ń
n:e rze1. ła ni słowa ...
Gdy pociąg stanął, obie opuściły prze,dz.iał, widziałem je przez okno, jaK 5zl)'
I !przez peron, nie patrz,.,c na siebie.
mówić ... Gdyby
si bieliznę ... jak

Tylko ~łup(;y
zna t & k_ rozI qcny ... Ja na m' c:scu pani ~obym ... "
J
"N!e mowmy jt!;~ o tern ... Czło·..... iek. któl r y cale r.occ sp ęc1zn. po re.stauraciaoh i k.ka'ach p~bEcznych, ,k tóry rr:aj,l,teik przeJ!rywa w kartv. który lata za lko'bi~ia.mL." l ~
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społecznej

m

Miasto nasze (a tak samo jest we wszy- ! ale o tem. aby rzad na który zbytnio l uwagi, a raczej źle mówimy: całego uczu..
stkich ośrodkac11 Pohki) zalane fest w tej I przyzwycza:iliśmy się oglądać - mó~ł bez- l cia społeczeństwa! Na szereg najb1iż.szvch
dzel przyjechał ten nJa.gj,k amerykański j puste chwili tłumami bzzrobotnych. Nie iest to robocie szybko opanować i grożącym nie- I tygodni powinna to być akcja najważniej
.,saiesy'· s,:l2rrI:OIWe Z3rmtenil w sca.ann:, pe-tne ~b
żadna przenośnia, jeśli się mówi o zalaniu bezpieczeństwom zapobiec, trudno man;yć. / sza.i jedyn. a. Wszystko inne ; co społeczeń .
ta I dolal!'6w.
i o tłumach. Każdy z nas, wychodząc na
Do walki ze skutkami bezrobocia i z nę- stwo własnemi sHami podejmuje i rozwią ..
W dniu przYiaa:du zl>UOOwillllO tla waosZililwskiłm
ulicę miasta, zwłaszcza w jego przedmiejdzą musi też stanąć samo społeczeństwo.
zuje, powinno zejść wobec niej na dmgi
dworcu bramę 1irY1=p'ł ną l.e sbompols,Mm napl.
skich dzielnicach, spotyka dziesiątki i set- Skutki te można w znacznej części usunąć plan. Powinno być na razie odłożone.
sem: ..w~~że nam miły g~podynle"! -- brzmla'v ki nędznie ubranych postaci, zziębniętych , przez rozwinięcie akcii filantropijnej, któOba warunki są możliwe do spcłnic
strm~y annaf.u1c, ·.vygł%zooo 25 um6'v !}owltali zgłodniałych. szukaiących pracy i żebrzą- , ra zwyklc najlepiej prosperuje w rękach I nia. W s.połeczeństwie jest w tej chwili nanycb, Or-Ot· oddeklamował WleTS1Z o "Oudlzie buucych nieraz wsparcia. Do drzwi naszych I or/Zunizacji ~połecznvch,
a marnieje do- gromadz·ony o~rom:ny z·apas dobrej woli i
kowym nad Wisłą", potem urządzo<l'Io 10 bank 4'mieszkań pukają z prośbą (} wsparcie, o,' .'Stawszy s~ę do rąk oficjalnych. Akcjoa filan~ oHa'mości na rzecz bezrobotnych. Pomimo
łów z opł-aif,k6em, 15 Pflzy;ęĆ bez QUl!łrutka - a wbił
nocle~ lub zasiłek codzień dziesiątki ludzi.
tropiina, jeśli ma mieć powoazenie, musi ! całej nędzy,
jaka nas wszystkich gniecie,
ctl zaprowadzoo{)
y.{)Śc!~
d{) puściouteń~lch lI·
Są miedzy nimi robotnicy, są ludzie pra- I mieć swe n:orzcnie nie w suchym obowi_ąz- I ofiarność ta wylałaby się szerokim struwilk skatt'bow;;ch'H
cujący dotąd umysłowo - wszystkich rów- ku urzędowym,
ale w uczuciach brater- l mieniem na zewnątrz, ~dyby z wyżvv spoOczekiwano ogól!1€.e, że WSZechwładny amerv~
na ze sobą nędza. Niema żadnych widoków, skich i w miłości bliźnie~o.
Wtedy najlc- łecznych, od osobistości otocz~mych czcią
katl·i1t-1hn:joll'islta zaoka.sre rękawy, w głęb<lkf :.y
aby te szeregi w najbliższych tygodniach piej przemawia do dusz ludzkic,h.
~tedv I i zaufaniem. wyszło ha.sło skoncentrowa"
łiJnder wrzuci bł1an~e deficytowe wszystkich douległy zmniejszeniu.
Wprost przeciwnie! jednoczy w pr,acy najszlac.hetnie:sze i naj- I nia akcii humanitarnej wjednem najwyż
tvchcz~ow:vch rzadów, uool ItOikus-~us I
W m:. arę, jak będą zamykać się warsztaty, goręcej czujące jednostki, wtedy przeła- ! szem kierown,ictwie oraz wezwanie do o·
(JOteuJ wS'lys 'lIifoe kasv ~nło!lrwałe napeln} Zdz;'Q>fabryki, biura, należy przewidywać szyb- muje wszystkie przeszkody, wtedy przeno- dło,ienia na czas pewien wszystkich akcji
clunvsk"en1u mamoną,
kie wzrastanie ilości hezrobotnych. Jest si skały. O ile sceptycz.nie można patrzeć, I inny,ch, mogących tę najpHniejszą i najważ
Tl'mozaserm stało sie Zltoł2 lnaczejf Kcmmercr
ich dotąd w Polsce blisko miljon, a razem jeśli za pomocą akcji filantropijnej i obywa-I niejszą krzyżować.
Nie ubl,iżając żadnej
p~d{.ał flegma-tycz~le z fajec.ZiId, uśm~'Xh:d się d,)oo
z rodz.inami jest ich kilka milionówj nie są telskiej zamierza ktoś wyręcz,ać państwo akcji obywatelskiej i filantropijnej, pode'~
brotll.włe., SZłlcuł d:ugo w budże-rocb, d!O<cho.d3Ch
zaś rozrzuceni po ~ałem terytorium równow iego zadaniach,
to zadanie łagodzenia mowanej pod innem hasłem, należy iednak
obleŚtl11e świdrował (J(:-~ldem długre ntb)!ykł l>rz~z.
miernie, ale skupieni głównie po mi·astach. nędzy jest idealną dziedziną, której tylko stwierdzić, że spo,kój i ład w państw!e~ zaizbę konbroll c!}atrz:lJ!le noł:>Jtką: ,.S'kradz1ooc" Daje to miarę gromadzącei si~ w miastach uczuciowe serca i J!orące dusze mogą podo- pobieżenie chorobom. )!łodowi. masowym
Wreszcłe macllllał n,a wszysłk() ręką: - Panowie
nędzy.
'
łać.
~mierciom wśród n.ajbiedniejszych z bied.
bałagaat! d.zdka df,ung1a! - chaosf_
Paustwo polskie staje' wobec t~o noNiewątpliwie w mieście nasz·emczyni II nych. zależy dz,i.s;.aj nie od postawien;a doA dla osłOdy dodał: No, t::k! MQŻe z tego ooś we1!o dla siebie problemu społecznego nie- się już dzisiaj niejedno na tem polu.
mu dla te~o lub innegc;> stowarzyszenia. nie
będzie, ale J)odattkl zre!{)iJ'!Ill()W'ać... OS1JCzędza·~ ...
mal bezradne. Niewątpliwie klęskę bezroWiele stowarzyszeń
dobroczynnych od sprawienia sztallLdarn lub un~dzenia iareduko.wać,.. praoowaĆH' bandlować'H I produkobocia wywołało samo przez swoią fałszy- rozwija nie od dzisiaj akcję manhopijną, a kiejś rocznicy,
ale od zaradzenia nędzy
wać_o urzędn'!i!!6w ooka!~Otwać. .. balll'kilerów I la,l}ry
wą politykę ~ospodarczą ostatn~ch kilku
dzisiaj c.hęŁnie by ją wzmogło. Dużo ~zyni I wśród bezrobotnych. Oto jest punkt cenkalitów prol>ej!;OW.aĆ ... a por.altem_ ł:l'kiterow2ć I 1:1
lat: przez inflację, przez d7iesiątld i setki też dobroczynność prywatna.
fralny, koło którcg'o powin:1o się skupiać
wlrować.innych błędów, jakich dopuszczały się sejm
W"zysUde te akcje pcwmny być zjedna- c::,łe tl( zucie. cała oLamość klas zamoż.
A mQŻeby tak pożyaz;kę? - s~ nłeśmi:!h
i rządy ostatni~h lat. Błędy le mszczą się czone i r~nięte do takich rozmiarów, ja- nie,iszych.
mio. Zdz.lech()Wskl.
dzisiaj na. społeczeńs,twie, ale odrobić i~h kich wyjątkowo. groźne obe~ne pGł~żenie
Jak dotąd ~o r?zr.uchów i do wybuchó:v
- Owszem. OWSllettl r - J.eżeJI tylko ~ da
szybko me można. Wywołanego przez me . wymaga.
PowInny powstac w roznych rozpaczy
nt~dzle leszcze w Polsce me
- z calą żyozli>wOIŚCią wyjaśnilł profeSlO'.r, pałcm 7,Iliszczenia kapitału i zubożenia społeczeń- I ,unktar.h mi·asta kuchnie, w których każdy
rzysz'ło. Ale od nh:h nie jesteśmy dalecy.
schował do Id!eszcn~ grube hooororium L.. Wyj(;...
~twa nie naprawi praca jednego pokolenia; I nędzarz znajdzie pożywienie j powinny po- Mnożą się co dnia groźne pommki i znaki
chał do swej amery.kańskiei OlIczyzny.
błędne ustawy nie dadzą się usunąć jednY'm wstać przytułki noclegowej powinny po- ostrzegawcze. Byłoby błędem czekać, aż
I czy nie Jest pra,wdą, re amennka'n!Je z nlezevo
?lama·chemj pozyskać nowe rynki zbytu, na wstać komitety CYpieku:ące się driećmi i rozpacz wybuchnie potokiem lawy. Nie poumieJą MbfĆ fortunę?
•
kt6rych jll!Ż dzisia·j
zabrali nam miejsce chorymi. Wystarczyłoby zrelSzlą nie two- pełniajmyż te~o błędu.
Przystą'pmy za
Ozy /lolwkowi kto kiedy upłaclł gnlbe croIa'l'}' konkurenci, nie potrafimy w ciągu paru rzyć nowych organizacji,
ale dostarczyć wczasu do zorg.anizowania społeczen 'twa
m takk: .,bui:mle dot'adc.re", za ekspcrlylTAl, anali • • miesięcYj 'Podatków nie ściągniemy w tej środków już istniejącym (o ile zd,ały dotąd w kierunku akcji filantropijnej, zanim lawa
ze- czy ja'k de tam to n:rl.l'wa? ..
l mierze, aby skarb nasz mógł jakąkolw:ek egzamin ze sprawnego działania), aby za- pulsuiąca na wewnątrz krateru, wyleje się
POOo:Imo po wyjetdzie Kc
era' 1 po ,\'reszerszą akcję spole.czną rozwijać. Jeśli te danie należycie rozwiązać.
: na ulice miast i wsi. Podporządkujmy
dzieć m'. tCi!' Zdz:t.echow,ld: - W()l1!JWdzie fen
wszvst~ie ok~liczności u~zględnimy, to l
~w~ są zda:;.iem naszem ~arunkif aby tej D!lipilnie.;szej ak.cii. ,,:szyst~,ie i~ne, z p~.
,szJ)llc!" drogo mIe kOSZbuJe, jedn~ Jestem z,adu- I zrozumIemy, IŻ w doraźnej wa.lce z bezro- I akc'a fllantroplJna
mogła SIę na szers::ą
wnOSClą najszlac,hetruelsze l naJldealmeJwol 00 y • bo mam o czem mówJć P/'zy,nałmnlej na bodem i nędzą rząd może odegrać tylko' skalę rozwinąć. Pierwszym z nich jest sktt- , sze, ale nie tak pilne pomysły i amhicje.
~tery exl)OSe...
dru1!orzędną rolę. Może płacić niektóryn1 pienie wszelkich wysiłków dotąd rozproPoddajemy tę myśl pod dyskusję publiczr
- J2k on to śłic1Jtl4e oowted7Jał., ten KemmenędzarZ'om pewne wsparcia. może obmy- ::;zonych i luzem p.odejmowanych pod jedną, ale zarazem podkreślamy. że na dluter: Oszczędzać._ redukować... tlTzędnlków
ślać iakieś roboty publicznc, pzy których n~ hasłem i pod jedn.em kiexawnlctwern. ~ie dchaty cza·sll niema. gdyż sytuacja wyaska'hl&wać' .. baIokioarów I fa:brykoantó\\ J)I'IOIteg..>część bez:robolnycih dałoby się zatrudnić; I Dmgljem jest skupienie na tej akcji całej ma~a natychmi.astowego czynu.
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Opłaty

nikarzy

. Egzt'miny dla eksternów

bezr.o ot ych były pobierane
bez r
ie

minął

w

dniu wczorajszym
termin
przez eksternówodoj8st alącą konhn:znością
I puszczenie do egzaminów maturalnych i
Na rzecz funduszu ubezpieczenia i zau
ł
z 6 klas. Eksterni, którzy chcą otrzymać
O
S
wy
maturę,
złożyli podania do kuratorJum,
opatrywania n.a starość i niezdolność d o ! ' ;
"
l zaś ci, którzy
chcą zdawać w zakresie 6
pracy dzienn~karzy włoskic~,
na skutek
W związku z interpelacją na.szą w spra- wolnie właściciele placu za użycie wagi I klas do dy,rekcji gimnazjum państwowegG
r~zpo:ządZ~ł1:1~ rząd~ wloskteg'o w~dawcy wie opłat pięćdziesięciogroszowych, pobie- l decymalnej.
im. Kopernika.
PIS~l1 1 wlrsclc;e!e bIUr o,głoszeń l!1szc 7 ać ,. rany..::h od bezrobotnych, biorących wegiel
P. ławnik Muszyński natyohmi,ast poleEgzam:ny rozpoczną się w miesiącu lu..
mają od wys!awlOnych rac~unków spec;;al~ na składzie przy zhiegu ulic Przę- : dl zaprzestania pobierania tych opłat.
tym w następujących miejscowościach: VI"
ną ?pła.t~ stemr:lową. Do:~od ~ tego tradła dzalnlanej i Żelaznej, przewodnkzący ko- Naskutek naszej interwen·cji ci bezrobotni, Łodzi w g:mnazjum państwowem im. Mi~
obUcz,aJą rocznie na 1 md/o!1 Itrów.
I misii rozdzielczej, p. ławnik
.Muszyński I' którzy udowodn:ą, iż uiścili te bez.prawne kolaja Kopern~ka, w Kaliszu w ~imnaU nas ustawa dziennikarska pokutuje wdrożył w tej spraw.ie eneqf czne docho- opłaty, otrzymają wpłaconą sumę z po- zjum pańsiwowem im. Tadeusza Kośc:uszod kilku lat w rozmóitych komisjach sej- dzenie.
wrotem.
ki., w Pioh-kowic w gimnazjum im. Bole.
mowyc,h i nie może doczekać się uchwaleUstalono, iż opłatę tę pobierali samo- I
sława Chrobre~o. Wkońcu przypominamy,
nia - pomimo, że w sejmie, zasiada wielu
że e.gzaminy dla eksternów w zakres:e Ą
puhli~ystów i ó,iennikarzy.
~, e
K'
lklas zostały zniesione i odbywać się tylUstawa taka, mająca zabezpieczyć los
...
Ii."
ko będą jako egzamrny z klas 7 szkoły
dziennikarzy -- u.chwaloną została w Aupowszechnej, pJ!'zyczem podania należY
$trji i Czechach.
8
kierować ni.e do kuratorium i dyrekcji
lzwspomnió!,nych
sz:kół, a jedynie do inspekU mowa dziennikarzy z wydawcami w
Y'8Z
torów sZlkolnych, którzy również będą
Niemczech zawarta
po długich rokowaprz<-prowadzać egzaminy. (p)
nlach ustala warunki
'pracy i zapewnia
W dniu wczorajszym został zawezwany spek~orem Kuliczkowskim.
dziennik,a rzom prawo do emerytury. Umo- insp. Kuliczkowsld do Warszawy, gdzie'
. BI~ra zos~aną .u~worzon~ w nowy.ch M- •
wa p!'zcwldu'e też możliwe zatargi, mog.ące w zarządzie głównym funduszu bezrobo- l d~!elm~ach miasta I Jest pro,.ekt wy~alę- I'IU~J
powstać porni('dzy wydawcą a pra·C'owni- cia odbędzie się konfercncj.a w sprawie J cia. duzych sa~ na ó ~rspomDlane ?lUra.:
Miejska praCOWnIa kilimów, w której
karni. o·raz u~tal'<ł ~posoby załatwiania tych otwarcia nowych trzech biur rejesfracyj- gdZIe bczro~otm mo,,1:by przebywac pod uczą się kilimkarstwa uczennice wyż ..
zatargów.
nych w Łodzi, gdyż dotychczasowe biura dachem, a. me na mrozle..
.
szych klas szkół powszechnych, została
W Pol$ce dotychczas nie została jesz- nie mogą przeprowadzić swych prac.
I Nat?mlast. do nowyc.h bIUr zostahby przeniesiona od początku roku szkolnego
cze uchwalona ustawa dzicnn,ikarska, c-ktltzaan,[iazowam pracowUlcy kontraktowI, I do gmachu szkolnego przy ul. Zagajniko •.
kiem cz go dziennilrarzv sl,azano na łaskę . Projckt utworzenia trzech biur podał którzy byliby zatrudnieni przez cały czas wej 34 ffront). Kurs kilimkarstwa trwa pół
i niełaskę wydawców. Zwią~ek syndykatu . l~spektor ~u1iczk?\\'ski już sW,ego czasu , obecnych redukcji, zaś po po;rawieniu. si~ I roku. Dotychczas ukończyło nau~ę przedziennikarzy poIsldch zająć się powin:en I w WarszaWie, ,gdzl.e zarząd g~owny fun- , sytuacji w przemyśle zostalIby zwolmem szło 100 dziewcząt.
energicznic tą sprawą
I duszu .b~z:'.oboc!a '<pr~wę pow~zszą roz~a- , i biura hyłyhy zJjk\>,idowane.
.
.
W ciągu kursu uczennice wykonywutrzył I QZIS ostat.ccz.me zostame za. łatwlOPowrót inspektora Ku1iczkowskle~o lest
d
ją kilimy podług wzorów własnych szkoną po pcrozumlentU z przewo n.czącym spodziewany w dniu dzisieiszym wieczo-I ly, J'ak również podłutł wzorów, dostarczaC
łódzkiego obwodu funduszu bezrobocia, inrem.
(Pl
6
nych przez osoby zamawiające kilimy.
Pozostałe na składzie nader ozdobne
•
k:1imy są do nabycia w pracowni po cenie
Począwszy od czwartku dnia 21-go stvkos~tu.
cznia r. b. magistracka kuchnia dla inteliPracownia kilimów jest otwarła cogencji zostaje powiększona i przeniesIona \'
Wy
d(l l!machu w parku im. Sienkiewicza
dziennie od godziny 9 do 11 i pół rano i od
Dla bezrobotnych p."cowni,ków umv- , . W "Monitorze" z dma 13 b. m. o,~ło~ zo l !!órniczych, kontrolerów, majstrów, ek5pe~ : do 5 i pół po poł.
słowych. zarejestrowanych w państwowym
no rozporządzenie ministra pracy i (). 'e l ; dytorów; intendentów i kierowników magv-.
zynów. sprzedawców sklepowyc11 i księgar qABINET DENTYSTYCZNY
urzędzie pracy z rezerwowano 200 ob,3.społecznej w sprawie kategorji praCOW,ll~kich z ukończoną Zlkolą zawodową, perclów.
II ków umysłowych. pod'e~alącyc.h obowia 1Osoby reUcldu'ące na obiady winny kowi zabez.pieczenia na wypadek bez,ro- sonel lekarski i dentystyczny, muzyków,
•
artystów scen'cz-nych, nauczYc1e;H, w-yzgłosić ,dę do komitetu bezrobotnych prabocia.
Nawro
cowników ll'"ilysłowych f \1. Kosciu zki 21)
Do kate-/!orJi tei zahczono: zarządców i d10wawcóVl, dziennikarzy i t. d.
Codzieunie
od
6 do 7 wiecz. specjalnE.>
Rozporządzenie to weszło w życie z
z Icgitym2.(.,ą P. U. P. P. w ciągu na'bli-ż- klerownikóvl wszelkicih przedsiębiorstw I
godziny
uprzystępniające
182-1
szych kilku dni. Kupony na ohiady będą zakładów, inżynierów, techników, cihemi- ('l '!ą ogłoszenia, a więc z dniem 13-ym
pO cenach kUniczD7ch
wydawane przez komitet} w dniu 20 b. m. ków, konstruktorów, szty,garów dozorców
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1926

~~-----------------------------------------------Akademia żałobna

w dniu

Baiki

16 b. m., w soboŁę, o godz,. 6

m. 30 wiecioorem w sali Ogniska

p N. S. P., ul. Andrzeja nr. 4,

związku

Nnmy

rS1Jł

O nadużyciach

Inłormacje

odbędzie się

,Wieczór ku czci przedwcześnie zmarłej
Jadwigi z Rowińskich Szpotańskiej".
Ś. p. Jadwiga Szpotańska była człon
Kiem 7wiąlku, na terenie kt6rego, zwła
"zcza w Łodzi w latach 1914-1918, poło
t.yh duże z:lFługi, a pozatem brała udział
w pracach wielu organizacji społecznych.
Przemawiać będą: p. Antoni Remiszewski "O całokształcie pracy społecznej śp.
Szpotańskiei" i p. Ada Koziołkiewicz
Sh~ypkowska "Tytp kO'bietV-1'racowruczkl .
Wejście bezpłatne. Organizatorzy "!praszają o liczne przybycie przedsta~~
cieli wszystkich sfer społeczeństwa mleJscowego.

pism warszawskich

nym" ukazała się sensacyjna wiadomość
o rzekomych nadużyciach władzy przez
komendanta wojewódzkiego, p. Wr6blewskiego.
1" t 'er
. ił t" f
W d a l szym CIą6U ej ID ormac 1 WI . . . k
d zono o rze k omem przemeslemu omen· g
k
d an t a W r 6bl ews k le o na Tesy.
.
.. .
"
., W ~wlązku ~ tą ~ladom?Sclą zwrOCIhsmy SIę do mLaro.dajnego zr6dła, które
nam udz.ieliło w tej sprawie następu;ących
informacji:

I

d t

zp:oran\B przedwyborcze
handlowców

W związku ze zbliżającym się termi.
n.em dorocznego walnego zebrania o-clbę
dzie się w poniedziałe.k, dnia lS-go stycznia r. b. o godzinie S-ej wieczorem w
związku zawodowym pracowni,k6w handlowych i biurowych m. Łodzi, M. !<ościuszki 21. zebranie przedwyborcze człon
ków zrzeszenia, na kt6rem będą omawiane
aktualne sprawy związ.kowe.

lPewne uchybienia .pTZY zaku~ie. gruntó:v
1 za uchyblema te me
ponosi odpowiedzialności p. kom'endant
Wróblewski.
Również całkowicie fałszywą jest częśt
.
"
infoTmacji pism warszawskIM, mOWląca o
.
przeniesieniu p. insp. WróblewskIego na
. . .
.
kresy - o przemeslemu p. WróblewskIego, rzekomo w związku z przeprowadzanem dochodzeniem, nie może być mowy.
Informacje o rzekomych nadużyciach
p. komendanta Wróblewskiego są oszczer. . ,ją k' b

I słępne;1 popeł~onych ~zekom? pne~ p. in:

Ispektora

Wroblewsk~ego, nle moze byc
mowy, podobnie jak nie może być mowy
o przeniesieniu, w wyniku przeprowa<1z.:lneg,o dochodzenia, p. insp. Wróblewskiego
na kresy.

Jutro wyjeźdżam do Warszawy i prz:edkomendzie głównej wyniki "clochodzenLL
'
stawię

•

Dzi\vna

wędrówka

•

~ARSZA\yA, 15. ~tyc~n~a .(pa!). W zw!ązku z wladomosclaml Jakle Slę poch~ć n'ezręczną msynuac , t~r\
jawiły w prasie o wydelego~aniu inspek4
ła tn.splrowana przez pewnyc oso Dl OW tora głównej komendy poli-cji państwowej,
ze wz,ględów osobistych.
Krzymuski,ego, do Łodzi, rzekomo w celu
•
•
•
przeprowadzenia dochodzenia przeciwko
Zapytywany przez nas w tej sprawie wojewó~zkiemu ~omend~n.towi policji pańpan insp~ktor kom. głównej Krzymuski' stwowej w ŁodZl - mmIsterstwo spraw
• • d
~
t' :
' wewnętrznych wyjaśnia, że wiadomości te
OSWia CZyl nam col nas ępUje.
. .. ł
k
są mescLS e.
- Zostałem de egowany przez omen..
I
kt
K
k"
h ł d Ł
6ł'wną dla zbadania lf()s:rw'Idarki'w ka-\
nspe or TZymUS 1 Wyjec a .• o 0I .ę ,. O "
/5 .t'~
,..
dzi dla przeprowadzenia normalnej tnspek.
l Sle P. o, Z. 1 okręgowej szkole pobcy)neJ. cji urzędów policyjnych w tem mieście.
-cz ą:

7- I

h

I

c

Premiery w łódzkich kinach

płot
srebęonei papierosn;cy

Z kieszeni pod

"RBduta"
"CzłowiBk. kfdry milczał... fi

I

Sze-regowiec Szmok udał się do ofi.ceWojskowy sąd okr. w dniu wczorajOglądając film powyższy, każdy, kogo
szy:m rozpatrywał &p-rawę szeregowca Ja- , ra inspekcyjne~o tabo,rów i z,ameldował o
na Janduły, szeregowca Stanisława La- powyższem. . Ofic~r inspekcyjny. wydał i ruch fi}mowy. c~oć trochę :int~re.suje,
tuszki i Bronnsława PaTkiety, wszystkich rozporządzeme sto!ąc-emu na warCIe szetre- przyznac musl, ze fIlmowa produkCja amegowcowi Stan!sławowi Latuszcz~, że jak rykańska długo jeszcze nad inną ·g6rować
trzech z IV dywizjonu taborów.
będzie wracał do koszar szer. Janduła, na·
będzie.
Prz~wodni,czył majo·r Gralewski
leży go aresztować. Szer. Latuszka, bęWytwÓTnie amerykańskie zasobne W
W,edług aktu oskaxż,enia sptI'awa prredstawia się następująco: w s;;erpniu 1920 I dąc dobrym PTzyjadelem Janduły, gdy ten olbrzymie, jak na nas,z,e stosunki, kapitaroku IV dywizjon taborów wysłał swych p.oWT~-cił o~ kOHar•. oznajmił mu o rozka- ły, będąc w posiadaniu technicznego apa.
sz,eTe)!owców do łaźni garnizO'llowej. Mię ZJe ofIcera mspekcyjnego, na co szer. Jan- ratu, o jakim europejskie wytwórnie tyIdzy nimi znajdowali się oskarżeni, oraz d~ła zapro~ot;ował Latuszcze prz;echo:va- I ko marzyć mogą, tworzą krea-cje filmowe,
szere~cwcy Moszek Gersz i Teodor Barme p~pl'~r~mcy. LatusZ1~a ?-~ powyzs.ze I które mimo szablonu treści, a często i wytosz. W łaźni szere-gowiec Gersz, syn za- zgod.Zlł SIę l schował pap:eTo~mcę do. kle- , konania _ nie przestały byt kreacjami.
szem, a Jand:ułę odprowadZ11 do oficera
możn~~o kupca posiadał przy sobie eleinspe-kcy1 ne go. Przeprowadzona rewizja u
Czarowne, wysmone wprost tło ~ysp
)'!anoką srebrną z monogramami papieroJanduJy
nie
dała
żadnego
rezultatu.
koralowych,
!I'ozrzuconych n·a bezmlarze
śnicę. W obawie, by mu jej ni~ skradziono,
oceanu, jest tematem w kinie, za którym
oddał na przechowan.i-e szere~owcowi TeSzer. Latuszka, będąc wysłany na pa-, czesto goni fantazja widza
oool['owi Bartoszowi, a sam udał się do troI do miasta, obawiał się zabrać ze 50' . ,
' . .
k ą.pi eli , nie przypuszczając, że jest obser- I bą papierośnicę i przekazał ją koledze
~llIs znow stworzył arcydZieło: U ~n..
wowanym przez szeregowca Jana Jandu- Bronisławowi Parketowi ten z kolei za- dyw~dualnego tego artysty weszło to JU!
łę. Sprytny Janduła po chwHi zwrócił się ko')ał ją pod parkane~ w koszarach. I i pop.rostu w nałó~. Gra S!1!sa :vycyzeI~wa.
do naiwnego rekruta Bartosza i oświad zmów sprawa poszłaby w zapomni.enie, na jesŁ do osta!mch gram,c ..N~ema. u ~l1e~o
zb,ęd~y:ch gestow, lub mll~llkl, ant med()o
czył "Daj pa.pierośnicę, już się więcei nie I gdyby ni~ przypadek.
mowlen. Typ stworzony Jest mocny, nakąpię",
Przegląd ogólny IV dywizjonu taborów wet. .. kiedy się waha. lub płacze.
Bartosz, nie o.rjentując sie, czyją włas
przez
generała spowodował ogólną zblórOtoczenie, jakby się dostrajsło do ponością jest papiexośn:ca , oddał ją Jandukę szere6owców, na której to zbiórce szer.
d
t'e. Przed odmarszem do koszar Mosz·e k Samuel Szmok poznał szeregowca Jana ziomu gry Si11sa, Viola Dana, jako pół liGe1'sz zwrócił się do Bartosza o ZWTot Janduł 'ako tego któr sp.rzedawał pa- ~a dziewk~. z południowego. ar~h~pelagu
.
, ~ j
,y
JesŁ rozbrajająca. Tyle bezposredmel szcZP.papierośnicy, }ednak ten mu oświadczył,
plerOSDlcę·
.
rości i upajające,go egzotyzmu stworzyć
że papierośnicę tuż wydał, lecz komu nie
. Janduł~. aresztowano l przesłano do może tylko głęboki talent.
pamięta.
zandarmer)1.
. .
d
dl
.
..,
.
. Ruth Chfford była moze zana to m a,
Sprawa byłaby poszła w zaopom-n:,enie,
za~dar~e:jl
wZl~ty
w
.krzyz?wy.
0I
przeszła
rolę
nie
zdobywając
się
na
pod~dY'by ni'e wyrpadek,
:he w roku 1923 w
lipcu do restauracii przy ul. Narutowicza glen pyt~n wyspl·ewał, ze paple:osmca. lest kreślenie silniejszych akcentów.
~k.ryta pod płotem. Ż~nda.rm(!r)a. p1l;plero:
Scenarjusz zajmują-cy, dużo emocjonuprzyszedł szeregow.i.ec Samuel Szmok 7.
IV dywizjonu taborów i zauważył , że przy smcę wykryła, .zwracając Ją włascl cleloW1. , jących momentów. Momenty psychologiczNa przewodzie sądowym oska!'żeni do n.e uwypuklone bezpretensjonalnie. Nabufecie stoi szere~owi.ec Jan Janduła i I
usił'llj~ sprzedać
kelnerce papi,e·rośnicę . winy się przyzr! ali , św:'aclkowie potwier- przykład walka obovliązku lekarza-c zło
Szmok zwrócił się do Janduly z pro~ozy dziJj zgodnie z aktem os.brżenia , a proku- wieka z poczuciem samoobrony egoisty w
cją, ż~ on ją kupi. Janduła pokazał mu pa- rator major Jaskólski żądał su:rowe~o wy- interpretacji Sillsa pI"zy dobranych wspamiaru kary. Sąd po naradzi,e skaza~ Jana niale efektach z,ewnętrznych, była sceną
pi'erośnicę, żądając 40 zł.
Szmok, oglądając ją, poznał po mono- i Jandułę na 4 tygodnie więzi'enia, Stani- a'rcydoskonała
grama·ch M. G., iż stanowi ona własność I sława Latusz.kę - 2 tygodni.e więzi,enia,
Reżyserja wzorowa. Typy dobrane wy4
Gersza. Szmok sz'e regowcowi Jandule I Bronisława Parketa - 4 tygodni.e więzie- borowo.
wprost oświadczył, i,ż jest złodziej~m . za I: nia. Wszystkich trzech pom~'IDo niskie~o
Nad program przezabawna farsa, roją
to otrzymał policzek i Janduła zbieJ!ł z wymiaru kary za czyn hańbiący przenie- ·ca się od śmiesznych sytuacji i występy
restauracji.
I siono do drugi,ej klasy żołnierzy. (p)
artystów widowiskowych z humorystą Bojonem na czele.

I

Klzie;e zwi~n'zęfnm
mag'strackiem

się
W łtrólos~\V : e

Od dawien dawna stajnie miejskie cie-

szą się ustaloną opinją, iż z wysiłkiem
~o~nym le'p~ze.i sprawy marnuje się tam

ma)atek mle ·slu.
Stwierdziła to przed kilkoma dniami
dele~ac;a radnych, która w związku z dochodzeniem, toczącem się przeciwko p.
Bednarczykowi, badała resorty wydziału
gospocaTczego.
Radni ci stwierdzili, iż konie i bydło
1l1ic'. kie znajdują się w nlezaopatrzonych
,Iltv r!tch, przez co są narażone na z,azię

I
I

..

I

bie~;-::.

Zwierzęta,

sprowadzone z Łagiewnik,
zoslały umiesz-czone w śpichrzu o wybitych szybach i cienkich ścianach, w kt6r m temperatu'ra dochodzi do 8-10 stopn; "'oniżej zera.
Nie wątpimy, iż p. ławnik Muszyński,
który prze,~rowadził sanację wydziału gospodar.czego, wejrzy w tę sprawę, a tem
.samem ulży pracy przewodniczącemu tow.
opieki nad zwierzętami, p. ławn. Adamskiemu.

I

Co u~luszymY dziś przez radio I
• Prouam na 16 stvcmlia 1926 roku.
WARSZAWA. 20.00'
Cześć 1. (Piosnki. pieśni, arie O'Peretkowe)
Ud~:arbiorą: !O. "felicia Walicka (art. Oll'ery 'war~7.i1w~kiei). oraz P. Pi·otr Romanows'k i.
Cześć n. (M llzyka tane<:z.n3. Sekstet re.nrezcntac:viny p. p.) 1) BO'ston •• Marz;e·nie~ TOl\nillsona. ?) .. CzY pani mieslJka sama" KarasińSlkit'lro. 3)
Pax-trott ,.Lila'· R. Katschera, 4) "Noc w Rio de
Janeiro" . Wertheimera. 5) ..La florida". nt>wy
łan i :c S. MorS?;eua. 6) Oberką i kuiawia'ki w ukła
dzie Kazimierza Adamusa. 7) Walc z o·peretki
.•Hrabina Marka" Kalmana. 8) One-steell M. WeTarana. Na zakończe·nie komunikaty. Svsrna.l c.ta-

. Y'

I

I

I

I

StanieJ.

obniżaniu. płac urzędnikom
podejmuie wal~ę zw" zaw. prac. inst. UŻyte publicznej

Przeciwko

Sll

PARY:t;, fala ]75<1 m.
13.GO kor.cert. ]7.45 kCl'Ucert. 21.30 koncert.
LONDYN, fala 365 m.
17.15 oktet muz:vczny z u<iz. barytona, 2'Q 25
utwory Chooina ({orteo.). 21.00 wieczór ro~aq
tości, 23.3U kancer t.
OSLO, fala 382 m.
20.no koncert orkiestry, 22.30 It11Uz. taneczna.
RZYM. fala 42S m.
14.1lO koncert. 17.10 koncert, 18.00 ia:cz-.ba·n<l w.®
koncert, 21.30 iazz-band.
'
••TO.TO".
"Ukaz,al się 'nr. 7 tygodniowego magazyJ1lU ilu:strowanego .,To-To", pO<! redakoja JuJ,jana Tu·?,ima.
Nr. 3 .. WlnoomlOśCi LIterackich" przynosi wy".. be! z B. Chrzanrwskim na temat genezy "W;a~ru od morza", dwa ciekawe Iistv :t;emmskiego.
dalszy cią;: ankiety .,Jak uczyi~ się wybitnI ws.Pół
cześnl pis;: n.t' pols-cy w szkole ?" (!CIosy Boya-:t;~
k(ISkicl{o, Inrkowskiego, ChtOyn<lws'kiego, Twaszkicwi<:z:l. n~·hid",eg'o, Kadena-I3an<lrowski.ego, Lecltnnia), artykuł H. Wię.ok<lwskieJ, bilansujacy rezultaty zjazdu hJj.s.fon"ków, w&p,o.mnienie WJ. B:oniews-ltic\to (} Jesieninie i iD"

z
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okazały się niezręczna, inspiracja,

I dla P. O. Z., le-cz

W dniu 12 b. m. w lokalu związku le. ~omenda glówna ,wyd~ egowa a o k'o~arzy przy ulicy Ewangielickiei Nr. 9 od- i dZI Insp. komendy głownej, p. Krzymus lebyło się ogólne zebranie, na kt6rem zo- go, którego zadaniem jest zbadanie gospostal wybrany nowy zarząd.
darki w kasie pożyczkowo-oszczędnościoZarząd ' ukonstytuował się następująco: wo-zarornogowej P. P. oraz okręgowej
prezes - dr. Rosiewicz" wiceprezes - ~r.
k l
1'"
Mis:on sekretarze: dr. Kalisz i dr. SZlf- sz o e po ICYjne J• •
•
.
• k' b k
dr. K'
. k'l.
(P)
Rewizj'a 6iłospodaTki w tych 1DstytuCJach
'11 a n , oS ar ni . mc h OWIec
przeprowadzona pn::ez p. insp. Krzymu·,
d 'ł
t'l d
Sk lego, me naprowa Zl a nawe na. s a
czynów o charakterze występnym p. inSp.

•

O

t

Insp. Krzymuski dementuje oszczercze zarzuty, stawiane insp. Wróblewskiemu
.
natrafiono jedynie na l
O jakichlrohvie,k czynach natury wy-

lU •

Zle

II

w policr

W onegdajszym ,,Przeglądzie Wieczor-I Wróblewskiego,

z!2r"ad znB~azku
lekarzy
WIł
!I

Nr.

r.

wp ·zyszlym tygodniu rozI
do
poczyna się rejesiracia bezpracowników instytu.cji
pu- go,
mu energiczne
blicznej zwrócił się do oddziału łódzkiego I przeciwko takiemu obniżaniu .płac, zarówrODotnych u Scheiblera
z okólnikiem . w którym wskazuje na ko- no na terenie rady miejskiej, iak i do
Zarząd główny .związku zawodowego
użyteczności

związku zwrócił się

oddziału łódzkie

z.alecając

wystąpienie

władz
niec<ZDość podięcia walki pTZeciwko obnicentralnych.
żaniu płac pracownikom komunalnym o 4
W związku z powyższem zarząd okrę
i pół do 6 proc. na podstawie obniżenia gowy związku zaw. P. 1. U. P. zwołał na
płac pracownikom państwowym oraz prze- I dzień 24 b. m. konferencję okręgową ,na
dwko niestosowaniu wskaźnika drożyźnia- I której powzięte zostaną rezolucje rozponego do płac pracowników instytucji u,ż y-/' częcia walki o realiz.ację powyższych poteczności publicznej.
stulatów.
Zarząd główny i komitet wykonawczy

W związlku z masową redukcją w za·
kładach fabrycznych "Scheibler i Groh.

'
Ul ~ziś,
g 1
I
I" HELENO fi" COd;:~;: ~i~~~t~ !d?' 1~o ~ie
,1-SZYPORAN~~SportoWY I
iutroD

i

TERE"Y SPORTU Z(IQOWEGO

8

I

GÓ'':\'Y LODOWE' 8
w Polsce ślizga wha.1 _

Największa

w

•.

d=;

O

połączony z wJellhm koncertem.

W7najem saneczek i

łyżew!

manIł w dniu wczorajszym
przybyła do
funduszu bezrob. delegacja robotników
tej fabryki. Delegacja wskazała na konieczność przyspieszenia rej-estracji b~zro
boŁnych i prosiła o umożHw;·enie jej przeptI'owadzenia w lokalu zakładów, oraz
przy pomocy personelu fabryeznego. Przewodniczący fund. odniósł się życzliwie do
wywodów delegatów robotniczych i zwrócił się w tej sprawie do dyrekcji zakła dów
"Sche:bler i Grohman". Po kO lfc;zn cji z
dyr. KOikelim sprawa ta z,o st ała załatwi o
na w sensie dla robol n", ów przychylnym.
Rejestracja bezrobo tnych r ozpC'czn c ":q w
przyszłym tygodniu pod k.:e.ownbtvi e1"l

jp

U, P. P.

Nr. t6

16.1.

WWowis~a, koncerty i o~cz~ty

która

Przy wyp ellni onej po brzegi sali sądoroz?oczął się w dni,u wczorajszym
proces Józefa Gaj<l.y, ~karżonego o otrude żony.
Oskarżony, niski, barczysty, ponurym
w1Jl"okielll1 spogląda przed siebie.
Za stołem sędziowskim zasiedłi s. o.
Juljusz Arnold, jako przewo-;:;n':'czący, Bow
lesław Wilho-wski i Tadeusz Jllrkowski,
jako asystenci.
- Ławę obrończą zajmuj~ adw. Sr:Welcer,
urząd proku.ratorS'ki reprezentuje
prokuratoI kameralny, Marceli WHecki,
Wśród ogólnego napięcia pnewodniczący po sp-rawdz'eniu personalji po-dsąd
n.ego przystępuje do odczytania aktu 0-

po raz pierwszy po cenach najniższych (od 40 groszy) przezalJaWM, kapitalnie
grana farsa Hennequin'a i Veber'a "Codziennie o
5-ej". Bilety sprzedaje kasa zamawiań dziś przez
cały dzieli. iutro, w niedzielę, od 11 do 2 po południu.

We grodę piętnasta premjd!'a sezonu: rozgłoś
ny, oddawna przez publiczność ł6dzką oczekiwany dramat historyczny genjalnego pisarza angielskiego Bernarda Shaw "Święta Joanna" z Marią
Malicką' w roli tytułowej. Reżyseruje Jan Kochauowicz. W głównych rolach męskich: Konstanty
Tatarkiewicz (król Karol VII), Władysław Ryszkowski (biskup Canchon), Alfred Szymański (Warwiek), Jerzy Woskowski (kapelan Stogumber),
Pabisiak (bastard orleański), Białoszczyllski (inkv,izytor), Przystański (arcybiskup), Żeromski
(brat Marcin). Kostjumy z Teatru PolsłieJ!o w
Warszawie wedlug prof. Karola Frycza, dekoracje
Stanisława Śliwińskiego.
Kasa zamawiań wznawia jutro, w niedzielę, od 11 rano przerwane na
skutek odłoieu.ia pTcmjery wydawanie zamówień
premjerowych oraz sprzedaż biletów pOT.ostałycb.
\"i/YSTĘPY

Mo MALlCKIEJ i A. WĘGIERKO
W TEATRZE MIEJSKIM.
wiośnianych

uśmiechów,

s~cńca

i humoru, komedja-sielanka D. Niccodemiego "Świt, dzień i noc" mimo, iż cieszy się na scenie Teatru Miejskiego fenomenalnem wręcz powodzeniem, zapełniając co wieczór wytworną salę
przy ul. CeJ!ielnianej najdoOOrowszt\ publicznością
nus.z:efio miastd - będzie musiała po wtorkowcm
przedstawieniu zejść z afisza, gdyż idealny parto -- uroczej ;'brji Maiickiej, świetny artysta i reżyser
Teatru Polskiego, Aleksander Węgierko
musi wracać do Warszawy, gdzie ma kreować
l\;óWDą rolę męską w najblitszej premjerze Teatru
Polskiego. Marja Malicka natomiast wstaje nadal
w J!ościnie Da naszej scenie i wać będzie, poczyn'
od t: c • prze? kilka wieczor6w popisową,
\, .. dką rolę tytułową w dramacie historycznym
Bernarda Shaw "Święta Joanna", któr~ to rolę utalentowana artystka kreowała pncd półtor~ rokiem w Warszewie.

szkolnej

prześliczny

dramat historyczny

H Sienkiewicza "Krzy tacy", wieczorem o godz.
3.15 po cenach najniższych "Zbyszko i Danusia".
Jutro w niedzielę o godz. 4 po pol. po cenach z:niżonych i wiecz. o godz. 8.15 po cenach zwykłych
"Zbyszko i Danusia". Ze względu na' wielkie po>'Iodzenie,jakiem się cieszy grany od soboty bieżącego tygodnia dramat historycz:ny w 8 obrazach
p t. "Zbys1.ko i Danusia", dyrekcja teatru posŁa
nowiła utrzymać ten dramat na repertuarze przez
cały następny tydzień na widowiskach wieczorowych, poczem grany będzie tylko na widok iskach
popołudniowych dla młodzieży szkolnej.

i'1

okradł matkę
nadomiar pobił ją laską

w małym domku przy ul. Aleksandrowskiej 15. mieszka uboga wdowa Fela
Landau v.--raz ze swym synem 25-lctnim
Eljaszem.
Pomiędzy matką a synem często powstawały sprzeczki P.<l tle, iż syn nie
chciał pracować i systema: ycznie okradał
ją, wynosząc z domu i sprzedn;ąc różne
rzeczy.
Wczoraj, po wyjściu syna z domu,
matka zauważyła brak p~tta., kilku sztuczek płótna oraz bdów, i po powrocie
syna poczęła czynić fiU w,'m6wki.
Rozzłoszczony w najwyższym stopniu
syn złapał laSKę i tak dotkliwie pobił staruszkę-matkę, iż ta nieprzytomna osun~ła
się na ziemię.
Po przy k . • do przytcmncśc:, udała slą
do kom:;sarjaŁtt p. p., gdzie złożyła zameldowanie.
Policia aresztowała wyrcdnego syna
osadziła go w areszcie. (rb)

Haendla na orkiestrę smyczkową, 2 pieŚn1. Sv~,1d
sena, :'. elegje Grlega, k.IVka arii, d'llet6w I ch6·ńw
z oratorjum "Stw<lrzeni.a świata" Haydna. o.raz z
"Jooa Makabeusz" Hacndla w w~onani-u sol~:
stów, chórów mieszanych I orkiestry J>Qd wreży
SlłyUl kferun:!dem p. prof. fajw}szysa. Ze wzdQdu
na tak bogaty i d<Jiboro.wy !program koOoce.1"t te.l
wzbudzit w mieście na57Jem wlŚr6d p.ra w'lizJlwvch
wieJbfciełl m4.1lZyki zroZlumiale za In.ter.esQIW a,n.· P..
UdziaI w wykona'll'i:u progrannu bleru 15ll os6h
Po koncercie tańce.
PO DWóCH POGRZEBACH.

ODCZYT CZERWONEGO I<RZYŹA.
.
"
St aramem
czerwonego k
rzyza,
w medzielę. dnia 17 stycznia r. b. o godz. 12.30
w południe
w sali polskiei Y. M. C. A.,
(J!r:t.-kowska 89, p. dr. Handelsman, wy~ł()si odczyt na temat
,.0 gruźlicy i jej
Zl,oIo ?!·czaniu".
Wejście na odczyt bezpłatne.

I

I

I

!

łUewi~d

mo

fufro

~

kiiłdi~ ukradli
gafdGfubQ

Do mieszkania I~ln<lcesSo, Herłas:ńskie
go,
przy ul. Poprzec"znej 1. w dniach od
I 11-14
b. m., podcz"ls n:cobecności wła
ściciela w 'Łodzi, za kradli się ' złodzieie i
I Wyłamawszy zam k od drzw:, dosŁali sic
I do wewnętrz, skąd skradli futro, 3 garnitury męskie, dwa damskie płaszcze, 6 suk:~n damskich, kilI'a par obuwia i dużo
bielizny oraz innych rzec?:y, wartośd 0g6łem 12500 złotych.
Polircja prow8Jdzi w tej sprawie energiczne dcchcdzenie. (ib~

l

wyiaśruoenie.

I

l

SystematYCZna kradzl~ż

Syn

n1')1\

Dziś, w soboŁę, dn. 16 stycznia o godz. S wieczorem P. Rubach w sali Polskiej Y. M. C. A .•
Piotrkowska 89, wygłosi odczyt n. t. "Po dwóch
~grzcbach" (o terom~kim i Reymoncie). Wejście
dla członków bezpłatne.

II

.:

w lokalu towarzystwa muzycznego ,,Hazomi.r", Alele Kośd1Jls1!kl Nr. 21, wielce
interesujący looncerl, na którym ])O Taz plerW1SzY
da się J)ubtitC!Zn<JŚCi na~zej s-tY1Szeć nowowrgau!wwana orklootra łow ar Z}'8'bw a, która w krótkim
ezasle poczynić zdotata znacz.n.e J>Qstę{Py. Na

e

I

II

~';ecz. odbędrle się

gTo()t.SSO

I

I

WIELKI KONCERT "HAZOA\IRU".
Dziś, W sobotę, dnia 16 b. m., o() godzln'ie 8.30

Coocerto

ciężkiego więzienia

I

8 obrazach p. t. "Zbyszko i Danusia" z powieści

~rogram skradają się:

na 12 lat

I

TEATR POPULARNY. Dziś, w sobotę, o goddnie
01 po poło po cenach najniższych (od 30 gr.) dla
iV

został

l

J

młodzieży

jego zbrodniczych czynów

wała Ga}dę i zruprowadz!.ła ~o na posteru..
Tu nastała pr~e.rwa.
CMop:'ec zasnął, zmęczony p'I'rejściami n'0k policyjny, gdzie poddany pierwiastko~
wemu badaniu. przy2illał się do otntcia żo
dnia.
ZATRUTY PŁYN.
ny "Capsem".
,.
Dnia 5 listopada 1924 roku Gajdowa
Ga;dę aresztowanoby i tak teg:> dnia,
ponieważ policja znalazła się w posiadani'u
uczltła ból pa'7Jooporodowy i połOŻYł.a się
I do łóżka.
w1adomoś ci , że Gajda współdziała'ł w mO\fGa~da dnia tego był ni'ezwyl1de czu.ty l d8rsŁwioe Grube:rów.
Przesłuchany 2 razy prrez sęd'ziego
dla 7ony, usługiwał jej we wszystkiem i
I obiecywai solennie popTawę, prosząc żo- śloedc.zego GajcLa przyznał się do winy i
nę, by p:i,e;rwoŁne uczynki jego nIe były
wyjaśnił, że w "Caps" zaopatrzył się pod..
I ?rane w .ra~hubę 1 by żona wybaczyła mu, czas bytno·ści w Piotrkowi~. a z zamlarelu
I ze zaraZił Ją chorobą wcn2ryczną.
, zabicia żony nosH się od dłuilsZ'ego czasu.
Okolo godziny 8 wieczorem Gajdowa
pow'Na dziecko, a była kobietą tak slIn~,
"NIESZCZĘśLIWA OFIARA"
' że obecność akuszerki była przy porodz!>e
Oskrurżony Józef Gaida ni'e przymał
skaa-ŻJenia.
zb~dną.
się do winy otrucia żony i opowiadał, że
Fo d,'('óch godzina,ch, gdy gorączka 0- n;'c jest mu zna,na przy>Czyna śmi-erci.
AKT OSKARżENIA.
padła, Gajdowa poprosiła. męża, by ugotoPrzewodniczący: A C7Jemu podsądny
Dnia 6 Hstopada 1924 roku we \\-"'5i Ci- wał jej kluski.
przyznał się po.Hcji?
siów, powiatu brzeziński,ego została otruWówcza.s w umyśl-e Gajdy powstała
Oskarżony: Bo mnie poliCJ'a biła.
' ..
, . -!.
•
• I
ta przez męża swego J6zefa środ!ld.em na my:.>'I zgladzen1&
zony ze SW11lta, pcnl·ewaz
Przewodniczący:
A sędzia śledczy w
szczury "Ca.ps" Agnieszka Gajdowa.
była on.a jedynym człow:c!dem, znającym Bt~ezi.nach?
Gajdowi.e żyli ze sobą w niezgodzie, tajen"l1::~..ę morclerehva Grl1berów.
Oskarż()IJlV: Też mnie bił!
gdyż żona j~go n{e umiała się zastosować
Ga.fda udał się do sąsiedn1'ego p-Ol~oju..
Przewodn',: A sędzia śloedczy w Łodzi?
do wybryków pijaka-męża, kt6:ry stale bił na.lał do garnuszka spirytusu, dorzucił kilOskarż,: Też mnie bił i to najmocni-ej,
dzieci, łamał meble i katował żonę.
ka garści fauyny, a następnie począł mie- bo !a:;kq w głowę, a potem bykowcem..
Gajdowa wyszła p-o raz wtóry z,amąż, szaninę gotiwać.
Dalej podsądny ze łzami w oczach opomając z pierwszego mał:beństwa jedynego
Gdy su.bstancja spOIt'ządzona pr~ez Gruj- 'wiada o sw;em nieszczęśHwem pożyciu
11wletnie~o syna Frontezaka, nad któ w dę po::zęła kitpi'eć, cLorzuci~ on do niej ja- 'małźei~kj,em, jalk to żona ~o zdradzała,
rym Gajda znęca! się 'ze szczególną pasją. ki.egoś prosZlku i, ostudziwszy. m!e~zanj:nę, męczyła i t. ·d. W konkh.'\Z.H uważa, że
Malec musiał do późnej }esieni paść podał l1arnu.szek żonie, nadlIll' (;rualąc:
śm:oerć fej była d1a niego dobrodziejstw~m.
bydlło, podczas gdy koledzy jego w tym
- \YIy?ij to prędko.
Zbadany w chrurakter:re świadka Kawieku uczp,.s2JCzali do szkoły.
Gajda ni.e w: ecLział , że niemym świad- zimierz Frontczak/ powtarza zeznania, jaGajda obowiązki małżeńskie zan:edthy- kiem jego zbrodni był pasierb - Front· : kie dał na r01lPrawic o zabójstwo Grubewał i wszystkie zarabiane pi,~niądz,e szły
czak, któ.ry cichutko leżał za pioec.em.
rów, k:zdy to OłCzym ch wam się przed
bądź to na wódkę, bądź dla kochanek, któGajdowa jednym haustem wwróżnHa matką, że współdziałał w morderstwie.
re awanturnik często 00 wie cLzi ał.
zawartość ga~ntt.s:zJka i popadła natychProkuratol": Czy był~ w domu. gdy
Po pewnym czasie zł.e stosun!ki mał- mi,asi w stan p-ółomdknia. Przez cały czas. matka zachorowała?
7Jeńskie dosięgły punktu kU'lmin.8Jcyjnego,
Gaicia nie odstępował od łoża żony i ob- !
Świadek: Tak, ojczym gotował coś, al-e
gdyż Gajda, nIe bacząc, że żona }elSt w
serwował j-ej twaTz, która nabrała koloru ! czy wsypywał, nie widziałem.
stani·e odmiennym, zbił ją dot'kl1wi·e.
fiol'etu.
l
Świadek Józef IGełbasa da·joe bud:zo
Od tego ćzasu datt1je się nienawiść maPo ~o<h,inie Gaj~owa ~ocz.ęła k:rzycz:oc, obciążaląc.e Gajdę 7Jeznanie, gdyż był on w
łego Fron1czaka do swego ojczyma. i ma- że czuJe P!oe.:kący boI w, pl'€rslach 1 gard1,c, 'j domu ~aidy, kiedy. żona umiera·la i sły.
lec, który dotychczas spełniał o ucz'ciwie i prosząc męza o s:rudan.Kę wody, ale gdy szał, lak ten prostł akuszerkę, by me
w mmlcz·eniu swe obowiąz.1d, p-oczął sta- Gaj<l.a zbliżył się do niej, na ustach cho- meJdowała o oał~m zajściu polkji.
wiać czynny opór Gajdzie.
rej br:ła .~d.oczna pian~.,
, .
ŚW1ad~k przypomina ~obi~, ż,e Gajd.a
Matka, kof6ra za zwycUiJj stawała w 0ZbIegli Sl.ę są~l,edzl,. ktOlt'~ odebral! poprosll akuszerkę do sąsiędniej izby i dłu
bronie syna, wi&zą,c smutny h)S swego nowona.rodzone dZJ1'ec~o l poczęli chlustac I go< z nia rounawiat
krzywdzonego dZl0'jka, przestała zwra<:ać na !>oł~:micę wod~"
.
3w;ad.~k Kubacka. była przy Ga;dowl3j,
uwagę na maltreŁowanile malca i FrontGaj-ciowa naI;!rzewJar.. wył.a w~ros~ z s!dy ta llimienła i daje sądowi wyc:?:erp.uczak uważał, ż.e rodzice pragną go z~ła. bólu, to znów mlllkła. BeZlt'adni sąsHadZ1 z iące z:eznani'e o objawac'h śmierci tony
d.zić, przeto miał się na ostrożności.
politowani~m patr.7.)~H na m~czarnie kobie- podsądnego.
Ni-e będąc pewnym ni dnia, ni godziny, ty, która po godz,lme zmarła.
Dalej zeznaje przodow'tllik En.de.
malec nocami czuwał, a w dz.ioeń przz.byNa.zaj:utr~ od?ył się pog:rz;e~ Małgor.zB:_. PrzY'Pomina."'1l sobi~ - rozpoczyna
wał poza domem.
ty GaldoweJ, ktorą odiprowa,dda Il:a. r:ue1- śwk1.de,k - że gdy otrzymał~m poleceni~
Pewnej nocy, leżą.c za pi,ecem, młody s~e W1>(~czyste~o STl~O::zyn~w cała W1es..
aresztowania Józ,efa Gajdy, w zwiąZJku
Fronłczak usł~zał nas1~pu1ąCą rozmowę:
Te~o sam~go d!1l,a zmk~ z domu GaJdy , ze śom.i'ercią je:!o żony, dowiedziałem się,
- Dostałem zegarek zlIr.r.ordowanych mały Frontcz8Jk, ktory uCleld z domu 0)- I że Garda wSipól}dtziabał w morderstwie GruGruberów - powiada ojczytlll.
czyma i zamioes2'Jkał u swej babki.
i berów.
- Józef, bój się &I!a, to grzech; te
W kilika dni po~m, niewiadoono skąd
AresZJtowany G.aida prOlSił mni~, bym
rzeczy są zbrukane krwią lud~ką,
poczęła hą.żyć po wsi wieść, że Małl!orza- mu pozwol!ł pójść do kościoła ---: to si~
- Milcz, ni>ech to debie nie oochod:ci. ta Garda .zo-stał.a .otru~a, ~rzez .~ęż.a.
wyspowi,ada. lecz odparłoem, że w ko.milSa- Ty zbóju... morderC;:)o
Skutki,em tyCh WleSCl p-ohqa areszto- riacie będzl'e mógł złożyć wycrerpujace

poniedziałek

pełna

znała tajemnicę

żonę

wej

Jutro, niedziela, również po południu "Kopciuszek" po cenach zniżonych. \Vieczorem po raz
przedostatni "Świt. dzień i noc" z Malicką i Wę
gierko.

Prześliczna

na szczury otru

.Zonobójca skazany

. Wieczorem po raz siódmy prześlic?ny, wioś
niany .. Świt, dzień i nor." w porywającej interpretacji Marji i\laiickicj i Aleksandra Węgierko.

W

tką

Tr

TEATR MIEJSKI. Dziś, sobota, po południu po
raz przedostałni w sezonie zimowym wspaniale
''''ysta,<-io;la czarująca baśń sceniczna .. Kopcius7ck" z Zofją Gryf-Olszewską w roli tytułowej.
Ceny od 50 groszy.

.,

GLOS POLSKI - 1926 t.

Gustaw Rettig, zarządzający fabryką;
Bicdermana (KiIińskiego J), złożył meldunek w policji, iż robotnik fabryki" Ignacy l
Motylewski, zamieszkały przy ulicy Si- I
kawskiej 3, systematycznie okradał fabrykę, wynoszą'c różne rzeczy.
I
Motylewskiego aresztowano i da,pro- i
wadzono do komis.arjatu. (ilb)

"CAPS" NARZĘDZIEM MORDU.
Gajda przyznał się do wszystkiego

zaznaczył, że ŻOllę otruł

"Capsem".

pro!{.uratora d-okonano!"
l dniuNa26żądani~
listopada ekshumacji zwłok GaJ-

i

!

Pożar Ul składz:e przędZY
Straty niewlelkiB
Łódź nawiedziła ostatn:io istna epidemja pożarów. Onegdaj i wczoraj wybuchały płomienie w różnych miejscach, i zdawało się, że na tem koniec, gdy w dniu
wczorajszym znów zag'rały trąbki pożarnicze.

I

Pali.ł się skład przędzy

\Y./ ojdysławskiego,

Lewinsona i
p-rzy ul.

mieszczący się

Piotrkowskiej 33.
Na miej.sce przybył II oddział straży
ogniowej, który energicznie pI'zystą.pił do
umiejscowienia pożaru.
Po dwóch godzinach wytężonej pra'Cy
pożar został ugaszony.
Straty niewielkie.
W sprawie wyświetlenia przyoczyny
powstania pOZaoru, policja prowadzi energiczne doehodzcni,e. (ib)

I Gustawa land-Tenenbaumow3
Dr. med.

Wóic~aii5ka

Ch~r~by

nr. 4. TeJ. 40-25.

ImbtBCB i akuszerIa.

irzYJmuje od 5 do 5 po pol
"~""

... "_8I!:I!IhWQIUJ$

4

dowej i przesłano je do prosddorjum.
Zbadany w charakt~il'Z,e biegłego inż.
Sosnows'd OIt'Z'Ckł, ż,e na podstawi-e przewodu śądowego i badania }eHt zmarłej docho·dzi cLo wniosku, że została ona otruta
trucizną "lotną", ponieważ we wnętr2illo
ściach nie znaleziono ani strychniny, a·ni
"Ca,psu", ani też jodoformu.
W żołądku ujawniono >tylko drobne

1!łuczone szkło.
Biegły dr, Hurwicz uważa, ż.e śmierł
nastąpiła w$kut·ek otrucia' jakąś trucizną,

która zamie:ru1ła się w del'e n.a fosfór.
Prokurator Marceli WUecki uważa, ~
aczkolwi-ek IŃ-c została siwief'dzona katoe·
,gorja trucizny, to iedn a!k , mater;ał dowodowy jest zbyt prze'konywujący, by nie
można było na nim oprzeć wyroku.
~onobótca wi..ni-en. być, zdaniem oskar
życiela, tern surowiej kaorany, gdyż usunął
on żonę tylko dlatego, by nie świadczyła.
P'l'~eci'Wko ni'emu, gdyby sprawa Gruberów wyszła na jaw.
Pomimo, że w s"ra'wie o zamordowani'e Gruberów zapadł wyrok uni.ewiamiaJą
ey Gaj-dę, to jednak należy przypuszczaĆ,
iż Gatd.a maczał w morderstwie ręce.
Ad~~, Szwaicer wnosi o zmianę artyku,
łu kwalif:ikacyjne~o na' ciężkie UiSzo'kodzenie ciała ze spowodowaniem w następ
slwie śmierci, gdyż uważa, że tylko wó~a
dana Gajdow~j po połogu przyczyniła si~
do j.e; śmierci.
Są.d po naradzie sttaza~ Józe!a Gajdę
w

na

-.

karę

12 lat

cię:~ki';!go więzienia

zbawieniem oraw stanu.

z po..

T. H.

•

z
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9zlal

urzędowy łat

Komunikat

Okręg.

Sędziów

TO

Z. D. P. n.

Czy bitgi nlitzne

Kolegjum
Hr. 13

1) DOTo'cznym zwyczajem, począwszy
lutego r. b., będą czynne kursy sę
dziowskie dla cZllonk6w O. K. S-u i nowo~głoszonych kandydatów.
P.rzyjmowanie kandydatów odbywa się
w czwartki każde~o tygodnia w lalkalu
t. Z. O. P. N., ul. Traugu1ta 4 od g. 8--10
wiecz. W myśl regulaminu do egzaminu
będą dopuszczone osoby peł'noletnie wolAe od jakichkolwi.ek zarzut6w na>tury moralnej. Wpisowe 3 zł. od kaiJdego nOWQzgłoszonego kandydata.
2) W myśl par. 17 regulaminu O. K. S.
'!Ul dzień 14 lut~go r. b. na godz. 3 po pot
do lokalu Ł. K. S-u, ul. Piotrkowska 94,
lwołuie się walne zgromadzenie O. K. S-u
L. Z. O. P. N-u z następUJjącym porząd
Idem obrad:
al zatwierdzenie pro'Łokułu z o'staltniego walnego ZJgroma,dzenia i Slprawozdarua
'rasowego,
bl wybór prezesa, je.go zastępcy, sekretarza, skarbnika i referenta zarządu,
c) załatwienie odwołań bez dyskus;i,
d) ro~strzygnięcie WlIlio'sków zarządu i

~

członków,

l

e) rozS'trzyganie wnio's ków nagłych,
które mogą być wzięie pod obrady tylko
wtedy, g.dy o'świadczą się za nimi dwie
trzecie obecnych,
f) zmiany regulawnu O. K. S., do czego wymagane są dwie trzecie glosów obecnych. Wniosek o zmianę regulaminu
nie mO'że być postawiony jako wniosek
na.gły.

Wnioski należy przesłać na piśmie zaO. K. S., conajmniej na tydzień
przed W'alnem zgromadzeniem.
3} Zawiadamia się pp. członków, iż
legitymacje na r. 1925 zachowują swą waż
ność i na rok obecny, aż do chwili wymiany na nowe.
--o--

rządowi
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JednY'l1l z najlepszyeh iłrodków nal i Racing Clubu. Zwy'CiGżył gu widzimy na. n.aszY'Ch ftns1Nr
prQ'Pagandy sportu są. biegi u- w nim Pele, drogim był Bedel. cjach.
li~zne tak popularne zagraJlieą. a Obu zwycięzców i moment z bieU nas 81\ cropł9J'o "f)Oe7'Ą,tl,i.
od niedawna lansowane i u nas
i to z najlepszym skutkiem. Wi- .
dok wielu rzeźkieh i zręcznych
postad biegnących PTzez ulice
mias,t a njejednego zachęca do
sprobowania 8W1Oich sil, niejeden
przestaje mówić o szkod1iwem
dzia laniu spodu, gdyż PO'l'ÓWnanie młooego peln e.!!:o życia i
zdrowia współzawodnika z przeciętnym ch~rlakiem
fizy,c:zmym
nieuznającym sporttl jest zbyt
jaskrawe. Za granicą (a nawet
i u na1», popisy SIJ'o rtowe podobnie :ia.k galowe przedstawienia
w teatrne bywają. częściami programu
święta
narodowego.
WEij>omnieć wystarczy bieg Wa:r
ezawa - Łódź w dniu 3-go maja
lu b projektowany bieg Warsz.awa - Sulejówek w dniu 19 marca, dniu imienia marszałka Pił
sudskiego.
W ostatnich dni8.'Ch d(YIl()si1iś
my iż władze nasze nie doceniają
jednak propagamdowego znaczenia biegów nlimnych, na co
wS'kazywało~ postanowienie nie
lLdzielrunia zezwoleń na biegi uliczne z uwagi na ru.ch Utliczny.
~e w takim PaTYżu ruch uliez..
ny jest niemniejszy ndi w Warsza wie tego udowadniać nie trzeba. Że jednak Francuzi nie liczą.
'6ię z tem, gdy chodzi o sprawy
wychowania fizycznego, tego der
wooem Sil ehoćby nasze ilUBtraejoe przedstawiające bieg uliczny
o nagrod~ LenOOliera urzą.dzony
et/ilrauiem wydawnietwa Le Jour

.Kronika
MECZ SZERMIERCZY KRAKóWPOZNAI'l.
POZNAN, 15 styc2'JIlla. Jak się dowia'dujemy w mioe-siącu lut)'IM ocLbędzi1e się w
sali centralnej s~oły wojskowej girmn.astyki i sportów międzymiastowy mecz
szermi~rczy Kuków - Poznań. Będz;i.ę to
turniej drużynowy na szable, szpwy i florety, przyerem startować może po 4<11
ludzi w każdei broni-

,,lNDJANOPOLITAŃSKlE" WYściGI
SAMOCHODOWE.

•

NEW YORK, 15 stycznia. Tak :r:wane
J,Indjonopol~" .wyŚoci>gi samochodowe na
prZle.strze·ni SOO mil (804,670 klan.)' odbędą
się w maju b. r. Do wyścigów zostaną dopus~zo.ne maszyny, które w wyści~ach eliminacyjnych osiągnęły 80 m~l (~zeszło
128 klm. na g<ldzinę.).

Bieg uliczny o nagrodo. Lenouiera w Pary tu

WYJAZD NARCIARZY POLSKICH DO
FRANCJI I SZWACJARJI.
W AR.sZAW A, 15 stycznia. W dniu 24
b. m. wyjeżdżają na międzynarodowe zawody narciarskie o mis,t rzostwo Francji i
Szwaicarji na.plepsi polscy na~ciarze w 0sohach Andrzeja Krz-eptowski-ego, Józefa
Bujaka i Si,ec21ki-Gąsi'enky. Od dn.ia 28 do
Jak już donosiliśmy, w sobotę, dnia 16 l nujum niemiec}Je żeńskie-gimn. Orzesz31 styczni.a bawić będą nasi narciaorze na
1-awodach mistrzowskich Franoji, skąd b. m. odbędą się dalsze spotkania o mi- l kowej: szkoła realna Wiśn1ewskiego SUZ06tWO szkół średnich w piłce siatko- 'I miejskie seminarjum nauczycielskie. Klasa
później .uda1ą się do Szwajcarji na zawody nM'ciarski'e o miskzostwo Szwajcarji, wej. Rozgrywki odbędą się w sali gimna- A - gimnazjum im. Szczanieckiej - gim,zjum niemieckiego, a startować będą dru- nazjum niemieckie (żeńskie); gimnazjum
k:óre ocLbęrlą się od 13 do 14 lute~o.
żyny następujących szkół: klasa B - gimks. Skorupki - gimnazjum im. Kopernika.

Dzis!eisze spotkania o mistrzostwo łódzkich
szkół średnich

w

piłce

BUsko BO.OOO k'lcmelr6w
pod skiepiBm nieb~os

siatkowej

Listopadowy plon polsldch UnU powietrznych
Mimo n-ieZlbyŁ sptrzYłających warunków
w Hslopadzie ubiegłego roku cywilna te-

I

fi '{-METROWY SKOK NARCIARSKI.

PONTRESINA, 15 stycznia. Na mię
d.e:ynarodowych zawodach narciarskich,
słynny ncxweski skoczek Carlsen zdobył
pierwsze miejsce w konkurencji skoków,
osiągajęc trzy skoki stojące: 53 mu, 57,5
mtr, i 63 mtr. Drugie miejsce zdobył szwajcar Vuillemier przy najlepszym skoku
ustanym 58,5 mtr,

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA
ZAKOPANEGO.
ZAKOPANE, 15 stycznia. W sobotę ł
odJ,ędą się tubj zawody DM-.
ciarskie o mistrzostwo Za,k opanego z następującym p'rogramem: bie.g 18 kJm., skoki i bieg dla pań na 8 klm. Dotychczas
f;~łosila się pokaźna HCZiba 80 zawodn1ków.
ZAKOP ANE, 15 stycznia. Spadł tutaj
śnieg grubości 16 cm. Temperatura 5 siopni poniżej zera.
KRYNICA, 15 sŁycznla. Ponown-e opady śnieżne na 50 cm. Tempe.r atun najwy2:sza 2 st., najn,ilŻsza 8 stop!ni ponH:ej zera.

ni~dzi.elę

Konferencja
Polska nie

dała

PRAGA, 15 stycznia.

piłkarska w Bratisl(1wię
jeszcze odpowiedzi co do swego
uczestnictwa
,

I

I

Konferencja ta jest następstwem zapocząt
kowanej przez prezesa polskiego związku
piłki nożnej dr. C~ntnaif'ow'skle.go na konfe rem c;i listopadowej w Krakowie opozycji prZieciwko FIFA. Jednocześnie konIe-

Nowe fenomenalne rekordy
I

pływackie

NOWY JORK, 15 stycznia. "Spółka 4:47,2, a Weismiiller na 20 yd. (201,1 mtr.)
pływacka" Arn,e Borg i Johnny Weismii- , 2:10,4. Na tych samych zawoda'ch panna
l-er pobiła znów dwa rekordy światowe, a. \ Laclde pobiła rekord. na 100 yd. [91,4 mtr.}
mianowicie szwed osiągnął na Ulwoda.ch t' w cza:sie 1:02.8..

czas

--o-

rencja brat~lawska ma na celu pTZygotoyżwłarstwo
wan1e państw Europy środkowej do wiełki,ego zjazdu międzynuodowego, który NAJBLIżSZE ZAWODY ŁYżWIARSKm
W WA~SZA WIE.
odbędzie się w lutym w BruikseH. Udział
delegatów Czechosł9wacji, Węgi,e.r i Au- I
WARSZAWA, 15 stycznia. War;za·!V'strji :z;apewniony. PolsIki z:wiąz~k piłki s'kie towarzystwo łyźwiarskie organizu?e
nożnej na za.p!t'oszenie dotychczas ni'e odw dm.iu 16 b. m. zawody dla młodzid}
powiedział.
szJkołnej, a w dniu 17 b. m. 2'Xlwody wstęp..
ne prze~lądowe. Zawody odbędą się w
Dolinie Szwaicarskiei.

Czechosłowacki

ZW1iąllek pUki nożnej organiz,u je w hioe.żą
cym miesiącu międzynarodową konferencję piłkarską w Br,aHslawloe (presburg).

w Chicago na 440 yd. (402,3 m·tr.)

~luga powietrzna w Polsce dokonała 228
lotów, w który-ch samoloty przebyły ogó·
łem przestrzeń 76,689 klm. Na jeden lot
wypada więc przeciętnie przeszło 336
klm., na jeden dzień - 7 i pół lotu, na
łą,czn,ej prz~st.rzeni około 2,500 klm.
Podróżnych przewi~ziono w tym mie.
siącu 432, ładunków i poczty 8119 klg . .

.

fa

ZAWODY

ŁYżWIARSKIE

W FIN-

LANDJI.
HELSINGFORS, 15 stycznia. W bie!!u
na 500 mu. zwyciężył WaHeniUlS w 46,'
przed Helandere.m 47,2 i Pittilą 48 sek.
Na 5000 mt-r. zwyciężył PittU1i w 9:17,
orzed Skuttmabe.m. 9:18.8.
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"Towaru łódzkiego nie chce. wziąć do ręki nawet thłop rosyjski'··:'piszą
gazety sowieckie

tr

w

dniu wczorajszy.m w obrotach pry_
watnych kurs dolara u'le~ł 'nieznaczneł
zwyżce.

y

W godzinach przedlpołu.duiowy<:h dola.
rami obracano po. 7,50 w płaceniu, 7.55 VJ
oddawan.iJU.
Wskute'k Z'iliększenia zapm,zebowania i braku materjału dolarowego dała się
zauważyć w godzinach pr~edwieczornych
zwyżka do poziomu 7,60 w płae,eniu, 7,75
w oddawaniu. {rz}.

Polsko-sowieckie stosunki h.andlowe w oświetleniu pos. Wojkowa
i prasy rosyjskiej
Przez
okre. czasu czynndki
l szle.nnaj,a Ga.zieta", "Ekonomiszeskaia I WynJka
pewnedłtl~

rzą-

dowe. w P~lsce me potrafiły w sposób
właśClwy ltJa.ć ~zeg.o stosunku do zagadnień gospodarczych polsko-$owleclcidb..
W ten sam s,posób ulStosunkował się
do ty-ch lzagadniet\ pewien odłam społeczemtwa polsk.i~o, a nawet - kół g'Ospodarczy:ch.
Przemysł włókienniczy ocldawtlta już
dążył do .z:mi.any tego stanowiska ~er rząd()wych i wywlerał w tej spcawie silny nacisk.
Dla przemysłu włókienniczego wog61e,
a dla pTlzemysłu weWa!lego w szczególności spra.wa nawiązania ściślejszych sŁosunk6w gospodarczych z unją sowiecką była
nie kwest ją podrzędnego :macuni,a, jednym
z wd'elu codziennych drobfaizgów, rozstrzyganych w aposób a:r.bitramy przez domorosłych biurokratów przy zielonych .stołach komerenCYłIliych, lecz zagadnieniem
pierwsZOt1Zęd-nego z.naczenLa.
'ma pczem~łu włókienniczego był.a to
kwest ja .zasadnicza., najżywotniejsza i najaktual,niejsza, zwłaszc'xa po wprowadzeniu
stałej waluły i zlikwidowaniu okresu in.
flacyjnych konju:nJkttlt'.
Akcja przem)'lSłu włókienniczego natrafiła jednak na szereg trudn·OŚci, tak, że
dziś, gdy na serjo m6wi się o traktacie
handlowym polsko-rosyjskim - nie sły
chać nic o udziale pr1zemysłowców w na"
radach, o powołaniu ja,kie)ś specjalnej komisji dla s,praw wMkiennictwa.
Z zadowoleniem więc powitał nalety
otwarcie iz'by handlowej polsko - sowie~
kiej, które nastąpić ma 20 b. m. Podkreślić też trzil'ba wynU!l'zerua posła sowieck'iego. p. Wo.jkowa, o stosunkach handlowyC'h polsko-.sowieckich, który między ·.n.
\)Świadczył: .
Wydaje moi się, że 'będę w zgodzie
!Ze znaczną

większośclą

społeczeństwa

n,asłę:puiący

I go

więc stąd konieczność

~gra~icz~nia. zakupów, c:~ oczywista

UrzędY slu~rbowe już

odbIje Się uJemn na sytuaoC}l wewnętrz.włókienn,iczego.
Z oburzeniem wyrażają! ne; rynku rosytski~.go.
się bols'zewicy fa·chowcy o tych towarach,
Te z.miany i fluktuacje rynkowe trzektórych ich zdaniem nie chce wziąć do I ba jednak szerokim rzeszom kottSumenręki nawet chłop rosyjski.
Ł6w rosyjsk:ch wytłom.aczYĆ. Najlepszym
Towary białe rozłażą siępoprosŁu po i najłatwiej.szym argumentem jest "podły
pierwszem praniu i należałoby wreszcie gatunek towaTÓW łódzkich".
przestać marnować w ten s.posób pieniąNa tle tych enuncjacji prasy sowiecdze.
kiej wynurzenia pos. Wojkowa nabierają
Taktyka prasy sowieckiej jest najru- szczególnego znaczenia.
pełniej wyraźna! przemysł łódzki nie moZbyt daleko posunięŁy optymiiZffi wobe·c
że udziel'ić Rosji olbrzymich kredytów, I' tych wynurzeń byłby, naszem zdaniem,
których pTZemys'łowcy rosyjscy żądają.
niewskazany.
ar.
kl

'l

uwa,gl,

dotyczące łódzkIego przemysłu l

rałą

i

przy

kary

\'fyku~y\Uanhi

pobia-

patentów

Od dnia wczorajszego kasy urzędów
skarbowych pobierają 4-l)ro~entową kare
za zwiokę przy wykupywaniu patentów~
Fakt ten był przykrą niespodzianka dla
wielu nabywców patentów, którzy wied~ąi: o ternńnie preklUzyjnym 15 sŁJ'cz
Dla, przypuszczali, iż w· dniu tym będzie
można wpłacać swny ..lależne za patenty
ieszcze bil'z kary Za zwłokę.

Reforma pod~tln.l ·małątko"
\·~!ego

Szykany nipmieckich fabryk barwników

Jak się dowiadujemy, w ministerstwie
skarbu rozważany jest obecnie proJekt
zamiany obe~ie obowiązującego podatku
przemysłu
majątkowego, kt6ry jest, jak wiadomo, w
Oię±ki kryzys ekonomiczny, jaki przenie przeciwko przemysł.oW"i polskiemu, by ch~rakt~rze swym pr-datkiem czasowym,
żywa przemysł nasz włókienniczy, zubożo- " mu odebrać jego Zidolności konkurencyjn·e. ! na stałą daninę majątkowę, O bardzo
ny przez wOlnę 1Jatrzymanymi kapitałami!
Szykany te dotknęły, nie.stety,
nasz: znaozn.ie zniżonej stopie podatkowej.
obrotowymi w RoSlji, (należności u kup-c6w przemysł wł6kienni<:zy bard.zi,e.j, niż te,~o I
i banków) a następnie, planowo i celowo l sami spraw.cy chcieli, unieruchamiają borabowany i n~sz.czony p,rzez władze oku- wiem tę częś,ć przemysłu,
która dotychpacyjne niemieckie, dziś znów, choć w in-, czas jeszcze była w malm. A nie wolno zabył
nej formie, planową tę destrUktywną robo- p.ominać o tem, że przemysł łódzki
tę odczuwa.
przez dziesiątki lat
najlep!'zym tych faniełda
W wielki.ch zmaganiaC'h się z katakliz- bryk klijentem i odbiorcą; że z te~o wła
ARSZA WA, 15 go stycznia (Pat).
Na
mem ekonomJi..cznym, jaki prawie wSzyllt- śrue naszego przemy.słu ciągnęły fabrY'ki dZISIeJszej ~Iefdzle ttrzędowej notowania był,
następujace:
.
kie kraje eUJropejskie nawiedził,
niepo- nie,m ieckie niebywałe zyski.
Dolary 7.20
ślednią r~lę grają wz~lędy konkuren-cyjne
Wiemy, te przedstawiciele niemieokich
Franki franc. - . przem)'lSł?w w różnyC'h państw~ch, a te Id'rm barwnikowych tłomaczyć będą pozn~w mają bardzo <:zęsto podłoze czysto wyższe restryk<:je kredytowe, jako podykC7F.łn.
pohty~zn~
.
towane
koniecznością
zabezpieczenia
Belgja
.
N~Jle'pszym .te~o d~wod~ Jest stosu- swych należności, ~le wiemy r6wnie doHolaT1dia 289.65
nek, JakI obeCnI; pan~re pomlę~zy nas~~ brze, te całe należności tyoh fabryk w PolLondyn 35,02
prz,e~ysłem włoklennlc.zym.a Jedynymi ~ sce stanowią zaledwie znikomą część 01N. York 7.20
prawl~ bezkon.kurencYJ.Dyml dos~aWCa!1li brzymkh sum, na iakde ob1'abowany został
Paryż 26.97
barv.:nt~6w. dla. te~o pr~emysłu, t., J..fa~ry- . przem)'lSł łódzki przez niemie.ckich okuSzwajcaria 139.25
kami tt1'eml~lkl'eml. WIadomą.ogolrue )'est I pantów i jakie przemysłowi naszemu z teWiedeń 101.30
rzeczą, że naw~t w czasach.l w.arunkach go tytułu od Niemi,ec się nale:Żą.
normalnych, ant przemysł, aD"!; handel b e z .
..
. .
Włochy - . kredytu owocnie pra·cować, a tembardziej
Nlest~ty, sytuacja pohtyczn:.. po W01Il1e
Sztokholm - . rozwijać się nie może. W niektórych, nie- ułożyła SIę tak,. że na zw~ot ~abo~anego
Kopenhaga - . zbędny-c,h
dla przemysłu włókiennicz2go nam dorob~u ~le ~ardz,o hczyc mozemy,.a I
Praga - . artykuł.ach, jak np. barwniki, kre,dytoda w- i przemysł memleckl z całą bezw~lędnosclą I
Pożyczka dolarowa 64.50
cami są firmy niemieckie.
Te zaś zrze- J w stosunku do przen.ysłu polskIego, kro- •
10 proc. pożyczka kolejowa 119.k ' tej' mu przez wro,gą ll
szywszy się w jeden potężny trust. , odma- I <:zy po d. ro d ze wy t''mę
Pożyczka konwersyjna 43,50
wiają naszemu przemysłowi wszelkiego nam p,ohtykę.
8 proc. pożyczka złota 100~kre.dytu, żądając płacenia za barwniki naIlustracją zaś tej bezwzględności, n~ech
5 pr. obl. Tow. Kred. m. Warszawy
'Przód gotóW1ką, i to w dolarach lub fran- będzie fakt,
że podczas oku.pacji władze 20.50
ka<:h szwaj<:arski-ch.
niemieckie, w planowym rabunku maszyn
Pomij.ając już obecne kryt}'Czne poloze- i metali, otrzymywały wskazówki od tychlłnfeno!
nie, w jakiem matd'l.1;e s'ię pnemysł włó- że fa.bryk ni emieckkh, które maszyny te
w dniu 15·ym stycznia 1928 r,
kienniczy, nawet mimowoJi nasuwa się dostar-czały. Obecnde zaś trust barwnik oZa 100 7..1otych:
Londvn
55.przekonanie, że działanie niemieckich fa- wy nową metodą dąJŻY do unieruchomie72.51)
Zurych
bry.k barwników, sk~erowane jest specral- nia przemy.słu polskiego,
Berlm
57.31 -57.89
PragI:!

wobec

polskiego

I

I
I

ro.k bę.dę
oMes jeszcze
śc'i-ślejszego handlowego zbliżenia i więk~
szego ,jesz~ze 'W1ZD1ocnienia tych ekonomicznych więzów, kt6-re jurL zadzierz~
n.ięte, umacniają się coraz bardiziej w
o.statnich miesiąca,ch
Należ.ałoby sobie tego życzy~: W.zmocllie.nie tych stosunk6w jest gospoda!rczo
pożądane, żeby nie rzec, konieczne.
A dalej wywodzi poseł Wojkow.
Obydwa kraje znajdują się w przededniu lzawarcia traktatu h.anciJ,owe.g'o,
przygotowania do kt6rego u nas całko
wicie są już zakoticzone i, o ile mi wia~'~
W ub. mies. wywieziono z Łodzi towadomo, wkrótce zostaną zakoń·czone
rów
bawełn.
(białe)
13415 kg. za
pazezpolskie czynniki ofi-cjalne.
178.094,17 złotych, bawełn. (kolor.) ~zkoda naprawdę, ,że społe<:zetistwo 471.785 kg. za 6.833.111,17, półwełn. polskie tak słabo poirclormowane test o 11.256 kg. za 178.740, a wreszcie wełn.tych przygotowaniac·h, które podobno ma- 16.457 kg. za 342.022,83. Ogółem wywieziono 512.913 kg. na sumę 7.086.968 zł.
ią furt wkr6tce dohiec końca.
'Zwrot cła za barwniki na 212 wydanych
Fakt, że w og'61nym bilansie hand1o- zaświadczeń ekosporto.wych wyraził się
wym Po.lski za jeden 1925 rok Z.S-R.R. sumą 104.046,45. Na pierwszem miejscu w
p'rzesuną~ s.ię z 13:go wiejsca na 6-te, ek-sporcie towarów włókienniczych znajjest najlepszym wskaźnikiem tego ży
we.go. zainteresowania i dążenia .do istotnego kontaktu i zbliżenia, kt6re z takiem
Kryzys prze.mysłu te,bstylncgo w Ni.!mzadowoleniem mogę skonstatować i któ- czec..n z ipowodu b.raku zbytu trwa w dalre~o sprawie poświęciłem wszystkie me szym .:;tągu, a nawet pogorszył się dosyć
wysiłki od pierwszej chwili mego. przy- macznie. Nawet w przemyśle bawełnianym; który cieszył się dotąd dobrą konbycia do Warszawy.
iuokturą llowe zlecenia o,grani'czyly S1ę do
. O
. czywista, wszystko to są objawy po- m;nimnm, wsk1..'iek czejJo fabryki ()~ranimy,c\.loe i pożądane, niestety jednak, każ- czają pracę. Aczkolwiek niektóre fabryki
dy medal ma dwie strony.
ma:ą na m:'bliższe tygodnie wiele zleceń
Istnieje więc 'i w tei sf}rawie oawrot- ic.::1nakżc zh3cenia te czę~to nie mogą by~
:ta mniej piękna je~o strona.
wv:1wnyw4lne z powodu n;:wYPkł~~.alno!'cl
kli'enta, lub 'Nstrzywane są 1 gdy ;Iljent n:e
•
•
•
lO
może ui.:zczać sie ze swych zobowiązań. Od pei~';:e;o c;:asu na łamach nra::y Nr.we' z .iż!.;r. cen nie przy(;zy:1iła się do
.
~ l l' ci •
ożywienia zbytu. Podo,bnież przed~awla
. k': k ~.,
sovncc.:lcl. u. ar.uJą Się. ar.y.C'1 y, otyczą-I.si~ $yLm,l :-:jll w'P rze !l1yśl e wełni<_n,ym ~dzje
ce')(jj,prkl'mpo"'n"'eJZ'-',C'R
'1.
"fb k
.,
! .
}
,
'
;," n
J;'. '")'. .
~ ~~~szosc a. rY' nosi. Sl~ z laIIllarem częW artykułach 'ych (" forgowo-Promy- sC1owego unIeruchOmienia. Katastrofalną
polskle,go,
u:wał.ał za

j.eśli .nadchodzący

2~~") spo;ykam y niejednok~otnje wzmian-

dolara

łłieznaczna zwyżka

Rynek pieniężny
..w.

orzedowa.

ffufowaDI3

•
•
Za 7 milj. 252 tys. złotych WYWieZIOnO
manufaktury

w grudniU z Łodzi
duje się Rosja, gdzie wywieziono manufaktury na sumę 5.993.310,57, a więc prawie 75 proc. całego eksportu z Łodzi. Na
d'l"u!fem miej'scu ZIIlajduje się Rumunja:
751.973,23. Dalej eksport łódzki kieruje
się do Estonji, Finlandji, Danji, Szwecji,
Holandji, Anglji, Austrji, Litwy i Jugosła
wj~. Łącmie z eks'Portem do Gdańska
(165,470! ~ zł.) eksport w grudniu dał cyfrę 7 mlh. 252 tV's. 438 zł. 60 ~r.

WitH.leli czeki
"
banknoty

Dnedo wa

9'145-98.95
91S:5-9t1.2f.

ulołda udańska.

GDANSK. 14·S!o stycznia (Pat). Na dzi-

s ejszem zebraniu .!ieldy $/datisk,iej notowano
w g. Ide nach !.!dańsl(icit:
100 dolClrów " meryk.
519.55-520.05
100 złotych polSkIch
7241-7259
100 marek Rzeszy
125.246-125.654
Czek na L.ondyn

25.20.25

Telegraficzna wyplato na:
Berlin
123.596- 12.'5.704
Warszawę

Hotowania

72.01-7211:;

gIełdowe

w Paryiu.

P A RY Z, 15':Io stycznIa (Pat)

Kryzys D!emieckiego przemysłu tekstylnego

! ..

aJaruawska

Jest sytuacja w przemyśle lnianym, gdzie
odpadło wielkie zapotrzebowanie armji i
marynarki, zaś zmnie;szona sila kupna ludności daje się sHnie odczuwać. Jedynie tylko przemysł jedwahny i jedwabiu sztucznego wykazuje pewny Zlbyt. Na rynku konte'kcyjnym sytuac~a w grudniu p.rzedstawiała się równie'ż bardzo nieikorzystnie, dopiero. wyprzedaże inwentmowane przyn!:)~łv. zmianę korzystną: aczko.Jwielk. zbyt
mają ty~ko .~~.~czy tbame.. ~ok,be,cf Lle~nak
z.naclInCj zmZl~1 cen ranz;: 1 on e'KcyjUeJ,
zy.sk! kllopców są bardzo meznaczne. Obrót
zmieiszył siq Vi t:ostosunku do roku. poprzednie1!o ,0 25 do _'O proc .. :11:.010 że dość ku:pującvc"h tvl1ko bardzo nieznaoeznie się
..
,
zmmejsz)'f.a.

l
l

Zamknięci 6

gleldy_
Londyn
l\. Jork

129. HI
2654

Belgja

120.20
5i600
512.75
lC715
1068,00

Hiszpanja
SZWal(~arja

WIochy

Holandja

Plaga

77.50

Rumunja

12.00

notowania
cie

~Iełdowe

wLonńyni e.

LONDYN 15 go stycznia, (Pat I Zamkni ę'

~jeldy.

Nowy-Iork
liolandjo.l
FranCJa

4.8'565
12.0807
129.2~

Belgja

107.C2
l :1J.5u

WIochy

Niemcy
Szwajcaria.

2042

25.J5

Hlszp!lflja

34.30

l'onngalja

!ł3t)

t9;}1

Danja

&:wecja

1~.14

•

-:.'.:::.O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;;1~.I. - GLOS POLSKI - "1926 1'.

_ mn
Nr. _18

głośnej

Wielki a,trakc7jny film

wytwórni First National Picture:~

"

~.
Wspaniały

~ó~~~~~

.l

.,

lIS

dramat w 8-miu akt. z życia kobiety, szalejącej w wirze zabaw i
Reiyserja slynnego THOMASA H. INCE.

miłostek-

Mary Astor i Jacquelline Logan

dni następnych! A~~;;k~ńska farsa w 2-c;:::~;::;:
>

_ _______ 2_ _ _ _

",

"Czł
Dramat
Dziś i

egzotycznych

NAD PROGRAM

krajów i nieokiełznanych

m.

===============

życzenie publicznokj

'""AZIMIERZ
BAlON ihumorysta,
monolog.
.I.
piosenkarz w n. rep.
ZOSIA TOKARSKA ~~~!~i~r:a
~

li.

Obraz

IV.

..dl

wł.t

Óy

charakterów, rozgrywający się

W roli głównej najpiękniejszy i najwięcej
m~ski przedstawiciel sztuki kinowej

dni następnychI

I. Prolongowany na

wi ,

".ILTO
..t"....

I

'tli SALA FILHARMONJI 'tli
=--====-

z.1

ŁOWCA

MOTYLI

tancerka klasyqna :
charakterystyczna.-

arcywesoła groteska
w 2-ch .aktach. -

o godz. 2.30 Od godz. 2.30 wszystkie miejsca na seans Kinematograficzny po
.

. 'r.;

M"MU 6

"

SNłtłJlPii1ii'tA1

- - - - - --

zł.

1.

== .w_

o:tatn;edni w,staw~ hJnjeniczn j! T. O. Z~ I

I Term!n zamxniQ&ia nie będzie

Andrzeja I.

Czwartek, dnia 21-go oraz Piłltell. dnia

aktach.

SILLS

LINA ZAHORSUA
I. ~
- - - -- -

, T. O.

dtul1gti oceanu w S-miu

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:

Początek

Sala dobrz.e ogrzana

First National Pict.

wśród

-Iczał ...'

przBdłutDny~

Andrzeja l.

dnia 18 st , cznia r. b o godz 8-ei Wiecz. odc~yt d-ra W. EYCHNERA
p. t ...Od czego zalety zd1'owie przyszłego pokolenia?"
W niedzielę, dnia 17 styc Ln.a r. b. o ol odz. 8 el W . c!~l. odczyt d-r.t I.. SZYKIERA
p. t ...PoJnoc doraina" (dalszy l:ląs.!'

W

22 gu stycznia o godz. 8.5u wlecz

TYbKU DWR KOnCERTY

CMru Ulraińs~ie~o

sobotę,

lekarzy. demonstratorów. - - - Stale dyżury lekarzy demonstratorów.
Wystawa otwarta od godz. 10-2 popol ł od 4-10 w. W soboty I niedziele bez pnerwy.

Stałe dyżury

;...a.......Ra. . . . . . . . . . . . . .'m..
.a............a.=-.......:an................~

,,~

pod batutą Dymitra KOTKO
W programie: Ukraińskie narodowe pidnł,

Pani!!!

Kurs~ Han~l~w~ I.MantinMn~~

psalmy. kanty. I{(llendy, ukralń
skie dumld oraz ~piewy ludowe

Bile,y od I zł. d. 5 zł. Jltł nabywn6 można w kas e FIIharmonji od 10.50 do 1.10 i od 8.80 do • -ej 'WiecI.

W Łodzi,

Uwadze Szan. Pani polecam Magazyn Konfekcji Damskiej, który zosiał nagrodzony na wystawie wszechświatowej złotym Medalem i
Dyplomem.
Wykonanie artystyczne z własnych i powie..
rzonych materjałów pg. najświetszych paryskich
turnali.

Przei:8zd 12.

Wykłady w nasł~pnem półroczu rozpoczną się l-go lutego r. b. o godz. 7 wiecz.
Zapisy przyjmuje Kancelarja kursów codziennie od g.
11·-1 pp. i od 4-8 w.
Kierownik kursów

J.

&SIerpnIa 10.

Karwowska.

Manłinband.

I.

W Warszawie

1i6dź
280-5

I1-2Zarządy
domów w Berlinie

jest do wynajęcia duż;: Da 2-5
osobv ume?lowan~ pokoi z utr~Y-1 prz;vjmle kupiec wla~clciel domu, obez'
maniem. Wladomosć W WarslaWle, nany z wsze\klemi sprawami admmi
ul. o:>niadeckich 10, m. 4, l p. front. I stracyjneml. Oterty sub.~ "I. W. ;1433"
:<09-5 do Rudolf Mosse, Berlin SW. 19. 203-0

B-kl. KURSY GIMNAZJALNE
w zalcresie progr. gimn.

paiisłw.

ul. Piotrkowska 85 (drugie wełście Al. Kościuszki 28)
Kancelaria kursów przyjmuje zapisy nowowstępu
na semestr nadchodzacy codzlnnnle od 7 ej
do lO-el wlecz. do klas od II-ej do VlIl-ej włącznie.
Kursy przy~otowują słuchaczy (ki) do el(zaminów
państWowych w zał(re~le l:!imnazjum humanistycznego (z łacIną) i mate.". orzyrodniczel!o (bez lacin~1) pod kierunkiem zrao}'ch profesorów glmnu.

jącyc h

H urs klas". trwa 5

mieslęc"..

Nauka codziennie ort 7 min. 15 wiecz. semp.stru 5 lute~o r. b.

Początek

Dla uczniów (anie) w wieku azllolnylD
1l1asy ranne i popołudniowe.

Opł4lta miesięczna tylko ZL 7.50.

00

Wyldarly, metodą
Ber11tza, rozpoczną Się 15 bo Jn.
lapisy codziennie od Slodz. fi-7 w ghnnazjuJn
u.l.

Wólczańska

Nr.

~

I Lingwistka R. Berman-SingerOwa.
Ix--

I

Ogłoszenia
drobne Pierwszy
liczą Się wyraz10
groszy za wyraz.
licl\v
podWÓjnie. Naimniejsze

Dzi§, w Mobotę 16 b. m. odbędzie Się wielki koncert .Hazo
miru" z udziałem 15' osób chórów, orkiestry i solistów To·
warzystwa pod Iderunkiem p. dyr. FajwIszysa. Wykonane
będą: Concerto Urosso e moll Haendla, utwory Griega,
::iwendsena, oraz arje, duety i chóry. Z ora tor)ów .Stworzenie Świata' Haydna l .Judas Malwbeusz · Haendla. Po
2ó5-\
koncercie - tańct>. Wej§cle :l zl. i 2.',0.
"
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:~~~I~Vł
II"
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Kursy mit'szczą Się we wlasn}-nl bUdynku 4 piętro- .
wym specjalnie 110 tego celu wybudowanym ł posiadają wlasny Slabinet fizyczny i chemiczny oraz
cśły zespól niezbędn9ch do nowoczesnego nauczaOla pomocy szkolnych, między inn. wlasny kinema·
tograt, latarnie projekCYJne, mikroskopy i t d.

Warazawa, Psycho-Gratolug, Szyller-Szl<olnik•
P I ~kD.

2a--12.

Opłaty
106-5

najnitaz8,

dostępne

dla szerokich warstw.

Kierowmk: A. WierzhielU.

Vf>lIbol

SZENIA

OBNE
-

MJESZKA.NIA

PRACY

dla poszukujących pracy,
na Ilość wyrazów,
kosz.tują 75 groszy, dla ofiarujących
się
_._
l zl. 50 groszy.
oS/łoszenle 50 groszy.
Isa~....am..........Em. . . . . . . . . .Bm. . . . . . . . . . . . . .III. . . . . . .'. .~~~gH
. .~mB....tij',~....
sa....................la. .~I. . . . . . .~. . . .~. . . . . . . . . GaD~. .
KROJU, SZYCIA
i
GIEŁDA
po

NAUKA

'ęzyka

LOKALE,

WYVHOWANIE

POSZUKUJĘ LOKALU
fabrycznego w śr6dmieściu. wielkości około 2Ox12
metrów. Oferty do "Głosu" sub M. H.
201-3-m

mSZPAN'SKIEGO

kto udzieli. Oferty dó "Głosu" sub ..Hi.
275-1-n

.zpański".

I

NAUCZYCIELKA

nntuskiego zechce złotyć ofertę !lub "M. S." do 1
.Red. "Głosu".
270-1-n
I

ućzida

STUDENT

matematyki, łaciny. fizyki. języków. Ki~ł1'iskiego 96~3, na prawo, druga brama. godzina 7.
277-2-n

SPRZEOAZ i

KUP~O

CHARl.UPSKA HELENA

zgubiła książkę obrachunkową, wydaną
I. K. Po:r.nańskiego.

otomanę, stół, krzesła.

Ra237-3-k

poszukuje

skład węgli.

wysokości

uraz

Rzgowska 119. Prowizja do
30 d. tyg. za,gwM'antowana. Zgłosić się
266-2

SZOFER - MECHANIK
posady. Oferty do adm. ..Olosu" sub.
•.Mechanik",
248-3
~zukuJe

z fabryki
268-1.%

KAPICA ANDRZEJ

zgubił zaświadczenie na zapomogę, wydane z ma·
gistratu. Wydzjał plantacji miejskiej.
267-1.2

DYPLOMOWANA
nauczycielka śpiewu solowesro udziela leke}i. Ce·
ny prlY'Stepne. Z<!5tać od .. do 7 ~·eczór. NalliSr
kowskleg04 4{) m. 7.
158-10
DZIEWCZYNKA

WOJCIECH STĘPIN

ZA BEZCEN

/prndan1 łóżka, szafy,
dwariska 17 m. ~

ZAGUBIONE DOI{U"ENTY

AGENTóW ZDOLNYCH

z!.!ubił kartę 7.apomogową

nT. 14582 i 3 tatony.
271-1-%

inteli~entn('i rodziny poszukuje posady
Moźl1l udzielać lekcji początkowych i
pomagać w ~ospod"rstwie. Łask, oferty sub
279--1
"Dziewczvnka" d... "Głosu" .

ts-letnia z
do dziecL

Ogłoszenia

bez

względu

i modelowania teoretycznie i praktycznie naucza
właściciell ; a pracowni sukien ł kostjumów Stefanja Kissinowa ul Pańska Dr. 18 Dl. 26.
282-2
MŁODA
umiejąca szyć,

OSOBA

poszukuje kondycji do jednego lub
dwojga dzieci. ł,6dt, Targowa nr. 29 m. 11. Ciesielska.
281-1

WYKWALIFIKOWANA
potrzebna lesŁ do w!~kszego domu sler()'t (Północna 38). Oferty pr~imy złożY«;
u p. Kierow'ltika. od 12 - 1 P. ,.
2S4-a

I

wychowawczyni

--

INTELIGENTNA

panienki! poszukuje posady do dzjecl. Oferty do
•• Głosu Polskiel!O" S. l
272--

POTRZEBNA
z-'olna panna do kapeluszy i
wicza 52 m. 2

podręczne.

Slenkle
265-\

o

