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~:ludżet oświaty pod obradami komisji.
Min. Bartel o potrzebach szkolnictwa. ,
e;ram

własny

„KurJera

Łódzkiego".

Warszawa. 25 listooada.
11 lłlisia budżetowa sejmu przvstąpiła
i nt nad budżetem mmisterium Oświa
mań relisrlinycłt. Wyczeroufacv re
nedstawił p0s. k.S. Kaczvński (Ch.
ent ilustrował cyframi rozmian"
u. który w :?łobabrei cvfrze wy
wynosi 295,599.663 zł-Otvch. z cze
Wżet nadzwyczajny orzvoada 7. l?Ó
961 miliona zł. Docbodv 02ółem wy
71 nół miliona zł•• wyda&i na oś wia
. mosza 15.57 1>roc. sumv w-s.zystkich
w. Wydatki na wvznanła rełii?ii·
m IJl)SZą 20,504.478 zł•• z tei sumv na
kill'llllle katolickie Dł'ZYPada 19 rnU]o-nów
, IM>WYższa nie obe.imuie wszvstidch
mitiw na Kościół kato!icld. wvoł.vwa
z konkordatu. Niema nokt"Ycia na
ulonków kapitały i' konsvstorza w
k!niworzonych dieceziach. orofesorów
~w duchownych oraz etatu 80 pro
d L.~. w nowoutworZ'OłlYch oarafiach,
t:tlcnżnie

J

na ziemiach wschodnich.

ma1?ał sle w:vdatneizo ~pierania szkolnictwa zawodowe20. Wydatki na wyższe
szkolnictwo i nauke wynosza 28.354. 767
zł. W sumie tej przewidziane sa. miedzy
innemł. kredyty na on:a~izacie instytutu
ruskie20.
Wydatki departamentu sztuki wynQ<;zą
w budżecie 2.2~5.736 zt. fakcvcznie ie'1·
nak w1•datki na sztuke wynosza znacznie
mnie!. gdyż został obecni'e do budretu sztu
ki wsfawłony kredyt na kcnserw.acfe ~ma
chów państwowych w sunrle 628.66 J zł.
Mówca t>OOniósł. że w okresie sanacyjnym budżet minłsterium oświatv doznał
ooważne2o uszczerbku orz.ez skreślenie 35
miUonów. Obecnie mówca Jest zmuszony
prosić o p0W!iekszenie budżetu o sume 816.410 zł•. które to pozycje wvnikaia z
ustawoWYch ob<>wiazków oaństwa..
WNIOS~.

sił

Pozatem referent nos.
nasteouiace wnioski:

KaczyńrEiki zgło

Należy zre<mzanizować rachun.kowo5~

llt6lna suma wydatków. orz:voadaia- ministerium i orzeorowadzić decentralizacie i Pt'zekazać cześć zadań w tei dziedli·
1, la szkolnictwo DOwszechne. wynosi
nie
kuratorom. znieść wydział budownicydr .111.161 zł. Zredukowano tvsiac etatów
twa.
a a2'.endY iel!.'o orrekazać m~nisterium
· ~~lskich. tak. że obecnie lkzba eta"
robót
1>ublicznvch.
1k ~i:h wynosi 60,411. W tern 90 etatów
Należy
zreonzanizować komisie do ba01
Daacn•cieli dele2'.owanych za2'J'anicę.
dania
ksiażek i oodreczników. zabronić
xk ~e szkół p0wszechnych w budźe
ci lłiciainym wyasy211owano ieden mi- zbvt czestei zmiany o:odreczników.
Należy dążyć do st<>pniowei reorganiza
zlotycb. a to na DCdstaw1ie ustawy sacH
studium akademickie20 przez nowoła
~ która miOSła orzymus naństwo
nie
do nie20 soecialnei komisH. złoionei z
t 50 1>r0c. kosztów budowv nowych
orzedstaW!icieU ministerium i szkół wyż.
li Mówca OOdkreślił. że suma ta iest nfo- szych, naleŻY ustan<>Wlić wieksza kontrole
mata. dlate20 też w budżecie nad nad 20soodarka szkół akademickich i moc
Cl.aJnym oretiminowano ieszcze dwa uieiszy nadzór nad domami. przeznaczone
1 ~ złot. na cele budownictwa szkol- mi dla młodzieŻY akademicldei.
eln
.9
Po wysłuchaniu referatu przystąpiła
' k<>misia do dyskusji.
FREKWENCJA SZKÓL.
MOWA MlNłSTRA BARTLA.
l o SZkół państwowych publicznycli U·
~

obecnie 3,400.000 dzieci. a ooza
z oowodu braku mieisca znaid1de
Ok~o 300,000 dzieci. Na cełe szkotnic·
.~eiro budżet JJrzewiduie kredyt
~!.-38! zł, W calem państwie i.est 254
Daństwowych średnich. oraz 519 pry
lcb, I<redyt na szkolnictwo zawodoil!osi 13.503.837 zł. Szkół zawodot :Jolsce utrzvmywanvch orzez oań
~ 111. orvwatnych łacziOO z kurObecnie około tysiac. Mówca do14.

Postulaty.

wysunięty

orzez referenta,

całkowicie akceot1>wał kierownik oświaty

p. Bartel. który no referacie zabrał głos .
on konieczność wybudowania
własne20 2t11achu dla ministerstwa oświa.
ty.
Co do za2adnień szkolnictwa wspom11i:d o. Bartel. że w Polsce brak iest ustroiu szkolnego i dlatwo panu.ie chaos. Dysku
s.te. prowadzon~ w tym kierunku noszą po
szla.ki oolityczne.Zdaniem ie2'0 ustrói szkol
Wyjaśnił

11ictwa wYmaiza zesPołu ludzi Dracuiącyd1
Zaznaczył orzytem. że jednym typem
szkolnictwa wd.nien być uniwersvtet oo ma
turze. a dnudm tyoem bez tes?'O warunku,
szkoła zawodowa. 2'.dzieby uwz2ledniano
kwalifikacie.
W surawie orzekazania szkolnictwa
zawodO.We2{) kuratorium wvdane beda za
rzadzenia. lecz przejecie ich WYma2a cza

su.
Wll'acaiac do ustroju szll:olnktwa minister zawiadomił. że bedzie J)()wołana specialna komisła. które.I o.r-Oiekt nrzedyskuto
wano. Ustosunkowanie kom[sii nie może
być uzależnione od któr~okolwiek z mini
strów. Rzecz ta iest bardzo oilna. P. Bartel rna nadzieje usunąć ooMtyke.
W dvskusii oierwszy przemawiał noset
Gruenbaum. który użalał sie z nowodu roz
iz<M"Yczenia. iakie c,;rarneto soołeczeństwo
żydowskie. ·które Hczyło. że oo wvDadkach
mai.iowvch zycz-enia ?e?.-o beda uwzr.:ledniom~. Państwo nie powinno oonosić kosz
tów oolonizacii. uorawianei przez szkolnic
two. Okólnik Głabińskie1!o o numerus etan
sus został cofniety oo niewczasie.
Gwałtowny charakter nosiło orzem15wienie vosła Wasyńczuka. którv zaDOwie
dział ostra ooozvcie za nieod(){}wiednie za

s1>okoienle praw ł tadati mntełs~ sło..
\l'iańskich. Wyste1>0wał stanowczo orze..
ciwko konce:pcfi utworzenia instytutu ms·
kiesro. która stanowczo odrzuca.
PrzvJJOmina, że szefe1[ cerkwa zostało
zamknietych przez rząd o. Piłsudskiesro J
doma:za sie otwarcia Ich oonownie.
Pi0set Han1siewicz 1>rzv1>0młna. że JKt
maiu zaczeło sie tworzvć włele rozmał..
t:vch sekt.
Poseł Lypacewicz utrzYmuie. że jedna
trzecia cześć ludności nie fest katolicką.
doma2ał sie usuniecia deoartamentu WY•
znań obcych teszoż ministerstwa. Suprema
cia kościoła nad państwem nie Istnieje nir
dzie~

Poseł Smólikowski wwa.ził żal z powe
du zawiedzionych nadziei majowych w ca.
łokształcie spraw D'Olitycznych I szkolnych.
Poseł Utta Podnosił rzekome żale nle
mieclde. pfJISeł Lypacewicz żadał zmnleJszenia liczby ooliciantów. a oowieks,zettła
nauczycieli oraz zniesienia wydziału teo ...
tosziczn~o.

Dziś P. Bartel zabierze
D>Owiadał na zarzuty.

Gen. Wrangel I Kiereński na

sztos i bedzie od

widowni.

nowa akcja antybolszewicka.
BELGRAD, 25 listopada (A W.) Z Bukaresztu donoszą o wzmożonym ruchu
jaki panuje tam wśród emi~rantów rosyjskich.
'
. Rozs:r.erzaią. się pogłos~! iż gen. _Wra~~el oraz Kier~ński, po ostatniem spot.
kaniu w Brukseli, postanow1h wszcząc akCJę· antybolszewicką.
Wspominając o powyższem rumuńskie pismo „Cuventul" podaje, iż akcja antysowiecka, zainicjowana przez Wrangla i Kiereńskiego, subsydjowana być ma ~
angielskich rządowych funduszów dyspozycyjnych.
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Uwzględnienie pOłrzeb

- -PiafeK. !6_!fs"fopada 1926 roJC6.

ekonomicznqch kraju

Sfery gospodarc ze Zach. Polski i G. Sląska chcą
z Rządem dla tego celu.
Agencja Telegraficzna.

Warszawa, 25 Hsfopaaa.
Pod adresem rządu na . ręce Prezyd:jum Rady Mfnis'trów nadeszła wczoraj ż
Po wania naistęJJują(:a depesza:
„Ciężkie pof.ożenie g-o•s•pcdatcze świa
ta i naszego kraju pog-fęhito w opi·nii cafogo spotecze11istwa i r·ządu przekonanie,
że wy}śde z olbecny.ch rrv<linoścl wymaga
wzm1Jżon2go uwz:gletlnienia potrzeb życia
?:OSJ)-Od·arczego, zwiększe·nia wytwóoczości i o'toczenia tvcih warsztatów· pracy, ia•k
i świata uracującego, wydafną o•p.ieką. N
dążenfac!h •tvc·h wszy:s·c v olbywate'le i czyfi

"wl"-

Polski.
i rozkwitu
,

podstawą potęgi
Po~ska

"'·)a

niiki wytwórcze powinny z ca-tych sit i we
dtu1g- naj.lepszej woli ws.pót.pracować.
RQlnictwo i p.rzemysł r.o!niczy zachOdniej Polski oraz przemysł górniczo-hutniczy G. Ś!ąska, witając z petnem mn:tniem
te dążenia. poł~czyły się po głęb<lik:ie .I rozwadze w d1niiu de:iisiejszym w tej myśli f na
tef drodze. Wynik·ietn osiąi;niętego· porozumie.nia jt"st stworzenie or.ganfw.cji, która przy śdstej wspó!·p racy z rz~dem ma
na celu roizbudowę życia gospadarcz~o.
jego wZl!Tiocnienie .i ożywienie oraz przyczynienie się d·o :utrwalenia podstaw i rozkw.itu pańsitwa na szego.

współpracować

·

Nowa fa or·ganizaicja pTosl przy}ąc zapewnienie na,jszczerszej chęci i najlepszych zamiarów oraz O·świadcza gotowo1ść
do naj•szerszej ws.pót.pracy".
Poznań, dnia 24 lfi~'topa:da 1926 r.
Pod'pisy: (-) Mieczysfaw Chta;powskl, Tadeusz Drzażidżyński, Alfred Pa1Itcr, Pa.wet Gei'Senheimer, Stanistaw
Ka·r.towskii. .Tóze·f Kiedroń, Zy.itmunt
P.rzybyilski. Wtadystaw Sarskl, Mairjan
Szydtowski, Kaz.imieirz Esde·n-Temp•skł,
Rudo!{ Vh.cksmann. Gustaw Wiilłinger,
Jan ŻóHowski, Józef Żychliński.
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Metody prowokacyine

sługusów

Moskwy i Berlina.

Burza w parlamencie francuskim.
Bezczelna
Tele:;ram wtasny „Kuriera

napaśt

Łódzkiego''.

Paryż, 25 J1is'topada.
Na wc~orajszerrn q>osfedzeniu lziby <lepu
fowa(JY'Ch doiszfo do drama.tyczne.go incydemu. Mianowicie 'k()imunisfyczny iposet

Niemca . . komunisty na Poincarego.

z AlzacH-, łiuber; zgitosi? się pierwszy do
i;tos:u ri ·mzpo·cząt swode p.rzemów:ienie w
języku nłem~ectdm. Cata nieomal izba deputowanych zawrzała z te'go powodu wie!
klem obmzeniem i zaipro'teistowata prze-

---:o:.-- -

cfwko niesłychanemu nietaktowi. jaki spot
kat !z.be francuską. Przewoc1niczący Izby
zarządzi't gtosowaciie nad kwestją zasadnicza, czy w parlamencie dopuisz:czone mają
być inne .języki oprócz frnncuskiego. W
glosowaniu w111io'Seik o- dopuszczenie tn-

Moratorium dla weksli przedv101ennych.

O czem

ma byt rejestracja weksli z Rosji.
WARSZAWA, 25 listopada (tel. wł. „Kurjera Łódzkiego").

·Duch carowej na Kremlu.
Tajemni~ze

widmo z

koroną

na

głowie.

Moskwa
wł.• Kurjera Łódzkiego").
złudzenia, które w ustach ludu wzrasta do

WARSZAWA, 25 listopada (tel.
tyje pod wrażeniem tajemniczego

rozmiarów wieiomówiącej legendy.
Według szczegółów, które przedostały się do prasy, można sobie odtworzyć całość zdarzenia w następujący sposób :
Żołnierz armji czerwonej, Sidor Iwanowicz Prokopow, pełniący przed
kilku dniami straż w jednym z kurytarzów Kremla, zauważył około północy
jakiś podejrzany ruch koło drzwi, prowadzących do archiwum.
Prokopow podbiegł do drzwi i ujrzał jakąś postać kobiecą, wchodzącą właśnie z kurytarza do sali.
Wartownik wkroczył za nią do archiwum.
W tej chwili tajemnicza postać zniknęła bez śladu. Żołnierz zeznał, że widział ciemną smugę, która snuła się po ścianie, poczem rozpłynęła
się w powietrzu.
Po kilku dniach ten sam Prokopow, stojąc ponownie na posterunku w
Kremlu, ujrzał po raz drugi tajemniczą zjawę.
Prokopow poznał najdokładniej, że twarz
Postać szła wprost ku niemu:
jej była łudząco podobna do zamordowan ej carowej.
Na odgłos strzału zbiegły się straźe.
Przerażony tym widokiem strzelił.
Wszystkich żołnierzy pociągnięto do raportu.
Okazało się, że równocześnie w dwu innych budynkach pojawiła się
nieuchwytna postać, ubrana w carską koronę.
D.owództwo straży na Kremlu zarządziło dokładną rewizję, która jednak
nie dała żadnego wyniku.
Zdarzenia te są w Moskwie komentowane szeroko i wśród przesądnej
ludności znajdują podatne pole do najrozmaitszych komentarzy.

Anglji wygasa .

Zniesienie większości ogranEczeń użyc!a węgla.
LONDYN 1 25 listopada (ATE). Liczba górników zatrudnionych obecnie w
kopalniach wynosi 421.478. Dzisiaj zostanie zniesiona większość ograniczeń dotyczących spożycia węgla. Kopalnie uzy~kują ró\~nież w dniu dzisiejszpm ~upeł!1ą
swobodę sprzedaży węgla wewnątrz kra1u. Zosta1a. zachowane tylko ogramczema. dotyczące eksportu.
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SEMICKIE TĘSKNOTY.
Kwestja żydowska nie przesfata być
n gdy u na.s n<:tjlbardzie.i palącym problemem naszego życia gosipodarcizego której pomyśll1e rozwiązanie sta.nowić będizie o żywotności poJitycz.nej i gospodarczej narndu. Jeśli ostatnio o tej
siprawie mniej się pisze, to raczej ze wz.g-lę
du na szereg ln1nych za~adnień. wyłania
jących slę .przed nami i żądających natych
miastowego działania. Jednak czujność
n.a1rndu nie powinna ową .pozorną pacyfi-

ł

ikacją dać sfę usypiać.

„Gaz. Por. Warsiz.", zastanawiając się,
dlaczego tak zawsze radykalizująice elementy żydowskie o'toczyly nagle symipatją ostatnie ruchy konse.rwatywno - monarchistyczne, stwierdza, iż:

„Zmiany, które zasz.1y w PoJsce w kiłkuna
s.tu ostatnich latach, są dla żydów bardzo przy.
kre.
SpoleczeńsbwQ polsikie usiłuje wytwomyć
wtaSiny handel, organizuje się rolnictwo w syndykait:v, powstadą s.pó~ki mleczarslcie, zjawiają
się polscy kupcy zbożowi. R:uch te'll •nie wszę
dzie poczyJJit jed:nakowe positę,py, wszails:że z,niika już dawny mooO'J)ol hand!CJ!Wy żydowski. Zie.miaństwo już dziś nie uważa za rzecz naturalną, że się prnd·wktY rolne sprzedaje miejscowemu żydowi, lecz stara się zbyt płodów wlnych ująć w swoJe ręce i w ten sposób zbliżyć
się do kC11sumenta. Zaczęty porwstarwać ba'llki,
niezależne od kapirt:afu żydowskiego. Cała masa p.ols•kiej ludności rniejs.kie·i za•częfa się trudnić hari<llem, nabiera w tej dziedzinie doświad
czenia i od.ponności".
wysuwający
pracę i o;rganfzację g-ospodarspoteczeństwa, uważają za swe-

Wszelki ruch narodowy,
Irzeźwą

ozych sH
go naturalnego wro.ga:

„Zgodnde z tern żyd2i chętnie widzą wszclki roma•ntyzm w polityce palskiej. „KolorO'WY
ułan" jes.t dla nich mniej niebezpieczny. niż
trzeźwy polski mieszczanin czy lrupiec, niiż
iziemianiin, który z.akta.da młyny, mlecza.m ie i
r1teżnie. ChcieHby, by w polHtyce polskiej byto jak najwięcej idealizmu, oni .zaś zajęliby się
zorgani1towaniem materjaLne1 s: eony naszego
życia..

kh budzi dawny typ polskiego
szlachcica, który tak chętnie oożyczat u żyda
i s•przedawat żydD'Wli. Budzi się w nich nadzieja, że ten ty,p o<lżyje na nO'Wo, że szlachetny
austokratytzm lbęd1tie się wYra.iał w żydowskich symipa.tjach i śdstem wsipólpraoowmctwie z
żyd~mi".
Sympa.tję

St~ajk w

1

Rs'*f'"

Zarządzona

Na odkonferen_gospodarczych
sfer
bytej w min. skarbu w poniedziałek z udziałem
cji, poświęconej omówieniu sprawy moratorjum dla weksli przedwojennych,
najdłużej się zastanawiano nad sprawą weksli z Rosji: weksle te od czasu do
czasu napływają, a w jednzm wypadku wierzyciel rosyjski zaskarżył dłużnika
polikiego do sądu okręgowego, który nakazał zapłacenie weksla. Tymczasem
Niezbędną jest więc rzeczą
dłużnicy rosyjscy zot>owiązań swych nie regulują.
W tyrn celu zaprojektowzajemności,
zasadach
na
sprawy
tej
uregulowanie
Główny urząd likwiprzez
rosyjskich
weksli
wano dokonanie · rejestracji
dacyjny.
Zainteresowane organizacje gospodarcze mają w tej sprawie złożyć
Mln. Skarbu swoje wnioski, poczem odbędzie się nowa konferencja z ich
przedstawicielam i.
Konferencja ta zwołana będzię za 2-3 tygodnie.

nych języków przy~ataj~
ą
ścią został odrzuccny,
Po .fem niefortunnem dla N'
1 1
~mca tt
sowaniu, dep'lt~owa·nv komun· 1 \·'zny
is
cios odebraf od Hubera skrYJ)t ·:1
Odc~
za niego przemówienie · tfurnatząe
·
·
język francuski. W przemówie . Je
pufowany komunistyczny zaataniku !ein
owal
~b
·~
m;iury sposv ,prezesa rady mltistrów
ca·rego, który 'VY·Prowadzony ró
v,ragi, Mt pięścią w stót i zlryto: ~
knąt że zrobit dla Francfi co t;:Ykii,
i że jest skandalem zaczepiać~ ~~
nie w taki sposób, w jaki UCZYrii!Ptu0 1,
!li
mf eic-lkomunisrl:a.
Deipu1towa.ny komunislycwy
Poincaremu, że oie może wzemawtat
im~eniu A1 zacji i Lotary.nigji, ałbowJun
wak~vf w szere~aoh w czasie wojnyh:
.
towe1. Na to Pmnca:re z miejsca
dzfat że sku'tecznie:j prowadzi! wojnę ·
mieniiu Francjt nljiż to czyni1i c~
żo·tnierze ca froncie.
Nasfępnie iposeł kormmłsfyany
cf.t Poinicarerrnu; że gdy jeszcze wojsb
mieckie daieko byty od Parna, Jut ·
ca re wraz z rządem uciekł oo Bonteau
Na to Poincare oświadcza: Tego
dat gfówoodowodzący "W'O!skami
skiemi.
Ody koirrmnisfa chciał jeszcze z
głos. Izba urządziiła tak bll"lhą
strację, że musłan<> go ~
z sali obrad.

SEJM A W ATPlIWOSCI RZĄDU.
„Dzieją się rzeczy na nleble i ziemi, o

Klasę robotniczą

okres te11 zaadt •

ncwisku".

NIETAKTY TEUTOŃSKU'.. _
Wtorkowa deklaracja stiroltłlictf
mieckkh, omawiająca m. ifl. wynik
rów komunialnych na Górnym Slą!h
le.gla następnego dnia ostrej kryty«
strony org-anu stmnnictwa socjałis
g-o „Votrwarts'u". Dziennik zapytuje,
byto rzeczą rozsądną kłaniać się zu
mym uśmiechem ku zachodowi, a
czeiśnle zachowywać

lodowatą

stosunku do Wschodu:

„WYl!lik wy;borów jes•t sprawą we
PolS!k!, to też deklaracja
niemieckich, wyrażająca podzld<O'W811fe
nej czę.§ci lud1ności Górnego Sląska za
zanie do Rzeszy, wyw.rze w Polsce iak
sze wrażeinie. Nawe.t Ni-erncY na ClórDJI
s'ku nie będą niewąbpliwie zachwYceał q
cjacJą w R:eichstagu.
Nie ulega wątpliwości, te celem za
to-wania swego nieza<lowołenfa z poliJ(!
spodarczej rządu, wielu Polaków oddało
głosy na listy niemieckie. Uczynili to ·
napewno nie dla zyskania p()ChwalY pa
tu Rzeszy.
.,Po'Wi'lln<Jścią nasza jest obr(J(!a
mniejszości narodowYch we wsmtkld
stwach, musi być jednak ona przep
p.o<Htyczną

z

·należytą powagą,

nie

zaś

przez

fermentu".

PowaŻine wystąpienie „V()fwirl!
wywotaro wielikie poruszenie w
niemiC'cko - narodowej. Dziennikl
odfamu piszą o „pchnfędu ooi~l.
sadz:ki" i oskarżają „Vorwar!s" o IW'
jed.nolltego frofitu niemieckiego. OJ!!
pisywa•nie na kQlrzyść P~i wYDu
borów górnośląskich.
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DobrY Ićomp.ozytor i dycygent

może

w

Dotknąwszy

fYlll orgmie ty~dn1iOiWym p. t.

Pra11iY" (21
nr p. A.

Mstopada) mnie~

U~ięmbło

„Ołos

jeszcze zna·

autc,rytetatywnie, iak·

•

*

ir działa.ląc pOd natchrndenłem sfer miarodłWch, u,la'Wiltia pewne elementy ~ól
iej.q~o programu i czyni aluzje, tylko
ilsZ!e, mające zwiastmvać nową iinję pO!łlJ()Wania rządu w karoy;nalnych za~ad;nlach państwowych, 11t1at'O<:lowych ł sp01eemYch. M.ałe zamaczeme: p, UdemMo IJl'Zed~tawia Tl'!OO'L w ten sposób, że
111 Io być naiwrót do zasad, które przed

-

lały próbOwał realiz<>rwać

o.

PUsudskł.

• • •

l'

Czytamy: „Jed:nem z kardynalnych za
pmień. jakie właśnie demOkracjł posta.
• dl iycie, była sprawa ~ooic. JeżeU
idz Naczełny i Jego otoczernie najb.U,ż.
nówiło o rubieżach z przed pieirwszerozbiont, to l1lie było w tern 3!111i „bistoi", ani iimperj.ałiizmu. To stanowi'
onstroj:u RzeczypospotłteJ. Czy zabłe·
:tona tylko tyle ziem[, ile we.Jług p0ję.

mówić. że

J>Oważne

za.

półurzędowy

trast

Pomiędzy pisaną ustawą

(]ltgan!

Opieka prawa nad

Istotnie prawdą jest, że w Lodzi w
wieiu fabryka.:~h nawet na wyraźne do-

musi. Aby nie

a

życiem.

robotnitdem

istnieć

była iluzją.

a nawet szko-

1

trzewi. ,z włas.nei macy, Jl(l'ZbawiQna no\VOCzeEnych urządzeń technkzno - przemysłowych JJ'Dddała się takim og:raniczeni(}m pracy, które un.iemożł,iwiają tworze-

stron.nego programu od
w wie.tu wypadkach
tów.

się

bałamutnych, jak
oka:mto, podszeip·
S.

Ha teren i~ 1oufDY[~ roKowań i tajemny[~ intn- ~.
Czarna

• • !,",l •.•

'

,

J

•

' .

,

~. ...

'

Cwiczenia

un· ~ym

Dl'(lgramem obecnego Rządu?
niejako p:odcbnego staooen !"'kia zna.iduJemy w „ Ołooe Prawdy"
g-0-e '21eimiku) z dnia 25 b. m„ który jntensy· 0twientzenłe

w opiłekę narodorw{)ścl kreso.

, "Mmiukitra:cia państwowa musi sł1U•

raW~ć interesom obyW.ateła Rze:c.zypQS]JOłi„
ati·'

Olla -:-_ mó.wiąieegQ

po bidorusku, czy p0
t3k samo, jałc łinteresorn o_i;aeia mów.fą:ego po pn.Ww. Rlząd pars'll' ~ać musi IJ'OO.adto, że błędy, przestęp
asi€iła lub nkdołęstwo urzędnika w wojem

eaoit:trainsku -

giełda

'

w polityce

międz~narodowej.

Blulffowal ozęsto i straszył swofch przedwn:ikóiw angorska - moskiewskim .paktem.
nie chciat 1ednak odwoływać się wówczas
nawet, kiedy .gre'ckie wojska stafy nad Sa-

sach istotnie leży skrzyżowa ·nie wszelkie·
mi s·po.sobami tych groźnych dla Turcj;
PlaJTlÓW.

Gra Cziczerfna, ipobHe•go 'PfZez Chamberlaina w bitwa.eh dy.plomatyicznyich poo
Tym razem odpowiednio insprrowana Mossu1em, Teheiranem i Kabulem, staje si~
prasa obu krajów daje wyraźnie poz;nać. przejrzyście jasną. Zwtaszcza, iż ani subsyid}o\l.•ainfe strajku wę.g-laweg-o w Anglii.
że spotlkanie w Odesisie jest wydarzeniem
o doniosłem znaczeniu miedzy.narodowe.ro. a;nff zorganizo,vanie zawieruchy w Ohi~
.,AniHeuropejs1ki i!Jlok", ,,Wrschodnfa Liga narch nie datJy spodziewarnyd1 wyników·
Forefn.ą,- Offke i Quai d'Orsay nie śpietSza
Narrodów", „Azjatyckie Locarno" ełc. tajemniczo forrnulo wane ,p'Ogróżki po<l ad- z wznowie,niem fak 1JXJżądanyC'h Sowie·
resem \Y'ielkich mocarstw sy1pią się jak z tom uldadów, drzwli W.aszy.nirtonu sa. '\1:
rogu Olbfitości. Jakież rYby ma.ją lbyć wy- dalszym ciągu szczelni·e zamknię{e, a Wił!
fowione z tej fak usilnie 21mąconej wo- he:lmsfrasse przenos{ o.rje.ntacyjiny punk]
ciężkości do Genewy. Narkomindiet musi
dy?
Ściśle poiufne pertraktacje pomiędzy bon .g're, mal gre wrócić do opera1Cyj na
czameij gieklzie rpolftY'CZiled, si\ln~e .reagttją.
Paryżem a Rzymem w s.prnwie ewe'!1tualnego odst(łp'ie.nia Włochom mandatu Sy- cej przy ziręczneim spekulowa.niiu szanfat-0ryjskiego , iurdzielonezo Pran1cji 1przez Ligę wemi senisaicjarmi.
Sowietom zaileżato 111a man1ifostacyjNarodów, trwają o.d dłuższego 1·uż czasu.
Rozmowa z Chamlberfainem w Livorno nem 1podkreślenliu jednollifego ironftu rosyjdata Mus1soliniemu sposobinoiść zał>ieganfa Slko-tureckiego, nie!tyJko rwabec Europy,
o .poparcie AnglJi w tej sprawie. W spo.fe- a1e i dla wywolamia wrażoona w Persfi,
Afgan1sfanie oraz innyc.h klrajach azija.fycczeń1s'twie fra,ncu'Skiem koncepcja uzvskanlia wtoslkietgo desin:teressemein:t w Tuni- kich. Oba wfaja,,IC s1e, że aipeit'Ytv Mussofisie i Maroku 'kosztem .. niestraw{)ej" Sy:rji - nieigo na Sy:rję nie ibęda,, dosfu'fecznle sł
przy.jęlfa zosifa1
fa naog-ót bardzo życz1fwie; nym argumentem, fo jest, że nie zdotajią
przetciwne je·j są w~a·ściwfo 'tyl'ko pew1t1e wy;prowadzić Mus:t'afę-Ke.mal-.paszę z Je·
sfory finansowe 1bezip-0·średinio zain:tereso- go dotycblczasowej fal!<ltyicz11ej wsi6rzemię·
wa.ne, 'lecz i ·one s:ktonne są, 'PTZY ()<lipowie- źliwośd, posiflanowlonio girać „na panikę".
POICzęfo s'fr.aszyć Angorę ewenlfuafoością
dnkh kompenisa'fach. zanieclrnć opozycji.
Turcja uważa ~'foc:hy, da\\rnie i gwal- włosko - ~ecko - hirrgansldej koa:Hicji, łde
fownie dażą·ce ku eks1Pans_H kolondal•nej, za rnwa.nej 'O'czywitści e I)rze,z DoW1!1ing-Sttree'f
a zmierzającej ku wytpę<lzen1iiu Tut'1ków i
nadeT nie'.bezpie;cznego dla siebie sąsf.ada
instvnk'f 1Saimo zachowawczy dytktuje jej rn~ Euro.py i ku „padnleisieniru s'fanu ekonomituralny z pu:nk'fu wi<lzenia anif<N~·onizmów czne!11:0" w Ma1fej Azji.
\Vizy'ta miinis'fra Tewfi1k Rnsizdii-bey'a
polftycznvch s:y1sfom olb:rony. Londyn jak wiadomo. wyjG!!tkowo d1ęfuem okiem w Odessie, "\l.;yjątl©rwo cie:Ptv fon iprzemówidzi ;p1rzyszf ą z n1im v.-spóf•p:r.acę Rzymu wleiń, znamienny charakfot koanen.ffarzy
na Blis•kim W'SChodzie. Angora 'frakfuje prasowyich zda walylby się dowodzić ie
przeto Moslkwę, jaiko 1edy.nego !bodaj, cen- ziarno rpadfo na podatny g-mn't. Prze,~a
nego siprzymferzeńca, w k'fórego lnfeire- ·wiaJą za ffem .... wszelkie pozory.
A realne wyni!ki leg hataśliiwej demonsł:racji dyp1oana~'ycznej?
Mi.nim.a line, a
prawdopoddhnre, nawet żadne. Jeśli Wfochy oibejmą s,padek ma.nidaltowy po Franmarynarki amerykańskiej.
cji, 'to da~zą 'UfP.rzednio Turcjf należyte
gwarancje kompeosacwne. Angora dożyta już w czais,ie ·z.atairgu o Mossul dowody, że nie myiś'Ji ryzyikov.~ać rw 'nierównej
wake swoim bytem państwowY'lTI . do bezpośredniej zaś napatści ma ni·ą nf:k,t się nie
s.po'Sobi po·ważnie. Sojusz z Moskwą może od<lać jej przysfogę w przysztotści, hę·
dzie o nim mowa podiczais u1ktadów dyplomatycznych 1z Rzymem, czy Lontdyne.m str.ateg-ilcz111a je,g-o wartto·ść jest !ba.rdzo pro~
blematycz.na. Pain•azj.atycka Liga z sfedzi1bą w Morskwie marże oota-tecwie dojść
do s'fmt1rn, a'le można z calą p c wnościq
rzec. że w1plynętoiby to fatalin ie na stosunek ame1rykańs'kic!h i europejskich sfer finansowo - przemysfowyich do RoS'i i. I:kol10mi1czinej wojny ,z koniselk:woot.nic prze·
rprowadzona. blokadą mają teraz bo'1'S zewicy ws.zelkłe DO·wody wys1tlrzet[ać się sta·
irannie.
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e~~ .~ wars.zawskfom lub krakow·
·~t·'łle!n, są rzeczą drobną w skuflcach swo-

~lW~ównmiu z tą szkodą, którą przy.
• Panstwu to samo w administracji wo:~ kresowych o WdnOści tlłłesza·

zwiększenie

SWITY POLITYCZNE.

1

en·

pOlskiego i

roblm r-0b01nika. Trudno o większy kon-

,

1

.•

kapitału

1

z ustawcdaw-

I

nak e~ bier~

nie się

dą dla dobra publkzne· ~O, musi zC-StHć u·
mav.;runfa się roba-tnii ków praca trwała z2odniona z reaitneJThi wymaganiami trium·
(pOdczas sezonu, a może i trwa) wiele fująieego wszędy życia, mus1i się Uczyć 1
położein1iem i wanmkami Pcilsld.
dłużej p11nad us·t awowe 8 godzin duennle,
Inna strategia była w Jatach 1914 a 46 ~drut w tygodniu i że sfer<?·m miarodajnym jest to wiad<>me.
1921 na Zacoodzie, inna na Wschoozfo EuPo-Is.ka, ll-O'zbaw iooa kapitałów. bojko-- ropy.
towana przez międzynar<>dowy kanitał,
W tern wsizystkiem trudno jednakż~
skazam1a na wysnucie kapitału z własnych odróżnić zapO·wled.rl wwa:inego i w~zech·

stwa tego strzępy tylko zostały. Ubezpieczony robc.tni:k pracufe w Olbrzymiej
wJększo.ścl wypadków dwa razy tyle, co
ustawa w.si!cazuifo i<lko maximum-.
Ubez<pieczeniia stanowią przykład niez2()dy i rOfzbida; D<>ść vrzyjrizeć sie ~
spodarce Kas Cho.rych ,„l>;r oopr-0-stu przerażenia nabrać do naszych metod prac w
tym kiierun!cu ••••

Pozorny zastóJ w tranzakcjach papierami dypfomatycznemi. Premjerzy zajęci
sa. wewnętrznemi operacjami, których likwidację utrudni.aja,, rozli'czne czesto pOW'ikta.nia. Strajk węi~tlowy w Anglji, kuracja
środk-OcWo • europe•.s.kie petłączy w
waluty we :Franicji, \\1zmożona walika we• wobec ktc}rej OO"?.:sUne będą Z".akusy wnełtz.na we Wtoszech, w.prowadzenie •reów! Ramię zbrc}ne narodu przy20- pułb!ik?.nizmu w Niemczech, w alka z opoto dml!'fo rozw:iązam-e. W chwili zycją w Bolszewtji - !każdy sobie rzepkę
nierania zawi~a:eni.a brGni b:vliśmy po s'krobie.
K!l:ka ·sensacyjnych ochtarpów, rzucoMhiskiem - Urna Berezyny mcgta być
nych wiecznie choiruiją:cy.m na niezdrowy
"
'.ęta.
srt6d ciekawośoci dr!lennlikorn: aifera RicRor.szerzenJu granic przeciwstawia ~'ię ciofti Gari1baldi, podróż królowej rumuń
r6rabsł..i z hasłem: naród irrzed pań
skiej, śluUJ beQ.gijskfeJ!O nasitę.pcy tronu etc.
i, rzecz zdumi.ewaJcica. z rupeł:nfe Oficjalny rynek wykazuje iraczej os.paf ą
h twbudek: ni!e utrudrnać spr-arwy p-0. temdencję. Jaskrawy ko·n frast :t worzy gora,czkowy ruch. 1panu)ą-cy na czarnej gier!lC'ł>ie:ra go do oerwnego stoonfa P. P.
dzi,e politycz:nej, czyli w sferze poufnV1ch
a, Cofaią:c graink.e P-0.;~.k' na ,zach·ód pif'ze- pertraktacyj i tajemnicz,,ch ·io:fryig. Grę
,, ftś!oirm nasz układ z Petl11.ra o Ukra i1niie prowad1zi wytrawny speikulan{, Czime1rLn,
specjailista w lansowaniu „dętych" przeddo i!Dc1liedet{, srnrzymfo:rzooej z- Poł·s.ką, odct ~ część wi(tks'Zą Bfałeirnsi, a t-em sa- sięwzięć dy:p1oma,tycznyC'.h. Opemje P'fZY
ob- Ili o!mitcoo wari.ość naszego p:rzymie- poirnocy jednego ze swoiic•h inajulubień
szyioh sposo:bów - klasyczna. już niemal
t.t 174 dla Lotwy i Esitooji i wzmocni<linto wro
hatnssa. na aklcje rosyjsko - tmeckiego s-0· ' dde nas stosunek Utwy. Zwycięstwo juszu, ik'tórych kurs na rynku międzytiaro
ąc1 ~kie, relramł demokracji nad Piłsud- do~rm miata .podnieść wizyta mi.n!stra
. ilm OdniesiC'ir.,e w Ryd~ .z.decydowało o Tev.'lfhl<: Rus1z;ili-1bey'a. „Na szeroldm k!ontynende azjatyckim Unia Sowiecka 1es'f Iem. ie ekstenninac~.a nairodowośdorwa 111.a
jako fon rycerz średin!owieczny: bie„t;nie
~lat staiła się nakazem d!a n.alS',ze\i adwszędzie, .~dzie sJię ro.zileza wołanie \)
- ~ na wschodzie, że walka z tą .pomoc". Komunis tyczE1a „łiumani!fe". piie· ~inaJCją rnlram stała E~e clężika, a sząc 'te sitowa, ma prai;Ąr.ie sf.uszność o· . dluITT czas beiznadziejna. Demc•kracja bolswwi·cy naisltrohnją pilnie, biegną szvibu- llerozumiała, że w tel sprawie wvkaizała ko, 1z.aZ'wyczaJ nawet nie wzywani, iecz
nie oo fo, by ·ratować. ~redniowieczni
ze llXimum niedeiłęstwa, maximum nłer'o· q'1Cerze pewnej ka'tegorji znani sa. pod nae· """:
.
czY
...,_1Ęi!ja ~nteiresu w:łais:nego.
zwą ,,Ra-i11britfter'ów".
O tym ważnym
szczeg6le
zdaw.a'f się dotąd da.igle .pamię
ei· Grai,ski natrrucając granice, narzucił
no· lim na<:i<>nafłZ?DI, z kltórym waiczymy p0 tać Mustafa-Ke1111al~asza , .poprzesitając w
srosunku do Rosji, na bardzo gonvcy.ch, ale
~ w ~eń dzisiefszy".
czys.fo ipaipierowyclt objawach vrzyjaini.
no· WYraźny federałtzm !
ctW Że wP<Msce, w.tłoczonej ł)Omiędzy dwa

sw

Takie rzeczy wypisuje

należało

spolszczyć bęrl,zie

w· ifZeJlotęme o:rgam7Jtny Mem~ec i Rosji p0.
·a· łSlaią koncepcje federałistyome, to nic
or·~śla ... ~lft:gl.I, Czy ietlnak federałizm stał się

kłamią

-

ponurej rzeczyw~st<>ści".

wad o.rdynacU wyborczej

mOi::na, czy
łłtrZy państwo IJ(Jtężne. re,zyj?!lujące z
~lizmu ek~tenn.linacY1:tfego, które naendC(:ji

EDZ?

piękne

Uchwalone zasady

*

zmfany, ws.pomn.lany autcr pisze w sprawie t.ak bliskiej sercu przemysłowej i robotnkzeJ Lotl~i. t. j. o ustawodawstwie socfalnem:
„Czy trzeba
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toocercle naiimiooorornie.iszemu instrumen i samorządów w tym sen.sde, że
by w.prowadq;ić tu natychm~st
jOl') dać główną rotę, p(}Wiie.riyć partie
i*We. W nowym, nie bairdzo ieSiZCze oró!OWI polskiemu .znanym, ale półurzędo

,

- ~ja~~k.

1za·

Zdjęcie

nasze przedstawia wypuszczanie torpedy z tuby, której jeden wystrzał kontuje "zaledwie 8,000 dol.

....-4=-----------------.::"'~KU~R~.~ tO.Q@". - Pi!lłęf. 26 Hstopada 1926 ro&.

u szczytów

niedoli I poniewierki.

Tragiczne losy kobiety w lndjach.

niewolnictwo w .krainie parjas6w. Handel

żywym

towarem objawem normalnym. Cena

ludzkiego ciała. Bezskuteczna walka z barbarzyflską tradycją.

w) Pewien .pod•różnllk a:ngielsiki, który
dtuższy czas sipędzil w Iodjach dzi.eli się
ze swymi rodakami rw jednem z pism Iondyńsik:ich wrażeni.am{, odniesionemi w k·rainie faki:riów, dogów. t - 'ha.ndllu żywyrrn i'<>wiarem.
Tak handlu żywym towarem rówmerż.
Ni1gdzie bowiem nie iszerzy się talk strasznie ta plaga, jak wtaśnie w Incl}aoh. Los
mat{).tetn.ich d1ziewcząt w I(Jdjaich je:s:f bairdZ-O srnut•ny i to zaró\vno w sforach ubogbh i:>k w hogaty1c1h. Przyczyny tego są
rozrr::aite. Pirzt:.-<l.e!W!SZY'Sit'kieim nafury spoleicznej. Dz1ewczy:na :przynosi mndej
zyistku, niż chłopak, 1znaJdiu1a,;cy ta•fwii-ej możność za·rolbkowania. Dostę.p do bardzo
iwie:Iu zawodów dla kobie'f jest zU1Peił'1r11e
zam:knięty. Drugą przyczyną są nieu'btag.a•ne prawa, nad których sfo•sowaniem ero
wa pi.Jn·ie kaipfaństwo ·tamtejsze. Brawa 'te
dozw.aladą na lbarc'Jzo wc.zes:n.e wychodzenie zamąż. co wyiwotuje wiel!ką ticzłbę

wiyidania „żony". Na rwszelikiie iwo-ślby, perswaz.Je, że dalsze ipożycie sip•rnwadzi nieU!c:hronną śmierć, powfarza bramitil nii.ezmienne słowa:
- Dzieiwczyna należy do mnie, jesif
moją żoną i wfasności.ą, przyiz.naną mi
!Przez prawo. Jej zdrowie, czy C'11-0roff:>a
nic was nie olbdhodzi. Żądam •ncctychmiasfowe.go wydania me.i wla'Slności.
Cóż na to morżna odp-0wiedzieć? Leikairre szpita!oi !byli naturalnie lbezsiłni gdy.ż z.a 1zhrodin•iczyun brutalem sfafy: rtiradyc[fe i' ,prawo~ W dwa miooiące potem
•
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zmar1fa mfoda małżonka jaif(o. ofiara bar.oatradycji. Wy,pad'ek fon nie jest
bynajmniej odoso.bn:iOO/Y.
Ta;ki.e s.fosun!ki są doskona•rem ,podlt<>żem dl'a zrod;zenia' s1ę i rozwit\ania hand'l.u
ŻY'WYlll 'fOIWarem. W fildJaclJ. isiftlieje Ogromna ifoś'ć 1Podlrożm1ąc~h .pooreoo1'ków,
którzy od rodzi.ców kwpują male d.ztewczęta za n1ewi.elkie stos'llnko.wo sumy. Biedne ofiary wędru~ą do .haremu jakie-

Tzyińskiej

goś maha.rad'ży,

do

j.ad<iejlś świątyni·

<:tLY

~ei do

krajowego 1tub zagranicznego dornu
rozipU!sty. Los ich ~ ni.elkiedi.y &frasmy.
. '.

' ' .. - . • .
~

łyżwiarski

'.

w AngljL

Po-słamm słę
wyitlf.umaczyć. Cziiję
mwełf nioodparltą 1>0trze!bę itej spowiedzi,

tt6ra ułżyi napewn.o mern·u drażl'irwemu sumieniu.

Jesfem

bit.

żooo'ty

.p,rizesz.lo od dWlU'd:ziesiful

Żony modej 111ie kocltam. Nie kooha}ej 11igd:y, choć nie ożeniłem się z nią

•lem

idfa J}iemędtzy, an.i

dła

towairzyis.lki•ch

wzg1ę

dów.
.

M'óje małżeństwo byto wyniikiem wrro-

nieś.miałości, {)rnyiłiki iraczej.
Pomiędzy krewnymi Jll()iich rodziców
była stara lJ)aooa, przez WIS'zys1 łtkich zna-

dzonej mi

m M-eJ:le Jdt:t.

Roosiewara po całym świecie mitość
miaita olbdarz~ jedne.go czt()·wielka ity.lko, gdyby z J>O'\V10d.u :przwa<lku
niie zszed1t był do m~giły 1t1a 'kil!ka dni· przed
swoią, którą

ślubem.
Była dolbrą

!bez st-a!bośd, mitosiemą •bez
i {)ddanq bez miary.
· A przy tY1Ch ce11mych prizyimfiofach iposf.a.d:ała dwie wiełk!ie wady: ga<ltrlsifwo i
zaśleple·nia

Z'łą ipamieć.

Wtaściiwie rnówiąic, p-am!ę'ć

jej lbyła źle rnzgmp-0wiania. Jak pa.ni wtadomo, nie mamy jedrn~,i tparm1ęci, lecz tyle, iłe zmys!tóW, czyili pięć, które powinny
profunlk:icjonować jedrnocześnie, na ksztatt 1
mleni o·gniiskować się w s·oczewce - naszym mózgu. U M-eHc Idy byl zafom
btąd w ro,zgafęzic1niiu 'J)amięici-0wyich piromleni. Pa.mięć jej o·czu nie koordyinow:ata slę z pamięcią usziu.
Przypuść.my na1Przyk'ład. że pomaw.afa wysoką brunetkę Qazwlskiem M-me
Duiponf. oraz niewie1JIK:ie-go wz.rnsifu lYlondynikę - podobną do ipani - irnieni:em Gi~
nette f że •nazajutrz spo1yka partią.
Patrzcie ipańs'fiwo - pomyśli - to fa
blor•dymka, którą wozo•raj widziatiam.
A.le Elazwie :panią M-me Dupont. Nie
.tno.i.na powied·zieć, że nie miata· pamięci do
.i.mir•1.

}'=) ro.fi Boże! Pamiętara dobrze lmię
t>an i. ale data je ko.mu in11eimu.
, Kiedy się z nią witałem, nigdy ,nie wied2ia1tem czy m1 odpowie: ,

stę dła za'boiboonych, krwawych &~~
fualate mordowanie dzieci jes'f ofif' ~y.
w ll<ljadJ
na ponządlru dzienny.m,
W narturze Indusa tkwią how'
W111e kontras'ty. Ten człowiek iem dzi.
godny ł s.pakojny IPOfrafi dta bó~ól la.

mn., k~fą, bez dr·~nienia łftości za~~

wac dz1eclrn. NaJCzę.ściej lłecilaik "~\li)·
częta inidu1Stkie sprizedaje się do • d~ew.
Na}sła wniejsza z takich świątyń SWi~.
si:ę w .~Hlru ·Puny, na wvbrzetu zna""llJe
11:1em i 1est ,znana w ca~vm kiraJu. zach<ld.
. . J es't fałdem smutnym, a iednałC
<lziwym, że Europejcz~y bardzo !lfa!W.
.po.pierają ten handei ŻYWym rowr::r.~
PosP?lite jesit„ffut'faj :f. r1iw. ,Jmarte:~
tPT?W1zo_ryczne , które m~ może •wu
de1 eh wł11 zerwać. Jesl 'to oc:1:Y'W;. kat.
1J_>OZOTem .łega'l111ości iprostyfuc)a i h~
z~y~ towaxem. Em-opejczyk 7.a od d
w1ecLn1em wynag1ro?-zeniem ż~ni się z
d~ą. nawet .9-iell'mą, aby ją z~efnie
spe.
ko,Jnrn po-rzucić.
Wprawdlzle .przed kiJku lafy US!łOft

t

~ pr~et»"~ad~ć ustawę, zabranłaj
zemem.a się z diziewczęta.mi l>Oniliej lat~
aie krzy~ .oburzenia, który wydart slę ~

Rozpowszechnione w Anglji łyżwiarstwo posiada szereg udogodnieil.. ·
Celem usunięcia niebezpieczeństw towarzystwa sportowe wprowadziły .specjalną służbę ratowniczą, zaopatrzoną w aparaty i inne
§rodki pomocnicze. Na fotografji naszej widzimy posterunek ob-

serwacyjny pogotowia w północnej An4lji, gdzie sezon zimowy
już się rozpoczął.

-

Po ICO .fu iprz:yszecUem?

~

ust bram.mów uda.remnU zrealizowanie tei
zaipory przeciw rozwydrzen-'I
!Il
ogólnemu.
.Jak widzimy - śtoSil.lilDri !la •
I><!d ,fym rw1z•gl~em w Jmijadt • 5 ~ n:~
p!Dw1e skandahc2111e. Angliey starają ą,
im 1przeciwdzi.ałać, ade dotYtft<:7.aS ste
na.
:oróżnQ. . .

Ideatem i celem d.zieW1CZyny ind~łe1
jest zamąilpóJście. TyimC2'..ase:m z 'J)O'WIOdu
ogólnej oędzy: iba·ricl.zo, wie1le dzi.ewc1zą't 'fiam
itejsz:yich vows'faj.e ri<a rodzie. Tros'ka o ży
cie, fo n1elad.a mzec;h, ik'tóey ma do .z,g.ryz.-100 ia or.idee hm\.l'Slki.
Maf!Żelństw,o zreszt'ą jest też fyijko -iidfe.r,esem, a mafm·nkowie !JJOtZnają się da,płe
łro w dniu zaślulbłn. Rod'zi·ce są zadowofoni, jeślf maigą się w jrnkiilrn[wlek SlPQ'Sób
.!POzlby-ć swej' c6rlki. Sfvntrza to nieraz
si,raszne 'ftragecije,
Oto przykład. Brutatlny hr.Cł!miin, wysoki, ·rooty męZczyma, liczący 40 •la:t, tenł
się !Z U-Je'fui.ą dziewczynką z tej samej
lkaSify, a!le pochodzącą z !bardzo ubogiej
'l"OO•zfny. Po lkrótkian czasie .p-0żyicia mał
żeńskie.go mus~ano dzieciko ciężko ehore
!Ufllie1śdć w S2'pif.alu. Led.wie je.dn:ak .po
drugich za-bie:gaoh łeczinkzyich zdotano
IPil'IZYVl'rócić <l'Zicclm zdro·wie, zjawła się
'Zl'llO'W'U bramin i d-0maiga się stanowczo

fQ pani dQlkla.dinie

one jednaJC

siklronmełj

'Śll11 ie rfellnośd.

Zdradź żo.nę I

Mogą się

we w iporównaniu z temt kt&r7;' &7.CZęft.

Dzień dobry, Jea'n,
Ones~.me ....

Paul, czy

czy !Pierre czy

Mój biOO!ny, Jeian.! ailbo: mój 1bied;ny
Palli! a·l'bo: mói.i biedny Pie!T're! - jak kiedy- jam wmnia twemu niesrozęśc.iu! Mo.ja siostrzenica detsf pelWJno .niewośną oo?
się dobrze!' Ma
zoom ją! KtócHyiśmy
chatakteir 11f,ezig{)dny. Ale może się zmienna .pad WIP'h,wem mitośd?
. Nieraz nieznośne •p.aamy są ideailnemi

!Podczas g:dy ja oozywia.m s1ę Jules.
Dodawało roo pewnego fanta1Slt:y1Czne1go
uroku rozmowie z nią, ale miaro też i wielkie minlllsy.
P.rzy!dad!: ipewnego dnia dpOwiada
przyt}aciótce, że widziała M-me Pat:aut 'W'Y
żonami.
chodzącą z „dhambres g.arnies".
MHość ,przeis'taoza nzjwięlksize wady
Plotka d-0d1od.zi naturalnie do uszu
M-oor Palauf, l!ctóry daje do żony hizy. w pf ę'kne zalety.
Najgorsza megera u 'botku knchane~
strzaly. Okazuje się pote:m, że M-me Falatif była kolbi·etą hez slkazy, a dama wy- ~f ęiża może sr.ę zmienić w norma1ną lkohieę.
clJ.ocJ.ząca z C'hamlbre<s gami1es .niazywala się
Hetod-lbaba jest mi~ą męZczyźn.ie, k:f6w irzeczywislto'ści M-me Grooerl.
ry ją 'ko.cha.
Inny pirzy<kfad:
Ale skoro wy się nie kochacie nie weMówi pewneigo <linia do swej skis.'frzenfcy:
sofo mus'i !być w waszym domu! '
RzeczywBś'Cie. Barozo nieweisoto by- Tylko co ·r-0tzmaW1iatam z Jules Sevesbre. J.ais.ne jak stońce, że ten chtoipaik to, u nas w dom·u, a już nnjgorzej w ni.e~
duelę.
zakocfranv w to1bie po uszy.
Juleis Seve.stre, to ja jes;tem.
Pewoo.go d~1ia M-tlile Ida odeizwa'fa się
N!e do·wietdziatem się nigdy, z !kim mz- do mnie:
. - Gonifrnn - d{)s'kooa:Ie ipamięfum, że
maw_ra'fa ~ó~zas, ale fakt, że •nie ze mną.
S1ostrzemca, :proszę pani, śmiata dzie- mię w6wczas naZ1Wala Gon·ńran - bądź
szczery: mam nadzieję, że ją zdradzasz
~zy1rna, •m1zytehodzi wpirost -do mnie i mó'
oo?
'N"IJ•:
- Skoro 1pan jeis'f zakochany we mnie • Afoż Brnń Boże! Nie zdiradza,fem mej
po UJSzy. d:laczego p.a;n się nie o•świad'Czy o zony. Jes~em skromnym •czfowieklem m{)ją ręlkę?.
i 01klby stworzonym na wiernego mał'żoo
Protesfow.ateltll staho - jaWe bowiem ka !
powiedzieć kobiecie 'beoz ogir6dik1':
Marozyfem co prawda, w moi·ch mto- Nie kocham cię.
dy.ch ~at~c~. jak .zres:itą WlSZY'Scy, 0 szalo. }\'l?je prptes:ty z.walono oo karb mej nej m1~osc1· nam1ę-ooyd1 koC'ha•ne:k. ale w
rnetsm1atosc1 - Jestem rz.e.czywi'Ślcie bar- rzeczvwl$tośd 1~Jm11tem 'tyilllro za dchem
dzo inie.śmiały - i sfosf.r.zenica ws-tafa mo- szczęście.m rodzininem ! Zawiedzfo·ny jedją żoną.
na'k, o~~·hod.ziłem się 1beiz niego IJ)eifein reROlbPf em, ico moglem, ale nie udafo mi z:w.mac11.
si.ę jej poko1chać.
Mówif e1m 'fo M-łte Idzie w chwi'lach
Po obrzędzie ś1li11bnyrrn M-Ue kła cailu-. kle·~:\'.' !'"o~lf.5.my rozmawiać zdia1a od U1Szti
Ją1c swa sios;tirzeinicę, szew,ęfa 1eJ do' ucha: moJeJ zony.
·
Nie chcia·ta mi wieirzyć.
. .- Nareis·zde„.! Bądź szczęśtńw.a! A:Ie
Ja:ki1m s·pos·oibem wyszt.a.ś za.mą± za Jules
,, - Njeprawda, Hedfur - aM:>o Jacques,
Seve'tlr'a, .sikorio ci mówiiliam, że 'kto inny a:f?o .Ferdinand - wszyscy ~udzie prag'łlą
m1fos>CI.
jest w 'toibie ,za.ko'Cbany ipo u•s zy?
Moja żona zwrófCi.fa si.ę do mnl·e :
Nie 1przymajesz s{ę tp!lzez dobroć ser- Jakto? Nie ty?
c~, ~e.by ;ni os,z<~zędzić wyirz,ultów sumieJa na to:
.1?11a. gtdyz Ja rzuciłam cię w objęcia k{)bie, - N.a.turalnie, że ·nf.e. Ciąg'le ci fu .po- ty, które.j nie kochasz, pozbawitam cię milości,
wlt:arzaf em!
A'le idiamUrn zapadtla. Pozostaliśmy . Ale, mó.i koc·hany, SKoro się dow~em.
mimo wsz}"S·ttko ' J'ak !Pa.ni w'1·- ze5 sz.częś<lłiwy ,z hmą. n.ie będę jtl'ż miaita
matżo:nkaml
.,
d Z!.
;vyirzultów sumienia. Wiec zdradź swoją
.
· . M-.eHe ld:i b~f~ niepocieszoną. Pi.rzy ,zone: pirosze ciel Zdradź ją!
każdeJ ~posoboosci rnrze'P'raJSliafa mię go~
N1e~a to jak szczerość, prawda, proszę pam?
rqco:
1

.Jej sumienie ~oznałoby z pewnob
ulgi, gdybym mogl był powiedzieć Jej·
·
- Zrobione!
. P~d koniec życia przeniosła się na pro
~mc1~- Od czasu do czasu odwiedza!~
smy Ją. Za każdym razem witała m·
pytającem spojrzeniem:
-Już?

ruchem głowy:
- Nie jeszcze.
Wówczas wzrok jej przygasa! i
zmarszczka b6lu krzywila usta.
. Ża~ mi jej byto, przysięgam pani! Ali
me miałem pociągu do awantur.
. .~ad~a zre~ztą z żon naszych przY•
1ac10ł me robiła na mnie wrażenia!
. A wreszcie, gdyby się żona dowie.
dz1ala.
. Boje się jej jak ognia, przyznaję otwar·
Przeczyłem

Cle.
Zdradzić żonę

potrafi.

bowiem nie każdy -

Trz~ba mieć do tego zdolności.

Cw1czyć się za mlodu !
Przytei:n, wszystko zależy od żony.
MoJa me z tych, co się dają zdradzać
Jestem domowym krawcem; to zna·
czy, zawsze pod ręką.
Kontroluje mnie na każdym kroku.
~eże~i dodam, że jako zawołana gospodyn! mgdy. nie opuszcza domowego
ogmska, pam zrozumie moją niewolę.
. . To też nigdy nie mogłem odpowiedz1eć:

. - Tak - na pełne niepokojące spojrzt
ma .M-lle Idy umarła wczoraj bez t~
pociechy. Ale ... Moja żona tylko co poJechafa na jej pogrzeb, mówiąc do mnie:
. - Bilety kolejowe są bardzo drogie.
'Ja sama pojadę w imieniu rodziny.
Oszczędność bowiem jest jedną z iti
zalet.
~ie m~g~

więc

towarzyszyć

M-Jle

Idzie na mH~Jsce wiecznego spoczynku.
A jednak kochałem ją.
Pomyślałem sobie zatem że mam sposób. ok_azania jej mych uc~uć: zdradze
dz.I:-: wieczorem moją żonę!
Pogrzeb M-lle Idy daje mi ku temu~
sko11alą sposobność, której ona tak bar·
dzo p.ragnęla.
No, a ja nie miałem jej dotych.:zas.
. Oto .~laczego miła sąsiadko jestem t
teJ chw1h w twoim pokoju.
iRłtm.

Jotsa•

,

r.
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DZIŚ: Sylwestra Op.

JUTRO: Wirgiljusza B.W,
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Wschód słońea 7.12.
Zachód tłońcll 3.33.
Wschód

kaięi.

10.15 w.

Zachód luięt. 12.36 PP•
Długołć dnia 9.44 r.
Ubyło dnia 8.10.

KU CZCI SW. CECYL.JI.
Wubieg-!ą niedzielę o godz. 1 !PO pot.
· kościele św. Krzyża, staraniem Towarstwa Muz. im. Cho-pina w Łodzi odpra'one zostato nabożeństwo ku cz.ci św. Ce
··i" patronki muzyki.
p:enia relii,g'ijne wvkonat ahór Tbw. z 'fo
.rzrszeniem 01rkiestnr.
Zf\.1JRATOR.TUM SZKOLNEGO.
Jak się dowiadujemy, d:o1:vchiczasowy
:z ~ator p. Stefan PoR:OrzeJ.iski zo'Slf:at m!a
w;anv naczclnik•iem s:okót :oowszechinvch
dz.ltieito nau.kowe.11:0 okrę.gu :st.kolneg-o.
RZfMł'SL ŁÓDZKI USIŁUJE OŻYWIC

EKSPORT WLó.IGENNIClY.
Wbież. tyg-odniu wyje·cha1l1 za,giran!1cę
:zedstawiciele szeregu wieilkic.h firm wtó
·nniczycl! wetnianv·oh i bawelinianych.
·:elki przemwr wtó!k:ienndczy stara sfe w
'!I S(lOSÓb rozszerzyć sfore swai ekspan~1>0darcrei i usadowić się na dalszvch
'tszvch rvnkach eksipo.rtowvch. Przed
-: :ele łódzki.eh firm udali sie do Fin.·- Rumun}i, Holandii i państw: battycornz do Tuircii, zawożąie z ooba; .pa.waż
1Sze k-0lekcje, .p róby i wzorv towar6w
· . Wzmożenie i ożvwienie elrsrportu
· dla Łod.zi niezbędne wobec poważ
zm ieiszenia się wvwozu oraz braku
(e)
' ów l!Ospo<larczych z Rosią.

'\'CIECZKA DELEGAC.liJ LóDZKłf:.J
ASYCHORYCH DO WARSZAWY.
Diś rano wyjeżdża <lo Wa·r szawv dcJa Kasy Chorych w oso'bacli cztonomisii adttni:n.istracyjno..,J}rawn()'. p.p.
·'·a, Kaźmierczaka, Ows.iiar1ki. WQ}d.aila
.-r. Samhorskie•i:;o. Dele.11:acia wyjeżdża
;mzbadania svstemu prac warszaw.i Kasx Ohorych, ,prag-nąc z.a·czerponąć
!!!!tad wzorów dla administiracii lódzk!e.i
· cWnie zaś ood wz.g-Jędem svstemu ścia
·a skladek cztonkowskicli od U1heZ1JJ·ieITb.
De!e)('acja zabawi w Warszawie 2 dni
1 solxitę wiecoo[em ;powróci dQ Łodzi.
USTAWA O KAUCJACH.
Wkrótce ukaże się dekiret o. Prezyden
Rzocz:voosJPo.Hte.i o kau.c.iach wyma,~a
ch orzez wzedisięibiQrców od :orncow•1i" Uk,róci to nad1uiżycia. DO:Pefniane
:eznieuczciwych :orzedslebiorców na
-. :zyść swych .pracownik·ów. W mvś!
-eiustawv kauiC\ię ibęda sktadari1e w ban
:lii>aństwowvah i nie lbe<la użvwaine ja
bp'łal zaldadowy lub 00rotowv nrzed

orstwa.

(k)

WPŁACANIE W'ALUT ZAGRANICZ·
NYCH Z EKSPORTU.

Kto będzie wicewojewodą w Łodzi?
OBECNIE WYSUWANE SA TRZY KANDYDATURY.
Jak się dowiadu1emy, 'v na;jbli.ższych
W Mlnisterstwie Spraw Wewnętrz
nych z ikandydatów warszawskich brana dniach mają być Q;bsadzo11e n5'w.nocześnie
Jest pow.ażniej -pod uwagę kandydatura p. stanowiska wi:cewojewodów warszawskiego i 1tódzkfego, gdyż wojewoda warŁopatto, obecnego naczelnika wydziału opieki spo'lecz·ne.j warszawsk. urzę.du wo sza:ws.ki <lomai_g-a się mianowania p. Ło.pa·t
jewódz:kiego. Pozatern b.rane są pod uwa- tę na stanowisko wicewojewody warnzaw
~kiego.
gę na sfanow.i'sko wicewo.jeworly lódzkiego kan.dydaturv obecnego starosty lódz..
kiego p. Dy<:hdalewicza i stairosty kaliskie
go JP. Tułeiokiego.

o~rn1owy fun~uu ~mo~otia wto~li
w obronie

inżyniera

Kuliczkowskiego.

UCHWAŁY

POSIBDZENIA ZARZADU FUNDUSZU BEZROB.
W dni:u 24 listQpada r. b. odibyto się Łodzi. W na.deT o.żywionej dyisikusoi przed
ipod _przewodnictwem inż. W. Kulkzkow- stawiciel N.P.R. oraz 'Pra'CO<W'11!ików umyskiego llladzwyiczajne posiedzenie Z. O. F. slowych ,pip. Ogtowski i Waw1rzy.nkow1skl
B. w Łodzi, zwo~~me na sikutelk se.nsa'Cyj- wyrazNi niezado•wolenie z powodu rzekonych rewe.JacyJ iposita Langera w scdmo- mo an:gażowanyich do P. B. w Łodzi P'rawe.i komisJi pracy co do .rzekomvich nadu- cowników o niezbyt wysita.rczających
b oda w Łodzi. Na k\vialifikacja.ch oraz oiepozw.alanie człon
żyć w Fuirnchuszu Bez.ro1
posie<lzeniiu ibyil'i oibemi JP!p. wiceprezydent kom Z. O. ]Yl'zez .przewodnicza;cego ingeGroszkoW'Ski z ramienia samo.rząd.u, iniż. Towanfia w Si])rnwach personalnych i sfawiiają wnioselk przyśpieszenia przyjazdu
Racięickl z ramienia wie•bk:iego przemvslu,
St. Kowalsild (Zw. Zaw. Klasowe), Ogtow- SIPC'Cjalneij komisji z Wars.zawy. Przedstaski A. - Zw. ,.Praca", Cyrański (Zw. Za- wiciel Z\v. Zaw. K'lasow. p. Kowalski owod. Oh. D.) i Wawrzy.nkowski (przed-. świ.ad1c21Yt, że Z'llane mu są state wkhrzenfia i intr:vic;! gruipy ip,racQwnlików, sympasfawide1 ;prac. umysłowych).
dyscyo1i11arnie
~yzującyd1 z usuniętymi
Przeiwodni-ozący od1czyitat airtykut z rewefacj·ami ipos'la Lan.11:e.ra, jednegQ z pism za przekroczenia b. 'J)'r.cvcown. P. B. w b:itódzJldch i na pod5fawie przedfoiionych do- dzi, i stwlerdza. że w imientu Związków
wodów, dokumentów, o:raz s1pe1cjalnyich Zawodow:vich Klasowych udizie1a całkowi
!fe.go zaufania l·nż. KuHczko'WSlkiemu, żąda
!Protokółów szczegółowo wyjaś.nit komiplefu ą .gotos. toW111<lść zar.z utów posta Lan- jąc jednocześnie ,przyjazdu lkomis1ji soecjal
gera. który pozwom sobie na '\vvkorzysia- nej d.la ukarania tycih Jednostek, które w
nie lbtęd.n:yich informacyj, 11.ldzielonych mu swej ]Yl'acv 'J}OsitJrnją się .jedynie demagopr.zez usuniętych z Funduszu Bez·ro·boc!a ~ją i oszczcrstvvern. C:do.nilwwie zarządu
za róŻ'!1e n:>0ważne przeilriroczenfia st'llżbo JJ!p. wiceprezydent Oroszkows'ki i inż. Rawe w drodze dyscyrp:lima.mei lb. pracov.mi- cięcki w nader ositry;ch stawach ipotępJ,ają
ków P. B. w Łodzi, jaik •niP. hliskiego kirew wystąpienie 'Oosta La.nigera, wyrażaJąc
11e.go .posra Langera - Jasińskiego Brol!l1- edziwi en ie, iż pose1f na sejm może bez
grtlll1townego zbadaniia pod•staw. pulblkmie
sfawa i innych.
rrocać nieuzasadnione kalumnie na ludzi
Następ.nie 1nż. KwUczikowski oświad
czci i honoru i mieszać IZ lbtotem i•ch stwier
czył, że posiedzel!lie O'becne ma jedynie
charnkter i(]formacyjny, gdyż zwrócit się dwną uczdwo-ść.
Cztonkowie Z. O. 'PO. wiceiprezydenff
1niezwfocznfo po otrzymaniu wiadomości
o 1z.a:ohowaniu :PDS1i'a Lan1ge•ra droga tefogra Gros.~kow~iki (samorząd), inż. Radeckf
(wieliki iprzemyst) QTaz St. Kowalski (Zw.
ficzr.ią do wtadz cerrtrafoych w Wa:rszawi:e w wrawie wydelegowa.Jllia specjalnej Zaw. Klasowe) wy:ra:żają in:ż. Kuliczkowkomis1i ś'letlczej dla t.badanta dzia:la'lnośd s.k!•emu t:lbolew.anie oraz całkowite zaufaF. B. w ŁQ<lzi. Jednocze:śniie 9rzewodni- nk
Z .prze1(Możonyc·h wniQs.!ków żadeo nie
czący na<l'mierriH, że częste dość dofychczasowe inspelkcje wtadti cen~r.ailm::yic.h wy- ollrzvmuje zdecydoi\vanej wię1<szości ze
Taia1t.y ·oipi1nję jaknajprzychy.lrliejszą i do- wzJgilędu na z:upe.fine wsf!nzymanf.e się ·od
dafuią co do sprawności aparafu F. B. w . do·sowania 'J)I'zewodnicząrce.go.

Podatek obrot. od

artykułów spożywczych

i zbytku.

:W YJAŚNIENIE MINISTERSTWA SKARBU.
Wobec .pelny'ch w.ymi:air6w 2 prQc. p'o- kasza, sól, nalbiat. :Uuszicze, wyroby mada'tku obr-0~owego, do.konywanyich 1przez sarskie, śledzie so:lone i cukier) - wy.nosi
niektóre urzędy 'Skairbowe, Iz:ba Skarbowa ty.llko 1 .procen•t. JedY'Il:ie ryby, drólb, dzizwtrócila: si.ę do naczelm~ków UTzędów ze czyzna, konse.rwy, wyrclby cukiewicze. oraz trunki z .zawarlciścią a·lkohodu 1ptacą w
specja·l·ną inisifu'uk'cja, 11a poidśtawie wyja·h urde, jak w detału. pefiną sita\vfi{ę 2 P'ro'c.
śnjeń M1n. Slkarbu. Stawika podatku ohrofuwego od olbrotu hurfowego arty'!rntów Jeidno.p rocenfowa ulga do·tyczy ip-rzedsię
b-iorstw hurtowych, !które nie 1Prowadzą
spożyiwczYICh iplerwszej potrzeby (.21bo.że,
(e)
a:iemioo'fody, jadalne 'J)'r·o dukty sipożywcze ksi ag.
----~'PQchodzenia kra.jowe.go, jak np. pieczywo,

Roboty wodne na terenie województwa

łódzkiego.

REGULACJA I OBWALOWA NIE RZEKI W A•RTY.
'W dni.u wczorajszym powr6cir z War- roku przyszłym robót na szerszą sl<a•Ję,
Siery R'OSPOda·ricze interweniowatv u
·,~z.r~~dowvch w s·p1rawi-e trtlldnośc'.1, szawy dyrektor Okr. Dyr. Rolbót Pulbl., p. 'Przy kfóryich z•nalazt:aby zaJęcie znaczna
Ji.czba ibezrolbotnych. Zaznaczyć przytem
~'n~iącvch się IP'l"ZY stosQwan1u rovpo
i-n!Ż. Stawi·ski, który z rairnienfia urzędu wo
.Jen \\'Ykonawczy.c:h do recl!Ulamina ojewódzkiego ibrał udzia•t w 'PO.Siedzeniu w na.leży. że wykQnanie wStpomnianych ro:i:dewizami i wa.lufami zazraniicznemi. <le1partameocie wodnym Mi1n isterstwa Ro- bót uchroni od zalew6w okoto 48 tysięcy
.et~a Banku Polskiego w Wa.r:sza wie bót :Publfcznyic:h.
hektarów ziemi, polożooych w sąsiedz
·~:ta, że w razie w.P.tacenia ,vrzez eks
Na konferencji lej, pQd przewodnic- twie rzeki.
Nadto w yikonanie rzeiczone1go projektu
~efektywnej wal:utv muisi bvć urfo- twem dyre'ktora depaif'tamen'fu, inż. P.rolko
ne. że e'ks:port. otrzymat walutę bez .powicza, roz1patrywa110 sprawę realizacji s.kród'foby li.nję Warty ze 135 na 120 kim.
.dr::O z zag-ranicy. a n.ie nabvt 1iej na o]Yl'acowanego ip1rzez i,nrż. Rożankowskie
\V zwląziku z t-em Mi·ni.sterstwo •zamie(k)
uv:ewnętrznvm.
-g-o .p.lanu retitufa.c;ji i oowalowania rzeiki r.za, nieza.Ieżnie od w•s1001mnlanvch robót
Warty na terenie woJewódz"twa tódz:kie- ikontyinuować s·tudJa nad regulacja Warty
(p)
·od Uniejowa do Sieradza.
TWY SEZON" ZOSTANIE ZNIEgo, od m. Pyzdr w górę do m. Uniejowa.
Projefot 'ten da możność mz1poczęcia w
SIONY.
~J!Jotiicv tódzcv na s wvc:h zebrnniacłi
.: ~:<!oma.gać sie o-d rzadiu z.niesienia
~C\lzi t. zw. „martwe.zo s·ezonu," od
. ido kwietnia. g'dv bezro.botnym n~e
~CJA 1\1.IĘDZYZWIAZKOW.EJ KOMISJI PRAC. U~tYSLOWYCH.
~ sie zasi.ków. W SiDrawie te.i wyW dniu wczorajszym odbyfo się wailne no't1111ę godzin. Ze siprawa, łą lączą się ści
"'ell!Onał do ministra pracv. a Dosto
~li to żąda111ie osohiście u QdMś 'POSiedzenie Mięc!zyzwi·ązkowej Komisji śle zag adnienia odpowiadających po·trzeCl\'nników.
Pracowni'Ozej. na kt&rem omawiano sze- bom i in-teresom 1pracowniików ustaw o ofi
e~!e dwladu.iemv sie. że Fmdusz re-g akftua1n11cth zagadn i eń. Na czok> wysu cjalisfach i emerytafaej. Ustal'\vy te w o. Jc·a wvsta•oif do ministra 1J'racv z 11ęta się kwest.ja przestrzeigainia ustawy o be.cnem swem brzmiet.i1u nie idą po 'HnJi po
~'_nem zaop·iniowaniem żadania. \V 8-godzinnym d(1 iU pracy. Przed.sięblorcy tr·zeb pra·cow.niczy.ch, to terż energiczna
.Ło:.e te)('o w szeregu mie.iscowości c- bowiem w oikresie ożywienia nie JJ'l'Zyjmu in1ic,iatywa u rząidlll w tej sp.rawie staje się
dzi okres •.martwe.iro sewnu·• zo ja do pracy biuralistów, IJ)oleca1ąc sta·re- niezibędną.
{b) mu ·~onefowi prace iponad U1Stawową
iniesionv.
W dysikusii nad zagadnfenlaml bezrobo

W obronie 8 godzinnego dnia pracy•

ŚW'IADECTWA PRZEMYSŁOWE

DLA,

HANDLU.TACYCH MATER.TALAMI
WŁÓKIENNICZEMI.

Przedstawioieae zrzeszeń handlowych·
zwrócili się do Ministerstwa Skarbu
sprawie zla..11:odzenia prze.pisów o świadcc
twa.eh przemvstowych w tvm sens·ie, by
wlad:ze .podatkowe niższych instancyj 11'!)0
ważnione zostarv do zezwalania ooszcz•!.11:6Lnvm p.fatni.kom na wvhuo na rok 1927
świadectw ·P rzemvs!owycb niższvch kate
g-orvt a·niżeli przewiduje ustawa w wypad
kach. g-dvby .przvmus wykupywania św•a
dectw wyższych katev.orvj móirt za.irraża~
e.11:zvsfenQ}i płatnika. Między innemi W'/·
mienione zrzesz·enia domag-aia sie. aby irnn
dlarze towarów teksty;lnvch moirli wvknovwać świadectwa przemvstowe III kate.11:0ir.ii. o ile siprzedaż materia!ów wtó:kienni
czvch nie wynosi więcej ponad 10 proc. ~li
leg-o obrotu.

wj

INSPEKCJA PIEKARŃ ŁÓDZKICH.
W ooniedzfatek przvbvwa do I'..od7.i
Sipecialna komisja, ztożona z nrzedsfaw:cie
J.i De:oartamentu Samorzadowezo ornz
Zdrowia il}rzy Min. Spr. Wewn. Komisja
dokona ins.pekc.ii mn!ejszy;ch pie'ka.rń !6dz
kich. któ.rvch s tan sanitarnv pozostawia
wiele do życzenia, a w wielu wvpadkach
urządzenia ich nie odpowiadala wvmog-om
(e)
obowiązujących prze'Dis.ów.
ODCZYT CZE·RWON.EGO KRZYŻA,
Staraniem Czerwonego Kr·zyża, w niedzi e1lę, dnia 28 lb. m., o godz. 12 min. 30 w
'Oot., w sa.Ji .Polskie.j YMCA., Piotrkowska
Nr. 89, p. dr. Smoleiń0ski wy.1;.fosi ·o dczyt
no_ temat „o anemji". Wej1śde na odczyt
bezptatine.
ODClYT U TECHNIKÓW.
W sobotę, dinia 27 b. m.• o godz. 8-e1
\Vieczorem, w sali Stow. Technilków, ul.
Piofrkowska 102, p. E. Kairasiówna, wiceprezeska Polskiego Tow. Teowficmego
w Wa'l'sza.w.ie, wyg1'osi od1zyt na 'temat
.,Re.Ji.gJa, Nauka i Oku1ifyzm w świet1e
Teozofii". BHety w cenie 1 ztorfy naibywać możn•a wcześniej w księgami .,Czytaj", ul. Narutowicza 2, w dniu odczytu
zaś przy wejściu na sa;lę.
Z.JAZD KSIĘGOWYCH.
Dowiadujemy się, i:ż org<mizowany ]esł
w Warszawie 1z.jazd ks1ęgowyioh z catei
Po.liski. Zjazd od1być się ma na wiosnę roku .p.rzyszłego.
Z KOMITETU TYGODNl·A AKADBMIC·
KIEGO.
Komitet „Tygodnia Alk:ademika" r>Oda·
je za na'Szem po·średoJCtw.em do wiadomo
ści puh'licznej, lż d1J1ia 25 ib. m. nastąipita
lfikwidacja wsze11k:ich sipraw dotyczący.eh
lateTii fantowej.
_ Osoby, które dotychczas fanit6w nie o„
debra.ty, mogą w dniach 26 i 27"1go !iis'fopada (piątek l solbota) od godz. 9.30 do 1-ei
zg:tas•zać się do se:kretarjatu, Al. Ko•ściusz
ki 73, I piętiro. Wydanie fanfów wspomnianyim osobom nastąipl w p·oniedziatek,
dnia 29 Ii:stopa.da, od godz. 9.30 do 1-ej.
ZA NIEPRZESTRZEGANIE USTAWY O
PRACY.
W dniu wc.zo.rajszvm z oskarżenia Inspektoratu Pracy o<lbvta si.e w sadzie pok-o~u sprawa przeci-wko firmie Szweikert
za zatmdnianie kobiet w oorze nocnej.
Po .roz.prawie zarw.,dza.iacv fir:mą ska
za1J1y zostat na grzywnę w wvsokości 500
ztotych, z zamianą, na aireszt w razle nie(b)
za.ptacenia jej,
cia wśród bezmbot·nyc.h .pracowmi'ków umysfowych Łodzi wysunięto postiufa'ty
resu wyipłaca11ia zasHków
irozcią.gnięcia ok1
uistawowyich na caly czas pozbawienia
pracy, regularnego WY1Pf.acania co miesia·c
zas.ilków doraźnych wszystkim uprnwnlonym, ipodwyżs,zenia zasiJlków dla bez·robot
nych pracowników umystow}lleh stosownie do w21roslu drożyzny, wyptacanfa za·
sH:ków dla chorych, nie mogącycli icl1 osc
bi·ś'Cle ode'brać.

W zwiazku z podjętą przez samorzad
pomocy żywnościowej i ()palowej dla bezirobotnych, domagano się objęcia tą a!kcją również i pracowników U·
mystowyah. Odnośne rezohtc,ie pr·zviek
na wa.Jnem zebraniu KQm]sji Międ.zyzwia7
kowe:i zawiezie sipe'Cja1na deleig-acja do
Warszawy celem przedtożenia i·ch czv·nin·:
kom miar'o<lajnym. Deleg-acja ta zwróci
się jednocześnie do klulbów .poselśk!<Ch o
in:fe1rwencję i IJ)O•parcie żądań ioraicow.ni'( e)
OZY'Ch organi·ziacyij Łodzi.
łódzki akcią

„ł<UR.JER

lÓDZKJ•. -

Platef. 26 Usfo.pa<!a 1926 rotCn.
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Autor „Skazanych na śmierć" dziś przyjeżdża dotod;i

Co mówi C a de Farrere o Polsce?
"Przybywam do Was jako serdeczny i wierny przyjaciel
słowa

- oto

wypowiedziane przez genjalnego

Z uwaR"i na 1o. że w dnLu dzisiejszym
blaude :far1"ere ;p.rzyjcżidża do Łodzi, by
wygłosić odczyt w sali filtharmonii. korcs
iJ}Ondent nasz wariszawski postarał się <>
,w ywiad, który poniżej przytaczamy:
Zdobyć ohwi~ę rozmowy z wiellkim pisarzem, który na krótiko p.rzyjechar do sto
J:cv. nie je&t lbvna}mnie·j rzec.za tak ta.tw~.
Po dtiugięh iJmmwodaoh dowiaduiemy s:ę,
ż.e Pairrere o 6-ej mówi .przez radjo, o 7-e.j
zaś może nas p.rtyiąć. Zfawiiamv się P.ttnik
nie do drzwi
'tuałnie. Na ki.I;kakrnitne p:uka1
pokoju, styszymy energiiczne „Entre-z"! l
wc:hodzimy. Zastajemy wie1Jkieg-o pisarza,
zajętego rozmowa z kilikoma dziermikarza
mL. którzy zd<iliVli iuiż wei1ść tu nrze<l nami.
Sia<l.amv na Ulba.czu. czekajac koilei i przy
stucl!iu.Term:v się r-0zmowie. Może .i dla na!S
c.·oś się z tego ;przv<la„.
Panowie ci inda1n1.ią Farrera o Ięgo sto
suneil: do kwes:tJi żydowskie.i. Nasza obec
!!Ość .JJrzy,no&i kres tej rozmowie. Dziennikarze wvchod.zą.
:farrere z
przvwitanie.

kur~mZJ}ą ws.łaje

na nasze

Wvsokt wwarl.-kowo ,poslawnv. o ruchach, ro:radżafą1cv<:ih. wo.iskowe~o. $ip01~la
da na nas w.ie11ikiemi. oczenikJ~wettni c1..ar-

·nemi cczyma. Ener1giczna: twarz }ego oko

Jona jest siwa kwa<lrafuwa bródką, blale
wlosv zacz,esane stararmie. W iklaipie ubrania ·'t':idin.ieje czerwooa :rozetka )egji'

Zauważywszy, że biednv 'farirere jest
zmęczonv, nde ohcemv nadużywać
dtu:żei Jezo u.przej:mości i wsta.iemv. dzię
km~ac za rozmowe.

bardzo

Farrere z nieslyohan<i kurtuazi<i odpro
wadza nas aż do korytarza i że_g:na z m!tym uśmiechem.
Wvc:hodzimv na ruc:hliwe i g-wame Kra
kowsk le Przedmieści·e i wvdaie nam się
jeszcze p.r zez dt1 uig-ą d1wiJe. że wid.zimy
przed sobą mą,dire. p.rzenikliwe oczv i sły
szymy dźwięczny g-fos te1ro nowoczes.ne1

R'G O<lvsseuisza. Mórv wzewe.dirowal da-

lekie lady i morza, w poszu.kiwanqu przy.
g-ód, slkła<lai<l!cvch się na kartv oięknych
jego ·oowieści.

•

•

•

W szeregu wybitnych, nawet najwybitniejszych
przedstawicieli wspó!czesnei literatury wszech·
światowej zajn;uje Cl:iude farrere stanowisko indywidualne. Potrafi on z ainteresować zarówno
Francuza, jak i Niemca, Polaka i Skan<lynawczyka, :Rosjanina i Anglika , ba - Japończyka i Chiń
czyka bodaj, wszędzie bowiem - niezależnie ed
stopnfa szerokości geograficznej - pochianiaj:i iu
dzie twórczość tego kosmopolitycznego f'ran.;:11z1,
na najodleglejszych nawet krańcach kulturaln~go
świata nazwisko jeg.o nie jest obce„.
Claude farrere! Sam dźwięk tego nazwiska
budzi w nas dreszcz egzoitycz,ności, nasuwa n11m
prze<l oczy obrazy daleldch, rozsionecznionych
mórz i lądów, kopulaste dachy meczetów tureo

honor-0wej.
Milvm. uprzejmym II'lUIC'hem [)rosi nas,
bvśmv m•Ied'l!. Zaczynamy rozmowę. Za.-

pytany o wrażenia. jakie WYWa:rt na nim
nasz krai:. I-<'arrere odpowiada:
- Przyjechałem doipiem wczoraj wieczor001. a·Ie .iuż zidażylem zaooznać s·ie z
'towar.zysh\ rm poJ:skiem. Mmze ;wzyznać
że jesitem olśniony! Jadłem śniadan:ie w
g-ronie liieratów. ipopotlU!dnie snoo.z.item w
salonach \\ !e1'kiei arystokradii. która wró
cna iuż ze wsi i jestem zad1rwvcony cle~aoc.ja. ik:uiri:uazia i ;wzemi'fem zachowaniem tych luczi.
- Czy. .z.dą2.yf pan zoba,cz.yć :iuri coś z

- Doh"crhczas rpra:wie nic. B:vtem 'fYiko
w wa~zvm Jlarilru...

rna'Wia. z mHvm

.

Łaziienkl...

-

sze~w

·dny

'PaTilm

i wy-

ipodobal ml sie OITT"Om-

.afe. on:·room~na mi nielr.Mre
we~e~.

Zwtasizc.za faoo. wiek

18-'fy.

Tiu Farirere S!Po~ląida na nas 1P'Vtadą,co.
1 OdJpowia<l:amv. że się nie myli . .i.rdvż pa

łacvk

wybudował

dinrgie_ł

ootowie
ł~o wieku ositatn~ kiról' nasz StaJ!lfistaw
ten

w

'Atwusf.

- Jaki ies'f sfosune~ oona do łite.rałmy
·ooliskiej? - pytamy <laki.
- Znam niestety, nie~ic.zne 'fvfilm ułwo
rry. które sa w 'Przekładzie francuskim,
'!tlv.i nie roZU1I11dem oo wlskn.ll. aae mog'ę z
cała ipewnościa stwierdzić, że .test 'to lite-

ratura niezmiernie bliska cztow.iiekowi za
ch:o<lu. Jest ona sipokr.ew1ruiooa. w wv.sokim
sronniu z Htera·turą f.rancusika i nawet ang:idskq;, ipodczas g-dy od l:iifo.ramrv rosyjskiei dzieli nas ;prze,paść.
Tu Fanere

kręci

.gfo·wa i robi wymow-

nv g-es.t ·rękami. dodajac z
ja.cvm s·le uśmiechem:
-

usmawied.łiw!a

Muszę wyznać, że ~i.a osobiście

_
du-

cha rosy,l1skieJ łiteral'mv zupełnfo nie rozumiem„. Gdv 'tymczasem twó!'lcwść .pol·
s!ka. 1nawet gidy chodzi o takie dzieła. o
któ.rvC!h ~am1 mówide. że sa czvsto narodowe. iak mp. z.nana mi1 z przektadu powieść .. 0.g-niem i mieczem" Sienkiewicza,
.
!est mi og-romnie Miska!
Szkoda tvl1m. że 'tak mato daiecie się
noz.nać światu. Dziś naiprzvktad rozmawla
1em z cafvm szere.g'iem ois?;rzv oo1iskich.
lndZ'i nie.z.miernie kulltull'aliny.ch. kifórych
dzi.ef. zapewne ciekawych. nie znam i poznać nie mo .g-e ...
- .Tak dł1l:g-o zamierza !Dan zabawić w
Polsce?
- Niestetv. bar:dizo krótko. J'll:llro wyk·idiam z Wa.r-szawv do Łodzi. Krakowa
i Lwowa. 1 grudnia wracam na iede!'l <lz~eń.
do Vva„szawv. a stad ja<le do Czechosf-0.wacji. WęJńer 1 A1Ustrji. Żat'U!iię nJezmiemie
że nie J:11We być 'fu dit'tUIŻei.

Jako marynarz, podróżujący przez wiele lat po
dalekich morzach i krajach, miał f'arrere możnośt
nabrania wielu, bardzo wielu farb na swą paleto
pisarską. Zwiedził świat, poznal ludzi i obyc~aje,
przyglądał się długo I chciwie wszelkim właści
wościom i odrębnościom psychiki ludzkiej. Obser
wacie te podsycał własnym temperamentem raso
wego pisarza, własną indywidualną sktonn::iścią
swą do tego, co Jest żywe I krwią pulsujące. To
też przysporzy! on literaturze cały szereg p!ęk
nych, wartościowych dzieł, jak: „Człowiek, kt(Jry
zabił", „Korsarz z Malo", „Ludzie cywilizacji' I t.
cl., dziel, które są trwafem świadectwem wyhitnel
indywidualności pisar~kiej, tudzież doskonałej zna
jomoścl natury ludzkiej.
Przeciei nletylko w „podzwrotnikowej" lub
„orjentalnej sensacji" za11naczył się Parrere jako
artysta niepośledniej miary. Powieści: ,,Pani·eftstwo panny Dax", „Nasze sojuszniczki" i inne osnu
te na tle francuskiej ojczyzny Farrera, wystawiaj!\
autorowi swemu świadectwo, że potrafi on nietylko interesować się tern, co jest „ciekawe". eg
ze.tyczne, ale że kocha on również świat I ludzkość, że zastanawfa się nad losami społeczeństwa.

*B*

zaika'nM na-

~es~t- oałacvk. kit6ry. rwry~fada

obcej, dalekiej natury i - ma
to kto wnika z tak głęboką Intuicją i psychologiczną prawdą w ducha obcych, dalekich ludzi...
Bujna, bogata indywidualność twórcza - lubi
0dwagę, gardzi tchórzostwem, zachwyca się bohaterstwem, nienawidzi pseudo-cywilizacji„
Bowiem jest świetnym obserwatorem życia I
pqtrafi zawsze dostrzec I wydobyć na jaw Jądro
pierwotnego (dodatn•iego w swej pierwotności)
człowieczeństwa, które nic nie ma wspólnego z
t:\ Imitacją uczuć I zmysłów,-w jakie stroi się tak
cloętnle człowiek „cywilizowany".

gościa

kich, cl:ziwacuie uliczki miast ja.pańskich, barwne
szynkownie portów południowych, ciemne z,mlki
dzielnic marynarskich. Słyszymy różnojęzy,~zny
tłum mieszkańców kolonii, marynarzy, podróżni
ków. A na wszystkich tych mor~ach i lądach, w
najegzotyczruiejszym bodaj zakątku ziemi panuje
w powieściach Parrera niep<><l.:zJ!elnie mitość. Ona
to przenika karty jego książek, w jej słodkie imię
seplniają się straszne i tajemnicze czyny.
Przed oczyma naszeml przesuwa się długi sze
reg kobiet. I czy będzie to mała arystokratka japońska MUsouko Yorisaka, czy maleńka g~jsza
Chryz.antema, czy wytworna żona angielskiego
dyplomaty lady Falkland, czy urocza Turczynka,
czy francuska panienka Alice Dax, - wszystkie
one jednakowo kochają, wszystkie jednakowo
cierpią w głębi swych serc kobiecych.
Czy poczytność tę i popularność zawdzięcza
aut-0r „Człowieka, który zabił" temu, że jest wybitnym talentem i patraii zaciekawiać? Natnralnie - nie, bowfom mamy dziesłątki twórców o
Clużych zd0;ln-0ściach, którzy nlegorzej od Farrera potrafią podziałać czytelnikowi na zmysł ciekawości, którzy jednak nie wychodzą poza zakres dziwactwa, ska1!1dalu i sensacji, nie osiągając
w przybliżeniu nawet jego paziomu poczytności i

pisarza Francji.
Jako socjolog obserwuje ludzi, patrzy na dch
tycz.nie, chociaż nie wydaje o nich sądu, ,lir
ani
potępia.
Niewiele zajmuje się sprawatn1 rcli~ bo
że nie dosięga Jej swem zrównowatC!llem -wem, ale nie wyzbył się Jednak wiary
w nadzmysłowość. Zrozumieć mote ~
Każdy człowiek może stać mu się bllskhn, ieł411
cunkiem swym darzy jedynie Jednostki
prawe, mające sumienie własne za krrte:i
Patrzy z przerażeniem w pędzące kola~
pu racjonalistycznego I mocnem swem piórem .
nuje „cywlllzację", oddalającą nas coraz -:
od natury.

w'::

• • •

O Parrerze nie można wydać sądu na
wie Jednego tylko z jego mnogich dzlei twórczość Parrera jest tak bogata I ró
że w każde i niemal ze swych powieści ™* 11
mienne nieco oblicze. Kawa z ksiąiek Jego !est
tylko różnorodna w dążeniach I ireścl, Ile_
one nieraz nawet ndejednolite same wsobie.
najskrajniejszego realizmu sięga Parrere do
cyi wi<lrnowo fantastycznych, od JJOrl-46w
mentarnej moralności do najbardziej ~
obrazów„. Wszędzie jednak jest on 11a111knii
tystą, wszędzie umie zaciekawić l ~
czas dłuższy uwagę czytelnika„.
Można mu zarzucić pewn11 nierm~
zbyt żYwe uleganie Impresji, ale nie nal!IJ
mu tego zbytnio za złe, bowiem !ll'tllllliltr
tysta nie potrafi tworzyć podłup; szabkl6w 11
nego pawziętego programu, a Parrere
stą pierwszej wody.
Jako takiego witamy go w Łodzi I dalf
teśmy z jego wizyty w naszym irodzie.

-Ili•

paryskiego przez radjo.

O godz. 6,30 do Polskiego :gadia przybył Claude
Parrere w towarzystwie radcy M. S. Z. p. WyszyfJ.
skiego. Przed mikrofonem radiostacji warszaw~
sklei p. Claude Farrere wygłosił krótkie pr.zemó'W'lenie. W przemówieniu .s wojem p. Claude farre
•
re powiedział:
„Kawa zbrodnia pociąga za sobą karę. Sto lat
żyla Europa pod jarzmem kawi, która spatkała ją
z.i zbrod.n.ię, doknaną nad narodem polskim. Dziś
kara s&ę skończyła, gdyż popełniona zbrodnia zo
stała naprawiona.

m:asia?

się ahrwilke
uśmieahem:

odtworzyć piękno

Mowa

1

Parrere :iatrzymuje

współczesnego

Q@NAMS;FMf4fiłMiMrt

Państwowy

Po wielkiej i strasznej wojnie przy~
Polski odrodzonej z kraju, który zawsu
szym serdecroym i wiernym przyjacielem.
mą i radością stanąłem w sercu wolnej
czonej Polsld. J~ko człowiek który dlulle Ili
dziI na wojtliie, jestem gorącym wielblclelll
koju. Wierzę, że wolna i nłe!>Odlegla Nil
najlepszą gwarancją pokoju w furople I 11

I•

świecie.

--:o:-A
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podatek od lokali.

MIESZKANIA ROBOTNICZE, KTÓRYCH CZYNSZ ROCZiNY NIE PRZEKRA·
CZAL 60 RUBLI. ZOST ANA ZWOLNIONE.
Dotyichozas Magistrat 1Pim'niennego
Jak wiadomo, Rada Miejska swego
c1asu uchwarna wezwać Magistraf, aby wia1domienl1a w tej s:prawie nie otrz
jednakowoż, ze wzg:Ię<lu na TJilność
poczynił odipowiednie z.aib!e,g.i u wtadz
centra1Jnych w SIP·rawie zwo'lnienia od !()0- wy - wobec 1przystąipieinia jl!'i do\\
datku lokalowego mieszlkań robo tiniczych ru l)J-Odatku loka'lowe.go - prze<l~taw
i wo~6le mniejszych pomle1Szczeń, których Ministersfwa Skarbu upoważnił ta~..1
czynsz lkomorn}any w toku 1914 nie prae- Wvdzi atu Po<laiJ:i1rnwego - I. Kula!lflR
cza, by przy us!kutecznia1t1iill wymiaru
kraczał 150 ruhli rooznie.
W wykonani.u 'teti ucthwa~y i}rzedisfawi- datku loikalowe.go .na rok 1927 i osh
ciele Magis6ra:tiu iP'P·: cp;rezyden1f M. Cyna:r- S miesięcy 1926 rnku - zwolni! r)'(za
s:ki, wice•prezydent W. Oros,zikows.ki i fa- wszvistlde łolkale robo'tnioze, kl~
wnik Wydziatu Poda1Jkowego I. KU1lamo- czyinsz komorniany w roku 1914 nie p!l
wicz interwen.jowaH w tej s.prawie dwu- kraczat 60 mb'li.
---:o:kro'tnle w Mi·ni'Sters·fwi e S'kar'bu i Minister
stwie Spraw We'Wlllętrzn-ych, g.dzfe zto- NOMINAC.JE NA PODPORUCZNIK
żyJi odipowiedni memorja.f, wslkazują'Cy na
REZERWY.
wybttn1e rooo•tniczy chair.ak!ter m1aslta i oMiITTisterstwo Spraw Woisko
g-romną i'lo~ mies.zkań jednoizbowych w prze<lt·uiżvto termin do wnoszenia oodrl
Łndzi. Memoirjał ten poparty został szere- mianowanie 'DP()r. r.ez. do drua 31 st.)'tll
giem danych, .prze<lsifiawionych osobi·ście 1927 r. Ci. którzy oosiadaia warunki tł!
popularności.
przez przedstawicieli Magistratu. .
!one roz.oorzadzeniem Prezvdenta Rit
Czemu więc przyp.isać indywidualne w literaomawia·rozskzyginięda
Zasadniczego
pospo1l1M1ej z dnia 12 czerwca 1923 r.
on
się
zdobywa
Oto:
turze stanowisko Parrera?
Rozk. rur. 23/25). a dotychczas nie.\\'n
na artyzm o wiele wyższe! miary, lilii tuziny twór nej [{lwestH przez wstawienie oopowiedwyknnawrozp-0irządzeniu
w
,zmfan
niich
podań o mianowan.ie winni je wnosić
ców, obdarzonych nie mniejszym może niż on ta
o ipo<lattiku od loka:ll - u- wtaściwe P. K. U.
uistawy
do
czem
lentem nairacyjnym.
zy.slkać się nie dato, al!bowiem - jak stusz
Parrere posiada nietylko brutalność - to zna
zaznaczyli p1rzedstawiciele obu Mi,n,i- „ , . ' .,
nte
. . ...
„
zmienności
obok
siłę,
również
ale
sensacji
mię
roz1Porządzenie wykonawcze nie
ste!rlStiw,
ma on też przyw1iązanie i namiętność, potrafi szcze
Wielki kiermasz „Kroi
rze nienawidzieć, ale i gorąco mchać i przekonać mo·że zawi,erać S'Pllizecwoś-ci z samą ustaMleka" 3 4 5 grudnia
czytelnika do swych zamifowań. Mato man:y wą.
•/. • f
'
'
Natomiast udało się uzyskać w Mini- lach Grand
wśiód wspókze!mych pisarzy ludzi, którzy potra
·Kina. \lleJ•c1e - 1
filiby tak, jak on, oddać ponęty dalekich krajów i s1teiris.twie Skarbu, w drodze wyjąitlku dla
.
Łodzi, całkowite zwolnlen.ie od podatku io ul~ Traugutta 1. Jedyne ta
wpoić w czytelnika przekommie, że nawet gwiaz
l
zakupów.
źródło
dy Iskrzą się inaczej w Japonii lub nad Bosforem. ka.Jowego mieszkań robotnilczych, któn"ch
{>II'Ze11ie
roku
1914
w
lkomoriniany
czynsz
Mało kto wśród ludzi, malujących piórem kraje podzwrotnikowe, potrafi z taką wrażliwością ikracza•t 60 rulbli roczrnie.
1
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usłyszymy

radJoaaparatu ? ·

(Piatek). Godz. 15 Komunikat rrosipodar
O_dczy't
p.°l. „Sport i~ko ź.ródto. p1ęlkna s1tv 1 z~r~
.•„ wYl!los1 red. Manan Rasz:ke (dział.
11
:p0rt i wvchowanie fizycma"). 17.30 Od
~yt p, t. „Prawo wewnafJrz i naz.ewnątrz
~aństwa" wvdo1si :p. Bo.!,estaw Janusz Ka
#I (dzial: „Prawo"). ·18 Kon.cer~ ooPo!ud
,-0wr. Muzyka kameralna. Wvkonawcy
~ ROO<Jwska (fortepian). Stefa111ia ~m~1cro
ia (~iew). ,prof. Jan Dworakowsikl (skrzy
:(e) i Jimacy Rozenbawm (akomoanjamenf
[tllOfY rnazunowa, Rimski.ia-KorsakoGui Cez2"ra. RaClh.maninowa i MussDr~
~gO. 19 P<>R"awę.dlka z dziatu „Wś'fód
'a'iek" w:ndosi ipmf. łl. Mościcki. 19,30
KollN!likat rolniczv. 19,45 Nad mo~ram:
,Rozmaitości", 2'0,05 RefJransrnisia koncer
:ii filharmoruji wansza wslk:iei. SyR:nat
CJ5ll. Informacje prasowe.

czr, 16.45 Komunikat har~ersiki. 1_7

PORADY DLA RAD.JOAMATORóW•.
Wobec calerro szereigu wąitołliwości i iPY
hń, które nasuwają, się radłoamatorom i
~haczom. wvdziat 'teclmicwy ra~ warszawskr.ief. ws.tanowit urz<1. lrnz na tydzień w środy od rrodz. 18,30
ROdz, 19 s:oecjalJme audycie. oodiczas kłó
:di lll.z.ielać będzie infomiacyj doty.;zaidstronv 'tedmticzne~ aiuidv·cii oraz odoo
"1ć będz.ie n:a zaipyfun'iai raddoamatoodinośn:ie ikweslft insta:lacii i Uirzą<lzeń
ilodbiorczvch.
W~zeJkie zaipyfunfa witl110 sie kierO\VaĆ
adresem wydziatu tedhm.iczne~o .. Pol
łilo Radia" w Warszawie.
(m)
ll!JtłW PODWYŻCE

NIEKTÓRYCH
TARYF KOLEJOWYCH.

I
ł

~się dow:i'adujooiy, M1n·istersfwo Ko

jl uwzględnifo :prośbę

eh;iporteo zmniejszenie iPOdwyż:ki staryfv
ozowej, bowiem fa:cyfę tę podwyż
o OO do 100%. W rezuHacie udalo

otrąb

fyllro wstrzynnać ważność tej :podwyż
końca

1i'stoipada r. b. Paizatem Mini-

·o Komunikacji przyrzelklo

żądani<!.

uwzględ

firm eksiporlui.iących o podsta
eodpo·wiednich wagonów na wywóz
w ciągu liStopada.

.

~ROE MEREDITH.
Ili

(11

ivan Harrington.
i.utoryzowany
Zom

przekład

z

an~!clskiego

Popławskiej.

'(Dalszy cW,g).
r
._ Niecierpię ludzi tej sfery! - za.a! Roza. - Nigdy nie wchoozę im
~!!lg~ i staram się trzymać od nich zda·
u. Możecie im to powiedzieć!
hrabina uśmiechem wvBzila uwan!c
1'; wyłączność i odrębność.
l1śm!ech
ltak slod ki !
· · \Vychodzifeś dz!ś na pokład. kocha?-· zwróciła się do Evana niemal po·~zo.

:\\:,ster Alek odpowiedział za Evana:
;ak. Evan byl na pokładzie i Roza rów
z. Umówili się na schadzkę - jak
• ·mej pod pomarańczami!
- Dzieci! - łlrabina uśmiechnęła się
Nnl Melville.
- Kiedy jestem przy nich, zawsze rozWiają szeptem - dodał Alek.
;- Dzieci! - stadka twarz hrabiny
· 1a sympatji u pani Melville, ale dama
W .uznała za stosowne wysłać Rozę, aby
zala pakowania - kiedy skończy śnia
'·
cb -A ja przejdę się z bratem -;-- powiej} .o fa hrabina. - Silva zbyt jest zmęczo111~ ·by móc rozmawiać!
tre~ Towarzystwo rozdzieliło się więc.
cz\ czącemu hrabiemu pozwolono w salo·rozmyślać nad doznaną krzywdą, zaś
1cs 1 •}1!Jata, zostawszy sam z żoną, poze •Zlał krótko:
- Może byloby lepiej odsunąć się
'tę.od tych ludzi? „. Zrobiliśmy wszyst
~o,my zrobić mogli, zabierając ich ze
pił Ale oni mog1 nas skompromitować!
a .baba
iest głupia! Wstydzi się swego
0wara, ale chciałaby go sprzedać,
lub
O ', :.aiinniej zaproponować nam kupno!
;. Przypuszczam, że zażąda od nas wy
. a ~aru fregat i zbombardowania sto.~ Ile rząd nie pozwoli wrócić jej mę
.1 nic przyjmie go z należytemi 110no~.

\Di;
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POLSKI CZERWONY KRlYŻ ZAKUPIL 5 KARETEK SANITARNYCH
Okręg łódzki Polskie.go

Czerwonego

Krzyża, w-yil(ooując część swY'dh obowiąiz
ków, zakupW os'tafuńo 5 saimo1C'hodów d1a
transportu charycii. Zamaczyć należy,
iii samochody te wykonane zostały w ikraju, mi.a.nowilCie w p1rze<lsiębiors'tw1e budo-

wy karoseryj samochodowych Skasa w
Kadi'SZU.
Samochody te, na ,podwoziach Po.rda,
1-lonowy;ch, ztbuidO'Wane są ipodo1b nie, jak
ku:1'.sutja;ce u nas kare'tl!d .pogotowia, lecz
boikl, dla osiągnięcia wię:ktszej efaS>tyom0ści, wykonane są z klepek dęlbowry'Ch.
Nowe te samochody iprzeznaczone są
na pomieszczenie 4-cih chorych w pozycji
leżącej, oraz obsłrngi i ipersonelu lekarskiego, posiadzją urządzenia do oświeltilenla .i
og,rzewani'a ora1z d<l ])rzerwozu narzędzi.

Czy w
ZWIĄZfJK

maferjatów opatrunkowych, leków I lf. p.
Samochody ~e staoowia. wtaS1I10 1ść Ok1ręgu i Oddziatu Łód1'lkiego Po'ls'lde.go Cz.
Krz~a.
W naijb1iższą niedzielę,

dnia 28 lb. m.,
1yah same ho
dów, przez speicja'lmą ko.tnisję, do !której
należą: przedsta wicliele iZarza;du główne
go CzerwQnego Krzyża z Warsz.a~y,
czitornkowie zarządu oł<!ręgowego l6dzik1ego, :przedstawiciele Okir. Dyirekcii Robót
PuibL Stowarzyszenia Technilków i władz
wor vyich.
l
~zys~ość fa z.'btega się ze zwo~a
r.iym do Łod.zi walnym zjaz<lem rprzedstawtcieH oddzlalów Polskiego Czerwonego
Kr·zyż.a .na terenie wo1ewótlz.twa łódzkiego.
(p)
odlbędzie się w Łodzi odhlór

Łodzi staną

tramwaje?

INST. UŻYT. PUBL. MA POPRZEC AKCJĘ TRAMWAJARZY.

W dniu wczora.iis.zym odbyło się posiedzenie zarządu odclzLa'tu Związku Prac.
Inist. Użyt. PuhL wraiz z przedstawicielami fPQsziczegó'l.nych sekcyj. Omawiano sy~uację praico>vników mle.jskiclh i instytucyj
'l.lŻ.yteczności publicznej.
Ze sprawnzdania wvniika, że na terenie
M.a1gisfir1afu osiągnięto .niektóre ,positulaty,
n:le załatwiono natomiast Sl))rawy zaiplaty
za .g.odzf.ny ipozas,fużibawe. Następnie oma
wiano sprawę ;przy>wróce11i a .grap uposaże.niowyd1 niektórym kategorjom piraco'\Viników i ivv1skaz.ano na pismo Ministerstwa Spraw Wetw.nęfa;my.ch zawiadamiające. że w zwf~zilm
z rom-Jorządzeniean
Prezydenta RzC1czy1pOS1politej n.le mo·żna
p.rzyznać 1Pracownillmm komunalnym 25 %
dodatku wl•e'lJrnmie.jsklego, gdyż roz;por.zą
dzenie ifego nie przewiduje, 1ak również
nie będzfe moż.na zwięJksz;yć dodatktU ikomtmailne,go z 15 na 25%.
Natomiast 1\Enisteirstwo może z.godzić
się na ipodwyż.szenue ·niektórym kategoriom pracowników gru'Pę uiposażmiową.
Co do renurneracji dla pracoV\rnfków
mie}skid1, to Ministerstwo uza1eż.nia swą
zgodę od uchwały Rady Miejskiej. '
Nastę.p·nłe omawiano spr a wę ipiracowni
!ków ga•ZOWITTi miejskiej i shv'ierdzono; że

praco\vnicy ci od roku 1924 n!ie 'Oltrzymali
żadnyC'h ,podwyżek i aktualną jesif sprawa
'vyst<tpienia o .pDdwyższeinie ipoborów.
Po dfuższej dyskusji uc\hrwa.Jono de.cyzję w tej sprawie odroczyć do nastęipnego
posiedzenia.
Z kolei poru'Szcno swawę pracowników Pund1t1szu Bezwbocia, Mónnch 'POSt'Ula t.y illie zostały zirea1lizowane. pomimo obietnicy gl6wne1g-o f'undus,zu Bezrolbocia,
a mianowide nie p<Jdwyż,szono kategorji
krlkunastu ipracowniikom, posiadadącym do
te.go kwaJjfi1rnc.ję, nie za'fatw1ono sipra wy
kasy przezorności, st,atutu o .prawach i ohowiązkach praco,,·ntków, jak również ubezpieczen.ia ich w PuindU'szu Bezrołboda. ·
Co do ,prncowników tramwajowych, ·
J)fzyjęto rezolucję stwie1rdzającą, że praco-wnicy In1Styt.u•cyj Użyt. Pu1bl. 1zdają sobie sprawę ze stauowiska dyrekcji tramwajowej, o fJe idizle ·o faikty:kę W(Jn,ec pracowniik:Ó\V, że taktyka fa zmie'rza do rozbi.cia Z!Wią,z.ku.
Stwierdzono, że 'Wrazie wa'lki na 'ferenie tramwajów, pracownlicy -0trzymają po
moc mornlną, a je~Ii za~dzie potr·zeiba i ma
terJa1ną.
(1b)
--:o:--

- Możeby i byto lepiej - powiedziała
pani Melville - Zaproszenie Rozy nie
liczy się przecież.
- Roza zaprosiła hrabiego do Hampshire? - brwi dyplomaty się zmarsz-

- Nie, ale jesteś uparty i zarozumiały.
A ci ludzie będą się starali - spostrzegłam to po tysiącu drobnych szczegółów
- ci ludzie będą się starali od nas uwolnić. Ach, gdybyś chciat postępować weIug moich wskazówek! Miej nieco zaufania do starszej głowy, Evanie! Jest to
jedyna sposobność zawiązania stosunków
towarzyskich w Anglji ! Przecież twój
szwagier.„ pytam, jakiego to rodzaju ludzi
spotkamy w salonach Cogglesby'ów?
Od czasu do czasu jakiegoś szlachcica,
wyrwanego ze swojej sfery! Krótko mówiąc będziesz wzięty na dietę, co cię
nauczy boleśnie odczuwać różnicę! Oczywiście!
Jesteś zajęty Rozą! Jedynie od
twego zachowania się żależy - żebyś
mógt ją widywać w Anglji ! Pamiętasz?
Chciateś jej kiedyś powiedzieć, skąd pochodzisz? Pomyśl co mówiła dzisiaj przy

1

1

czyły.

- Nie, m6wię o tamtym - wyjaśnila
mal żonka.
- Ach, o tym mlodym chłopcu! Bardzo sympatyczny chłopak! Prawdziwy
gentleman! Ten nie jest niebezpieczny!
- Być może - odrzekła żona dyplomaty.
- Nie przypuszczasz chyba, że spodziewa się od nas opieki lub pomocy, hę?
Żona dyplomaty oznajmiła, że nie miała tego na myśli, że mąż jej nie zrozumiat,
że to nic ważnego.
A skoro czcigodny
Melville pojął, że w głowie jego żony wylęglo się coś nawskroś kobiecego, coś, co
nie ma nic wspólnego z wielką grą publicznego życia ciekawość w nim zgasła.
Na pokładzie hrabina przechadzała się
z Evanem. Na chwilę poczuła się przyjemnie pochlebiona podziwem jakie jej powleczone mgiełką smutku wdzięki budzą
w piersi oficera marynarki. Zauważyła to,
nie patrząc. Wreszcie powiedziała:
- Mój kochany! Pamiętaj co ci powiem! Twoje ostatnie słowa do pana
J ocelyn będą brzmiały: ,Będę poczytywał
sobie za zaszczyt złożyć memu dobroczyńcy w idk najkrótszym czasie moje
uszanowania'. Do Rozy powiesz: ,Upewniam panią, panno J ocelyn - panno J ocelyn - że nie omieszkam złożyć swego
uszanowania rodzinie rani w łfampshire!'
pamiętaj, że masz to powiedzieć w tej formie.
Evan roześmiał się.
- J akto? mam go w oczy nazwać
dobroczyńcą?! Tego nie potrafię!
- Ach, moje dziecko!
Zresztą pan Jocelyn nie jest moim
dobroczyńcą! Jego prywatny sekretarz
umarł, więc zacząłem pełnić ten obowią
zek, ponieważ nikogo innego nie było pod
ręką.

- A co powiesz o tej, która podsunęła
ciebie, Ev anie?!
- Droga siostro! Przecież nie jestem

niewdzięcznikiem!

'

2~Jiw~<fa 1926 roi•.

Krajowa produkcja samochodów.

z gło

program warszaw~ldej stacji
nadawczej.

PiateK.

śniadaniu?!

łlrabina przypuszczała, że słowa jej
wywarły odpowiednie wrażenie. Evan
odrzekł:
- Tak! i miałem ochotę powiedzieć

jej, że i ja nie jestem niczem więcej, jak
synem„.
- Milcz! - za-votata siostra, ogląda
jąc się z przerażeniem. Pelem uwielbienia porucznik spotkał jej wzrok. Uśmie
chnęła się zalotnie:
- Mamy śliczną pogodę na przywita'nie naszej kochanej Anglii - minęła go
majestatycznie. - Chłopcze! -- podjęta.
- Czyś oszalał?
- Nienawidzę hipokryzji, pani.
- A więc nie kochasz jej, Evanie?
Logika tych stów wyda się może problematyczna, wynikała jednak z jasnej
konsekwencji myśli hrabiny. Evan nie
zaprzeczyt.
- Napewno str1cisz ją, Evanie! Pomyśl o moich kłopotach! Muszę intrygować na rzecz Silvy! Troszczę się o twoją przyszłość, uśmiecham się! o, nieba!
jakże się uśmiecham, gdy ludzie mówią
rzeczy, które mi ranią serce! Dziś rano
przy śniadaniu ...
.Evan pieszczotliwie ujął jej rękę.
- Cóż mi po twojem wsp~kzuciu?
- westchnęlit.
/

OSTROŻNIE Z CZEKAMI DOLAROW&

Mf.
Dowiadu.łemy sie ze sfer ban3Cowyc~,
ze czeki dolarowe: Treawrer of tłle Umled Sta,tes. Washiintton. D. C. oraz American Ex.press Company (TraweLers Cheks
sa zwracane wzez banki ame-rvkańskie
którvm prnedktadano je do inkasa. uo u
mvwie kilku miesięcy, jako niezreailizowi
ne a to skutkiem przedawnienfa lrub u;,ie·
w~ż.nii·enia ich ofatności. Dla o-cih.rony zain
resowanych od stra1 banki z\vracaja uwa
g-ę.. że czeki te zaohowmia srwa ważność tv!
ko iprzez 3 lata o<l daty wystawienia. za;r...
kasowanie czeków ze starsza datą podle
sra s,pecjaQnei .proce<liwrze. która trwa co-.
najmniej 4 miesia,,ce.
(w)

SPECJALNA KOMISJA FUNDUSZU
BEZROBOCIA WY .JEŻDŻA DO LODZI..
W wyniku rewefacyj poselskich na sej
mowei komfisji ochrony iprncy, wy!onioina
została S'Pecia'lna ikomi1sja !Pfzez dyrekcję
Funduszu Bezrobocia, ~dóra w iprzyszfym
hngodnh1 udaje s1ę do Łodzi dla dokorJani-a
.rewizji w tu<ltzkim okręgowym funduszu
Beziroboda i Pańsifw. Urzęidzie Pośredn.
Pracy. Komisja ta ohdarzona zosfanie sve
cjałnemi ,petnomocnictwami dla prze.prowadze!llia kontroli i ipowzięda na mleJ.s-cu
środków, uniemożliwia.jąicych dalsze nadu
żyicla w wypadku, gdyby zairzuty stawia·
ne wfad•zom kierovmiczym okręgowego
Fund.uszu Bemolbocia w Łodzi okal.l?!~!f ei.ę
prawdziwe.
·
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J edynie

ugryzłem się

w

1

przez wzgląd na ciebb
język.

- Nie jesteś łlarrington! 1JesteśDaw.
ley! - zawot:ła z pogardą.
. Evan w milczeniu przyjął oskarżen!<;
ze ma w sobie więcej z matki niż z ojca.
- Gdybyś nie ugryzł się w język mówiła z gorącą surowością. - Oszukał
byś samego siebie! Chciałeś powiedzieć
że jesteś jednym z tych! Ty, w tern ubra·
niu? ! O, dobry Boże! Czy móglbyl

znieść podobną śmieszność?!

1:'Iieszczęśl.iwy młodzieniec

mimowo~

spoJrzał na s1eb1e. Ogarnęły go wątpli·
wości szantażysty. Wyobraził sobie swą
postać Don'a, gdy czyni podobną spo·
wiedź! Bvł to mądry cios intrygantki!

\Vidziała,

że poczerwieniał, że oczy mu

więzienia

swojej

zabłysły, a nie chcąc pogłębiać rany, że.
by przypadkiem nie p:;szuł wstri;;tu de.

gnęla:

osoby w Don·ie, cią·

....:. Ale masz dość rozsądku, icby zdać
sobie sprawę ze swoich obowiązków t:va
ni~:'?! W ogóle nie brak ci zdrowego' rozsądku... Nikt by w to nie uwierzył, patrząc na ciebie! A jednak niedość, nie·
dość, powiadam, wyzyskałeś swój pory\\
bohaterstwa!. Czy Portugalczyk, które·
mu udałoby się uratować komuś życie, za.
chowałby się tak zimno?! Zachowałeś
się tak, jak gdyby byto rzeczą całkiem
naturalną, że w ubraniu, w ciemną noc
rzuciłeś się za pierwszym lepszym do
wody! I tak wzięli to Jecelyn'owie. Nie
sfyszatem ani jednej pochwały dla ciebie!
A Roza! - Jakież by to mogło wywrzeć
na niej wrażenie! Ale dzięki twemu za·
chowaniu, przypuszczam, że i ta dziew·
czyna nie uważa tego za coś nadzwyczaj.
nego, lecz za twój obowiązek! żeś sie
rzucił za pierwszym lepszym, w ubraniu.
w ciemną noc! - łlrabina pozwoliła sobie na wybuch histerycznej wesołości. W ten sposób podkopujesz swoje stanowisko. Ten pijany majtek mógłby stać siP
dla ciebie złotą żyłą! Nie bądź tak dzie
cinny i lekkomyślny!
(D. c. n.>

Prawica Narodowa w Łodzi
Skład

Pan naczelnik - to ja.

Kom. Organizacyjnego.

W dniu 24 b. m. odlbvlo sie Zebranńe Or
~anizacyj.ne Oddziatu Łódizkie.1ro Stro!ll;i.ic
twa ..Prawicy Narodowe]". Zebrani zidosili swóti akces do stironnictwa i wylonili
Komitet Or zanizacv.i111:v. składaiacv się z
nastę;pu:ją,cych osób:
Dr. A. Biedermarnn. R. Gever. M. Poznański, E. Landsberg, K. W. Saheiibler. tt.
Barciński. St. Ba.rC>iński·. O. Gever. K. Qcy
tr. I:. BoTst. Dr. E. Biedemnann. A. Osser,
i=:. E11der. .M. Kembamrn. P. Biedermam1, J.
Loewenstein. W. Srudinicki. T. Szuliborski
K. łfoffrialrter. :E. Ooorfelld.
Po p.rne1Prowadzeniu wsfopnych prac
on1:anlzacyjonych będzie zwołane zebra.nie
kons.t:vtucv.ine, n.a którem czlonkowie do'Jiero dokonają wvhoru wtadz Oddziaht
Łódzkiego_ pocze:m Komitet Or:iraniz:acv.i{e)
nv zostanie rozwiazanv.
0

RUCH BUDOWLANY A CENY MIESZKA~.
W zwiąmu z wiad{):tnością o rzeKom·o
wygórowany.eh żądanla:ch za mieszkania
w dwóch nowowybudowanyc1h doma•ch
przy 111. Zielonej i A'lei 1 Maja:, po siprawd.zeniu sta:nu faikfycZl!le.'g'O .p·r,zekonujemy
się, że podane szczeig.ófy nie są ściste a
'polbierane kwoty uifrzymaywane są wedliltg norm ka~lk·ulacjl.

IN&PEKC.M.' POWllATU LóDZIQEOO, .
SffiRADZKilEOO I WIELU~SKIBOó.
; Prezes Okn-.ę~owegx) Urz.edt11 Ziemskie/!O ip. Ohamiec dokona~ iT1$1)ekcti w podle~
łyioh mu uirzęd.aah w 1powieci·e f.asikim, sie(u)
radzlkim i wieJluińs:kirn.
--- -~-~,...

MreDZVNAROOOWE KUPONY NA OD·
POWIIBDż LISTOWNA.
/ W oelu daniai możności sitroncm o.ptacania: odoowiedizh :na wysłany do zag-rani
cv ~is~ - istnieją :tak xwarne miedzvin.arodo
we kwPo·flłY' •M odipowiedź, którvoh cena
(u)
wsita~ai oł>eon1e ustailona na 80 ITT".
EOMMliNY DO.JRZALOŚCI W SZKO·
LACH ŚREDNICH.
JaK' sie do·wiadu.iemv. 0:bowiaizująic-yi re
g-ufamin eg-zaminów dojrzałości w szkotach śr.ednich nie zostanie zm'.endonv przez
Ministerstwo Oświatv. a zmiana takowc_g-o
może dopiero nastąrpić w nastei>nvm roku
sz,Jmlnvm oo roZ1Patrzeruiiu pro,p ozvcjj nu.::zvciel1Stwa. ztoiżonej w lei so.rawie. (n)

'·

Dnia 24 listopada r. b. po
cierpieniach zmarł w ~
nasz najukocha!1szy ayn l brat
ciężkich

PSEJUDO WYW.JADOWCA POLICYJNY PRZED SĄDEM

W dniu 26 kwieln1a 1923 r. do skle.P'tl
Emi'ltii Morawskiej, wzy uł. Skwerow ej
Nr. 21 w Łodzi, wesz'li Paweł Rżewski i
Karol Dyktarow t zażądali od sklepowej
pa czad ipapieTosów. Kf edy la ·p od at a im
paiczJkę tPa'Pi·eirosów bez bander<Yli, wówczas przylbysze przedslawirw.szy się za agentów palicj:i, 0<świadiczyli, jej, że z tego
~ro:bią uży:fek i pociągną ją do odpowiedzi:a:lności •za sprzedaż tytoniu niezaopatrzonego w bande.rołę, a w.radze na·łożą na
n.ią poważną karę.

Widząc pr.zerażen:ie, malujące się :na
twarzy skilepowej, rozjaśni'ii swe gro~ne
oblflcza i z IPTOmiennym 1ll1Śmiechem oświad
czyli jej łaskawie, że mogliby osfatecz,nie
jej 'to dairować i przebaczyć, gdyby ona
zeichda'fa wyświadczyć im droibną przysfuigę i be.zzwrotnie 1pożyczyć niewfe'lką
sumkę n.p. 25.000 marnie Ponieważ sk.teIJ)owa nie 1mogła: złożyć im 'tej sumy, ofiarowała t'yilko 8.000 ma.Tek, (]a co się oibaj
o.s'fafocznie po długkh fuirgach ZJg{)dziJi.
pwe

Po pewnym czasie •następnie -wyszro na
ja.'W, że o•baj nie są agentami i że pod ipowrem wymusili na niej zapłatę tej s111my.
Wszczęto doohodze111fe i Pawła Rżewsk1e
go postawiono pod zarzutem szanifażlll
przed obHcze wrawiedllwości, Karol Dyk
tairow dtugi czas się ulkirvwat. W s'tyozniu
1924 T. Paweł Rżewslk:i: skazany zostat wy
rokiem Sądu Olkręgowego r1a 9 miesfęcy
więzienia. Po .p ewnym czasie wta<lzom
uda.to się jednak ująć i drugiego pseudowywiadowce, wyiralbiającego 'talk ddhrą
ogólorwf wywiadowców połlcji
markę
wśród spO'feczeństwa i stawić go przed
forum sądowem.
Sąd pod iprzeiwodinic'fwean sędziego Ko
ztowsilciego w a!Systencji sędziów Kaspro
wioza i Ho:nowskiego uznał Winnym Dytklarowa za1rzuica111e:g o mu IJ)'rzes'fępistwa {
biorąc pod uwagę okoaioezności łagodzące,
skaz:at go na 'karę 4 miesięcy więzienia, za
Hcza,iąc mu na poczet kary aTeis:zj'f lJ'Tewen
cyjny.
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Akadem.ia ku czci Kas·

prowicza.

Ml'łM-

CZ!IWR

MAA

CZt.ONKOW1IE LABOUR PARTY PRZY
.JADA DO LODZ!.
Dow;aduiemy się, że w sobotę ma}ą
przybyć do Warszawv vosflQwłe izibv g-min
Sheooard ł Bec:ke'tt. Zabawia oni w Pol$ce
dwa tvJ.rOdITTie·w celiu zaipoz;nania sie ze sto
suinkami gos.o odarczemi. W czasie swei po
dr6ży oo Po·lisce zawita.ia. równ·ież do Ło,, )

W niedzielę, dnia 28 iiSttooad:a r. b., o
godz. 111J)rzed po·łudniem w Teatrze Miej
skim mządza mfodzież gimnazjów: żeń
s!k:iego im. E. Orzeszkowej i męskiego K.
Tom:aszewiskie·go wwczY'stą akademję ku
•
,K
uczczeniu pamięci wielkie.go poe.t y. bojo- ~z:.
wnika o wo.Jność człowieka, Jana Kasipro
wiem. Program akademii został tak uło
PODATEK OBROTOWY. OPŁACANY
rony, a:by dać s.f'uichaczom o'bra:z d'!?Cho1wy
MIESIĘCZNIE.
„czfowieka uibogiego" - grnjika wędrow
W rn.ajbliższy poniedziatek. dnia 29 b. m.
nego. Rozpoicmie akademję k:rócillltikie sfo
osta:tni teTmin ·uJlgowv ,płatności· rodaf
mfa
wo ws'tępne, uczenica giimn. im. E. Orizeszik:owej wygłosi cudny wiersz autora ku ohroioweg-o za rn. ipaździemik dJla
.,Hymnów": „Modlitwa: wędrownego .graj przedsię!biorsvw usfawowo ohowia:zanych
ka", następnie si.rami mlodizieżyi przy u- do w.płat miesiecmych.
Ptatnkv te.)?:o :podatku. prowadzący
dzi:a.te sz:koty d.ramatyicznej K. Tala1r:kiewi
cza zoslfa(]ie odegrany 3-akfowy diramaf pra.widł,owe :księgi handlowe. w.ini bvJi. od
KaisprO'Wicza: ,,Bu:nf Nalpie.r'S'kieigo", reży obmtu. dokonanego w m. październiku,
serowany przez Stanlstawa Janowsk:e.go, w,pfacić nale>żny IP<>datek do dnia 15 b m.
zakończy zaś IJ)'rzepotężny hymn „Moja
Plaltnicv. którzy dotvchczas nie sp~fnlli
inscenizacji i pod reży lfeg-o ohowiazku. maga je·sz.cze orzy•padapieśń wieczorna"
serją K. Tatarkiewicza, z ilustracją muzyjącą należno-ść w1pfadć bez karv w p-odanym na wstępie termin.ie.
czną Karnfa iProsnaka, !P'rzy wsoótudiziaae
Kooofantego Macldewi•cza, wykonają go
Przy,imując w1Płatv podatku obrotowe
połącw•ie chóry obu gimnazjów. - będzie
.R'O za zaleide miesiąice: 'H'Piec. sieripic!l i
to wogó1le ·PieTws.za te:go rod zaju próba w wrz.esień - w!adze skarbowe dolicza.ia 2
Polsice.
proc. kary za zwtoke od nasteonego d11i;i
Akademja bf:idtzie należinym hotfdem, oo U!Płvwie termin.u uhg'owe.1ro.
{p)
złoionym ~>'rzez młodzież wiel!kiemu Twór
cy.
PRZECIWKO PODWYŻCE OPŁAT TEROZKŁAD LOTÓW ..AEROLOTU"
LEFONICZNYCH.
Poszczerolne mziędy ;poczifow.e I. Jl. HI
Prowizorycznie wprowadzona p.rzez
1 IV klasy otrzymają. obeonie oo jednym dvrekcJę PAST 25 ,proc. 1POd.wvź!ka o.p.rat
eg-zemp1auzu roz.'k:tadiu qot.ów PodskieJ Lini}t te;Jefondcznvch ma być uitnvmana. W zw'.a
Lotn.icze.t ..A ero lot".
zku z tern .z wróci sie Ma.g jstraf. na sikufeJ(
Rozldadv hęda• rozwieswne w miejscu oowzietei w te.i sprawie uc:hwalv Rady
widocznem elfa .oohliczno-ści zamiase daw- Mie.is.kiej z ·Drntestem iprz.eciw zamierwnej
nych :pfa.katów.
oodwyżce opfa·f 'teJefoniczn·v ch w Łodz,i.
Na żądanie będąi udzielane uooł!iczności T~ównocześr::c Mag-ist.rat zwróci się do
informacje cod{) korzystania z 'OO·czty lotni wtad.z o znitf~sienie oJ:Yta·r za założenie al}ara
czeł w myśl odnośnych okóliniików i za.rza
tów oraz 01pfa.t za same a:parafv. któTe vo
{u)
dzeń.
zosfa.i<t przec;eż własnością zarzaidu 'felc(e)
for~ów.
PRACOWNICY BANl(OWI ŻADAJĄ 35
PROC. PODWYŻ~I PLAC.
TELEGRAMY Z POLSKI DO .TAPONJI.
Jak ,iiuż donosiliśmy orzed niedawnym
PodaJ.emy do wiadomości~ że wszystkie
czasem. pracownicy bankowi wvstą,p!li do
Dvrekc.ii Banków z ża.idaniem 3'5 nroc. pod feJ.egramy z Po·l·ski do Jamon)i nadane bez
wY'iki. Ze wz.gilę<lu na to. że od ki'lk.u la'f ozna·czenia drogi„ tj. ta:kie. co do k'tóryc.h
.iest to pi.erw1sze wysta1oienie bankowców. nadawca nie zażądał wv.raź.n:ie orzestania
kh na Indo liulb via Eas.fen ·Drzez umieszcze
r;a·l.eżv ie traktować tern poważnie.i. Od
chwm bowiem przeliczenia pensvi marko- nie odpowiedniej wskazówki· na o·ry_{!'inale
wych na złote. ·P.Oihory urzedmików ni~ u- telegramu. będa. kierowane ;przez Rad.ło
lei1dv. z mafemi· wyjątkami żadne i zmianie, Warszawa do Urzędu Ra<l.iio:fele;g-rafiicz'1e(u)
wobec 'teg-o .pofożern1ie ich materialne p.rzv g-o Tran:Satlantyckie.iro.
tak znacznym wziroście drożvz.nv jest nle
zmiernie cieżkie.
Podwyżka ma obowiązvwać , od 1 grud
ni a.
,ł

w

1

NOWE KOLO POLSKIEJ MACIERZY
SZKOLNEJ.
Ooecnie w Łasku zor.iranlzowato się
Koło Pols!kieJ J\facie.rzv Szkolne) nrzvcum
ostafnio również został urza<lizonv sp.ofeczny kurs metodyki 1P rncv oświatowej .po
zasz:kolne.i.
Oriranizacją. Poiiskie.i Macierzv Szlcolnei w Łasilm zajął się inspelctor szko.llny p.
(u)
~adv;ań·~iki.
ZE STOW. B. WOJSKOWYCH.
Zarząd Stowarzyszenia bylvch wojsfo
\v'vch Ann.i: PoJskie.t za naszem 1oośredn!..:
twem pada.ie do wi·adomośoi' swvc:h czronkó\V, iż w nledzie'lę, tJ. dnia 28 b. m. 01 ~a
a.zinie 10 rano w saH :r>rzy ul. ŁakoweJj nr. 1
od.bdz.ie się kwairtaJ:ne walne zebran!e
~z.tonk ów.
ZE ZW. PODOFICERÓW REZERWY.
Zarząd Okrę.g-owy 0~61ne.iro Związku

Podoficerów Rezerwy Rzecz. Polskiej w
Łodzi:, za naszem .Po·śred:n~ctwem za:wiadamia swvch cztonków. że w dniu 28 b.
m .. li. w niedzielę, o godz. 10.30 w pierwszym terminie, zaś o godz. 11 w dJruig-!m r
ostafeczt11vm termini·e odlbędzie sie w lokalu wfasnym przy 1111. Sienkiewicza 315 ze
branie niformacv.me.

---

ZASIŁKI DLA PRA·COWNłKÓW UMY·

SLOWYCH.
Jak sie dowiadujemy, zairząd główny
funduszu Bezrobocia posfanowi't przedtużyć wyptafę zasi·f'ków d!Ja bezrobotnych
pracownik-ów umystowyich do 26 'f yg·odni.
Nic.zależnie od tego u1chwalorno 1wpoważ
nić do pubieranla zasHików tych, którzy utrncilj pracę pa 3 stvczaia r. b., t. j. od
chwili wejścia w życie ustawy o U'bezpieczenlu. Ta osfatnia s•o rawa ure•gulowana
zoSltanie przez dekret Prezydenfa R21u:lifej.
Postanowiono również .przedlużyć pań
sfwowa akcje ·po:mocyi doiraźnej na miesiąc
g:ru.ctzień :na dotychczasowych zasadach.
Uchwafono także przedfuriyć do 17 tygodni okres W'V'P'f.at zasitkó\v dla robotnlków fizycznyd i .prac{) wników umysfo(b)
Vł'Y1Ch.
0

Z TOW. OIMN. „SOKÓŁ".
Towarzyśtwo Gimnastvczne „SoK'ól",
Gniazdo I. urzciid:za w dni1U1 27 b. m„ o g-odz.
8 wiecz. w lokal.u wlasnvm~ Nawrot 23, za
bawę taneczna z urnzmaiconvm t>rog-ramem (tańce do rana). na która zaprasza
cztonków i svm·oatvków.

Z TOW. MUZ. IM. CHOPINA W LODZI.
Za1 .tąd Towarzystwa w nadchodz3;<.:ą
soho1te. <linia 27 liistooada r. b. o godz. 8 wie
czorem \V loka!u własnym orzv ul. Piotr·
kowsk~e.i 92 urzadza .. Wieczór Muzyc:zay"
dl.a cztoników i w,prowad.zonych .iroś-oi.

KltłO

Dom Ludowy
.....„„„„„...„ ......„-.„
ul. Przejazd 34.

Dziś

f

Ten, którego b)ją po twarzy

Dzi~ł

br~?.,.

Potętny dramat zbolałef dussy, ukrytel
pod maską •miechu. W roll ~łównof
słynny artysta Lon Chaney

Ceny miejsc: W dnie powszednłe na
seansy, zał w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2111 do 3112 po południu
I m. 60 gr. II m. 30 gr. III m 20 gr.
wszyiłkie

W soboty, niedziele i święta od godz. 31/2
po poł I m, 80 gr. II m. 40 gr. Ili m. 30 gr,

I

•. t
Antoni

p.

Michało

b. leyionlata ł o
W. P. prz:eżywazy lat
Wyprowadzenie drogleh Ulll,
nutl\pi w sobotę ze szpitala Pn
nia Pa11skiego w Poznaniu.
O smutnym obrządkq 11
krewnych. puyJaciół i anafomyeh
Łodzianin

Rod~

Zebrania kontr~
rezerwistów,
Jutro rejestracja wedl119
zwisk od Hter I. do
Ju-rro, w sobotę, dnia '27 lis
winni stawić sfę na zebrania

mężczyźni nastę.pujących rocznik~

. Rocznik 1894 w lokalu komis
(Koflstantynows'ka 62, kosz.ary) 0
s:kadh na literę Z.
Rocznik 1896 w lokafo komi~
(Leszno 9, koszary) o nazwiska.eh
ry R. S.
Rocznilk 1897 w lokalu komh
(Konstantynowska 81, koszary) 0
skac:h na litery R, S.
Rocznik 1898 w lokalu komisn
(Sldadnwa 40, koszary) o oazwist~
literę

z.

Rocmiik 19Dl w loka·lu komis'e
(Konstantvnowska 81, koszary) o
ska.eh na ··liitery: I. J. K, L. ·

• • •

Szerngow.i rezerwy i ipos.p~
szenia zamieszkali na terenie pnw
kie~o winni sie zgfosć jutro w :oka)l
Łód.ź-powi::it (.Pivtl"kow·s'ka 187) m·
cy giminv Rąbień roczn!ików: 1~1
1893, 1892, 1891, 1890, 1895. 1896.
(b)
1901, 1899. 1900.
REJESTRACJA ROCZNIKA 1
Na podstawie ustawy z dnia

Ja 1924 roku o powszechaymobov

cl 26służby wo·iskowej, diziś.
stooada r. b., do lokalu biurn()~
policv.inego, przy u.I. Traugutta 10,
d~·!nach urzędowych od 8-ej rano
po południu, powinni sie zgłosić o
do spisu mężczyźni urodzeni w 1~
a iamleszkali w ł'..odzf. których n
rozooczynają się od 1ite:r: Kę do
cz:.nie.
Jutro. !. j. w sobotę, dnia zt.
pada r. b„ w g-odzinach od $.eJ
1.30 1po pot, winni się zg<łosić ci,
razwiska rozpoczynają się od lifen

końca.

Z KOLA B. UCZENIC OIMN. ST.
SKIEJ.
Dnia 28 b. m. o :.?:Odiz. 10 rano w
Gimn .. W ókzańska 1Z3, odlbe<lzlt
roczne O,g-ól'łle Zebranie Kota b. U
;
Gimnaz.ium St. Raistkiej.
W razie nie.przybycia cLo1sfat~
bv czton1ków w p•ierwszvm te ·
branie odlbęd.zie się w <lru:irim tenn'
g-oż dnia o godz. 11 i ,prawomocne
bez wzgilędu na liczbę obecnych.
Z TOWARZYSTWA M'ILOŚMKÓ'
W ARJÓW I TERRAR.TóW.
W sobotę, dnda 27 b. m. o g'Odz. j
wieczorem w siedzibie Ł6dzkie2'01
rzvstwa Miłośników Akwariów i
nów przv ul. KiJińskie:.?:o 142. Jan
nowski wydosi odczyt p. t. „Od
czvnników zewnętrznych zależv i
ZiEmi".
DLa cz1on:ków i sympatyków
pros zon rch g-ości wstęp bezotatnv.

Nu~·-•32-~------.......-------------------...:.::'"KU~R~·~JE~R~Ł~ó~D~ZK~-~J~"·._;...:..P~ia~Iicle~-~·~2~6~H~sf~o~pa~d~a~1~9~26~ro~~~u~.-----.,--------------.;.;...----,_.;;--------~':...
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„Kurjer Lódzki".

(Artykuł
n) Wswojej pracy konkursowej „O
ilfamie gospodarczym Polski" doclto.• W!. Diamand do konkluzji, że obok
da rolnictwa, najważniejszym punkprogramu gospodarczego winno być
~ tych działów produkcji przemy. które albo ułatwiają zbyt produk.irlne!, aloo też w~ywają na poduiei zwiększenie samej tej produkcU
"1zle!am w zupełności zdanie, które
się dzisiaj powszechną opinią ludzi
rilarczo uświadomionych w Polsce.
&elki program gospodarczy naszego
musi się oprzeć w pierwszym
na dążeniu do zwiększenia i ulepprodukcji rolnej i co zatem idzie do
nia siły nabywczej wsi polskiej.
egę się jednak zgodzić ze zdaniem,
i produkcji przemysłowej jedynie
· przemysłu, które ułatwiają zbyt
iii rolnej, albo wpływają na podniezwiększenie tej produkcji, a ~Jęc
'e przemysł gotowych wyrobów
Jlalnem uwzględńienłem przemysłu
I narzędzi rolniczych, zastuglwał

o
h
o
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r-e~ie

aa·
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na
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przewyższa

dyskusyjny).

niesłycbaole

surowcowy
przemysł żelazny, nie może prawie być
mowy. Nasza zaś produkcja rolnicza wymagać będzie jeszcze długich lat ooparcia
ze strony paiistwa, zanim jej konsumcia
maszyn i narzędzi pozwoli naszemu przemysłowi przetwórczemu rozwinąć się do
poważnych rozmiarów. Tak więc .naisiłnieisze poparcie, udziel-one temu 1>rzemysłowi,

wobec jego

małego znac~enia

w

bilansie g.,ospodarczym państwa, na pou
prawe naszej sytuacji gospodarczej ża
dnego nie może mieć wpływu.
Inaczej zupełnie ma się rzecz z naszym przemysłem surowcowym. Przemysł ten _już diiś nietylk:o w życiu gospodarczem Polski, lecz nawet całej :Europy
bardzo w ważną odgrywa rolę. Wszak
nasza produkcja węglowa zajmu}& czwarte miejsce w :Europie, nasza produkcja
cynkowa drugie a i pod względem produkcji żelaza i stali nie na ostatniem stoimy miejscu. We wszystkich tych działach produkcji posiadamy ogromną nadwyżkę ponad zaPOtrzebowanie wewnę..
'8reie państwa.
trzne i z konieczności zdani jesteśmy na
Rlega chyba wątpliwości, że przy wywóz tej nadwyżki. Wywóz tęi nadważności produkcji rolnej również i wyżki stanowi, jak wiadomo, bardzo wacia przemysłowa odgrywa w biłan- żną i poważną pozycję w naszym bilansie
~darczym państwa tak ważną
handlowym i płatniczym i jest rzeczą
~zaniedbanie tej produkcji i pozo~
wprost wykluczoną, byśmy bez wywozu
· iel własnemu losowi, na· sytu· tej nadwyżki mogli utrzymać nasz bllans
~a ciężko zemścić się musi. O handlowy i płatniczy w stanie aktywnym,
-1lem więc pominięciu produkcji prze a tern samem byśby bez tego wywoz11
rei, przy ustalaniu programu gospo mogli mieć ustabilizowaną walutę.
ero państwa, mowy być nie może.
Niezależnie od tego znaczenia, prze~!ko o to, które gałęzie produkcji
mysł surowcowy ]1:iszcze i z tych wzglę
rslowej w pierwszym rzędzie na dów ()(Jgrywa w życiu gospodarczem
<tie państwowe zasługują 1 czy prze- Polski ogromną rolę, że zatrudnia on wiei
rurowcowy, czy też przemysł go- kie ilości rob-0tników i zdolny jes! przy
twyrobów.
odpowiednich koniunkturach do bardzo
Wł. Qlamand staje na stanowisku, znacznego zwiększenia produkcji, a tem
lleiy w pierwszym rzędzie popierać samem do zatrudnienia dalszej dużej ilości
~przemysłu produktów gotowych, robotników. Tak więc także i problem
:in Produkcja wpływa bezpośrednio bezrobocia naszego może być rozwiązany
~nie i zwiększenie produkcji jedynie przez odpowiednie zwiększenie
~ Wten sposób popadlibyśmy w produkcji w przemyśle surowcowym.
t Jednostronność, gdyż w ostateO znacznem zwiększeniu konsumcjł· na
] rezultacie cały program państwo- szych surowców przemysłowych w kraju
aniczytby się wyłącznie do popie~ w najbliższych latach nie m<>że być mo·
Proclukcii rolniczej i przemysłu bez wy. Zwiększenie więc produkcji w tym
nio z nią związanego.
przemyśle możliwe jest jedynie pod wa.mietać jed· .k musimy, że przemysł runkiem zwiększenia jego zdolności kon.:w gotowych w Polsce znajduje się kurencyjnej na rynkach ~agranicznych.
właściwie ciągle jeszcze w powija- W okresach specjalnie pomyślnej konże w bilansie gospodarczym pa1i~ iunktury; jak ta, którą przeżywamy obe~grywa on minimalną rolę. Czy to, cnie, przemysł ten i bez 51>ec]ąlne.go polQdzl o b3zpośrednie dochody pań- parcia znajduje wystarczający dla siebie
zbyt, a tern samem i możliwość zwiększe
1llOdatków i danin, czy o znaczenie
nem
dla aktywności bilansu nia swej produkcji. Takie okresy jednak
lego i płatniczego. czy wreszcie o są przemiiaiące, a po nich następuje la!iudn: nych robotników i moiJi- zwłaszcza wobec zasad11Jczej przewagi
·~szego ich znt:·udnienla, nasz p~·ze światowej produkcji suro-wców przemysło
~frobów ~ towych odgrywa rolę wych nad ich konsumcJą - okres depresji,
brak zbytu, ostra konkurencja i spadek
ną. O tem. by przemysł ten móv.I
~ach za~ranicznycb koukuro,w~ć z cen, w czasie którego tylko przemys naj•ią Państw zachodnich, w pierw- taniej produkujący zdolny jest utrzymać
'. dzie Niewtec, gdzie przemysł ten swe zagraniczne rynki zbytu. Wobec te• się na na!wyższym stopniu r•Jz- go, że nasz przemysł surowcowy ~ po:-. i pod '
··iędem wfołkości pro- · mijając już kwestię kosztów produkcji 1
ilości zatrudnionych robotników jest geograficznie w stosunku do natural~
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nych swoich rynkow zbytu bardzo tle pę
łożony, może on w Qkresle depresji utrnmać swoją zdoln<>ść konkurencyjną tylko
przy takiej polityce gospodarczej, która
przemysłowi temu udziela daleko idącej
pomocy. że zaś - iak zaznaczyliśmy przemysł ten dla państwa ze względu na
jego dużą siłę podatkową, jego rolę w
bilansie handlowym i płatniczym, oraz w
kierunku rozwiązania problemu bezrobocia, a więc i ze względu na utrzymanie
socjalnej równowagi w państwie, ma dla
państwa ogromne naczenie, jest poparcie tego przemysłu nieodzowną konieczno
ścią państwa i stanowić .ID.1.1~-~~gramie
gospodarczym, obok poparcia produkcji
rolniczej, najważniejsze jego zadanie.
Poparcie zresztą, udzielone przemysło
wi surowcowemu musi pośrednio odbić
się także korzystnie na przemyśle ~~ przetwórczym i w szczególności także na tych
gałęziach przemysłu, które pracują bezpośrednio na potrzeby produkcji rolniczej.
Poparcie bowiem, udzielone przemysłowi

I Wt4#5 SU

Ł6dzki~•.

surowcowemu wpływa na zwiększenie je„
na rynkach
zagranicznych, a tern samem po.z wala mu
na zwiększenie produkcji, której następ
.stwem jest zmniejszenie kosztów wła·
snych i w rezultacie zniżka cen produk·
tów tego przemysłu. Że zaś wszelki prze
mysł przetwórczy korzystać musi 2 .
dwóch głównych surowców, t. J. z żelaza
· i węgla, któreg-0 koszta w ko.sztach wła
snych gotowego produktu znaczną odgrywają rolę, przeto obniżenie kosztów produkcji surowców wzglę{lnie ich cen wychodzi również na korzyść wszelkiego
przemysłu przetwórczego, a pośrednio I
na korzyść korzystającej z wyrobów tego
go zdoloości konkurencyjnej

przemysłu produkcłł rQlnłczej.

W interesie więc ogółnei sytuacił go•
spodarczei państwa, w interesie docho·
dów skarbu, aktywności hiła'1SU handlopłatnłczego,

stabHixacłi waluty,
problemu bezrobocia. a po·
średnłQ także w interesie 1,1rzemysła produktów gotowych, ł wreszcie samego rolnictwa, Jety uwzględnienie w programie
g<>spodarczym Polski, obok robdetwa,
przedewszystkiem naszego przemysłu
surowcowego.
Dr. L. Fan. ·

wego I

rozwiązania

Sytuacja walutowa„
NtASTRó.T OSTA11NICH DNI.
ex) Zfic:iftv ufu'z::vmulie się .na rviThkaoh za- na lub wew.netrnna obailić nromł!flie 'S-k<>n
•R:.rani·cz.nvah ,na ,pr.awiie niez.rnfon.ionvm :f>O s.tmowa.ną, stalbiilizacjię nasz;eJ .waluty, Dla·
ziomie. Po:pvt na wa:Iiu:tv i dewizv pol:skie krl!."O też trzebaby bvfo za wcz.asR.l !Po'my~,
jest dość z;naci1rw, ·OO tł.umaczv sie ożvwio śleć o ipowięiks~en1u zalf}asiu waiłut1l. dewiz
:nym n.lichem handil:O·w:vm mdędzv Po-lisu~ą a i z.lota niasze:.i insi.tytoc:.fi emi~v.Foo;i do wysokośd, któralbv s,tanowila żelazna. rezc.rZa.J?:ranica.
Oficj1a,Lna g;ieMa warszawska notude do we w formie state-im 'D<l'luyda oibi<egiu bank
lary 8.99, dewizv na New York (czeki· i nQtów. obeienv oow1em za!l)a!s. może być
w,pfa.tv) 9.00, ka·be1 ('Pifz,e kazv tele~aficz wobe·c wysokości QbieJ;u ;pieinieineg-o i
ne) 9.02 i 3./4. 100 zloh 'C!h w zitocie notowa szybkiei s:virlk;'\l'laoej:i leR:o olbietlHł llraiktowa·
ne są 173.66, zrnm czvs•tieR:O złota 5.9816. ny tv:llko jako suma Qtbmtowa, Dla zaJPew'vV obmta·cih 1pozag'iel-<fowvah rifaca za nienia so:bie takiej żefa2!Ilei rezierwv naledo1,a rv 8.99 i 'Pól, żąida.la 9 zł. Kurs rubli żatobv ,oomvśtlieć o rpoży.c.!!ce za({[raniczzfotvch wvnns·i 4.75, co iprz.v it>aryfocie nei1. którą zresztą zadą.g>nęlv dl!ł stabitiza52.7 od11J1owiada s1tosłUllllkowi 9 zt za 1 do- cfi swoie.i watl.utv riównd·eż Beti:?.iia~ Włochy.
Pranc.ia. Odańsik etc.
Ja.r.
W cia,R"u wrześni.a. ,paźd,z,ien1rka i listo
Obroty waliultami i zlotem na rvnkru orv
watnvm są mini:mrulne. sipekufaind wstrzy- ·Dada b. r. S!Pła-ciła Poftska z tv't1liłiu siWvcli
dfog'()w za,ir.ra:nkzqw\:!h 4, 7So.OOO doktiów
mują się narnzie ~upeł1n>ie oddaki>c::hikolwiek
fozv:lff :p rzy fawsie 9 ztotv.ah za 1 cloląir ~
wiekszvcih tranzak<cyj,
Natomiast na ziddzle ofic.iailnei wynosi 42.780.000 zlotvc:h} a miain:0wticie za kupnn
()lbrót o,g-ól:nv ,p;rzrede·tnie- 400.000 dolarów .paź<l~i,ernikowy 6 uro-c„ Pożvczld DolarodZJieninie, co Uumaczv sie dość zna,cznvm wej z 19e'O r. 5>81.23'5 do1l:ar.6w„ za u;d,z.lal w
impor'tem, jak fu wvkazu1;.e·nasz bilans han sotade odset.ek od ·c:z.ęści <Hu2'U: oo-auslirv<11owv ·z ipaź<lzi.emik.a h. r .• określaia1cv su Jn·ckieg-o 195.004 dolarów 'Z7 cen~t. i 5..364
mę 1
Ptzvwoz.u w 'f:vm miesia,cu na 244 846 ftlimtów 19 Sizv1iing.6w; n.a:>poczet dł•ttJm wo-·
]enneg-o zacią,miete~~o w l:alacll 1919--l930
'l:'vsięcv fonn za suime 177.460 tvsiecv 7-fto'l:'y;Cfh obie,v.o·wycih ipodczais,, g;d:v wvw6z wv s!f)łacono rządowi wtoskiemu 58.800 d:Oi!arów. Spta_:ty oowyższie dolvcza d.t.u.g-ów
raża się cvifrai 2.016 ·w siecv tonn za' 204.800
Skarbu ~ńs~·wa. oh.iietvcll bu<liŻetem dłu
lvs. Z'lotvcih olbie~owv-ch .
Cafie zaiDOlinz.eibow:ani~ wa:Lut i dewi.z po ,g-ów P·a.fu;'l!wowvch. Njezald.nie od fe'JrO
Ifrv:wa wvfaczinie Ba:nik Po'lsJci'. ktic)re·go· za :prz.e!kazano z <loohodów Mooo,po1·u Tyfonio
P.asv w da,Js.zvim -ciąi.git11 z dnia na dz.it>ń weg-o do Baniea Comercia'le w MedJol:ande
w.z.ras:tiai-ą. Za pa1sy fo j,e<l.n.aik lbeda sdę tvfi- 'fvtufem zav,l.atv za kuiPon bieżaiev orai
lkio :tak' dtu:gio ;powielksza.ć. iak di! uzo będzfo amor-tvzację ohli,g-acH 7 ,prn·e. pożvcziki ,,.:fo,
my mie:li czvn.nv !b.iilarns handki,w v. zwla- 5.k:iei (tvf<miowe19 z rokiu 1924- 28.407.462,
zanv ściśITe ze sfatvm. wie1'kim ek:srooti'{!m. hów 50 cent. Pozal·em okzvmała da1szą
Od nie.l!'D to a w W!ie·l1lde.i mierze lak:że od ra'tę z Mfit1is'ter.ium KomunHrncii f>irma Tbf'
róvvnowa.Q':i hudfotu ipańsrwowezo za1'e•żv Baldwln l.okcJmoUw Works w Amervce i
stabiliza•c.ia zk>te,g;o. Na.raz,i.e n.am żadne Breda we \Vtoszech. Ostafaio mze'kazano ods1~tk: od ob.JigacH. wvdanvC'h firrr.;t,
niebewiecizeńisft:wo· nie ITTOzi i nasze l{on5oo1<!f.I.tty ekstPO·r towe n1,e :p.og-orszvfv s!i;>. Service ~fotcr Tmck w Sta.nad1 Zj'ed!lO·
P.o mimo u:kończen.i a isfti:arku anzi elski e!!O czonvch. rafy d.ftu.gu inforwencvineJN. zamamv za;PeWllljonv z,byf za,crrani-ca na dal- clag-r.ięfe!'.to w bankach lcmdvńslkich oraz
szvcih kiillka miesiecv. Równoiczesnie rafv amorlvu«~v:fne- I odse'tikL w kiwo<?le
wzimóg-f s•ie w miesią;cu iliis~,o,p.adzie ęiks,pm~ 2.200.000 do1ar.ów od 8 ,proc. 1pożvczkl do-.
drzewa· i irnnv,crh srnrowców oraz 't owarów lamwej z 1925 r. czvH t zw. Dil~onoskied.
W
j #AW'C
'WWWJ\WWWWWW
gofowvch. A'le natleżv .pametać o t,em, !le Qi!tfii21M
mog-ą pirzvi~ć rni·esią.ce chude. kiedv nas:1,
Pamiętajcie
eks,port nie bedzie stał na obe1cn:v m pozio
mie. a tedv maże mada s1ook>w1'ac.ia zeW1I1ęl~
4
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ex) Bi'Lans·e 14 największych banków
polskich. któryoh ka,pitat zakładowy wynosi conajmniej 2.500.000 zł. wykazują
wzrost sum kasowych z 6.916.000 w stvcz
niu b. r. na 13.320.000 w październiku. Dvskonro wzrosro w tym ok.resie ze 118 na
137 milionów zł. Otwartv rachunek ze
126 na 138 milionów zf. Wktadv terminowe z 32 na 45 milionów zt bezterminowe
z 39 na 59 mil.ionów. Dowodzi to. że poważne ins:tyt.ucie ba111kowe wzezwycieży
,·v ,iuż kryzys. Natomiast ·kiredvt za.granicz
ny wykaz.ule zmnie.iszenie z 49 na 45 m:lionów. Najwidoczniej kapitał za.irraniczav
szuka w PoLsce lokat bewDśrednkh
przemvśle i komunika·c.ii.

. . •·

'v

Obrót bi1etów zdawkowvah bifon~t w
Banku Po1l'Skim za uib. miesiac wynosit:
lientów bi.letów: zdawkowych
przyj ę to od k1
na 102.81.3.000 zt. i bidornu na 19.139.960 zł.
\Vyplacono klientom bHebów zdawkowych
na sumę 122.357.000 oraz bLloniu na sumę
25.998.130 zt

•

•

•

Od Towarzystw Kol1e]owycih austrjacl<:ic'h. szwa.iicarskich i norweskkh wyip<>życzone rostaty iprz.ez ko·palinie wezla wę
g-larki w lkztbie 2.100. Syt'uacja P<l'11>rawHa
się znaiezni·e, zwfaszcza. że uiruc.homi•)no
juŻ 4.500 wę.golarek wy,pożyczonvch p-rz·cz
P.K.P. prywatnie zagira.nica. oo 'tabor nasz
powiększyło do ogó1nej sumv 6.600 węg<ia
rek zd.ol1nyc:h do prz.ewoz:u około 100 lv·
1i-ęcy to1111n weR:Jla.

• • •

W związilru z ostatniemi UiC!hw<l'tami Ko

mi1retu EkonomLcznesro Ministrów. cP-na
cukru narazie pazostał,e bez z.rni<JJny. Za-

;p;rzemystowcv Poznań
scy wwaiż.aiU. żie ipodniesienie cenv dJO 85 zł.
za 100 kg-. jeis1t wystarczające. natom!ast
:prz.e<lstawidele c1.llkrowni b. KoMresówkł
stawiali żądania znaicznie wvższe. bo się
gajaioe 120 zł. za 100 kig-. W na~bliiszym
czasie ikwesit.ia cen culk<rowy.ch hedzie tematem konforencji. między ministrami sikar
iprzemvstu i hand1l11.
bu. ro1!Jnicttwa.
,
znaczyć nafo·ży, że

...

Wsll{,uffiek zmacme,iro. Podrożenia zbofa
kfóre, po wwz.dlec:Lnieniu kosztów przewozu. przeik:iracza parvtet zag-rainiczmv. coraz czeście.i sfyszv sie o imoorcie ziboża z zagira.nicy. Nai Górnym ~la.
slru s.Pot:vikamiy się ze zbożem weg-ierskim,
osłta:fuio .z.roibiooo tranzakcie na żyto :ummsikie. Firmy niemieckie oferuia żyło
!ooo irranica rpOllsika bez oodania .ooc:hodzen1a. Podobno kilfilrndlziesiait wa2'0nów psze
nicy sowiookiej iprzvtbyfo już do Pol'Ski.
DaJlsze tranlSIPorlY sa w drodlre. Na1leży za
znaczvć. że rprzv o!becnvah cenach w kraiu es.ł®o~ z.boża polskieR"O óeś~ wmosl nie
mozllitwy.
frałowe~-01.

• • •

W naijbłiżis.zym czasie z ink.ia'fvwy huf

ielaZi!lvoh i?:órnośląski.ch oowstanie svndY
kat dla zailmpu starego żełlastwa: i tomu że
a hut. Syndykat :fen ma mzeciw
łazmeg-o dl1
działać zwviice cen tomu żelazne.iro. jaką
obserwujemy ostatnio. Siedziba svndykahr będzie w Kaftiowica·ah.

•

*

•

Na osta'tniem oos.i.edze111iu Radv Sp'.ry'fusowai omawiano między innemi s,prawc
cenv SiDirvtusu. jaka dvre.k<C.ia monopolu
spiryłU:SOwegio wiMa !Płacić g-o.rzelniom w
nadchodzące.i kamp-anji. Wobec z:naczneY.o
.wz;rostu kosztów roibociznv i S1UJrowca
(zie:nmiaki· P·rzemvstowe sa o 100 0<roccnf
droższe ni.ż w roklll ubiesdvm). omawiano
konieczność dosltosowania cen soirytusu,
pł.aoon.ycll przez Monooo1ł do oowvoh warunków .pirodu1kcj.i. Jak sie dowiadiuijemy
cena spirytusu w kamipainiii 1926/27 ma
być uistalona na 1.10 do 1.2!0 zł. za litu lioco gorzelnia. Dotychczasowe cenv mono
p.olowe narażały giorzei1ndctwo na wieslk.fo
str:aty.

•

• •

o

fjątełt.

OBNIŻENIE

OPLAT NOTARJAL.
NYCH.
W każdem mieście rejenci pobierają inne
ceny za protest.
. ex) Związki handlowe wystosowaly
do Ministerstwa Sprawiedliwości rnemorjał w sprawie zmiany wysokości opłat
notarjalnych, stan ten jest dla życia gospodarczego nadzwyczaj uciążli.wy, albowiem różnolitość wysokości opłat pobieranych za sporządzenie aktów notarjalnych w poszczególnych dzielnicach nadzwyczaj utrudnia wszelką kalkulację kupiecką. Np. koszt zaprotestowania weksla na sumę 1000 zł. wynosi: w Warszawie - 12.20 zł., w Łodzi - 12.20 zł., we
Lwowie - 17.50 zł., w Krakowie - 19.10
zł., w Poznaniu - 24.75 zł., w Katowicach 25.75 zł. Wyrażając opinję o konieczności ujednostajnienia opłat notarjalnych na terenie całej Polski, związki
oświadczyły gotowość wzięcia udziału w
odnośnych pracach przygotowawczych.

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym w
Lodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował się po kursie 9.01 I pół w żą
daniu I 9.01 w płaceniu. Tendencja spokojna. Obroty małe.
OIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 25 listopada (Pat.)
Notowania oficjalne.
Gotówka.
Dolary 8.99 - 9.01 - 8.97
Czeki.
Belgja 125.55
Londyn 43.67
N. York 9.32.50, 32.45

Praga 26.72
Szwajcaria 173.92
Włochy

38.45, 38.30

PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
Pożyczka aolarowa 77.50, 77.'flol>
Pożyczka kolejowa 87.-, 87.50
Pożyczka konwers. 5 proc. 46.50, 47.8 proc. 95.50, 95.75, 95.65
. 4 i pół proc. listy zastawne ziemskie
przedw. 37.75, zł. 36.75, 36.60, 36.65
5 proc. obl. Tow. I<red. m. Warszawy
przedw. 30.-., zł. 42.50, 4225
AKCJE.
Notowano w złotych.
Bank Polski 80.-, 81.-. 80.75
Bank łfandlowy 3.-, 3.10
Bank Dyskontowy 9.70, 9.75
Kijewski 0.20
Cukier 2.85, 2.95
Łazy 0.11
Węgiel 69.-,

70.-

Cegielski 13.50
Norblin 90;Parowozy 0.26
Starachowice 2.03, 2.lu
Zieleniewski 12.25
Borkowski 1.19, 1.20
Cerata 1.Sila i Światło 20.Firley 21.-, 20.Wysoka 3.Nobel 2.30
Lilpop 15.-, 15.50, 15.25
Ostrowieckie 7.20, 7.25
Rudzki 1.07, 1.10
Ursus 1.20
GIEŁDA LONDYŃSKA.

Starania szer•eg-u instytucyj kredYtu
Londyn, 26 listopada (PAT).
d!ustłlterminoweg-o c.tla ·roLnictwa i orzemv
Notowania Jmńcowe.
siu: celem ulokowania większych ilości oh- New-Jork 4,8•l7/s Holandja
n,13
lig-acY.i na rynku za.zranicznym. nie datv
34,87
Belida
134,75
Francia
dotvchczas poważn~e.iSize.g-o rezu1faitu.
20,43
Niemcy
114,75
Włochy
za nieu!fnościa finans.ieirv Za.irranicmej do S"waioarja
31,92
Hisii..,anja
15
25,
naszyc.h stosunków i .. s1Pe·c.ia11na" pod'ityką
18,21
Dania
2,53
Portugalja
niemiecka w ooważnym sfooniu winna 'fu
1/,
19,00
Norwegia
18,17
Ssweoja
~st ni'eskoordynowana działa:lność PoHelsingtora 192,56
118,62
soczegóJnych towarzystw. · dżiałaja;cych Praga
na własną rękę i niezawsze konsekwentOIELDA PARYSKA.
nie. W zwiaz:ku z tern wśród czvnnik6w
Paryż. 25 listo.pada (PAT).
miarodajnych paniu.ie prz,ekonanie. że skon
.Notowania końcowe.
~entrowanie starań o kred·v'tY dfu.g-otermi24,!)0
N. Jork
n'Owe d1la życia gOSIPodarcze·go w rekach Londyn 135,60
422,50
.
I:lis11.:pania
389,00.
Belgja
.
Banku .Qosipodaristwa Krnjo•wes?:o dałoby
dodatnie rezuilta'tv. ponieważ akcia w 'fvm Włochy 118,5')... Szwajc1trj11 53.9,00
H5,5 'l
S?.<wec;a
k:eriun.kou bv.ł,;:tbv pirowadzona wtedy -po- . Holandja 1119,00
15,70
Rumunia
.00
658
.
Niemcy
,
ważnie i kons.ekwentm,ie. St>rawa la wy707,00
Norwegja
84,80
Praga
. · _
wołuje dulie za.i-n;re.resowacie.

Po
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W HOLDZIE f'~'J>JrYl(OWJ Cl
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NOTOWANIA ZLOTEOO POLSKIEGO
w dn-łu 25 listOpada 1926 r.
Za 100 ztotych: Zurych 57.50, Berlin
46.26-46.74, wyrpta~y na Warszawę i Katowice 46.42-46.60, na Po·Zlllań 46.455 46.695, Gdańsik 56.83-56.97, wypłaty na
Warszawę 56.93-57.07, Wiedeń czekf 78.35-78.85; bank-noty 78.40-79.4-0, Pa5.
ryż 310.50, Praga 375.71

Paryż

26 lfsfopada 1926 rotea,

Pragnąc .g odnie uczcić pamięć genialn
pozyit;na, dyirekcja w hordzie utzą&a "'-I
dząca niedzielę pera.nek muzyQZlly, Ł
W5fP6ludzlar w W1S;P0tnnianym koncerdt
Chór Tow. $piew. im. Moniuszki, który
~ odśpiewa Poloneza A-dur Chopi!Ja,
inż. Henryk Goldberg wygłosi konfere!ICk
ka o życiu Fryderyka ChQpma, a orkie
monicz.na pod dyrekcja Bronislawa S~
na w hołdz.ie dla wielkiego człowieka
fonję Beethovena „Eroica". W drugie) tł
wys!aipi soHsta Zbii!llll'few Drzewleclcl, ~
plamista, który z itoiwairzyszeniem ortiestt
ttlO'!licznej wykona koncert fortepianowi
Cho,p!111a. Począteik nied.zielneigo Porallku
nego o godz. 12-ej w pałudinle.

m

TEATR MIEJSKI.
Dzi-ś, piąite>k, i :liut.ro, sobota Wlieczorem, PT'Zeza;baWlllY satyirycmy ,,Król" Płers'a I CaiUavelt'a,
z :wyistęipem gośc!ooym dwo)ga świetn~h artystów Teatru Potsikiego w Warsza'Wiie: M. Kamiń
s.kiel i M. Maszyńslk!iego.
Jutro, sobota po pofud.niu, przedosmitnie w okresie do Nowego R.oku przedstawienie szkolne.
Da.na będzie „BaHadyna" Stocwackiego. Ceny ob·
niżone (do 3 21f.).
W niedzielę o go.da:. 3 m. 30 „Róża" Żerom
sk4ego; wieczorem iraz j~ze selllsacyjna „Sprawa Maikropulos" (Kobieta 341-letnia). Na obydwa
przedstawienia ceny na)niższe.
W pomie.dzifilet z racji rocenicy !isit'OIPadoweJ
pr.z,edstaiw.iemie ludowe (od 50 gr01Szy do 2 zł.).
Bi:leity od dzLś w ka6ie zamawiań,

TEATR ROBOTNICZY.
{W sali Oeyera, Piotrkowska 295).

W sO'botę o ogdz.inie 8 wieczorem ipo raz 3-<:t
melod·ramat ze śpi€l!Waimi i tańcami „Na<l przepaścią".

W niedz-ielę, o godz1mie 7 wieozorem, również
PCI ra.z trzeci (i os.rat.ni) k0<tneidia Al. hr. f'redrY
,,Damy i huzairy".
W przygotawaui11 5 obra·z ów z dramatu Stanisława Wys.piańiskiego „Noc Li.stopadoiwa".

ze

BALET WIEDEŃSKI.

Przyjazd baletu wiedeJ'lsk!ego do
wielkie zai.nteresowa.nie, I me dzi
wszę.cl. zie gdzie tyliko bailet wiedeński
wystęipuje pozostawia na d!111igo głęboki
t.airte wirażeinie. Program poniedziatk
stępu za<POW'iada się jak następuje: t.,
wejście" Boritkiewicza, 2. „Oblicze cz
tyczna grnpa tańców) a) Taniec dok
cieka, b) Demo111 rnaszyi11a, c) WY71W~
Dobroć, 3) M. Mayer: Chińs1ki kuglarz.
ta.tarsikie. 5. „Tańce wiedeJ'lskie": a) Gr
Marsz. 6. Dwie gro.feski: Strawińslci: al
b) Orkiestra eksoonibryczna. Program
wiecz:oru: 1. Uroczyste wejście Bortk'
„Ry.tmy nieświad()llllości" (<lramatyczna
ców) a) Preludjmn: Cisza, h) Marze
Marze.nie roztkoszy, d) Marzenie bojat.(
log: Wzlot ku JaS'llości: 3. Rcl>iikow: Ind'
weisen: Pieśni fatarskie . 5. Dwa wiede
J . Straus.s: a) Walc, b) Polka. 6. Dwiei
a) Mac Dowell: Kubistycz.na ~a Unji
skij: B~leitrt:a, c) PetyreJc: Groteska z
łat

1

2 TANIE PRZEDSTAWJENIA DLA IN·
TBLIOENCJI W TEATRZE MIEJSKIM.
Z p01W>ódu o<lwotan>ia do Warrszarwy wystę.pu
jących gościMie ar.tySttów Tea~ir·u Polskiego pp,:
M, Kamińskiej i M. Maszyńs1kiego - repertuar
niedziel-ny Teatru Mie}sikiego musi ulediz zmianie,
Zamiast zapowiedzia.nych sztuk: ,,Kobieta, wi1110 ;
da:ncing" oraz „Król", dane będą w :ni·edzielę dwa
tanie przedstawienia dla lntellgencJI (od 50 gr. do
3 zł.).
Po potoo.niu ukaże się „Róża" Żeromskiego;
wieozorem raiz jeszcze (i ostatni) sensacyjna ,,Spra
wa Ma.k;ropulos" (Kobieta 341-.Jetnia), kitóra na ostatal.im przedstawieniu zapetnira salę do ostatniego rnieisca. Biłety w kasie za,mawiań .

TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18.l
Dziś I d·o końca tygod.nfa o gÓdz. 8.15 wieozortm świetna ik.rotochwifa w .3 akitach z tańcami l
śpiewami p. t. „Córka ma.jego męża" (Clo-CJo).
Niskie ceny bileitaw uwzystę.pniaia korzystanie
z iprzemited iro.zryiwtki jaknaijszeirszym sferom pu'
blk:r>nośc!.
Dyrekcja iprzyip011t1lna, :ie w bilety wcześniej
zaQJPatryrwać się motna n'ie1ylko w kasie 'T eatru
priiy ut Ogirodowej 18, lecz także w II-el kasie
w cukierni p. Gos.to.mskiego, przy ullcy Piotrkowskiej róg MO'Il<fuisZlki.
Dziś, w ipiatek, po południu dyrekcja da-je dfa
młodzieży szkól średnich „Wairsza.wla111kę" Wysw reżyserii
piańs•kiego i III cz~ć „Dziadów"
Gwidona Trzywdar-Ra:korwskieg-0 z udziałem Pilnskieg-0, Trzywda.r-Rakowskiego, Góreckiego,
Bra.ndtówny, Wemisóiwny i in,

KONCERT TOWARZVSTWA ŚPIEW.
IM. MONIUSZKI.
W .nadchodzącą niedziełę w sali Ptlharmonjl od
wieliki kocnceirt chórów TO'Warzystiwa
im . Moni1ll1'-zlk i ze wStPóludziałem orkiestry FHharmondi i solistów o.pery warszal\VskieJ. W pro·gram!e po ·r az ;pierwszy w Łodzi „Sonety Krymskie"
Mickiewicza z muzyka Moniusziki. Jes<t to zaitem
r.ielada se.nsacia dla Łod~i. Koncert wzbudzir w!et
kie zainteresowa·nie wśród na.jszeirszych sfer pu-

będ~ie s·ię

bliicz.ności.

.

r- ·'ł

DZISIEJSZY ODCZYT FARRERE'A.
?iattek, o godz. 8.30 wieczorem odbę
Dziś, w 1
dzie się w f'ilha'l'monii za,poiwiedziany odczyt sfym
ne.go powieściQiPisairza f.rancus1kie.g·o Cląude f'airrere'a w języku francuskim na temat „Kobieta wczoraj, cLziś i jutro".

JUTRZEJSZY DRUGI WYSTEP CHEN·
KINA.
Jutro, t j. w sobotę, odbędzie się w filhairmonii dmgi i osta<tni wieczór W~ktora Chen.kiata z udziałem Zofjii Do1browolskiei~PawtCJWskiej. W pro
grantie: Arie operowe, Piosenki Bera.ngera. Meled;ie Kinta, Pieśni Chasydzkie o-raz Pieśni Błazna .
Wczorajszy wysitę;p Che111kina wywairl na słucha
czach wiel1kie wnw.enie. Publiczność gorąco oklaskiwała uluibiolllego artys<tę i zmuszała do . bisowania. Szczegółowe spirawozda11ie pomieścimy w.
dniu ·jutrzejszym. Sala była PT'~etmooa.

KOMUNIKAT.
O DOBRA KSJAŻKĘ DLA Mt
Rada Związkowa Stowarzy
dzi~~ Polskiej w Łodzi, p·ragn s
sta'}mc pracę kulturnlno-'O~~wi p
młodzieżą pozaszko'1ną, stanow
og~tu ,mło<lzleży po.Iski ej, ipozos
op1ek1 moiralnej, narażonej
wptywy wie:lkomie.]skieigo życia,
r.a1bytvm domu mtodzieży pirzy
skie.i L. 111 (róg- ul. Ko'Pem:ka)
sale D<liczyfowe. R"imnastycz11e,
b.a.w, a prze:f ewszysffkiem czylt
~ho-tekę dlla Ja.knajszerszych mas
zy pracującej, w tym też ceJu
d? społeczeństwa z pmśbą o
me zbytecznych książek ty
pis.r:n. Na pierwszy a;pel Ra<ly
we1 przyszli ·ze swa ofiarne··
,.AT1Ct", :·TJribalflowicz", „Pro
be>tilme·r l Wo.tff". p. Ma.jews.ka. p ~
ska. p. Hnicki. Ofia.rodawcorrn 1
kowa przesyta „Bóg za.płać". ę
Spod-ziewać sie należy, że
przyiktad ofiaroda,vtców zachęci
stwo do dalszych ofiar na r-zecz
mtodz1eży.

OFIAR V.
Kw. Nr. 661. Kazimierz Piki
zr. 3 na Czeirwooy Krzyż.
D1a uczczenia·
w pie.rwszą J
sm1erd Wtadysfawostwo Lewrufli
skta<laja zf. 20 na Dom Sierot 1
· 1"
g•tych na wojnie.
Kw. Nr. 662.

~łk<;>chanei Matiki

O8 TA T N I E .W I AD OMOSCl;

c.ie nowe~o ori:ran.tt JCo·n'froM stwOd"zone~
Ligę Narodów zostalv dokładnie o-l

1Przez

kreślone.

I

Gw r ncje wz mian za

ust~pstwal

Opuszcze11ieNadrenji by oby rozpętaniem noweJ wojny
Głos
Telefr.

własny

„Kur.

Łódzkie~o"

Paryż.

25 listooada.
wezorai w 2odzinach wieczorowych ro
zeszła sie wiadomość. że fra!lcuski sztab
2eneraJny zażądał w zuocłnie kate~rvcz
n~ fonnłe, aby rzad francuski ze wzi;tlędu
nz i.a2T<iżtme bezoieczeństwo Francji ze
irt>Jll' Niemiec n~e Zi?adził sie żadna miara na dalsze rokowanfa o oouszczeni-e Nad
• renii i o usuniecie m!edzy!?,ciusznkzej kon
• i101i wmskcwei w Niemczech. Niemcy po
e wioov dać. motvwuie raoort sztabu 2enea ralnetO. zunełnie konkretne i wvstarczają
oce rwarancie co do bezpieczeństwa Fran

sztabu francuskiego.

cii i iei soiuszni.ków na W schiedźie .Europy
a dooiem ooźniej orosić o Ot>różn!lenie Nad
ren:M ·i zniesienie u:iie-dzysoiuszniczej komisji kontrciufacei.
Rzecz zrozumiała. że wiadomość ta wy
wołała silne w.rażenie we francuskich koi została Drzyjęta
łach oołitvcznvch
wprost entuzjastycznie.
PROBLEM KONTROLI.
Agencja telegraficzna „Express".
Londyn, 25 Hsto,oada.
Paryski kores,pondenl „Timesa" za~mu

je się ~,prawami

rozbmienia Ni·emiec i 1{on
o giotowości Fran
cli \v:orowadzenia pewn. modvfikacyj do
kontroli wo.islkowei „Times" uważa, że
wszystkie zarządzenia zamierzane w 1924
i 1925 roku nie są nietvlrnilne. Możliwem
.iE·sll. iż cześć .wo.iektów naszkicowanych
przez Radię LiJ~·i Narodó\v zostanie zalrzy
mana. Zdaniem kores.oondenta ..Timesa",
rząd francuski nie będzie obstawał 'PfZJTlem. aby mie.isce mię<lzvsoiiusznkzej komi
s1'; kontmluia..cej za.ieta komisja Ligi Na!"O
dów. pracu.ią·ca w ~UIPefnie oodobnv soo:sób. A1e Francja 1nusi żądać. abv at'ryhu-

troli wo.iskowe.l.

Mówią;c

POBOŻNE ŻYCZENIA.

Polska Agencja Telegraficzna.

Berlin. 25 listooada.
Prasa wiecz. zaiorzecza t>ndanei prz.e„
dzienniki franiousik:ie wiadomości. !akobvl
Briand w komis-ii spraw zaR:ranicznyciJ. it
bv deputowanvch oświadczvt że podczas
rokowań w Thoirv StPrawa ol])różnienia le
we.go brzegiu Renu byta poruszana.
Oświadczenie fa.kie .pozosta·wafobv. zd~
niem oism niemieckich. w s1orzeczności z·
dekla.rnc.ią Brianda. ztożo.na bez,oośrednio
po p.owrocie z Thoirv oraz z lem. co wów
czas oisatv dzienniki francuskie.
Prasa niemieoka :powotu'e sie również
na zaoewnienie pe\vil1ej. bli1żei nieokreśf<)
r.e.i. wvtbitne.i osobistości z francus.kie~o
świata ·PO.titvczneg-o. że mvśt o op.różnieniu
lewe.go brzeg-u Renu zdobvwa so'ble we
Francji coraz więcej zwot11ennik6w.

i;

Zjazd właścicieU cukrowni.
e . W~SZA W A, 25 listop~da (AW.) Pomimo orzeczenia komisji międzymini
i?i!erjalne1, która badała warunki produkcji w czternastu cukrowniach 1 komitet eko·.nmoicmy rady ministrów nie chce uwzględnić żądań cukrowników i na podwyż·
·
~ dalszą cukru nie godzi się.
Wzwiązku z tern właściciele cukrowni na terenie b. zaboru rosyjskiego
oru plantatorzy ~uraków cukrowych zwołują w dniach najbliższych wielki zjazd;
y11którym omów10na ma być sprawa stanowiska cukrowników i plantatorów.
Io P'iula!orzy ~or~aniz?wan~ w związku warszawskim, domagają się, wobec stanoO'rila u~~u 1 memoznośc1 wprowadzenia podwyżki, unieruchomienia cukrowni i
ac~1a uprawy buraków cukrowych.
10

„lywa le~[ja" miniitrów ~a~inet11 ~oin[a re~o.

PARYŻ, 25. listopad~. (tel. wł. „Kuriera Łódzkie~o"). Premjer Poincare w

b. m•. na m~ugure.cg szkoły prnfesjonalnej w Tarbes imienia Jean' a Dupuy,
, aco~mka Po1~care~o podczas wojny, między innemi powiedział:
e· .Krotki .r~ze~m nie wysburt-:za, aby pneszkodzić Fl"ancji wpaść jusi~ 'prze paśc, w któn:\ ledwie że już nie stoczyła się.
ra· ależy utrzymać przez długi okres czasu ideę, która nas połączyła i system
, i!!Zn~s stosowany; ~ależy wytrwać. w zgod~ie i współpracy, które nas o~ywia
<> ezy .zdecydowanie ~ dalsz_y~ ciągu raC]1 narodu podp~rządkować acz godną
iuamku ! ~omeczną rac1ę pa!t11 . Prasa francuska z uznaniem podkreśla mowę
o~a mm1str6w, a szczegolme akcentuje potrzebę zgody. Na zgodzie strono~' l~orzący~h koalicję rządową, na "unji nacjonalnej" -- oparta jest działalność
·~omcarego "!.kierunku odbu~owy waluty. To też sprawa unji nacjonalnej, a
IC ~ałosc1 rządu stanowi powszechną troskę Francji i wypełnia codziennie
pism.

Rząd

zakupuje
„Wagon".

firmę

Agencja Wsch0dnla.
ięc

Warszawa, 25 iis'topada.
nic lak się dowiadujemy, rząd o osi stę z
:arem nabyc'ia w Os1frowiu Poznań
1 przedsiębiorstwa pod firmą „Wa'. ce:em zreorganizowa·nia wspomnia
Przedsiętbiorshva na warsz:taty ko-

~

.

e.

~ako cena kupna wymfenfana jest suim:tjonów ztotyoh w zlocie, przyiczem
".'~ą byłaby cena 'ta w ciąg-u k~:lku lat.
J1stracja w części :pozosta~aJby ta saco dotychczas. Jako kie.row.nlik: przed
,rstwa wymieniany jest inż. P.i ęitak,
-:-Cir.zasowy kierownik warsztatów ko
,l'•h w S!kalmierzyrcach.
SJlomnlane zaildady przeszłyby na
-'ść Państwa, na WYJPadeik pomyśline
otkzenla rokowań, w drJiu 1 stycz•. p,

l;OWANIA HANDLOWE POLSKONIEMIECKIE.
wr. „Kur. Łódzkiell:o•.
Warszaw.a, 25 'Hśfopada.
'··
. owania ha.ndilo\Vle pousko-niemf eezpoczną się w p-rzysz.tym tygodniu.
dzyński wyje<l·zie do Berlina w nieTel.

„·

~9._..._._._mm-.i=mm

t

~!

PREl\1.JER PIŁSUDSKI W WILNIE.
Telegram własny „KurJera Łódzkiego".
Warszaw.a, 25 1istopadai
W czwarit1ek rano przyby.t do Wilna
premjeir PHsudski, gdzie zamieszkat u bra
ta swego sędziego Jana Pitisu<l'skiego.
Dzi·eń przed.tern przybyt do WiJ!na minister Meys.zto\vicz. Pobyt vremje.r a potnva do niedzieli. W yjazid potezą'fkowo na
stąpi t inco.gnito. Przybycie zaś do ·wilna
stafo s.ię jaw.nem. Pobyt 1prnmjera ·w Wiln1ie -związany jest ze sma wami palitycznemi.
RADYl(ALJ FRANCUSCY W OBRONIE
PRAW POLSKI.
Telegram własny „Kuriera Łódzkiego".
Warszawa, 25 listopada.
Zjazd francuskich radykaf ów socja'lisfów ud1walit rezo.J,ucję odnoszące się i d-0
spra w polisokiich, Między .innemi istnieje
posttlfJ.a t utrzymatlia sojuszu francuiSko-.pol
sikfego, niety:kałności .g-rani1c polslkich i nie
naruszalności traik:tatu wersa·ls'kiego,

TRIUMF ZA TRIUMFEM.
Tel.egram własny „Kuriera Łódzkiego".
Nowy York. 25 Hstooada.
W czwartym druu wielkkb miedzyna
rodowych konkursów hiovicznvch mir. To
czek na „Hamlecie" zdobył drmza nauode.

SPRAWA KURNA TO WSKIEGO.
Telegram własny „Kurjera Łódzkiego".
Warszawa. 25 lis.toioada.
W z.wiązku z nadurżyciami w urzędzie
ślędiczvm, pocią~mięto do odoowicdzialnoś
c! karne.i b. :pcmoc.nika naczelnika urzędu
ś!edcz.eg-o Mariana Kurnatowskie1ro.
Do śledztwa w tej sprawie władze wy
miam ·s .prawiedffwości delegowatv sędz;ie
go sadu okrę.goweg-o o. Jaworowskiego.
P. Kmnatowski oskarżony icst z art.
65 kodeksu karneg-o. który w cześci pierw
szej brzmi:
„Urzędnik. wi.nnv otrzvmania twówld,
zażądanei orz.ezeń. ze wz„1rledu na sp.etnie
nie czvnniości. '': chodzącej w zakres ,1e11:0
bo za ~aką
obowiązk,ów sluiżtbowveih. al1
czvnność. będzie karany: zamknieciem w
wiezieniu na czas nie krótszv od 3-ch mie.
sl ęcv".

Decvzja .sądu okretR"oweg-o co do wvsia
nia za Kurnatows.Jcim. przebvwaiacvm za
~ra n icą listów .iroń·czvch. jeszcze nie zapadła.

SPRAWA KOM. BARTOSZEWICZA I IN.
Tel. wt. „Kuriera Łódzkiego".
Warszawa, 2'5 lis.to1oada.
Dziś p. ,przewodniczący .ptk. Orski oclczy.tu.ie nadal różne dokumentv. których
kst bardzo du•żo. J.liustrują one różne mach1
naci,e kom. Bartoszewicza.
W związku z tern o. prokurator md:r. Ru
miński z.wrócif uwa .ire. że mimo rozkazu
;ol'k:. Zdzieahowskieiro. abv wvd.awan!e akredvtvw od1bvwakJ s.ie dopiero oo zas!ąg
niedu o·plm5i Banku Pol1Sikieiro. o~k. Barto
szewicz te.ero nie przestrzega! w stosunku
do firmv „Marszałk".

Zakute
wciąż roją

łby Jun~rów

c krwawej

pomśde.

Polska Agencja Telegraficzna.
Berlin. 25 listo,oada.
Biuro Wo·Lffa donosi: Na posiedzeniu,
zwolanei p.rzez Rcichshtn. komisłi do zba
dania .p rzvczvn katastrofy woienner Niemiec w r. 1918 zeznawał. iako rzecwz;1?..w
ca byty wi·ce.admirat Trotha, k't óry s:twierdzit, że rozluźnienie subordvnacii we flocie niemieckiej bvfo nast~mstwem btęd:1ej
k·11nktatorskiei politvki kanclerza Bethm;-i
na-Hollwega.
W r. 1916 kanclerz Betilm1an-Ho.tlwe.g
sprzeciwił sie prowadzeniu bezwz.g1J1ę,jnej
waff·ki .p rzv pomocy łodzi oodwodnvcb.
Trotha twierdzi. że gdvbv wvbuclt rcwol11rc.ii nie zaSikocżvt admira!icii ni~micc
kiej w ie.i ,przygotowaniach. flota niemiecka od.niostabv napiew:no zwvciiestfwo nad

Na widowni politycznej.
(Od wlas. koresPondenta).

DEKRET PRASOWY NIE WNIESIONY
DO SEJMU.
W sO'hotę ma wejść do sejmu r<J.Z!POr~ądzenie
Prezycde.nta z dnia 4 lisitopada. D<> wc1.flraJ nela'e·
tu ,prasO'Wego nie w111iesiono j~ze.
DYMISJA P. GAJCZAKA.
. Dymisja w1oomin~stra Gajczaka nasta.pita nie
oczeikiwa1nie. Na ciastę;pcę wymieniadą majoira Ja
nusza Jędrzejeiwicza, kltóry peti11ił funkcję taWl!tiikl
pomiędzy premierem a ministerS'!lwem oświaty.
DOKOŁA ROZŁAMU ORGANIZACn

MONARCHISTYCZNEJ.
W związku .z rozramettn w organizacji monat
chisty,cznej pr zybył do wa.rszawy prezes rady na
czelnej orgami1zacji rnonarcłristycz.nej, gen. Raszew
ski, który wziął udziar w naradach zarządu gtównego O. M.
Na na'I'adzie tej postainowio.no podtrzymać do·
tychczasO'Wą Unię polity1C21tJą w catei rozciągłości
AKCJA KONSOLIDACYJNA.
W z•wią7.Jku z wiadomościami, jakie mazały si'
w IJ)os.zozególinych organach iprasy, o ustą,pieniu p
Romana Dmowskiego ze st-ron.nictwa Z. L. N., w
kotach j)OZillańskich, roliionych do tej pairtji, informują iż p. Dmowski zamia.ru tego me ma, leoz
przeciwnie - nosi s·ię z 11>fa.111em tPOlącze.nła akcJi

tych słronniotw, k.tórych program Zibli.żooy jest
do pmg>ramu Z. L. N„ o Cllean dowodzi choćby osta tni ·ie-go artykut

P. STRASSBUROER W STOLICY.
Wczo.rai przyjechar do Warszawy kom.isaft
StrasS1bur.ger w cel-u naradzenia się pr.zed sesłl\
rady Ugi Narodów, która zbierze się w grudniu
w Genewie. P. Zaleski iwyjedzie do Oenerwy dn1J
3 ~rudnia.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA O INSPEKCJI PRACY.
Minister pracy p.rzesfał radzie pra'Williczej Pf(ljekt ro Z1Porząd.zeinia o iltspekcii 11>racy. Ideą pruwcxlnią projektu jest uaednostainienie insJ>ekieji
pracy we wszys.t.dcich dziel.nica.eh. InsipekcJa ma
być uniezależnlo111a od właidz adiminis.ocacyjnych.
Toż mi·nisterstwo iprzygO't01WuJe nowy dekret o .
kaociach praooW111iczych.

angielską.

W zwiazku z o.świadczeniem Tro'ttha od
bvfa sl c ożvwiona dvskusia.
--:o:--
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~ Jubileuszowy - Res. Speciale
fin1ak Medicinal -Winiaki mieszane
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6rand Card1nal - Cordł

.. -ł.-.A~D-Y~P~RZEMYS-ŁOWE VłiNg<E!Lr~USEN„ TOW.. AKC. STAROGARD -POMORZE „
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Generalne Przedstawicielstwo: Fa. H. PODKOMORSKI & S·ka, Warszawa, rtowy Świat 2.
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PJ.atclC. 26 lfslop_!da
Dziś

1926~~0.Yr::.ott..,.-~--------------..;,;,:,..1

premjera najmonumentalnlejszego filmu

iwłata

„OSTATNIE DNI POMPEI1
Ostatnie

słowo

techniki, gry,

i reżyserji.

pomysłowości

!~~c;;= Hrabina Rina de Llgvoro, Bernard Hoetzke, .Maria Corda,
Retyse- CARNINE GALLONE
HPJe 2 SBPJe
Michał Varkonyl, Emilio· Chione i Inni. rowali: AMLETTO PALERMI
Całość

RAZEM

n@IWWI

Całość

14 akllw
Całość

Passe-Partout i bilety ulgowe nieważne. Obr. wł. S. K. "Kolos" Warszawa.
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~ KUPON FOTOGRAFICZNY „KUrJera
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ul. Piotrkowska ni". 76, telef.
•
„ młodzie
••. Akw ·1zytorzy M•i!';f't!::o~:i~ ł.ódzk.
r a b a t u 250/0
udziela okazicielowi
e-ner~iczny
ninie1' szego kuponu
~•,..
•

0

1

1

ł..ódf, ul. Napiórkowilciego nr. 19·

\V rółnych praktyesnych nowo,el.

1~·33,

watne. :- ł..askawe
oferty do "Kurjera

dla "M. G."

~

na wysoką prowizję, rutynowani i ustosunkowani do zbie•
rania ogłoszeń

przy zdjęciach (zarówno zdjęcia p oj e dyń cze jak również w grupach) -•,
~ Każdy kupon ważny tylko w dniu zdjęcia do do. 31 grudnia 1926 r. włącznie. •
•
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Io uływane meble, kredens. łótka
zl materacłamki (nłl11 owe) at6 rzes a,
lustro i lampe elekw· d
łryc:in~. · ia omość

8,000 złotych. Ofer
L"
d
ty_ po „t.
M!oda intefr•entna
s
osoba, n!ezależnn z s?:yciem. nimie się itospodarstwem domowem,
w mniej szei lnteUgent 0 ei rodzinie lub

Sl\dzie Okrę~owvm
w ł.odzi JAN RZY
DO 10 ll'QUJ a yyraa. Dla PoMOWSKI. zamie•
sawiadamla, :te w dniu 19 grudnia 1026 roku o godz. 10 rano odbędzie si'
~i1~b:t:!:ć 1 !9~t~~
szkały w lodzi przy uutms.tnb pra.g 5 ~:ey ca
w 1ledzible Zarz-du w ł.odzi 'przy ul. St. Żeromskiego Nr. 98 w nieruchocodllłennłe od 3 do
le
·
10
r-...-..
N
6'7
Sienkiewicza
ul.
mości fabryki
01
6729
szen
&puu'"''"~
na zasadzie art.1930
Zwyczajne Waląe Zgromadzenie Akcjonarjuszy
6.
ffr";den;'stołowy== u pojedyńczeiosobv.
50 lt'OSZY.
U. P. C. oitłana te
z naat,pujitcym porzl\dkiem dziennym:
ł.a1kawe oferty pro
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