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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Pertraktacje o pożyczkt: dobiegają końca.
Warunki nie

obeimuią

iakieikolwiek kontroli obcei.

Realizacja planu stabilizacyjnego.

Pożyczka

stabilizacyjna bt:dzie

„... wt ~-· U4ztłe•••

1
A . ,

Warszawa, 7 kwietnia.
W ciągu l1nla wczoraJszego toczyły słę
Oczne narady l konferencje w sprawie Po
życzkl zagranlczne). Rano p. Prezydent
Rzpliteł przy)ął wicepremiera Bartla na
jednogod.złnnel konferencii. Po południu
odbyła sle narada, w którel wzlell udział
pod przewodnictwem Prezydenta prezes
Rady Min1strów, wicepremier Bartel, mini
ster Czechowicz i Załesłd.
W ciągu dnia prasa otrzymała dwa komunikaty, jeden, wydany o godzłtiie 1.15

o nastepuJącel treści:
„Toczące sJe pertraktacje Ju! od tygodna z przedstawiclelamJ finansistów amery
kańs\dch dob\ega}ą końca. Trudności, Ja·kie sie wyłonlty, oowstały niętyle z zasadniczyc& rómlc poglądów, Ile z p0wodu technicznego uJęcła planu stabillzacYinego, opracowanego I zaprojektowanego
przez Amerykę. Celem przyśpieszenia
pertraktacyj minister Czechowicz opracował własny proJekt i dalsze pertraktacje
były prowadzone na tle konfrontacji plaIU amerykańskiego z planem polskim. Pra
ce uzgodnlające obydwa projekty są inż
na ukończeniu l można przypuszczać. że
dziś znajdują słę w stadium koóoowem".
Drugi zaś komunikat ogłoszono o godzinie 1.45, który brzmi następująco Dowiadujemy się, że .o jakiejkołwiekbądź
kontroli nad skarbem państwa, budżetem
lub polityką kredytową Banku Polskiego
w waronkach potyczki nlema mowY. Sfe
ry amerykańskie wysuwają koncepcję
obserwacyJną ze sweł strony Pt'ZY wykonaniu planu stabłłłzacyjnego, opracowanego przez rząd Rzplłtej.
Rząd uważa

Pobczkę

stabilizacyjną

za wstępny krok do t"lalszych Potyczek
na cele gospodarcze". .

Jię

KONFERENCJA RZĄDOWA.
Warszawa, 7 kwietnia.
Wczoraj wieczorem na Zamku odbyła
konferencja z udziałem premjera PH-

wstępnym

sudsklego, wicepremiera Bartla, ministra przedmiotem dalszych rozmów obydwóch
Czec:howłcza I Zaleskiego. Na konferenstron. Kontrpropozycja została wręczo
cH tej ustalono ostatecznie kontrpropozy. na p. Monnayowi, przedstawicielowi finan
cię rządu polskiego na ofertę konsorcjum
sistów amerykańskich, który oświadczył,
amezykańskiego. Treść tej kontrproPoże pozostanie w Warszawie dopóty, dopózycji w uchwaleniu obecnem n1e może ki rząd nie poweźmie ostatecznej decyzji.
być opublikowana ponieważ będzie ona
W czorai p. Monnay wyjechał do Paryża.

Tętno wysiłku

pł~tek

i jatro aobota
godz. 6.30

WlflKA ll[Hl[JI

eksportu

węgla„

Wywóz drzewa winien )>yc kierowany przez Niemen.
(Agencja Wschodnia).

~it boodlowy w Gdyni, oraz samo miaOdaóM. 7 1Cwiiem1a. . sto i <*odice ;ego. !Przez PO'Większeme to
oSiągnętotby słę również mowość umcooW dzisiie.iszym „Danziger Allgemellne m~ enii.a !krain6w portowych. co powiększy
Ze1iltu11g" do<latetk żeglugowy tego pisma łeby znacz.nie zdotln'O•ść elksporlowo-wyzasta111a.wia się nad sprruwamt ebporiu p0t ·la<iunkową poiriliu.
skłeR;O dnewa z Witeńszczymy.
!Kosztorysy ·rozibtrdowy, ustafone w ra
P.ismo jest zdania, iż elkS\I)011'1t !lJOl>Skie.go macih bairdiiej śc!slyC:h, przedsfa.wityby
drzc"'Wa z iasów Wiileńszczyz.ny, winien się w cyfrze 6 m~OdDnów zlotyich.
bezwzględnie być skierowany !PfZez N~e
rnen. ll!ie zaś przez port gdalfiski, bowiem
.w mLKIE ZAMóWif:NllE.
dmga vi.a Gdaltisk dylktowooia 1est wzdę
Katowice, 7 lkwiefnfa.
<km Politycznettni, zaiś droga gospodarcza
.Jak sie dowiadujemy, T<Jrwanvstwo
pr<:v.'ladzf przez Nieme.n.
Gdiruńsik, zdaniem pisana, nie ·Ucie'r1)ia1
r. Akcyjne „Ferrum" w Katowicach otrzyby zbyifuio na te.j :zmi.atnde 'lderumku "trans- mało 121amówienie z K.ori (.Tapeutja) na 6
pcoritów drzewa, wobec ~o tysięcy ton.n :Jruto-ileł.amvch nu- spawawm:ioźeni.a się eksportu węgla z Połski. nych. na wyse<kie ciśnieme.
Zamów~nie to p0kryite zostanie sumą
Dziennflk uważa, i'ż xwYŻiki ekspOrtu Ocze
800 ty~iecy dQfarów. z0s,ta,to ono przykiwać należy już w czasie naibliższym
wobec W'Ybuchłego w Stanach Zfedn<tczn- m4ne "Ferrum" mimo, iż ubie1,?ały się o
nie firmy metal&we włoskie, angielskie ł
nych strajku gómlków.
amerykańskie.

DALSZA ROZBUDOWA ODYNł.
Gdyoia, 7 lkwielinia.
Zatrząd ei1ekilrow:ni w Ka:itn.tzacli zaibie..
ga w 'tutejszym oddziale Banku Gospoda:r
stwia. Kr.a!}owe.go o uzyskalflite 1I><>waż.n~eti
szydh kredytów na ro.zlbt1doiwę eilektrowni
Powięikszeniie

zwolIMoby

elle1k trowni

kCłJrt!usddeti ipo-

zaqpaitrywać w śwJartito i prąd

IAiPONUJACY ROZWÓJ FLOTV POLSKIEJ.
Tet wł. "Kuriera l:.6Cłzkfego".
Gdań~ 7 'kWietm:a.
Roizw6j ruchu :Floty ipoJ.skiej w IJ}OOCie

gdarńsik1i'tn iUja•wniają nas•tę,pująice zes1farwie
nha. staitysfyki wzędl()!wea: !Podiczas gdy w

Racia stanu przy

roku 1924 w marcu Pod podską banderą
zawiirnd tyilko jedien statek o po,je:mności
126 tom, w •na-stę.pnym rQł.lru 1925 było tych
stc:itków Juri 4 o pojerrnnoścf 2868 ·too. W
1W. roiku 1926 mowu cztery, aff e o ·p ojemoo
śc.L 3213 lfiorn, podczas gdy w rna.rcu 1927
.r. zarwinęto do poMJu rgdalfig.kiego ,pod bandetra pQ1Is:ką 27 statków o pojemności 10
ty.sięcy tOrTI.

PORT KLAJPEDY A SPŁAW POLSKIE·
GO DRZEWA.
Kowno, 7 !kwietnia.
Pra1Sa Htewska ogtasza Sipra,wozdarnie
roczne dy:rnkcji portu kJzjpedzkiego, z
którego wynJik:a, że port kf aijpedziki.'f'O•ZwUja'ł się w roku rnb. bardzo n,i,ekorrzystnie.
BraMo mu mianowicie s}JfiaWIU drzewa.
Btdże1t rady iportu wyni0sit w r. 1926 2,213,310 1Hów. na roik 1927 budże1t ren
ma być ])'Odwyższony. Zmiana, która zajdzie w .lkiero·Wfn.ictwde rndy portu nas'trada
prasę litewską nia torrJ n.aidzreji, że w przyszforścJ ro·zwój .portu ktajpedz:kfeg-o będzie
ikorzystnieliszy. Litwa c:hcąrc do.pomódz
Kł.:tj.ped.zii e iposta.nowiJa na osfaJtnie:m 'PO'sh1ze.11iu raidy 1eśneJ "Przy miltl. roilni·crwa
w iI(O-VJ111ie ipo.zwoil~ć na wyrą:b laSIU w jffości 1.400.000 metrów sześc., z ilCtóre.go 40
!PiOC'ernt ma lbyć iprzeznaiczo1ne na wywóz
dil<. haml..tin i wzemystu.

łożu Władcy

Rumunii.

Problematyczny stan zdrowia króla Ferdyn•ncla.

Rada koronna omawia
AiencJa Wsohodnfa.

w

WY JAZD PROFESORA KRZYŻANOW·
SKIEGO.
Warszawa, 7 kwietnia.
Prof. Krzyżanowski, który razem z
wiceprezesem Banku Polskiego Młynar
skim bawił w Ameryce dla przeprowadze
nia rokowań z tamtejszymi finansistami,
wyjechał dziś do Krakowa.

gospodarczego w Polsce.

PerspekłlJWll rqchłej zw11żki

Miejska Galerja Sztuki Park
Sienkiewicza
Dziś

krokiem do kredytów gospodarczych.

· ··=

!

·

:

B~7kwl~la.

Osfa'fn? fun1mikalf oficJallny podaae, ii
stain zdrowia' łfróla n.utllUńs!kiego jest dobry, ,przyczem q.armacri.ia się stała JJOl>raJWa.
Naffiomia&t pryv..'0ifu.te komu.nitkują, iż
stoo zdrowia ikrQlla je.s't nadal bardu.o gro.
iny, wi związku z czem odbyta się dzis.iaJ
·reda 'krnromna, w której wzięli m. in. ·udziat
cz.Jod\.-OWie rządiu, ·pOszczególni rpQS-!Owie,
orarz kr~owa i 11>rzedstawiicle1le oairjji wlo
śoiiatSklh.

.

sprawę następstwa

BUKA.RESZT W CIĄGł..EM ZDBNER·
WOWAMU.

Taik sam fakt zwoilainia rady lkoro.nnej
jai,\ i jej wyin.ilk:i rrzyma:ne są w fa1emnicy.
Prz~"J}U'Szcza•ją 'tuta~. f;ż mia~a 'Ona
Da!Stępstwa

omówienie sprawy

na ceiln

Telea:ram

uonu.

1

BIULETYN O STANIE ZDROWIA.
Polska Arencia Telerra.ftczna.
B~ 7 kwietfuia.

Dzisiaj ogfO@zono nastęJ)'u~ą;cy hiu[e!tyn
o stanie zdrowia kr6ll.a Ferdynainid.a: Temperatura 36,4, puls 86, odlclech 22. Król
udzie.lir audien~ pr-eimJer~wi Av.ereso-.

tronu„.
własny

„KurJera

Ł6dzkłesro".

Bukareszt, 7 !kwi~nia. ·

-

'Na

mieście !kursu1~ w dalszym ciągu

akirmująice

,pogitos:ki o zdrowiu m<Yna·rahy.
Utrzymuje się ip0igfo!sika, że icię.żika choro- .
ba ISIPOWOdowaina zo'Sifalta system.atycznem truciem króla Ferdynanda..
Pewna poiprawa w stari.ie ·zdrowia, zaoibserw01Wa'Ila w ciągu wczorajszego 1>0·
tPO'łudltl'ia ) nocy, nie o:zinaiczai byn.ajmnielj
z:Wll"oAl .W: ~woju clJ.olio~.

r
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Ostry konflikt

ŁóDZt<J•.

-

Piatei. 8 lcwietnia

między Moskwą

_____________________
1'1..,r.97....._

1921.J:..";;o~ktr_.

a Pekinem.

Na widowni politycznej.

Armja czerwona na granicy Mandiurji.
W przededniu interwencji zbrojnej Rosji w Chinach.
koby w kołach miarodajnych o rzekomych na szeroką skalę zakrojonych przy
Londyn, 7 kwietnia.
„Mornłng Post" donosi, iż konffikt mię gotowaniach sowieckich do zbrojne) inter
ilzy Czang-Kai-Szeklem a skrajnem rady wencii w Chinach. Akcja wojskowa Sokalnem lewem skrzydłem armii kant. wietów polegać ma na planie ataku kontrwa w dalszym ciągu a nawet wzmaga centracyjnego na Mandżurię, podjętego
się na siłach.
równocześnie z dwóch stron, a mianowiTak samo wzrósł konflikt między cie od zachodu t. j. od strony toru kolei
Tsang-Tso-Linem a nacionalistami, na mandżurskiej oraz od wschodu z Blagotle przeprowadzenia rewizji w przedstawi wieszczeńska. Głównym celem tej akcji
cielstwie dyplomatycznem Sowietów w ma być zajęcie Cbarbina. Plan ten przewi
Pekinie, która to rewizja dokonaną zosta- 'duje podobno również czynną p<>moc ze
ła Jakoby naskutek polecenia Tsang-Tsostrony mongolskie) armii narodowej, któłin'a. Znalazło to już swój wyraz w tem,
ra równocześnie z armją czerwoną ma roz
iż Sowiety grupują na granicy Mandżurii począć operacje wojenne. Sity wojskowe
coraz silniejsze oddziały wojsk, z niedwu- tej armii, składające się przeważnie z kaznacznym zamiarem wkroczenia do Man- walerii, mają być użyte przedewszydżurii.
stkiern na południowvm wschodzie, t. J.
na ITTanicy chińskiej i stamtąd mają wkroSOWIECKIE PRZYGOTOWANIA.
czyć na tervtorjum chińskie. Wedfug rze
kornej opinji kół ryskich, pewne objawy
Berlin, 7 kwietnia.
„Der Tag" w depeszy z Rygi donosi wskazują na to. że interwencja zbrojna
na podstawie informacyj, zasiągniętych ja Moskwy w wolnłe chińskie) Jest Już zasad
Aren<::da Wsch<>dn:la.

nlczo p0stanowiona oraz, te Sowiety cze
kają tylko na stosowną chwilę, aby rozpo
cząć ,akcję zbrojną.
PEKIN I MOSKWA. ·
Pekin, 7 k'wietnia.
'A'g encja Reutera 'dowiaduje się, że w
następstwie rewizji, dokonanej w jednym
z budynków, zajmowanych przez ambasadę sowiecką, minister spraw zagranicznych rządu pekińskiego Wellington Koc
przygotowuje protest, jaki prześle sowieckiemu charge d'affair~....przeciwko udzie
laniu przez ambasadę sowiecką schronienia spiskowcom i przeciwko czynionym
przez nią próbom podkopywania powagi
prawowitego rządn. Sowiecki attache
wojskowy spalił podobno dokumenty, u]awniające istnit>nie rozgatęz1one.gu spisku. Uważane jest za rzecz prawdopodobną, że nastąQi zerwanie stosunków dy
plomatycznych pomiędzy Pekinem i Moskwą.
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uzyskały

Liczniki
Skandaliczne

sankcit=.

pognąbienie abonentów
Miedzińskiego.

Ar:encJa telegraficzna „Express".

Warszawa, 7 kwietnia.
Dziś minister poczt i telegrafów Miedziński podpisał rozporządzenie o zmianie
taryfy telefonów w Warszawe i w Lodzi.
Rozporządzenie przewiduje zmianę taryfy
obecne) na system liczników przyczem
dzieli abonentów na trzy kategorje: 1) 60
zł. kwartalnie dla mieszkań prywatnych,
2) 108 zł. kwartalnie dla restauracji i cukierni oraz 3) 84 zł. kwartalnie dla urzę
dów i biur. (A więc p. Miedziński posta-

rządu.

triumfem p.

wił na swojem i swem orędownictwem umożliwił P.A.S.T. eksploatację abonentów
przeciw której protestował cały ogół solidarnie. Nieliczenie się z opinią społeczeń
stwa, jakie tak często wykazują obecne
rządy, znalazło swój aż do nleprawdopodo
bieństwa jaskrawy wyraz w tym fakcie

podeptania praw abonentów telefonicznych i wydania ich na pastwę liczników.
P. min • .Miedziń~ki nie ma się jednak czem
chlubić. Z dniem dzisiejszym pozyskuje
sobie smutną sławę. Przyp. Red.)

,
Już w sierpniu będziemy latali na Słą$k
lotnisko w Katowicach na
Telegram

własny

„Kuriera

Łódzkiego".

W3!l'Szawa. 7 kwtie'bnia.
Chwila 1POtąiczenia Joomuniikatcją !otniezą ·Sląiska z res.vtą Pol~i aest bliska.
Pra-wrlo,PO<lobnie jll!Ż w sieinpn.Du ro:stamńe
umdwnniO'na linia lotnicza milędzy W ar~wą a Katowicami.
Budowa fotniisika 1będzie iull<:-0ńcw111a w
ciągu 1rnaJMilższycli 3...cih mieSlięcy. '.Rolbo'ty
Olbeone, przy których !Zatmdn.iono olkoqo
100 irołb-Oil:n11ków , ooświęoone są wykończa
niu 1ądlQ•wiska, inłwe'lacii terentU i ibutdoW!ie
budynków aidmiITT·istr.aicwnyic·h.
Lądowńsko będzie mia'fo średnicę 150
metrów. Lottni'S!ko !kaitoiwkilde IJędziie zaO.D'alrrone WI jedin-ą z natlwięłkszyeh WIN-

ukończeniu.

sfac(ję ben-zynową !p(lldziemną, klóra
pornieśd w s>01bie 40.000 ~Hrów benzyny.

sce

Sta!C'.iia zaibeizpieicZJOma jest prWd wszellkiego roorafu e!ks!Płlozjiami.
Catooć prac poc:1Jł-01Itle ok<iłlo 1 mial}oln.a
?Jto~yclJ.. Sann :koszt wybudQWrun1ia hang-arn wy.niósł Z.SO tys. zt. Do ca!1lkowi'te.go
wylko111'czmia lotniska lbriakuje jeszcze 300
tys. zł.otych.
Również prace iprzygQlto\w·wcze, zimie
irrające do utworzenia śiląskied s,pó·llki 1otnicze(j, PQWwają się szyibko 11iaprz6<l. Doh 7iC:hczafS spółka ma za.pewnjlOny kaip.!łtat
w wywlwśid 1 mi1}cnm z:ł'., z czego 400000
zł. uohwaJll~ re.im śłąslkf.

---

Dalsze aresztowania
na tle schwytania mordercy kuratora
Teleiram

własny

„Kuriera

Sobińskiogo.

Łódzkiego".

cy nie zauważyli. Po wrzuceniu drutu do
pieca nastąpiła straszna eksplozja. Jeden
z robotników został zabity, 12 rannych,
w tern 8 bardzo ciężko.
Na miejsce katastrofy przybyła komis]a sądowa.
Zaraz po katastrofie rozeszty się pogłoski, że wybuch spowodowany został
zamachem komunistycznym. Uchodzi jed
nak za pewne, że wybuhc nastąpił z powodu nieostrożności robotników.
--:o::--

(Od własnego korespondenta).

INSPEKCJE MIN. SKLADKOWSKlEGO.
M.inister Skladilwwski w dalszym ciągu objet·
miasta l miasteczka. Wczoraj do.k:ooal ius
pekdi letnisk podmiejskich warszawstkich.
dża

PROBLBM SPOCZYNKU NIEDZIEL·
NEGO.
Od Ukku dnł <ldbywa:!ą się kon.ferenoje między·
mir..1st~:)a.~111e, w których uczesmiczą przedsitawd·
cle!e ·m imsforstwa przemysłu i handfo, pra-cy,
spraw wewnętw;ny~h. Omawiana Jest illorweJ.izacJa
usta'WY o SPOOZY.nku niedJZtielny.m. Słychać, te
sferY rzadowie sldonne są 1Z1:110welizować tę ustawę rw sensie, by ha11del w przedsięibio.rstw.ateh 'llie
W)'rnagających obsługi specialined by~ dopuszczaqny -w medz.1ele od godz. 8-ej do 10-ei rano i od
~- 12-ej do 3-el Po patud.1tiu. Odpowiedni wnio.sek cędzie ~TZedstawiony Komite-towd BkooomiC1
nemu Ministrów, a ten wniesie wtttiosek na Rad\!
Mmtstrów.

WYCIECZKA PARLA1MBNTARZYSTÓW CZECHOSŁOWACKICH.
Wycieczka parlamemtanzystów polsik·ich do
rrancli po drodze zatrzyma~a się w Pradize, podeJ
mcwana przez kolegów czechosłowac:k!ch. Postanow.ioo-0 wó~zas ur.ządzić WYcieczkę parłamett·
tauystów czed1osłowaokich do Polski. Jak sb"·
chać. WYCieczka taka odbyć się llędiz.ie mogła do·
pier<. 1>0 wybora-ch iprezy<le.nta, które J>r:zyipadadą
na dz.ień Z5 maja r. b.

ZAOADNmN'lA Miff.SZKANIOWE.

W ozwa·r tek odibyła się kooferencla w Mm!·
stMstw'ie Spraw WewnętrZl!l~ z udziałem ministra spraw wewnętrznydt, s.J)rawiedllwości, rolnictwa li skar:bu w s.prawie .zinowełirowao!a ustawy o ochronie fokatorów. Omawia.no ewentual11e
rozciągnięcie a;a wieszenia llodWYż:ki 11a lokałe
dwi.-poko.jowe i wstrzymanie eksmi~.„ Uchwał
nie powa;ię.to. Obrady będą kooty.n:uowane.

Zapieczętowane nic zawierała kasetka Baua

w PKO-

sensacja w procesie okazała się wcale niesensacyjna.

Warszawa, 7 kwietnia.
Punktem kulminacyjnym wczorajszej
rozprawy sądowej przeciw Marjanowi
.łiindemu i WiJhelmowi Bauowi byl wniosek przedstawiciela prokuratorji generał
nej radcy Wernera o zbadanie zawartości
kasetki Bana w PKO.
Kasetkę tę opieczętowano w lutym
1926 r., radca Werner wvraził przeto
przypuszczenie, iż będący przedmiotem
sprawy, a rzekomo zniszczony dokument
na 80.000 zł., może znajdować się właśnie
w wej zabezpieczonej od roku skrytce.
W związku z tern sąd polecił sędziemu

Skorzyńskiemu dokonać dziś oględzin
pieczętowanej

o-

kasetki.
O godz. 9 i uót rano sędzia S. U:dat się

do podziemi PKO w towarzystwie prokv

ratora Nissensona, adw. Brokmana oraz
dyrektora wydziału bankowego PKO p.
Steina.
Sporządzono protokół otwarcia i zdję
to pieczęcie.
Kasetka okazała się pusta.
Sędzia Skarzyński o godz. 11 prze'i:lsta
wil sądowi wyniki oględzin.
Po uzupełnieniu przewodu sądowego
nastąpią przemówienia stron.

Chmury na horyzoncie jutra Europy„
Qordyjski wązel zagad.nień miądzynarodowych.
Paryż, 7 kwietmiia.
Sprawy zaigrankz:ne znoW'U za(jm11ją
ple.nvsze mie,fsce w rozmowacll prołlitycz. łlych i ikoanenitairz.aieh ~rasowyich. Z jecflne1

.poważny krok Musso,liniego na Ba•lka·
M.c:h. Podkrnślła 1ją przytem, że niety.lko
zrE!habi'liitowa't Węgry po ostaił:niim skandaJlu faifszorwa1nfa pieniędzy, lecz nłewąi.'Pli
w~e talkże obieea'f ·weil!rom popaircłe w

z drugiej zaś krytyczne potożenie
na Dalekim Wschodrlie, grożą
ce bezipieczeństwu pos.iarlt-0.śd kol!Otn(jiailnycll, nasuw.atią gtębie:j myiŚ~ącym Polityk-Om refleksje pelne go:ry1ezy i tt:Lepdk:ottu
nia temat dnia ju'trzeds'Zego.
Briia.ndowi zairzuicadą, że za,paifrW!lly w
gw~a·z<lę loilrnmeńską d()ipuści~ do zbliże
nia anglo-wfoskie1g'O 1 wtorsiko-wę.gi,erskie
go. które stano'WCZO zwróco,ne są przeciw
ko komuś, jeźe[i nie w.prost ;PTzeclwko

przyv..1rócen}u tramu Habsburgów.
Na:wet Oauvain w „Joma:l deo Deibats''
zwraca uwa.irę 11a l'o, że w mowadt, wygłoszonych wiczoraj w RzynJ.ie na ba1
nilde
cie, wydanym na cześć Be1lh!enal al?lli ra:zu
me użyto wyrnz,u pokój.
Wreszcie z :p owodu afamnująicych niowlln o choro;bi.e 'kr{)q_a Fer<lvmrunda obawia·
ją s.ię w Pa1ryżu, że w razJi·e §mierd króla
?.Jadść rno•gą pOrwaiioe WYl)add w Rwnunji,
które do reszfy skomP.~iikować mogą 11iepevrną sy'f.ua1clję 'tej części BurOlpy. Diatfe,go leż w dziennJikach rozmaiifyclh ikierunk6w rozłegianą się nawofywa1n:ra, a1by Pran
cja wygzta ze s-weti roli ibie.mej i sfanęfa
na czetle czY1Itn}1cll ~:wórcóW1 IP(l!lroju f il}O·
rną:dllru w :EUioipie.

st1 ony izbłiżenie włosko-węgiiersko-butgar

skie,

mocaił'Stw

dniu onegdajszym sprawcy zamachu na
ś. p. kuratora fu>bińskiego.
W związku
Atamańczuk liczy lat 24. Jest synem
ś. p. kuratora Sabińskiego zarządzono
rolnika ze stryjskjego. W stryjskiem rów
szereg aresztowań w Dolini, m. in. zatrzy nież uczęszczał do szkół początkowych.
mano nauczyciela Hrisaja i jego siostrę, W r. 1922 i 1923 służył w armji polskiej
którzy ukrywali Atamanczuka oraz are- w Zamościu, gdzie był już aresztowany f'randji.
Zarwairłe oisfalfnio frallctaiy ,poza ;i, ~·ooad
sztowano akademika Miszczuka. Ogólna pod zarzutem uprawiania szpiegostwa.
liczba aresztowanych wraz z przetrzyma Następnie opuścił kraj, udając się do Cze- Llgą Nairorliów czynią z n.f ej ańepo'trzebną
nymi poprzednio braćmi Wierzbickimi chosłowacji, gdzie zdał maturę. Powrócił nikomu tgraszkę.
IPocJ.lpisany W'czoiriaij w iRzy.mfo łta:da:f
wynosi 16 osób. Atamanczuk, który w do Lwowa na dwa tygodnie przed wykowlc~ko-węgierski uwalża1ny jest za lbardzo
1.)ierwszej chwili zachowyWał się butnie, naniem zamachu.
w czasie śledztwa załamał się psychiczAtamańczuk przyznaje się oo należenia
szczegóły
nie i popadt w depresję. Znaleziono przy do wojskowej organizacji ukraińskiej,
Francją
nim 200 koron czeskich i 200 dolarów.
przeczy natomiast stanowczo temu, jako
sowiecką.
by w zamachu brat udział. Wszystkie
SPRAWCA ZAMACHU.
jednak okoliczności świadczą przeciwko Francja udziela Sowietom pożyczki i uzyskuje naft~ kaukaską.
Agencja Wschodnia.
niemu, a m. in. również Atamańczuk nie
Lwów, 7 kwietnia.
może wykazać się jakiemkolwiek alibi, ani
cji gwaranc)ł do uzyskania nowych znaParyż, 7 kwietnia.
Dzienniki dzisiejsze zamieszczają nie- wogóle wskazać, gdzie krytycznego wieWiadomości o dojściu do porozumienia cznych kredytów. Rząd francuski na to
które bliższe dane, dotyczące ujętego w czoru się znajdował.
francusko-sowieckiego w sprawie długów się zgadza i gotów jest do udzielenia So- ;
rosyjskich potwierdzają się. Protokół, wietom pożyczki w kilku serjach, z któpÓdpisany przez obie strony, trzYmany rych pierwsza ma wynosić ieden miliard
jest w :§cisłej tajemnicy. Ujawniony on bę franków papierowych. Na pokrycie poży
dzie dopiero po ratyfikowaniu go przez czki Sowietv mają dać w zastaw rządowi
oba rZ4dy. Wiadomo tylko, że Unia so- francuskiemu źródła naftowe na Kaukazię,
rzynaście
wieclfa zobowiązuje się do zapłacenia 70 do których eksploatowania uzyskają iran
Telegram własny „Kuriera Łódzkiego„.
strofa. Robotnicy zajęci byli wrzucaniem milionów franków złotych. które mają cuskie firmy mono~. Wien sposób Fran
Sosnowiec, 7 kwietnia.
do pieca martenowskiego zwojów starego być przy] ęte przez Francję jako częścio cja uniezależni się zupelnie od imnortu naJ
Wczoraj rano w hucie „Katarzyna" w drutu i żelaza. \V jednym z takich zwo- wa spłata i ods ~tk i długów przedwojen- ty z zagranicy i będzie posladał3 nawet
,Sosnowcu wydarzyla się straszna kata- jów znajdował się granat, któr:ęz.o robotni nych. Natomiast Sowiety żądają od Fran naftę Q.a •~ · ..., ·,?· - -Lwów, 7 kwietnia.
z aresztowaniem mordercy

Sensacyjne

porozumienia mi-=dzy

i UnJi1

Straszliwa eksplozja w hucie sosnowieckiei.
1

ofiar.

1

..
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Piatclć.

,

8 kwieinia 1927 roklf.

Miaidienie oszczerstw i pogłębianie

współpracy.

„~„ systemie rządów, ospo-

'\\'iedzenłe Bordeaux. Marsylfi, Lyonu,
Lille, etc., nawiązanie kontaktu z tamteioddało
szymł leaderami p01ityc1111vma

Lódź, 7 kwłetma.

M&ina Jut obecnie

podkreślić z naci-

skiem, ł.e cała prasa fra:nc.uska - st&tecz..
na i r>rowłncJonalna - bardzo przychylnie
ocentła wyniki J>Odróży naszych parlanreotarzystów. W sizy:Slt:kie d:ziennlkł OCZywfścle IZ WYJątkiem bOlszewfokieJ „Humanłt'e". zamieściły

~

Obszernych sprawozdań i okolicznośclowycb artykułów, w tyczffWYlll tonie utrzymanych
a d0w007.ącycb, że 0pinję publiczmą. be-z
W1.lłedu na ~ partyjne JJOSiWlJeiólnych odłamów SOołec.zeństwa, tra wY·
oieata rzeczywiście interesuje, Posło
wie I senatorowiie nasi byli często witani
I IJOde}mowatti w SJJOSób, przekraoza;fący

t'WIY ofłcfalnych przyjęć.
Otóż tneba Obecnie szozierze I ot'ww·
de IJ()Wiedzleć. że należało niejedne i nie-

małe trudnOści J>Okonać, by zdobyć tym
razem coś znacznie J>OZYłyW!flie.Js~. niz
płatoniczne okrzyki: "Vive la Pot0gne!„
Pozyskać w oolszerszych kołach p0Utyc:znych zt"07l.ltnfenie naszych k<miecznoścl

~ństwowycb, uzasadnić nienaruszalność

naszego status quo

terytorjaln~.

prze-

o naszym pacyfiźmie ,,.sans peUł' et
repr0cbe" było celem wcale nie łatwYDl

konać

t<> również
okOfło.mości. tnałące swoje :7...ródło w do-

do osl~ia. Złożyły się na

11Josłych

spowodo-

zmianach tokalnycb.,

wanych wYtworireniem się noweJ włęk:·
SZOści w Izbie Deputowanych. Niewątpli
wie, Kartel LewicowY, który doszedł oo
władzy oo klęsce, zadanej w czasie wY·
bOrów B10k°'Wf Narod<>wemu, mlał liczne
ZDStn:eżenia W kwestji ob0Mą7.ków, przy
padających Ft"aJRCjj naskutek ,zia,wartego z
113Dli SOiuszu.
MlędzynarOdowe IJCłożenie Polski
było wt>edy, prawdę mówiąc, zbyt pomyślne: by!1iśmy w jaskrawo J)IOOkreśta
nei nłełasoo u Lloyd Goorge'a, na sesłach
v.enewskicb wystęlJC'W.a.liśmy prrewamie
w roli oskariOOOj?o, Niemcy cdmawiały
m:zel1de20 z nami p<>ro.zumienia, b<>łsze..
wie}· vasądz.all n~s o chęć sprowokowania no:wei wo.iny, etc„ etc.

me

Niektórzy Jl(lilltycy fr.aJlłCuscy.

fący iZa każdą cenę

zą.ody

szuka-

B~rliinem,

z

niei\\ieraniu ideałów wol!IIOściowych, za-

dat:;. kłam tym różnym wieściom tenden·
cyjnym, które niechę.tnie usposabiały do

nas pewne

odłamy

frarnictrStkiego

spOłe

~:eńsitwa.

ReaJUltaty c.ałeJ t.ef ~y ołmtzały się
tern wydatniejsze. że reprezeintaooł Sejmu

-

;meblOiwainiu 01>iirdl JJHblicmej

·W

Polsce

O

w

Paryżu.

lee.z objechaJi

miast prowłncijonałnych.

się

do

J)Obytu

także

Klto

szereg
zna bardzo

ważną rolę, odgryWaną w życiu potitycznem Franc.ft prizem prowinc\ię. state i ener-

oootrałłbtycmą hege..
mon.tą storicy, ten łaitrwo B02'lUlDlie reaLne
korzyści taki~o prOgramu podróży. Od-

gie.me

wałczącą

z

SJ>rawie polsko - francusk~eg<> zbłlżenia

nłOOc:eniQne usł!W.

Sojusz

z naimi staJe

się ~ bardziej p0pularny w szero•kich
masach SJ>Ołeczeńsitwa iranc'UiSkieg'O.

Z. K.

,

SWITY POLITYCZftE.

w Rosji.

Sytuacja polityczna

Zjazd Sowietów. Wysiłki Stalina. Zainteresowanie wypadk•111i w Chinach. Walka z drożyzną.
(Własna korespondencja).

Sztuczna propaganda i ogólna uwaga, kogo zbytnio zadziwić nie powinno, jeśli
Moskwa, w kwietniu.
jaką rząd sowiecki poświęca wydarzeza jakieS ciwa - trzy miesiące społecz~1:
·choć już za kilka dni otwarty zostanie . niom na Dalekim Wschodzie sprawiły, że ~two rosyjskie dla jakiegoś inneg•J aktuw Moskwie wielki ogólnozwiązkowy i szerokie warstwy ludności rosyjskiej z alnego ;1;agadnienia zupełnie zapomni o
zainteresowaniem śledzą ..w:elkiej rewolucji chińskiej".
~jazd Sowietów, w życiu politycznem niezwykłym
Już dzisiaj obserwować można wśród
Rosji panuje zupełny i niczem niezakłóco bieg wypadków w Chinach. Tern też nany spokój. Jest to swego rodzaju „piere- leży sobie tłumaczyć wielki udział ludno- ludności rosyjskiej wzmagające się zain·
dyszka" i gromadzenie energji - zja- ści w manifestacjach moskiewskich, jakie teresowanie problemami gospodarczemi
wisko, jakie w Rosji obserwować można odbyły się z okazji zdobycia Szanghaju kraju, które coraz wyraźniej zaczynają
s1ę tu wysuwać na czoło zagadnień pań
zawsze w przededniu doniosłych wy- przez Kantończyków.
stwowych. Rząd sowiecki prowadzi obeJednakże jakiegokolwiek głębszego za
darzeń politycznych. A zjazdy Sowietów
interesowania wypadkami chińskiemi cnie szeroko zakreśloną akcję na rzecz
przecież w życiu po!itycznem
należą
ogólnej zni~ki cen, ale nie bacząc na wszel
wśród ludności rosyjskiej stanowcz~ obzwiązku sowieckiego do wydarzeń pierw
kie wysiłki powołanych czynników, wyserwować nie można. Jest ono jedynie
szorzędnych.
Dzielnicowe zjazdy Sowietów, które sztucznie podtrzymywane. a dlategc n!- niki akcji tej są narazie znikome.
obradowały w poszczególnych miejscowościach bezpośrednio po wyborach, są
już ukończone, a kandydaci na zjazd ogólna-związkowy wybrani. Szykują się oni
czem piszą _inni?
teraz do wyjazdu do stolicy, która ze swej
strony czyni przygotowania do godneR'O
przyjęcia w swych murach przedstawicieli ludności rosyjskiej. Pozatem przyz wyborami do samorządów miejskich w Pruszko-,
N!A ZACHODZIE.
gotowania do zjazdu na zewnątrz w niwie, Mszczonowie, a ostatnio w Pińsku rząd wy"Głos Prawdy' (7 ·b. m.) !Pisze:
czem się nie ujawniają. Ale w tonie stronsię swej kłee fixe prreprowadze.nia na
rzeknie
naWschodzie
Dalekim
na
wypadków
tle
„Na
nictwa komunistycznego wre praca; pracuje się tam pełną parą nad ustalenieni der korzystnie odbijają slę ostatnie przesunięcia większą skalę wyborów samorządowych na podstawie starej ordynacji wyborczej. Dotychczasoogólnej taktyki podczas zjazdów moskiew na szachowni<:y polityki europejskiej.
we próby dały tak ujemne rezultaty, że powściąg·
należy
pokojowym
kierunku
w
objaw
Jako
skich oraz nad stylizacją referatów i sprarównie:! zanotować Powodzenie rolmwań francu- liwość i rezerwa czynników rządowych byfyby
wozdań, jakie na zjazdach mają być wy-

O

PRZEGLĄD

głoszone.

blasze stos.wnłd 1Z MoW chwili obecnej Stalinowi zależy w
skwa, starający sie tt1niiłmć lc<mfliktów z wysokim stopniu na tern, by obydwa
Londynem. obawiali się~ że P!l"zyjaźń z zjazdy (zjazd Sowiet(>w RSFSR i ogólnoWarszawą sta!W'Wić m<>że p0wamą przezwiązkowy zjazd Sowietów ZSSR.) odbyS7.kodę w spełnłeniu ich i>lanów. W-iele
bez jakichkolwiek incydentów,
pracy wyma2'ało oczysroxeiltle OOSIZei ły sięchce
on w ten sposób zademonstrogdyż
JltzY!au,i z 111aiiotu tych J)foninych lęków, wać przed całym światem, jak jednomywyb.z.anie, że jest ooa dJ.a obn stiron ko- ślnie cale społeczeństwo rosyjskie porzystna. że stanowi ~arancję trwałego
wewnętrzną i zagraniczną politykę
JJC-kOJu. a me groźbę zbrojnych zatargów! piera
rządu sowieckiego.
Można śmlal'{), kategoryczmle stwierdzić.
Zjazdy sowieckie zatrzeć mają przyże drleki k<lmekwentne] i !Zdecydowanie
.
1>acyiistycznej polityce n;asrej pOzyskali- kre wrażenie, jakie w oczach opinji zapozostawiła po sobie głośni!
granicznej
śmy zaufane cen.trum i nlemal całej lewicy w I~ie J)eputow.aJJłych, ja& świadczą akcja opozycji komunistycznej, oraz przynajmniej nazewnątrz - pokazać, że
Odrewy odnośnych dzrennńków.
opozycji należy w Ro~ji do przeokres
Nawet parlamentarzyści, należący do
szłości.
so-cjalistyczneradykałno
radykaJneg<>,
Ale jeśli w polityce wewnętrznej Rosji
2{\ ; socjalistyCl1.lłlego stronnictwa mieli
nastąpiła swego rodzaju cisza
so-wieckiej
d<lsk<inałą możn'Ość przekonać się - w
rozmowach z ll!!a<szyrni p1J<słanri i senatora- przed burzą, jaka niewątpliwie rozpęta się
mi. wszystkie macmieisze t(Jmt;pOwania podczas zjazdów moskiewskich, to w polityce za.granicznej bynajmniej uspokojeSeimu craz Senatu re%}reze.ntującymi ~ak niesłusmemi były ich upriziedzema, nia zauważyć nie można. Pewien nieJak bł<'.'Vnemi pewne peijęcia. Pytania, pokój w sowieckich kołach politycznych
mniej łttb więcej jasno i otwarcie sf'Onnu- wywołały ostatnie komplikacje dyplomatowane. sypały się w cią.~ tych kilku ty- tyczne w stosunku do Niemiec i Francji.
ll(l(f:t?i, j.ak z ~u obfitości; wiad-Om4> już Jednakowoż główną przyczyną ogólnego
dziś, że od'J)'Owiedzl WYWarły duże i głę podniecenia, jakie obecnie można w Rosji
b<lkie wrażenie w tute1szych sierrach mia- obserwować, są wydarzenia na Dalekim
rcdatnych. Polska. .z:ieiąza nienawiścią Wschodzie. Dzisiaj na zachód nikt w Rodo Niemiec. Polska, śle.pe :narzęthie w sji nie spogląda, oczy Sowietów zwrócone
r<.~_kaeft A~1i~ POiska. sJ){}SQbi~,c-a 5-łę za- są wyłącznie na Daleki Wschód.
'Już od kilku dni prasa sowiecka pratmenić Gdań-sk na Kła.fi>edę (!), Polska,
o niczem innem nie pisze, jak o akcji
wie
c~rodek koowań an.ti.sowieckłclt, P<>lska,
chińskiej armji narodowej, o wypadkach
n1ajdująca s.ię pad batem dyktatorskim,
Polska, krai najstraszłiws1ziego terroru w Nankinie i o sytuacji w Szanghaju.
Karykaturzyści sowieccy rozpoczęli
biał~o. POiska, nielitościwie gnębJąca
nmiejszOśd na.rodowe - w to wszyStko ·forsowny wyścig z publicystami i codzien
nie uw~erzy iuż faden p<>ważny J>Ołi:tyk nie niemal zamiesz~zaja w „lzwiestjach"
francuski, bOna fide myśJący. Med'WU- i „Prawdzie" aktualne karykatury polity.
.
.
znacme oświadczelllie, aożone przez te- czne.
Nie trzeba chyba specjalnie zaznaczać,
wiCoWych C!eputowanych w SJ)l'31Wie nłe
t:vkałności potskfob iuanic zachodnich że ulubionym tematem artykułów politydowOd.zi, że demokratyC7Jtlle koła lJOięły cznych są obecnie w Rosji sowieck~j osta
wreszcie. iż to nasze ,,.Exfatenzminimum" tnie wypadki nankińskie, które publicyteryt(.ltja!r.e, względami his.torycznemi, et- stom sowieckim służą jako znakomita
no~zficznemi, gOS,J)()<!arc.zemi i p0Jitycz- broń w ich agitacji antikapitalistycznej.
nem1, absolutnie nie mOŻe być Jc,westjono- Centralny komitet wykonawczy między
narodówki komunistycznej opublikował
Wa!tte.
nawet w związku z wydarzeniami w
ptlzez
udzielane
Rzeczowe wyj.aśnie:nia,
naszych oarłamEntarzystów zarówno na- Nankinie specjalną odezwę „do wszystrodowo - demokratycznych., jak 1 sooj.ałi kich pracujących", w której Anglików i
stycmycb, obalły J)Otwa:rcu legendy o Amerykanów nazywa „cywilizowanymi
pm-gnący nawiązać

oraz Seniattt nłe ogran.icrzyII

barbarzyńcami",

PRASY.

calkowlcie - na miejscu.
W Pruszkowie na 24 mandaty zdobyli komuniści 11. Nowotwory pomajowe, w rodzaju Związ
ku Naprawy Rzeczypospolitej, zostały pobite na
głowę. Z urn wyborczych WYSZii kandydaci elementów skrajnie wywrotowych. Równfe silnYIJJ
sygnałem ostrzegawczym był W}'łlik wyborów do
rady miejski.ej w Mszczonowie. Komunistom wru
racją".
z ich adherentami przypadło w udziale 11 mandaZA KONTROLA FIN.A!NSOWA
tów podczas gdy socjaliści uzyskali 2, żydzi 3,
ZAGRANICY.
a strorutlctwa narodowe 8 mandatów.
"KurJer Polsld" (7 b. m.) zamieszcza,:
Nłezrażon!V tymi rezultatami rząd przystąpił do
„Z pośród warunków, które zaczęto obecnie przeprowadzenia wyborów w PlńS'łal, Da terenie
głośno już dyskutować, jeden zasługuje na spe· pod w,zględem narodowościowym specjalnie skom
cjalną uwagę, a mianowicie ten, że finansiści ameplikowanym.
rykańscy chcą wejść do rady nadzorczej Banku
I oto WY11ik wyborów pińskich stal się druPolskiego, Otóż wedle wiarogodnych infonnacyj, zgocącą klęską polskości. Wbrew zapewnieniom
lic:r;ba członków Rady nadzorczej byłaby powięk rządowym przygniatającą przewagę zdobyH k0szona z dwunastu do szesnastu, przyczem weszło muniści, białorusini i żydzi, zyskując razem 19
by czterech przedstawicieli kapitału zagraniczne- mandatów. Polakom przypadło jedynie 5 mandago, z których tylko jeden p02ostalby na stale w
tów, w tern 2 socjalistyczne...
Warszawie, a trzej pozostali dojeżdżaliby tylko.
Wybory w Pińsku stanowią grnżne memento.
Chodzi tu więc o przejściową współpracę zagra- ostrzegające przed nieobliczalnemi szkodami, ja·
nicy w zużyciu pożyczki. Trudno przypuścić, że kle wyrządziloby sprawie polskiej na Kresach
by, zajmując jedną czwartą foteli przedstawiciele przeprowadzenie wyborów do izb ustawodawkapitału amerykańskiego mogli odd2'iatać decyduczyeh na po<i<;tawie niezmienionej ordynacji wyjąco na Radę nadzorczą Banku i wpłynąć tern sabocczeJ",
mem szkodliwie na politykę kredytową w stosunku do pewnych gałęzi przemysłu polskiego "WarszawWtka" (7 b. m.) dodaje:
o ile nie zasiadaliey w Radzie na prawach wyjąt
„Od kirka tygodni w dziennikach stołecznych,
kowych.
działaioość Rządu obecnego, zaczęb
Twierdzenie, że stan państwa Pod względem wielbiących
się pojawiać dzień w dzień napaści na Radę m
finansowym i gospodarczym jest dziś tak zadoWarszawy, zapowiedzi rozwiązania, rysunki zohJ
walający, iż Polska pożyczki nie potrzebuje, nie
w dobrym słow·
wytrzymuje krytyki. Zresztą, jeśłi w tych sa- dzające, wszystko to pod hasłem
m1cu obecnero naszego regime'u: rozpędzić!
mych kotach, z których wychodzi ten właśnie poWybory do Kasy Chorych w Warszawie 2
gląd, uznaje się podobno możliwość wzięcia po7-go listopada 1926, w których komuniści uzyska·
życzki z „ośrodka bostońskiego" t. j. poprostu od
li największą ilość głosów, miaoowicie 33 procenf
grupy Hardinga, na cele inwestycyjne do rozp<>całości, stanowią J>rzykre ostrzeżenie.
rządzenia Banku Gospodarstwa Krajowego, to wiA jeśli jeszcze do tego doda się wskazówkę
dwocznie jednak Polska kapitału zagraniczneg-0
gminnych w Pruszkowie, Piasecznie
wyborów
potrzebuje. Decydowanie się na tę ostatnią proujawniły ogromne postępy komunizktóre
d.,
t.
i
pozycję a odrzucenie oferty, przywiezionej przez
jest rzeczą jasną, że w wyborach do Rady m
pp. prof. Krzyżanowskiego i Młynarskiego, za- nru,
Warszawy, w obecnym składzie upra\\'nionych,
szkodziłoby nam dotkliwie w opinii świata finannastąpi przesur.Jęcie i jakie ono będzie.
S-Owego. Nie można zapominać, że w całej tej
Pierwszem rozumnem zadaniem państwowcm,
sprawie chodzi nie tylko o interes, ale i o powaw tym zakresie i w tym stanie rzeczy, musi być
pełnomocnictwa,
gdyż rząd przez
~ę państwa,
igranie niespodziankami wyborczcmi, które
udzielane delegatom, zaangażował się zbyt dale- nie
już nie s-ą i nie będą niespodziankami, lecz wyda·
ko, ażeby bez bardzo ważkich i poważnie uzasad
nie właściwego prawa wyborczego, jak do ciał
nionych argumentów, mógl się teraz cofać".
ustawodawczych, tak też i tembardziei do s~mo
sJro.sowJeckich w sprawie SC>łaty długów rosyjskich.
Dotychczas nie znaleziono skutecznych środ
ków oddziaływania na politykę Smvietów, które
tłumiłyby jej zapędy wojownicze. Kto wie, może k<1nieczność regularnej spłaty długów carskiej
Rosii okaże się zbawienną w tym względzie ku-

SMUTNY BILANS WYBORÓW MIEJ-

SKICH.
.~zeczpOspOtita" (7 1:>. m.) Podaje:

„Zda.wało się, że

Po smutnych

dośwladcl:eDiach

rządów.
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Człowiek

lłr

o
twarzach.
dwóch
mordercy.
Sfinksowy
uśmiech

Nowa emocja Paryia. - Sensacyjny proces. - Kim był doktór Bougrat? - nieszc:zęsna mlłośt•

„Wino, muzyka, kobieta". - Tęsknota za sobowtórem. ·- Żarne noc • - Ostatnia wizyta u le·
karza. - Trup w szafie. - Demoniczna kochanka. - A gdy zawarły się bramy więzienia... -Walka w sądzie. - Teorje rzeczoznawców a tajemnica śmierci. - Z ponurych tajników zbrod·
nlarzy. - Clefi gilotyny. - Dwa obozy. - Winien czy niewinien? - Tajemnica w grobie.
(Od

własnego

korespondenta).

Paryż, 'W lkwUielłlnaiu..
w) Pairyi zno'Wlu mdlałt swoją emocję.
Zt11Cw1U se.rusa.cyjny ;proces sądowy. NaprężettJ.ie nerwów, zaiktaJdy o wyir<J!k, nadzrwyczaJjne wydania, sZ'.tiuml o biile.ty. Coś

w rodrzaju Landru ....

Bah.a:terem niesamowilfej hist-Ottit je!Sf
m;.any 1efir0irz &. Bou1grałt z Lyon111. Pochodzl z :p:ierwszmzę<lnego dlQll1lu. Miał
w młod-0śd bogactwa, wy,gioidy, otldec nie
szczęclzilr żadnyich kosztów ,na wyksztaltcenie sy111a, 'kitóry zresztą dkaz:yiwa~ nieP'O&T>Olt1e zdl()]mości.
PolCOCzas wojny odZ1I1.a.iczył s.i~ szczególm•m męstwem - klilbkaikrotnie byłt też
m:11gro.dzony medalami wafoczności. Kiaka
rnzy byt ciężko ranny. Pr,zyjęty został
w .pocze·t Ct"Lfo.n'k6w Legji tton()lt"()wej i po
WOljnie ooiad1r jalko lf.ekarrz w Mairs~b,iii, zdiobyiw.a1ąc s0bie ogóhną sympaitję i szacunek Te:raz ro1z'V..1iną;t praiee s.potecmą, we
wszystlkkh dobroczynny.eh orgat1iz.aicja1C'h
byil g1f6winym praJCow111~kiem - jego al!trui2rn jego be:Ziinforesowne ofiary dfa W'iellkJ.c:h. wtznioslyieh cei16iw, byty oigó1:nie podziwi.a_.ne.
;

Na drodze życia 'P(lzna-t córkę oo.g.aite~o krnpca, zakocha~ się - oświadiczyt i rostalt przyjęty. I Tll zaiczyma s.ię nowa
faza ży1eia. Dr. Boug:raf mi~tQw.a.t swą żo
nę. Stait ipoo iprzemo:ż:nym jej wtptywem.
A 'WIP'hnw ten byt nie1lrnr.zystny. Żo.na ucwne1go leikarza zupe:truie inne mialła pojeda życiowe. Zlbyte{k, sailo.ny, dandng1i,
zaba"-"Y - to b)nfy je1j idealły. Z zadsza
b:bijoo1telki, o.d sfa1rych ksiąg, o!drywa,ta go,
wiodą<: w wi:r wz.huka111y.c:h U"c.iecih i weso'lt'<go żyw-o!a. Od baru do barn, od. kabairełfiu do kaibarellu. Po·zafotm w salonach
d~ra Bougraita odbY\Ya~y się tolk wy.staiwne .przyjęciia, że m6wii1to o nkh -caJ!e mia-

sto.

Dr. Bougraif, do;0tos0\vywa1! się do wyBarwM snę - szrumpau i muzyka, tattieic i śpiew. I !flO stafo się jego

m~gań żOny.

ni~zczęściem.

Po dwóch ~afach matżeństwa, l>yt foKarz mJ)e!fnie malteTj.a1'1lie zrujm:iwan:y.
Witedy opuścr!a ~o żona. .Talk deń W.Mczył się za nią po w'Szystki'ch lokafach. Kocba.t ją - za1pomnieć }ei nie mógt. Zaniedbywał swoje O'b0twiąz1d, tra1eU pacjen-
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[van Harrington.
MlhlQ'mwa:it" przekbd z an~elKles9
Zofii Popławsk'el.
(Ciąg dalszy).
Nie prosiła, żeby usiadł. Jej zwięzlość
zmusiła go do natychmiastowego przystąpienia do jądra sprawy.
- Pani kazała wyjechać panu Laxley,
ttiylady... Jest niewinien.
- Skąd pan to wie?
- Ponieważ ... - wir uczuć o.garnął
nieszczęśliwego chłopca. - Winien jestem ja...
Słowa te wyprzedziły jego myśU, a w
tidpowiedzi na dziwny okrzyk lady .Jocelyn, zdobył się tylko na powtórzenie ich.
Odrzuciła w tył głowę, uniosła lekko
twarz, spojrzala tak, jak przypomniał
sobie, że patrzyła czasami na hrabinę, z
rodzajem badawczego zdumienia.
- Ale dlaczego pan mi to mówi?!
- Ponieważ nie mogę pozwolić, żeby
pani była niesprawiedliwą.
- Ależ co, na Boga, skłoniło pana?!
Evan stał milcząco, unikając jej szcze
rych oczów.
- $licznie! ślicznie! ślicznie! - lady
upadla na krzesto, uderzyła się po kolanie.
W żytach lady Jocelyn płynęła krew
prawników. Wyznanie było dla niej wyznaniem. Starała się zawsze umotywować czyny. Ale człowiek, który dobrowolnie składa zeznanie - nie potrzebuje
Przywykła uważać słowa za
badań.
fakt.

tów. aile żyt ł'ylko jedyną mytślą: odzyskarida • z ipowr-0tern tej, lktóra. ukochat
RoZlPi't się. W a~oho6111 szudra!l' zaiponnnieM:t. W jalki.mś nOC11ym ilokatu ])(lzna'ł dabert. Pom~ z 1)ótśwk1„i1ka, Andree AOOJ1
1fn:ifila go uskl.lł'ać. W jalki.ś cz.as późnńej
uwnieszkaita u nieigo. Pozornie w roli asystł'łr"irtk1i 1elkairm. W is'tocie byila jeigo 'kochamką. Ml·esię.cznie kos:2'Jtowaft'a go „a'Systcm tGrn" •J)fzesZ"to 40,000 traITTików. Sprzeda1wait co mó!?;ł, 7apożycza1t się u tyich, dla
który.eh byt jes'z'Cze rawisze g-odr1ym zaufania i lkreidytu, wybi:tn:vtrn i pow.atż.anyrrn
1ckatrzem.

Jednym z pa,cje:ntów d-ra Bo.11 g;ra.ta by:ł
pO'Clatlkowy Rumebc. W jednyrrn
szere1gu wakzY'ł w la1tacll WD'jny z lekarzE'!Il1. C01d'ziern11!e w po~udnie nrzy1c!hodzi1t do lekarza i przyj:ide'1a. Żornie oświ.adczyt. że peWll1ą „leQ(iką" cholf'Olbę leczy u dr. Bo1ug-ralta.
Pewinego dnia 1p1rzyszta 'J)óźnyrrn wiec;:nrnm z.aniepoikodona żo111a urzędn ika podat'koweg'().
- Bvif u nmie przeld 1oo~vdnlem - 0 1ś
wi1adczyit 1-ekairz - i zuipet~ntle zd1owo opttśc!1 moje .a.imbufa'tonum.
W istode jetlnaik le:ża1 ! trnp Rlllmebe w
szaJfie Wdawa, która jes:z.cze o te.m 11ie
wie<lzia·ta, że maż jej 11tie żyje, sta1fa tuż
aiNilk. Obok szafy, która kryta zwto:Jd ukocha111e.Q:o jej mę.ża. oj.ca trojirn dzieci.
- Jest.em bairdzo nieS'pO~rotina. Zawsze fald pvni!ctuailrty. W d'O:datflku miaf
dzilś większe sumy .P'r zy sobie. Dz],ś mialł
je zfożyć w u~ędzlie pa1da·filmwynn urzędnilk

skairżyta się żona,
- Ależ niech się

oo juti jest w d()fIJ1u -

parii 11siooroi - peiwm6twi~

1etkairz.

W lk:J;Jlka m!esię.cy 1późni1 e1 areiszfo1W'ano d-r.a Boiugrafa, za wysfaw:iełrri·e k·fil<u
!y nokrycia. Sumy
czEł..6w . które nie mla1
JX•bra•nie byty og:mmne. Pote11czas rewizji
w mie'S, ikam.iu łeikarza - zn.a~ezl-01n<> zwtoki zamoird-01warne1rn urzędniO<a pcxtaitllroweg-o. Rabunek. M. dn. braikuje ze-ga1rek
O~a1uje się . iż podolbny ze.!Z'airelk S]Jrzeda~
dr. Bougrat pewnemu jtrbiłerowi. Dr.
Bougrat sta1e o>Skalt'żooy o moro, oszustwo
i

kradzież.

Rozprawa olruciz.i1ta, Jak bytl'o do przy-

puszcz~ia, 01gromną sensację. Os-karrżO
ny ~TZe.z ca·ty czas zachowywa1r się zu-

pet11ie S1Pokojniie. Ody 1Przysitąpiono do
zew® o mordzie, miial 11ai ootacli dziwny,
'ta!Jemnliczy uśmiech. To'W'arr.z.yszyl mu
też przy zezna1111iadl świ'atd!ków. Bycty
czę5'to sprzeczne.
Tylko energicznie, wszeiMaenni snami
bronilt się prze'd oskairżenreun, zarzucaiją
cem mu krad'zi1eż ii osz.'USt\v(). Ni~. tego
nie zrnbi.t Doruośnym gołoisem zapewrui:a~
o swej niewi1 mo~d. Z zupetnynn s:pokokm .112.lt'Omiast stucha1t zeznań świ.adków
ol>ciąż<iją;C'Y('h. KlarJa~ się 'lmżdemu z noPoitem .prosdł vrzewodniczą
sr.21lancją.
Cf 'R"O o pomvoleini:e postawie.niia światdlkom
jednt·go ipyta11ia Tyllko jednego.
-· I pam może rw1prawdę na chwill.ę uwierzyć, że zam-0ird'Orwa•tem człowieka?
świad
wsipótwieźn!owiie 1eil<:arza.
fodlnie:nm z nkh rarz 'J)ÓŹ'ną nrncą zwierzyił
się z doilronane·g-o mordu. Otrur urzęd1111i
k.a kwasem S'O~nvm. Podi~ zats ~y;rih zemań
cd kitóryic'h za1Jeżv 1ois dr. Pougairta, ten u·

Do na·Jbar<lz:ieJ olbclążaiącycli

ków

na1leźeli

tyillko s1polkoj111ie ...
z2.g-a<lkov.ry. sfirill<sowy uśmiech nie
sohod'zl z t\varzy doktoira. Nawet p-0dcza.s drama-tyc·zne1j sceny, .i;.dy w czarnej
~t.kn: zj.a1wia s1ię wdowa po urzędniku i
w(Jaa z roz;pa.czą:
- Morderco! Ojca dziOCi()IIJl zabraśmie!C'ha się

feś ! ...

Nawet wtedy ni<e znika fen dzi•w ny u-

śmiech ....
Oeń gnotyny na sa.'1 5ądo1we1
moroerea sfę uŚ1mieicha.

-

a

Tera1z przemawi.ać mają r~eczozn;iw
Na sali z:ro2u1mht~e na-prężenie. Pyfamłe trvbuna1f.u 01ptewa:
- Czem Oftrnr dr. Bougraif nrzędn:aca
poda,fkotwe:R"o Rumebe?
O<lipo 1w!edź rzeczoz:n.awcy, znain~o 'll'czone.g-o woi. Barela, ~6ra wyv.rotuje
trrarwd'Zliwą konsternację na saJ.i, brzmi 11acv

sl~iaco:

- Nie zn.afo21iśmv w w.~ach Ru·
mebe żaidny;ch skfadn-iikóiw trUICizny, badallkJemi moiżliiwe
liśmy fJia~<1ik'1adnie! wsze1
mi ~rod;kami.
Prez~mf FITybuJn.aqu nie czyni nadrnniedsre.t fajemni'Cy ze sweg"O podzUwiu ipatrzy wiproot z !p'I"Zerażen.ie:m w irzeczozr"a"'rców:
- Jakże ZO&ta~ 1Wdęc mord d~ny?

en.

- Wog~e nde było mordu! Zacliodz\
fu 'W'Y!Padek śmierci .p rzy !eczeniu.... Wy.
padek nierzaidikl. ... Krooib leikarska nottvje ich wię.cej... Pew.n1i4dem ieist, że l{u.
mebe byt cho1rym we:nerycwle„.
Wtedy następuje rzecz Se:n!Saicyjna!
Prezydetlft sąrdiu nie może powstrzyma~
swego ollzurzenia ii wo tai do rzeczoznawcy:
- Czy wie pan, panie profesmze, ie
w rnieścłe krążą pog-tosk1, jalkoby ipao IPO·
rosta wat za:wsze w serdecrnym stosunku do oska.Tźooego, a ]ego rodzin.ie prtzyrze«c't 'Pan za wszel'ką cenę go uraitciwać?
Wtedy puibilicm~ć zebrana. na sa1li urządza foirmadną def!!lons&-ację iprzeicrl'Wlko
PTZewoidniiCZ!\'Cemu, !który naityiabJm!Jru5t oprówia sa1lę.
Uchrwa1ą

tryibwna:lu, we"LWaltl'Y

zoo.fa~

nowy rzeczoooawca, prof. Desgrec z Sor-

stawy uc:rony. Młat roo-o niewiflności letkairza która po zeznania d..;ra Barrreta w. śwbt
pcs2Jta. Ale ku ogólnemu pr.zerażer.id'U oŚ\Yia1d0cza prnt Desig-reic:
- Podipisuję kaiż<le stowo mego koileg!. Nie by'ło mordu, w1ięc ni-ema morder·
cy. W}1padeik tylkQl!
Na twarzy ~a1rż0tnego dr. BOlugTah
jawi się ZIIlOWu sflm.lrsoWy uśmiech. Wte·
dy prze·w10drniczą1cy SkicirOWude znaczące
pytanie:
- Zdairza 5ię za.item częsfu, ~e fokarze
choiw:aJą zwito~i swoilcli ipa!cjemfów w sza.
fi el
Profosor Desgreic odlpoiwti:ada z równo~
w1agą f s•poik01jem:
- Taik jest. Zna,nyrn jest wyipaidetk
że ;podczas konsultacji u rpewnego leikarza
w 'Paryż,u, zmairf nagile paicje1nt. Leikarz
SC'howa!t na tychrnia'5!t t:Jrupa, by i:n1try1m
pacirntoim oszczędz:ilć zidene<rw'01wania. Ja
śwllia1towed
pros:zyć legendę

bcmy,

saun uczyniłbym to s.amo.
Mimo se:nsacyjnych zezoolfi rzeczozna wc&w, sąd przySiiegotych 'PO krótkiej
11aradzie wyno-si wy.roik.
1) „Dr. Bougrnt jest winien doilrona'l1i2
s:kryrobójczego mordu''.
Więc - giillotyna<? Dr. Boograt uŚ!llie
cha się spolkoinie.
2) „Dr. Boograf W1i1I1foo jest ipotpetnieni.a osZfUStwa".
Tera z \kur.czy się tlwiairz ooka1r•żonetgt
w lb611u. .Taiki~ żaL Sęrliziorwrle przysię
g-Ei p.ms.zą ze względu na :pewne cikoiiiczWyrolk:
noścl - o wy;rolk tagoidząiey.
d{lżywo 11 nie w.~ęzienie i 1Przy1nmsowe ro·
b01ty rw Bagn<J ....
Na sa1.1 c:Juzy•ki zgrozy.
Dr. Bo1ugrnt uśmiecha się... Naza1łutri.
ukaizuja si~ ca!f e f.eljetooy o ~ym dz.hvn'Ym
uśmiechu... Dzienniikii dzi~ą slę na dwle
partie. jeid111e twierdzą, że sfa.fa się w!e'M<:a
krzywda, Temida s:kirzyw<lZtib cztowieka
zdolne:._iro i \\'1\C'l'kie,g--0 - drugie n.azywaja
czt-Owieg'{) wwafinowanyrrn mordercą,
kie1111 o dwóch tw.arzacl1 .•..
dni-c, rpo czyjej stronie jes{
Któż od.ga1
(H.)
sks71ność.

glądanie się temu widowisku sprawiało iei
tylko taką przyjemność jaką zwykle zdra·
dza kulturalne audytorjum.
nła własnego kłamstwa.
- Dziwne ... bardzo dziwne, myśla
- Odkrył pan adres i napisał do niego
łam„ że jestem już stara! - powiedziała i
naśladując pismo pana Laxley'a, aby osią
spojrzała na winowajcę wzrokiem, jakim
gnąć cel, jaki pan sobie postawił?! !
zwykle nie patrzą sędziowie. - Będzie ta
Jej łatwowierność wymagała potwier- jęcie!
prawdziwy cios dla Rozy... Muszę par.u
Gdyby umyst lady Jocelyn posiadal powiedzie~. że niebardzo tego żałuję.
dzenia. Powtórzył:
męską przeruikliwość, byłaby się zabrała
- Zrobiłem to.
Nigdy nie wpływałabym na nią s:tą, ale
- ttm... I pan postał ów ostrzegają- do Evana i w bardzo krótkim czasie wy- postarałabym się, żeby poznała świat tak
ciągnęłaby z niego prawdę. Gdyż czlocy list?
dokładnie, jak tylko, poznać może. Dziewwiek, który zniesie raczej by ukochana częta nabywają rozsądku przez bywarnt
- Pani Evremonde?
- Może kto inny był autorem tamtego spojrzała na niego zimno, aniżeli przez w towarzystwie. Ale jeżeli pan przyminutę żyła w fałszywem przeświadcze
listu?
puszcza, że potrafi pan lepiej wyłoży·ć jej
niu o wartości jego charakteru, a który swoją sprawę, to możeby pan sarn przed- Wszystko to jest moja sprawa.
- W takim razie, panie Ifarrington, jednocześnie zdolny był zdecydować się tem z nią pomówił?
moge tytko powiedzieć, że uważam za na nikczemną intrygę - musi być albo
miękko powiedział
Nie, mylady ! wskazane, teby pan jutro opuścił ten dom. szalony, albo dla tych czy innych przy- Evan.
- Lady Jocelyn zaczęła się bujać w fo- czyn udawać podłego. Nie widziata po- Woli pan nie?
telu, poczem dodała: - Wolno mi spytać wodów do tego ostatniego, więc przyjęła
Nie mogę.
w
może
Być
usta.
jego
mówiły
co
to,
- czy rodzina państwa jest obciążona
że Roza zei:hce
Przypuszczam
dziedzlcznem pomieszaniem z.mystów?! tych komplikacjach widziała możność wy pomówić z panem,jednak,
dowie się o
skoro
Nie? ..• Przecież, jeżeli niepodobna zna- cofanie się dla Rozy, nie miała więc naj- wszystkiem.
Ale
ich.
wyjaśniać
zamiaru
mniejszego
leźć motywów, to się pewne rzeczy prze- Mogę przyjąć z jej rąk śmierć, ale
pisuje szaleństwu. Czy pani Evremonde jeżeli umysł lady Jocelyn byl na rozdrożu,
mogę zabić się sam t
nie
pozwonie
Nigdy
się.
myliło
nie
jej
serce
obraziła pana? albo Perdynand, ale to
Chociaż uderzył w tak wysoki ton,
liłaby zostać w swoim pokoju cztowiekosię tylko czyta o podobnych postępkach w
stosunku do szczęśliwych rywali ..• Teraz wi, któremu dowiedziono napisanie anoni- slowa te byty zrozumiałe, zważywszy na
mowego listu. Natychmiast ppkazałaby stan, w jakim się znajdował. Lady Jocemusi pan naprawić, co pan zrobił!...
mu drzw! swego domu. Evan wiedział w lyn milczała, dopóki nie przebrzmiał ich
Muszę przyznać, że po zestawieniu podźwięk. Poczem, widocznie uderzyła ją
głębi duszy, że właściwie nic stracił szatworności pańskiego postęplm z brakiem
konsekwencji pańskie~o obecnego wyzna- cunku lady Jocelyn, zdumiał ją i zmieszał. myśl nowa, gdyż powiedziała:
- A może ma pan szczegó1nie surowe
nia - cala ta sprawa wydaje mi się co- Trochę z tego pQwodu, iż czula, że mło
raz ciemniejsza... Czy nie zechciałby pan dzieniec w zupełności zasługuje na za- zasady moralne? ..•
ufanie, a trochę, ponieważ nigdy nie do- Nie zdaie mi się mylady.
zrobić mi taski i wytłumaczyć się? (D. c. n.J
wierzała swoim uczuciom, nie odtrącając
Zauważyła ból, jakie mu SP,rawito to pytanie, pomijając je, ciągnęła: „Nie po- go osobiście, dopuściła, by własne słowa
stały się dlań wyrokiem. Pozwalała lutrzebwję oczywiście mówić panu, że Raza
dziom kierować światem jak chcą, a przymusi dowiedzieć się o wszystkiem,

- Pan naprawdę napisał list do męża
pani Evremonde? !
Evan skłonił się, aby uniknąć słucha

- Tak ... - powiedział Evan. - Musi ...
- Pan wie, co to znaczy? ale jeżeli
pan chce, pomówię z nią dopiero po pań
skim wyjeździe.
- Zaraz!! - zawołał Evan. - Teraz! dzisiaj! nie chcę żyć nawet minuty
w przekonaniu, że ma o mnie fałszywe po-
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wchodzą

W zrwia.z'ku ze zb1iżającemi sf ę moczystościaani Obchodu 3-go MaJ,a, uilconstyfuowalł się w WairszawJe, <pod najwyż
szym pro1tekłoratem parria Prezyde1nta Rze
czypo•sipoij1teij Ignacego M0:śc1ckiego, Ko-

ml.tet Obchodu 3-go Maja i Zibi.órlki na
,.Daor Narod'owy".
Piątek
I<omftet horno:rowy stanowią: J. E. ks.
DłufEołć dnia U.27 .
Kakowski Aleiksanid.oer, Rataj Ma
kaTdynait
Prsybyło dnia 5.21.
cieoJ, marszałek sejmu Tramp.czyńslld Woi
-:o:dech marszatek senaitu, M.a·rszatf ek Józef
P!t~ 1uidski, :preunjer i m~n1ster spraw wojs...lcov:rycli, 'J)TOf. dr. Bartel Kazimierz-wiŁódź
<::t'q)'l"emjer, dr. Doibmdd Gustaw, mi:nfster
wyzr.aiń lfelig-i}nych i oświecenia pu:JYliczdr . .Jurkiewiicz Stanis·ra,v, mi:nisiter
1t1.0go,
Depesza gratulacyjna Magi·
i opfe'ki gipoteczneJ. inż. Kwialt1kowpracv
stratu m. l.odzl.
sk: fug-en}usz, ml1nisterr przemys1tiu i ha:nW związku z uczczeruiem przez TOIWa- dllu, Meysztowicz Ailelk~.andeT, minister
rzys tWX> łlistory;cz:ne we Lwowie dtzi:aitacr- sprawiecUiwości, inż. Molfaczewski Annośc! nestoira histor~ów po1skich - prof.
drze.i. minfs'fer rolbóf ·Puib11i<Cz.nv.cb. Miedziń
Ludw1ka Firnikila, w dniu 9 b. m. i wręcze ski B-01gus1a•w. minister poczt ·i łe1e!:!'rafów,
n!em mu meda'1u złotego, Wytdz.fa'l Oświa Ni eza 1byt()łWsiki Kaim!. mff11ister ro1l11ktwa
ty i Kulfury Magistra.tu m. Łodzi wystaq i dóbr ipaństwowvch, i'llŻ. Romoclci µawet,
tlzlsiaij naistępującą depeszę gratufa.cyjną: minfslfer komun i·kacji. gen. drr. sriawod„Towarzystwo tti.s1toryczne Lwó • Skłc.1dkO'W!<i1ld. minister spraw we•wne.trzWydzia!r Ośw.iaity i Kullitury Magistra- ny1d1 . p.mf. dr. St<lni·ew.kz W:ito·ld, mi:n ister
tu miasta Łodzi 'łączy slę w hotdzfe rciorm rn'lny<::h, dr. Zale-s:k:i AuQ'usf. minidla Nesrora historyków po[sikiiefu. oraz ster S!))raw za.s:rraniczny~h . SoTtvk Stefan,
Znakomitego Autora B:ilb}JograUi tti- noset. 1przewod!lli<:>zący !komisji oświato
·
storyc~nej.
wej sejmu..
K01t11Me·f główmy: Beczikowicz Zyg(-) Wytlzia•l Oświaffy ·i IK'llllfury".
mmif, wo)ewoda nowogrió<lzt1d, JaszczO'tt
W!faidvslaw, woJewl()odta ~ódzki, Ja.roiszeTEATRY W WIELKIM TYOODNW.
Wtady~raw, -k01misa'l':Z rządu m. st
wkz
Komisariat 'R.za.du na m. Łódź zarzą
dzi!, że w dniach 14, 15, 16 kwietnia r. b. Warszawy. Krałie7s'ki Jan, ·wojeowi0da ipoto 1est w wielki czwartek. pia.tek i sobotę les!ki, Manfouffel Ignacy, wojewoda kieprzedstawJenia w teatracłi i kinach ze 1E'1Ck1. Meich W·ladystaw, woti•e\\"Oda wowzględu na uroczysty religijny charakter 1lyńsiki 'Remlbowskl Marr.ia1t1, wo~e'W10tda bia
lootc1C'kf, PemiS'zews'.ki An.toni, ~Jewoda
tych dni, będą zawieszone.
1nbefl~1ki. SoffaITT Wfadysta•w, wo'.iewodia
koni
przedstawienia
na
Zezwolenia
certy na te dni będą wydawane tylko wte- w;a:rszawski, Oą.sio1wwsik~ Zygmu:nt, kitra
.dy, jeż~li przedstawienia te i koncerty bę for ollcrę,J!u szilrofoego ibia·foiStodde,g-o. Ku(r) czewski Otifo'tl, kurator okręgu sz.iko~neg-o
dą nos1łv charakter religijny.
poleskiego; Owiński .Tan, kurator ' okręgu
łódzkiego, Pytl. 21!rowslk~ Jgnaicy,
szlkoffneg-0
BUDOWLANE POSTULATY m. ŁODZI.

....... ___„

w holdzuJ n'1starowi
historyków polskich..

W związku z rozpoczynającym się sezonem budowlanym wlaściciele nieruchomości złożyli w departamencie kredytowym Min. Skarbu memorjał w sprawie
postulatów budowlanych Łodzi. W mtmorjale stwderdzono, iż dla wzmożenia ru
chu budowlanego Łodzi niezbędne jest
przyznanie dodatkowych kredytów. Dr~t
gim zasadniczym postulatem jest 1wdwyż
szenie stawek, jakie wlaściciele nieruchomości otrzymują za metr sześcienny budo
wli: wobec podrożenie robocizny w osbt
nich miesiącach; a zwłaszcza materjałów
budowlanych, konieczne jest podwyższe
nie tej kwoty do 45 zł. za metr sześc., biorąc pod uwagę fakt, iż Warszawa od roku
(e)
iuż otrzymuje 55 zł.
lóDŻ NA ZJEŻDZIE SPóLDZIELNI
BUDOWLANO • MIESZKANIOWYCH.
Magistrat m. Łodzi otrzymał zaprosze
nie na zjazd spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie. W zjeździe
tvm wezmą również udział reprezentanci
rządu, sejmu, banków państwowych oraz
magistratów 7 największych miast polskich. organizacyj zawodowych i społeczno-gospodarczych. Na zjeździe, który odbędzie się w nadchodzącą sobotę i
niedzielę, omówiony będzie całokształt
spraw. związanych z wzmożeniem ruchu
.(e)
budowlanego.

ZJAZD KIEROWNIKÓW SZKÓL HAN·
DLOWYCH.
. W Pierwszej połowie wielkiego tygódn1a, staraniem kuratorów okręgów szkolnych, zwołany zostanie 11-gi z kolei dydaktyczny zjazd kierowników szkół hand!o~y~h, w którym udział wezmą rówmez kierownicy wspomnianych szkół w
Łodzi. Zjazd odbędzie się we Lwowie. (u
NOWY ZAKLAD NAUKOWY W LODZI.
Polska Macierz Szkolna w niedługim
~zc:.sie zorganizuje szkolę żeńską gospodC1rstwa domowego. Szkoła ta m. in. w
zakresie swoim przewiduje wykłady gotCJwania, naukę obywatelstwa, a nadto
tównież haftu i szycia, słowem wszystko
to, co wchodzi w zakres samodzielnego
Pwwadzenia gospodarstwa domowego.
Przy szkole zor~anizowany również hę
<1~1e dziat gospodarstwa domowego robot
n~zego. Prawo przyjęcia do wymienione] szkoły przysłi.1giwać będzie absolwent
kem 7-klasowei szkoły powszecl.!nej. (p

w:ain: w latach 1926 i 1927..

przedstawicilJle oalej
Rzeczypospolite;.

W

Siedmiu Boldci

Wschód

b) podiporucz:nLcy rezerwY nowo.miano

Obchód rocznicy 3-go Maja.

dzień
DZIŚ:

ł

.

okręgu sz.iko·lneg-o 1:uq,eiJskiego,
Szellągowski Kazimieirz, kiur.a.rolf okręg.u
sztkooJnego wo•fyńskdego, Zawaidziki Orz.e!!.Orz lkuraifor olkręgu szilrotlneigo waTSzaw-

kur ałtor

si:kle:g<>, :pilk. MaJeiszewrsiki Jairnusz, g<lów:ny

komend1an~ połicji państwowej, Tomanow
ski Tadeusz, k0tmemiant obę.gu warrsza,w
s.kiego poQ.i•cji pa·ństwowej, ~en.-bryg. Wró
blewstki Ja'tl, do1W6dca o/kręgu koopusu
Nr. 1. Ba1ińsiki Ignacy, senatolf, pre:zes rady ziazdu samorządów ziemSkich, Bukowii0cki StaITTisłiaw, iprezeis pmkur.ait0trji generaQnej, An<l:rzeJow~i Józefat, pTezes
Macierzy PcUskleti na Rusi, Czerwiński
JErzv. prezes Zw·i~zoku Polskich Konporacvj Nkatdoeimicikkh. Ohoromatński Zyg-munt
prezes · Główne.go Zwią:z'ku Straży Pa.żar
nyc.h Rze.czyipos'Ponite:.i Po1sikiej, Dętbicki
Zdzi·s hw, prezes Z\Viąziku Syndyika·tów i
Dzleninlkarzv. Drzewiecki Pfo'fr. irlżvnier

prezes Ugi Pr.a.cy, P11.d01ko\.viski Kazi.mierz
prezes Central111eg-o Towaorzyslfwa Ro.J1n.iczego. Jankowski Mieiczvstarw. wice-'fYI'e·
zes m. st. Wairszawv, }(ryński Włodzi
mierz, wice-nrezes ~{;m l!f efu g-tównego
C 7 erwone~o Krzyża . Now!J'Cki Jain, aidwo·
kat wice.prezes zarzadu g-t6wne,1w PoqŚ'kti e.: Macierzv Szkoq,n.ej, OcP.iikiewjlCz Sfa
wk·eiorez~ Stow. Kuoców Po1n i~11.a.w
s.'ki·ch. Ptnvnian~rn Irma, IJJ'O'Se't. przewodnic1ąca Narcdowe'.i Or.D'an]za,cj'i K01biel.
P2·ueT Emil, wl1ce1pre1es Zjed1noicze111ia Po[
!'ki>Ch Sfo·warzyszeń Rzoczy,pospolliłej. dr.
~wieiivńsk'i .TÓ7ef, t>re'zes zarządu R'tównego PD1skie,j Macierzy szikoilnei. Sakof!()wc;;1d Miarfan. nrez·es Ce:nfr.a•li Akademie
kich Rraitnkh Pomocy. ~itromper Jan,
na1czeffni!k gtówne'go związku Straży Pożarnych Rzeczypospolłte1 j Polsikiei, WarlaJlski Stan.isfaw. poiset. n.aczellny dyrekitor
Storw. K•rnpc&w PoJ~lkkih, W.ierzbioki A:n<lru.i. 1poseił, 1t1aieze~·nY dY'!'eiktiQłI' Ce.ntrail:ne
go Związku Prze,mys1fu, Górtrich\ria, tta nd~u f finransów, Zattnoyski Adam, prezes
Zwtiązam Sokollstwa Polskiego.
0

(Xonf'1rencia Prasowa w Prezydium Rady Ministrów).
W dniu 4 ob. m. o .godz. 12 w południe
w Prezyd,Jwrn Rady Mmi'Strów
kcmf ernnicja praisowa, zWlO'ł.ana 'Przez Komisję Anildeioowa. - oo której :ro>. A. Roiftert. .przeiwodn1iic::zący Komisdil f Jast·rzęb
Slki, zas~ępca 1przewodni.cząicego, !l)rzedsfaiwlHi dotychczaiso•we wytniki prac KQ-

mi.sdt

Zd.andem Komisji! Anlkie1:owej iest przed
sfawiende orządow.i wnioslków, 2'Jmierzają
c~-oh do raicjonailizaicji 1Proldiukcji ; wYmia11y, or.az do obn~żemia cen.
Dla IPTZelPTOWadzenla ~·ego cew Kom1s]a tPOsługuje siię metoda. lkwesi't:iottlarr:iltlszy,
które rozsyła rp.rzeldsięhloTstwom, 'Prócz
rego metoda. bezpośretlruioeftJ. baodaiń, przeprow2tdzainyich w typ-0wy;Cłh zalktad:aich.
Obeten:ie o'J)racoWiUlie się 'te ikwesit;0tt1.a.rjusze. z których 7 ('naftowy, drzewny, ceramiczny, cement<Jl\VY, ga'ribairsiki, m1fynalfSkl i 1PiekarsikO, ws.tafo iuż uzgodnit0111ych

i

iprzyjętych 'PfZed ·t>Otdllromisję

programo·

wą.

Celowość ifych l<'wesidooairjuszy zosfanie ipodda'tla :próbie zatpomocą wstę'I)nyoh
badań, ,przeprowadzonych na miejsiou w
prze1ds.ięlbi.orstwa:ch dla do!Jwnani.a których
przedstawiciele Komisji Anikietowej ro.zjdd:żaJ.ia. się sttopiniowo. WyJelż.dża·ty już
podlkomiSiie: budoiwfana, energety'czna,
rolnkzo - spo·żywcza i odzieżowa. Od'POwledzi na. ro.zesłane lkwestJonairjusze nafoży się spo;dz.iewać w JPOłlow•ie czerwca poczeun ria:sta.pi orpracowywatłłie zebra•
nyich materja·tów.
K{)1Il1i.1SJa Anlkictow;a :nie zdolfa zakoń
czyć s•wyc:h ·J)rac w ·ciągu 6 mlesię·cy, 'to
maczy do dnia 1 sie!1Pnia, ma je.dnai'k nadzieję. że d'O te.go czasu będzie j1uż mo.g la
pewUle wniosik:L iprzedstawić Komitfetowi
Ekor.om4cw.emu Rady Mltrui:stróiw.
--~o---

OGŁOSZENIE
o powalaniu oficerów i podchorążych r'1zerwy

na

ćwiczenia

wojskowe w roku 1927.

1. Na zasadzie ro.zkazu mLnis'fu"a spr.
v,.njslkowych z dnta 24 mairta 1927 :r., wr.yda.nego na mocy arl. 70 usbawY 'O fl)OIWszechnym oibowiąziknl st>uż!Oy woijslkowej z
dmli:a 23/IV 192411". :zosta]a, JP01WPłao.tii w .roiku
bieżącym na całym obszarze RzeczY1P0·
s:polliited 111ia. 6-cio ty~diniOIWle ćwliczenła
zwyiczaijne:
I. OfłcerOrwie rererwy - w !korpusach
osobowyoh piooho:ty (razem z czo~gami),
atlty!lerj.i, kaiwalerdi, lotnd~tw.a~ łącz.ności,
im. ! saaJ., olfruz w korpusie osOJbowyun saniitarnym z następu~ący1ch mczn:Dk:ów:
a) urodzO'llycli w fatach 1901, 1900,
1899. 1897, 1896, 1895 i 1894, takich, któn;y w latach ubieg-tych z jakicil.kofwi.ek
powodów nie otd.byili żadnego usta•w owego ćwliczenia WO•jslkowe.go;
b) urodzonych w falfacl:I: 1902, 1898.
1~93 i 1892 (roicznilki do1tąd 1I1~e1powoty
w.ar1 e).
II. Podchorążowie rezerwy - if)l1Clh
sairr.yoh korousów owbowyich, k·t órzy zost.aai prunie:slenli do r~erW!:WI "'11 - ~ 1925

(w lafach 1924-1925 uiko6czytli szko~ę pod

cborążych

2.

rezeirwy).

Sl)OSÓb st.awiema sie p0wotanych na
ćwiczeni.a.

p'OdoholfąŻOwle

rezerwy,
o powo-tan'iru
b. oltr.zym.zją
od PoWJaioowego komeindanita UZ:UłPeln~eń
imiem.na. kartę powO'tania z wyznatCzen:iem
formacji i formirnu starwienndotwia.
Do karty porwo~amia dofączolfliy będzie
bi'let ko.lejowy, który upiorważ.·mra do 'PrzeJ~du kofoj.ą ity1llko ~a.cz:rrle z ikair.tą 1powoOficerowie i

objęci IPOWY.Ż-Sz~ oroe;ka·zem
na ćwkzemia w()ljsJrnrwe w r.

lar.ii:a.•

Kair1:ę l})O'Wotania
maicJi· wujsik-0w~.

3.

nadeży o<ld:ać

w for„

Zwolnieni od J)OIWOłania na ćwi~a

w r. b.
Nie poddegają powofaniu na ćwiczenLa
w. r. b.:
a) ofke.rowie rezerwy czasotWO ziwolnLeni (wy.reikliam0Wta1111i) od słuiżiby; .WPJ-.

slk9:w4

wołania.

Do próśb tych nie rależy dołąiczać
ikairt powołania.
JeżeiH powota1t1y na ćwiczenia oo s•ku·
lcik w111ie.siionej woś!by nie oitrzyma odroc1er1ia przed terminem staiw,ie11:nictwa, ozr.iaiczoITTym w ka;rcie powo1łaini1a - winien
bezwzgllędnie stawić się na ćwfcze:nia w
terminie \\ryzniaczo111~ w kaorde powalania.
Wt.adze państwowe, samorządo·we, instyrl:uicje spo1teczne pracuj~ce dfa wojs'ka,
mogą zgod(!ie z ~ 489 roz;porządzenia wy
konaw-cz·ego do usiawy o 1P<Jrwszeclmym
ohowiązilm sfu:ż.by wojsk0<v.<'e'i wysląipić z
urzędu o odroczenie ćwiczeń ipov;o-tanych
kartami imienne:mi - furnlocjcmia:r}uszy na
te1min 1późnlejS'ZY - w.nosząc ~mienne rekfam.acije do wta.ściwyd1 D. O. K. tyltko oo
uośnie tyC'h pracownilków, których ze
w 1;g1Jędu na fok służby rnie będą mog[i, zasfąrpić ininyml w czaisie 'trwantia ćwkzeń.
5. Postanowienia k>ame.
. Ofi!ceirowie i pDdchorą'ŻOw:ie orezeorwy
wmni niewyik:OIOO.nia 'Oł>o'Wliąz,lru. z,g'loozenic:;. się na ćwiczenia, w.z.ględnffe uchyJenia się od StPełnieni.a teigo oibow[ązkru w
cz.asie i w sp0os·ólb olkreślooy w U'Sta'Wie o
powszeich:nym cibowiązlku s'fużlby wojsko
wed. 1POd1ei:raią ka.irom przewtldZliain:ym w
mzidziaile XVI „Positanowiemla lkair:ne" u„
stawy o •P<l·W'Szeohnym obo1wiąziku sifu:bby
wojskowe:j.

6.

ObOwłąiZek

nłeotrzy·
pOwołainia.

mmeklow.ada o

mantu karty

Oficerowie f podchorążowtie rezerwy
pow-0laniu n.a ćwiczemła, kitió
rzy w oikres-Ie ćwkzeń t. j. od d'ni1a 25/lY
do dmia 15NIII nie otrzymad-ą ilmrty tPO'WO- .
f anła wfami o te:m donieść osołbiścfe litJb ·
pisemnie właściwej 'P. K. U. z podanfom ·
dolldaidnego a.idresu.
Dowódca Okręgu Korpusu
w z. Małach.Ow~
gooeratf..Jbrygady.
ipodqega.jący

Wyni~i -~ofy[~ua1owy[~ ~ra[ Komi~ii An~ietowei.
odiln,,ła s.ię

4. Pmesunlęcle okresu ćwiczeń na tur•
uus m:.stępuy tiegQ sameg0 roku katenda„
rzoweg<>.
Ofkemwie i rp.odchorążowie rezerwy,
kt6rzy otrzymają ka.r:tę po•wułania, a z
nia1dzwyiczajnych p'Owodów pragnęHby u-zyskać przesunięcie okresu odbyda. ćwi
czeń n.a termin późniejszy, niż ten, iktóry
im zosta·ł wyzrnaczony w ka1rcie powola:rri.a, n:ogą. wnieiść do d..cy tej formacji, do
które.i zo-sitaH wyzi;iaczenl, 001powiednio umotywowamą i wdOlkumentowaną, jaik rów
nleż niaffeżyde ostemp•lowa1t1ą pwśbę najp6źnied n.a 2 tygodm.ie 'J)rzed tenn~nem
sfawiennktwa, wymieniouym w karcie ,po

--- ..: - - -

lvowe przystanki osobowa
na linji Koluszki··· Skarżysko.
Nta mocy zarz ą.dz.enla: Mii11isfersfiwa Ko
muniikacji, na 1imji Kol'llszlki-Skalfżysko
Sobów, z dniem 15 ma·ja r. b., będą otwarr
te nalS!tępujące przystaITTlki OSQ!bo we:
Mairdników pomlę.dzy stP.'cjami Skarży
sk-0~Wa.chrnck. MiCJha'lów J)'Omdędzy sifac!1a1111i Wie:rzb.nl1k-Stylk:<5w. Nie1'ulli'81ko pa.mi ędzy staicjami Kunów-mi.aisto i Kunów.
vVotł6w 1po1111iędtzy stacjami Bliżyn i Bzi111.
Bzin mi.ęd·zy staie:irimi Wo-tów-Skarży
sk<>.
Wymie1nione przySot.arruki czy.rune będą
tyl1ko dfa przejazdu ipo<loróżnych bez prawa natdiarwania i odibieramia bagażu.
StPrzedaiż bide1tów podróż.nym wsiada~ąc.ym na :tYIOh przystankach u&'lm1te1cznlać
b~z.ie lk:ouduktoir w ipodą.gaic:h. siprzedaż
?Za!Ś lbifoitów ity;godnioiwych r-0lbo1t:ni1czych
orlbywa:ć się będzie w kasiach bitle·towyc:h
na stac.jach: Skaorżysoko, Wierzbn iik, Bli·
żyu i Kuin.ów.
Op•faity za przejazd '!}Ołbierane będą za
rze:czywista. odHeg<fość loryfową i do wy(u)
mieniooyich 1PTZY1stamlków.
ZNIŻKA

CEN OAZU.
Raaa Na_dzorcza gazowni miejskiej U·
chwalitia obniżyć cenę ,gazu w miesiącach
letnich o 20 proc. od konsumcji ponad 500
st. Zniżka obowiązywać będzie w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu, po zatwier~zeniu uchwały przez Radę Miej(b)
ska.
NOCNE DYŻURY APTEK.
W 'dniu dzisiejszym dyżurują następu
jące apteki: P. Wójcickiego (Piotrkowska 27), W. Danieleckiego (Piotrkowska
127), P. Ilnickiego (Wólczańska 37), Leinwebera (Plac Wolności 2), J. ttartmana.
(Młynarska 1), J. Kahna (Aleksandrowska 80)~

.'~6~~~~~~~~~~~~~~~-~R2~lóD~.. =. ~ak~8k~~nla19~r~tt~.~~~-·~~~~~~~~~~~~~-•-'-~~·ŁODż A TA~OI POZNA~SIGE.
W ZJWiązku z mającem.i się wlkróitce
roz,p0icząć Targami IPoznaństkiemi, oo
'1 -8 maja, w o!kresie 'Pfzeditairgo1wym u-

Dnia 7 kwietnia r. b, po

,

lkate się specjalne 'W'Ydalwnietwo, rpoświę
oone protPagatttdzie ipr.zeanystu Wl'ókiemiczeg'o Łodzi w lkTadill i zagranicą p. 't. ,.Polski IJ)'rZeanys:ł Wł'óikieun&czy a TaT1gl
!Poz.nańslkiie." :Wydaiwniiictvro rto zawlie-

długich

i

,.tp.

ciężkich

cierpieniach

,

METALOWCY OTRZYMAJĄ PODWYŻ·
KĘ PLAC.
Od chwili wybuchu strajku w prum'

zmarł

śle włókienniczym

JOZEF SLOWINSKI
eta rs:zy felcxor

przetywszy lat 68.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Napiórkowskiego 42
nastąpi dnia 9 kwietnia r. b. o godz. 2 po poł. na cmentarz na Zarzewie,
o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych

rać będ2ie olbfitą treść fmforma1eyJną w
jęz~ich: polskim, frmcuskim i
ilticmiookhn ti stainoiwić będ'zie źródlło wy.

fer.zeoh

czemmttących wiadomOIŚICd

o nasze3 tndusifrJi telk.stylntl(i dUa hurto1wtnilków kra1<>wych i zaigra.ndoznyich.

RODZINA.

Z AKADEMICKIEGO KOLA LODZIAN.
Akademickie Koło Łodzian w Poznaniu, urządza w dniu 19 b. m. w sali „Lutnia ". Sienkiewicza 31 wieczór taneczny.
. . Zaproszenia wydawane będą od poniedizafku dn. 11 b. m. codziennie między go
<izinami 2 - 4 po pot w firmie Aleksan<ier Woelfle Piotrkowska 118 I piętro.

WYCIECZKA DO KRAKOWA I WIELICZKI.

Interwencja czynników rządowych
w sprawie zatrudniania przez Magistrat bezrobotnych.

Zarząd Towarzystwa Krafoznawczego
Rząd zagroził
ti;<r::inizuje w dniach 24 i 25 kwietnia wy
cieczkę do Krakowa i Wieliczki. ProW dnilu wczoraJszym p. Wticewojewogram obejmuje zwiedzenie grodu Podwa- da Lewicki, w nieobocnoŚ1Ci p. wodew10dy
welskiego i jego zabytków, Blbljoteki Ja- Jasz;crorta w~t do siebie na koofe:remgiellońskiej, Muzeum fizjograficznego, A- Cję prredistaiwdciełi Magis;tira.tu i Rady Miej
~ademji Umiejętności, Muzeum Etnogra- skieJ.
f1cz .go oraz salin w Wieliczce.
Na ko1t1fe.rencję, która trwia.fa dość dłu
Wyjazd z Łodzi w sobotę, dnia 23 wie- go, przylbyli z rami enta Ma·gilStraitn.t 'Preczorem, powrót we wtorek rano. Szcze- zydein~ Cy.naTSki, wdiceprezydent Wotjiegółowe informacje i zapisy w lokalu T-wa wódzild i wiceprezydent Groszkowslki, a z
Al. Kościuszki Nr. 17, w sobotę dnia 9 i ramienia 'l)rezytljlunn Rady Miejsikiej P'O:we wtorki 12 i 19 b. m. od godz. 8-ej wie- seir dr. Ro·zenbla1tt.
czorem.
Na wstępłe p. WJlcewojewoda Le1wictd
oświadczyl pn;yibytłym rprzetds1tawidefom
Z KOLA PARTJI PRACY.
miasta, że oitrzymal :pismo z Mi.nisteirstwa
. W Clniu 12 kwietnia rb. o godzinie 7 Robót Pubilicznyclt i w 7JWiąz:1ru z tern,
zaini1cjowa1r tę ko:nifereacJę.
~1 ieczorem w lokalu Wojewódzkiego Kota
·Partii Pracy (Narutowicza 45 m. 10 lewa
W 1pfśmi1 e tern Mi111istersifwo krnmuini·ofir-·na. II wej~cie, I piętro) odbędzie się a{.uje dz .na roiooty iinrwestyicyjne, :na które
:walne organiz,acyjne zebranie członków rząic! <latie kre'Clyty, nafoży pTzyjitnorwać ro1V Kola m. Łodzi.
oc;tni!k:ów tyl'ko za iPO'Ś!r•eidnic.twerrn Pań
StWl()lwego Urzędu Pośrediniictwa Prncy, a
~y:mczasem Magistrat z dini1eim 1 kwtieitnia
LEWENSON I WO.TDYSLA WSKI
.zawairł wnowę ze związJkami zaiv.'odowePRZED SĄDEM APELACYJNYM.
· Sprawa Wojdysławskiego i Lewenso· mi, wed'łu~ które'j zolboiwiąz.at się p.rzyjmo
na skazanych przez Sąd Okręgowy w Ło wa:ć do robót fOlbofufik6w ~ko za pośred
'dzi na 6 lat wiięzienia za podpalenie włas niietwem tych zw.iązlków zavrodowyC'h.
Nie.zafożnie od tego Mi1
n lsters1bwo donego składu z przędzą w celu uzyskania
·w1iedziało
się,
że
rówlllież
111a
rolbo1ty 'kanawysokiej premji asekuracyjnej znalazla
się na wokandzie Sądu Apelacyjnego w ·lizaicyjne maiją ibyć przyjimowiaini irobo.tnł
cy za pośrechticttwenn związików a nrle P.
iWarszawie z datą na dzień 12 kwietnia.
Obrona oskarżonych pozostaje w pier U. !P. P. ~ że taild winiQseik ma ibyić p.rzyję
~Y na posiedzeniu Raidy MieJsikiej.
wotnym składzie.
(r)
Otóż p. minister M()lfaczewskl oistrzega Radę Miejską p.rzed przyjęciem tallde:WYSTAWA DZIEL SZTUKI MARKA
i
SZWARCA.
. go w.ruiosku l])Od groźbą cofnięcia kreidyrządowyieh, gdyż rząd, dając pienią
r crutro t. j. w sobotę o godz. 9-tej wie- lów
dze. chce mieć 'kontrole, czy iko.rzysta:ją z
i:zor odbędzie się otwarcie wystawy dziel ltego nat}bairdziei :potrzelbują'Cy, a tailrn koo
sztuki słynnego malarza i rzeźbiarza Mar Wa ma.że lbyić skuteczna itya;Im przy anga
ka Szwarca.
żowan.iu robotni1ków za pośre'Clnktwem P.
P. Marek Szwarc należy oo generacji U. P. IP.
mistrzów pędzla i dłuta, którzy sobie zdo
Niez.aaeżinie oo 'teg-o rp. wiice•woj.ewoda
byli uznanie kłytyki Berlina, Paryża, Lon OŚ"wiiadczyil, że d-01chQdzą g-o skargi ze stro
(lynu i New Yorku.
ny organizacji wboifllf.cz:v;c;h, nie po1Siada! P. Marek Szwarc jest łodzianinem i jącycl1 re1preze:nta1eji w olbe.cnym samo-rzą
1oocho'dzi obecnie 15-letni jubileusz swej dzie. iż Magistrat zawiera rumowy tyilko
pracy artystycznej. - Będzie to jego z itir.zema zwńazkami, a pomija inne orga1
pierwsza "NYStawa w Łodzi po sukce- nii.z:alC]e roibotnkze na ter•enie Łodzi.
sach zagranicą.
Reasumu1ąc P-OiWYższe, p. wicewojewo
Wystawa
oobywa
się
w
Zoltej
sali
Lerwidki a;pelmva!l do olbecny;ch 'P'fZed1
„Grand Hotelu".
Slfa1v.'li1Ci·eni rni.a:sfa, by slo1SOwali s:ię do
A więc w sobotę o gooz. 9-e] wiecz. wskazóweft<: minrl's'tra roibót pulbliicZ111ych i
otwarcie dla zaproszonych gości, przedsta · nie iprzyjmoiwaUi wręcz 1}rzeciwnyici:J. wnfo
'wicieli władz i prasy.
sków.
Od niedzieli wystawa otwąrta bę'dzie
!Powyitsze ipflzemówłelllle wywo.raqo dy
O.la publiczności.
skusję na lemat aufunlom.ii wydzia•tu budo-

cofniqciem krodytów inwestycyjnych dla Łodzi.

aa

Nadużycia

podatkowe w Zgierzu.

wy 'ka111alłzacii, przyc.zem p. prezydeinf
Cynar1Ski dowodził kon.foczno.ści taildej
aiuto11tOmji z.a czem przemaw.ia dof17c1hcza.sow.a dzialła1lność ip. l1t1ż. Skrzyw.a.na, a mia
niowide d:urże :postępy na Podu budowy kanalizacji.
Innego wania ibyl wiice'IJI'e:zyidooit Wojewódziki, który sta~ na. ci~1t1em sia111owlsku pa,ritYlinem, wa.Itcząic prz,eciiwiko wykiwailifikowatnym wbo:tn;ikorrn kainaillzacY'.iny.m przyjmowanym do .rdbót za po·średnictwem P. U. P. P.
•

W wielu wypadkach 'defraudant kviltów nie wydawał. W ten sposób Suleja
zdefraudował kilkanaście tysięcy zlotych.
Po powrocie z urlopu, Suleja przyznał
się do defraudacji, a Magistrat zgierski
zgodził się, by brakująca suma została
spłacona częściow<;> wekslami z żyrami
różnych osób, a częściowo gotówką na
spłaty. Skoro nadszedł termin płatności
weksli, wszystkie zostały zaprotestowane. Suleja zaś wogóle w Magistracie zgier
skiim nie zjawił się i nic nie nadesłał na
swoje usprawiedliwienie. Wobec powyż
szego sprawę przekazano prokuratorowi
przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. (b)

----

Wresocie iposeit <lir. Rozoob1alff so1idairy
zowiaq się 'Ze stano·wiskiem zajętean przez
ministra Moracziewsikfego, ohoćby z tego
pt.mik.tu wadzenia, że IPI'ZY,jmuUąc do prac-y
robo!tnl.\ków ty11ko za 1POśredn:ictwem P. U.
P. P. miknie się rwieczatych siporów co do
faiworyzoiwania 11\.l!b majOfrYlZOWatttdai ciektoryich związ.'ków zo'WIO'Clowyich.
Po poruszeniu je:szcze kiJilm spraw
konifete11JCję zakoń·crono.
(b)

lnspekcla sanitarna m.
Co orzekla dolegacja Min. Spraw
Onegdaj po południu przybyła do J'...odzi delegacja Ministerstwa Spraw V-lewnętrznych z dyrektorem departamentu generalnej służby zdrowia na czele w celu
przeprowadzenia lustracji miasta i okolicy
pod względem sanitarnym.
Po przybyciu do miasta, delegacja zgło
siła się do Urzędu Wojewódzkiego, skąd
udała E;ię do Łęczycy. W drodzę towarzys:::vli delegacji z ramienia wl':lr:lz miejscowych naczelni kWoj. Urzędu Zdrowia
dr. Skalski, dr. Weiland i komisarz policji
Prankowski.
Po inspekcji w Łęczycy, kum:sja powróciła do Łodzi i zwiedziła h)tele, resta-

lamkni~lie

wntawy

Podobna impreza

Łodzi •

lłewnqtrznychP

urac~e,

pokoje umeblowane oraz posesje.
\\T hotelach poddano oględzinom Mżka,
pofricl. umywalnie, ubikacje i kuhcnie.
W wyniku inspeńcji okazało się, że o
ile hotele i iadlodainie są względme czyste, to stan posesyj lódzkich jest oplakany
a co gorsza nic nie przedsięwzięto w kierunku naprawy.
O wyniku inspekcji powiadomiono Ministerstwo Snraw Wewnętrznych.
Z ł.odzi k"omisja udała się na teren powiatów laskiego i sieradzkiego.
Niezależnie od czynności komisji tej
oczekiwana jest wizyta ministra spraw
wewnętrznych Sławoj-Składkowskiego.

prmiwalko~olowei wtoili.
odbędzie sią

Wiewraj nasitą.pito zamknięde bawią
ce1 w Łodzi od 2-ch tygodni wystaiwy
pr:z.cdwaCko:honowe:j. Wysitawę zwie<lzillo
6.697 asóib, śród zw'iedzaijąicy"Ch przeważa.ta mt.odz.ież svkolna.
Ze s.praiwozda1nia, apraicowanego przez
lkieu-ownika wy1Stawy - ip. M, Skibę, wryn:ika, że oobyło się 38 w~ładów dla 3856
ucmiów szikót powszochnych, 10 wyik'l'ad6w <l1a 1.176 uczniów s:ztkót śreidr!Jch, 9
wylktfaidów dla 714 uczniów szlkó:ł za'WIOdOl\\.·ych, 3 wyfi{łady dfa n.auczyicie!l stwa,
1 wyildaid dla 86 słuichaiczy serninarjum
ducllown~go, 5 1Wyi1daid.6w dl1a 319 ooób ze
sfer T()IDOtniczYiclt i- 4 wyiktady dll.a 300 ftmk
cjo1nariuszy poJlicji państwowej.
W czasie trwania wystawy odbyty
si.ę w Łodzi dwie ikornforencje, PośW!ięco
ne sprawJe wailki z a1lkoho[ilzmeim. P1erw-

w Zgiorzu.

sza od.lby?a się w „K-Oile wspó}lpra.cy iinle·
iektua,fa1eJ wyższych urzędoików miejsilciic!h" pod prz ewo<l:ni·ctwe:m mi ej ski ego
inisrpc<ktora zdrowia d·- ra A. Stairzyńslkie·
go: tematem obrad byta kwestja współ
dz~afania samorządu miejskiego w akcjli
!J)rzeciwa·l'ko1Jwlow·ej. Pozaitem w saili Rady Miejskiej odbyta się ptl'b1iczna konfereicja rpr:zoc.imil!kooo:iowa, na któred wygłosilli referaty przyibyill z Wairszawy
prze.dstarwdcieile P01lskiego Towarzystw.a
Wa.łki z Atikolholl1zmenn „TrzeŹ\vość" ipp.
red, Jan Szynnańsild t <h-. Za[oo!d.
Obecnie wystawa Uldia!je się do Zgi·erza. gdzie zalbarw} do dnLa. 12 b. m. Kierowrr:11ictwo wystarwy :zami-erza wydać
książkę parnią.tikową z IJObyfu swegó w
Łodzi i miastach oko!licznyich.

Bankowcy w walce o byt.

Sekwestrator Magistratu d(J/raudantom.
Od pewnego czasu w charakterze sekwestratora miejskiego w Zgierzu pracował niejaki Jan Suleja, który udając się na
urlop, oddał obowiązki swe innemu sekwestratorow.i.
Zastępca otrzymał spis płatników, któ
rzy zalegali z uiszczaniem należności. Do
kogokclwiek jednak zastępca zwracał się
spotykał się z odpowiedZtią, że należności
zostały zapłacone, dowodem czego były
okazane mu kwity. Skoro sekwestrator
powiadomił o powyż.szem burmistrza.
wszczęto dochodzenie, w wyniku którego
okazał o się, że Suleja, zainkasowane pieniądze przywłaszczał sobie a płatnikom
wydawał oryginalne kwity, lecz na
gnbietach kwitarjuszy wypisywał mi•!i·
Jt1aln.e Jrnr:Qty,

metalowcy pdowyżk!
dotychczas nie otrzymali, jednakże już w
sobotę bieżącego tygodnia, jako w dzień
wypłat w przemyśle metalowym, robotni
cy otrzymają pewną podwyżkę. Sprawa
podwyżki będzie ostatecznie ustalona dopiero po zawarciu umowy zbiorow~; mię
dzy robotnikami a przemysłowcami w
przemyśle metalowym warszawskim, któ·
ra to umowa służyć ma za wskaźnik orjen
tacyjny przy ustalaniu płac dla robotników metalowni łódzkich.
(p)
---:,o;.---

Dyra kcje banków

łódzkich odrzuciły żądania

pra„

cowników.
Przed kilku tygodniami pracownicy
banków łódzkich zwrócił~ się
do dyrekcyj tych banków z szeregiem po
stulatów w sprawie unormowania warunków pracy i podwyżki uposażef1. Położe
nie pracowników w bankach lódzkich jest
bardzo ciężkie, bo ni~ otrzymują oni plac
wystarczających na zaspokojenie minimum potrzeb materjalnych. W sprawie
tych postulatów odbyli przedstawiciele dy
rekcyj banków specjalną konferencję, w
wyniku której niektóre z nich odpowiedziały, iż sprawę podwyżki płac pracowniczych mogą załatwić tylko centrale,
większości

znajdujące się poza Łodzią, inne zaś w
pismach swych zakomunikowały, iż sprawy te mogą być załatwione tylko indywidualnie. Wobec takiego stanowiska pracownicy bankowi postanowili domagać
się od czynników miarodajnych przeprowadzenia w jak najkrótszym czasie szcze
gótowej inspekcji w bankach łódzkich, a
to w celu zaznajomienia się z warunkami
pracy w tych instytucjach. Gdyby i ta
akcja czynników rządowych nie doprowadziła do zaspokojenia postulatów pra·
cowniczych - zdecydowani są oni po..

djąć walkę

zasadniczll.

kel

~·

..
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Posiedzenie Rady Miejskiej.

Z ESTRADY.

I\ on cart 1 ow. Chopina i

1ow. Opllrowago.

W nłedizielę, dnia 3 b. m., odlbył się

\V Tea~rze Popularnym koo~rt-iporane'k

Tow. Cho·pina i Tow. Operowego. Przy
wypełnionej p-0 brzegi sa•li 'Odtw>01rzy'ła 01rkir:słta Toiw. Chopina utwory Suppe'go
i Mi:Hera zaś chóry: A•fte:nhorf era „Dzwon
kfa.sz.toirinv" oraz piefol lrudowe, nadto
Pieśni z Wllto[o·rnndy St. Monius1lki nleico
pr1e'Wiekle i nużące. Zespoty kierowane
sprężyście przez dyr. prof. Z. Sz.czepań
sk;ego wykazały staranne 1)l'zy,gorowanie i wys0iki poziom inte1'1}}re'tacyjny. Znalk
fo ndeipszy, iz ipod ooergiicz.ną prezesurą
p. T2rubwurcla 1pty;n1e Tow. ChOIPhia ball'·
dzo szybko i śmiato oo mt11zyiczne iaru·ry.
Solo skrzyrpcowe p. E. Krzesi,ńslkiego zanu
·
si'lo go do bis'()Wamia.
Tow. Operowe dato koncertem rzelelnv olbraz swej pria1cy. W airtvstycznem
w)imnamtu wyJatików z <mery .Jfa•l!ka" St
Mon•i111szki I „Trubadm" G. Venli'e:go
wsp6łz.a.wodn.iczyli gOdnfe o pai1mę pierwszeińshva soliści z chórami i orlclesfrą.
'Spłew. oper. p, Olecka Br. byta bl dOlbrą
w_arji Eloo111ory i Halki: p. N. Koszylkowa
mL100 wldocmeti nie<lysip-ozyic:j{ ~tosowei
wy~kezata jako Azucena pięilmy i szero1ki
mezzo-sopranowy rnarterj.a.f: J. Ker~er uJmówa·t piękinym łenorem, S. Lerwitln zaś
jako Ferando wyikaza1ł szereg pierwszOKaipeilmiSitrze w.: D.
.rzędnyoh za~ef.
Kteid~ i J. ZoZ'wla wfadająic pewnile kairnyanf chórami i dook<matlyun zesp0 tem orkiestry symf. prnedstawiłlii s1ę jailro CZ'lljnf
L
i :zdoftini !kierownicy.

Łódź zaciąga

inwestycyjnych.

Wniosak obalania autonomji Wydziału Budowy Kanalizacji nia został uchwalony.
Wczorajsze posiedzenie Rady Miejskiej
pod znakiem lekkiego humoru,
który wkrótce przyjął formę humoru nerwowego. Nim Rada przystąpiła do omawiania porządku dzlenHego kilku radnych
rzuciło z trybuny gradem stów ostrych
pod adresem partyjnego ujmowania interesów miasta i ludności przez członków
rady, ostrzegając i domagając się okieł
znania rozhukanego pegaza demagogji,
który rozbija całość interesów reprezentowanych przez Radę.
Poza szeregiem kilku spraw drobnych
Rada Miejska załatwiła sprawę zaciągnię
cia pożyczki w kwocie 183 tysięcy zło
tych na prowadzenie robót inwestycyjnych w celu zatrudnienia bezrobotnych.
Wobec zbliżających się świąt wielkanocnych aktualna zaterl'I SPTawa handlu
ostatecznie
przedświątecznego została
rozstrzygnięta. Rada uchwaliła, by sklepy były ohvarte w dniach od 11-go do 14
kwietnia od godziny 7 do 9 wieczór. a zaodbyło się

1

Z TOW. OPIEKI NAD INWALIDAMI W
JENNYMI.
Zarząd · Towarzystwa

Opieki nad In
walidami Wojennymi niniejszym zawiad
mia PP. Czlonków, że dnia 9 kwietnia br.
o godz. 18 w siedzibie Seminarium Nauczy
cłelskiego p. H. Cholewickiej, ul. Pl otrkowska 120 odbędzie się walne z,gromaazenie członków.
W razie nieprzybycia dostatecznej ilości członków w I terminie, walne zgromadzenie od~dzie się w tymże dniu o
godz. 19, bez względu na liczbę przyby-

poż.yczek

szereg

Od dtuższego już czasu na terenie naszego miasta grasował sprytnie oszust i
od naiwnych, których nigdzie nie brakuje,
wyłudzał bezkarnie pieniądze. Mtody ten,
elegapnl(o ubrany niebieski ptak, posiadałych członków.
Kwit z opłaconej składki za rok 1926 jąc doi~ładne dane co do osób upatrz.onych, jako odpowiadających jego zdolnosłuży za kartę wstępu.
'
ściom, zgłaszał się do zamożnych rodzin,
ODCZYT LAWNIKA KULAMOWICZA. których synowie przebywają zagranicą w
W sob~ę. d:nia 9 lkwie'łinia, o godzinie Niemczech, Włoszech, we Francji itp. f
19-ej. w sa1li !Pafroo.afu nad młodzieżą rze wyłudzał od nich pieniądze pod rozmaitemi pozorami.
miE'IŚlnilczą w wojew. lćdz:kiem p.rzy uJicy
Gdaińs>kfeJ Nr. 111 (róg KO!Pemika) ł'tawm1iik
Najczęściej oszust podawał się za 'de:M a~istratu ip. I. Krulamowfcz wygtosi od- zertera zbiegłego z wojska, którego rzeczytf p. it.. .Poł0Zeni'e gospodaircze Poil-ski". komo ścigała żandarmerja, ktamał, że doBi:let wejścia 10 groszy. Dla młodzieży kuczanie ze strony oficerów zmusiło go do
sz!kót :zarwodowy,ch bezp!ł'ai111i·e.
opuszczenia szeregów i powołując się na
dawną przyjaźń z ich synem, prosił o poZ INSTYTUTU NA.UCZVCIELSKIEOO. życzkę na dalszą ucieczkę przed pości
S tairani'em Instytutu Nauczyci ełlsikiego giem ze stron władz wojskowych.
T. N. S. W. tą.czt11ie z !Państwową CenInna, również częsta kombinacja oszuhrailną Biibljo1teką !Pedagogiczną od'będą się
sta przedstawiała się zupełnie inaczej.
'W sani gi1111nazjlll!TI miejskiego im. J. Pi·tPomystowy młodzieniec udając kolegę a i
sudsildego, ul. Sienkiiewicz.a 46, W1Y1ktady przyjaciela synów osób, które „nabierał"
Prof. uniwersytet.u pozmaiń<Sikfogo d-ra Fl-0- opowiadał, że wyjechał z zagranicy i miał
rja·na Zna1niedkie.g40 w piątek, dnia 8-igo polecenie dostarczenia rodzinie, rzekomekWlietnia i w sobotę, dn. 9 'kwiert:nfa, o go kolegi, studjującego zagranicą, przy[od-z. 6 miin. 30 wieczoreun p. t. „Rola wieźć list od syna względnie jakąś cenną
srlmly w ur.ailJiiaIDu ooob111ika spoteczne- przesyłkę upominkową. Kiedy naiwni wie
go". Wstę;p na dW1Ugodz1my wy!kład l zt rzyli słowom jego, oszust ttómaczył, że
paczkę pozostawił w tym lub innym mieZ MIEJSKIEJ OALBRJI SZTUKI.
ście, przeważnie w Poznaniu lub WarszaObecna wystawa warszawsikiiego „Pa- wie i że przywieźć jej chwilowo nie może,
facu Szttllki" w Miejstk'ieJ Galle:rji, ciesząca ponieważ znajduje się w tarapatach piesię frekwe•l1!Cją b!ltura!lnych sfer Ł'Odzi, o- niężnych.
'h\:arta będzie jesu:ze tylko ~rzy dtni, gtlyż
W obu wypadkach wszystko szlo jak
1tiie w z płatka i oszustowi wpływała gotówka;
zamknięoie jeij naisi'ąpi nieodwoila1
łlildzie-1ę, dnfa 10 b. rn. wieczorem.
zarówno na ucieczkę jako dezerterowi, jaWe wtorek, o godz. 5-ej po ipoifudrnht koteż na przywiezienie rzekomych listów
nastaipi w obecności 1PrzedstaWiide~i władz lub cennych przesyłek.
Państwowyich, 'komunadnych i 1:. d. - ttrO
Takim też sposobem sprytny szantac1nte otwall'oie j.u'bineuszowe!j wysfawy żysta nie siejąc, ani orząc zbierał obfite
Pr.ac Kazimierza Sla1broiwsikie.go, u:rządzo plony, które wystarczały mu w zupełno
!Jej z okazj,i 4-0-ileci.a jego dzia.fal.noścł ar- ści na prowadzenie beztroskiego życia na
tys•lyczne.j.
łódzkim bruku. Do czasu wszakże dzban
wodę nosi. Pewnego dnia oszustowi poPRZED VI ZJAZD'&.l LH<ARZY I DZIA- winęła się noga. Państwo K„ zamieszkali
t AClY SANITARNYCH MIEJSKICH.
przy ulicy Cegielnianej wyczuli podejrzaNa zjaZJd łeilrnrzy i dziafaczy sa11itar- ne zamiary oszusta i powiadomili w dniu
n1~h miejskich, który odlbędzie się w Ło onegdajszym Urząd Sledczy.
Energiczne i w szybkiem tempie prodz. w dnia:eh 24 i 25 b. m„ zglosili między
innymi swe przybycie jalko dellegat Naczel wadzone przez III brygadę śledztwo wy1J1ef Iz·by Lekarskie,i w Wa-rszaiwie prez·es kryło oszusta. Okazał się nim 25-letni
Kcmisji Zdrowia Pub~icznego - dr. Wi111- Maks vel Max Openhaim, stały mieszkacenty Bogucki oraz jalko delleigad Wwr- niec Warszawy, zamieszkały przy ulicy
szc: ws!dego Towarzystwa fILgjen~1cz.nęgo Gęsiej 15.
Oszust po zainstalowaniu się w Łoazi,
'Pn. wiceprezes zarządu gtównego - dr.
W;.tos'law Dąbrowski i cz?o.nek z.airządu zamieszkał w Hotelu Polskim przy ulicy
Piotrkowskiej 3, gdzie teź został wczoraj
gl&w:nego - inż. lg·naicy Piotrikowski.

na prowadzenle robót inwestycyjnych w
celu zatrudnienia bezrobotnych oży_wila
obrady.
Przedstawiciel żydów radny Milman
wystąpił z wnioskiem, by do robót publ!cz
nych Magistrat przyjmował również i ży
dów, którzy czują się pokrzywdzeni dotychczasowym systemem najmu w pracy.
Przewodniczący wniosek poddał głosowa
niu, w wyniku którego większością gło
sów wniosek został obalony, jako iuż w
dawnych uchwałach załatwiony pozytywnie. 'Wniosek o zaciągnięcie pożyczki w
sumie 185 tys. zł. na roboty inwest. w gło
sowaniu został przyjęty. W toku obrad
postanowiono na wniosek Magistratu poczynić pewne zmiany w hudżecie Zarzą
du m. Łodzi na I kwartał 1927 roku. Uchw1lono również wprowadzić pewne
zmianv w budżecie Wydziału Zdrowotności P11hlicznei w związku z organizowaniem VI-go Zjazclu lekarzy miejskich i
dz;ataczv sanitarnvch w Łodzi.
Przyjęto następnie wniosek o zaciąg
nięcie pożyczki na roboty kanalizacyjne w
. sumie 383 tysięcv złotych. Wniosek przy
jęto, poczem Rada przystąp:fa do omówie
nia sprawy zmiany statutu Komitetu Budowy Kanalizacji i Wodociągów w ł.odzi.
Teraz dopiero Ra<ia stanęła na gruncie
twardym.

Na skutek odnośnego zapytania radnego Stypułkowskiego, który powołał się na
26 art. regulaminu obrad Rady Miejskiej,
przewodniczący dr. Rozenblatt stwierdził,
iż wniosek radnych z frakcji NPR nie został podpisany przez przepisaną dla rewizji uchwał ilość radnych, t. j. figuruje pod
nim zaledwie 10 podpisów, zamiast 25 i
uznał, iż sprawa ta nie może być rozpo·
znawana. Wtedy zwolennicy rewizji statutu złożyli w końcu posiedzenia tenże
sam wniosek, lecz w trybie nagłym, zaopatrzywszy go 25 podpisami i uzyskali
większość, która uchwaliła naglość wniosku. Mimo wszystko merytorycznie wnio
sek nie został uchwalony, gdyż przeciwnicy wniosku zakwestjonowali quorum, któ
rego po S!>rawdzeniu zabrakło. Tym r"!-rem autonomia Wydziału Budowy Kanahzacji i \Vodociągów ocalała. Pewna grupa radnych_, pragnąc rzecz odrobić złoży
ła wniosek do Prezydium Rady Miejskiej.
domagając się zwołania na 11 b. m. specjał
nego posiedzenia, poświęconego statutowi
kanalizacyjnemu. Wątpliwa rzecz, czy
Prezydium życzenie powyższe uwzględni,
gdyż bvło ono zgłoszone już po zamknię
ciu posiedzenia i wtedy, kiedy przewodniczący złożył radnym życzenia „Wesołych
Swiąt".

---::---

ego rodzaju szanłażqsłqw Łodzi
osób.

zdążył naciągnąć szereg
eim został osadzony w areszcie

t

przez wywiadowców policji śledczej uję
ty.
Dotychczasowe śledztwo ustaliło, że
ofiarami oszukańczych m<łnipulacyj spryt
r.ego sz,ą.ntażysty padło kilkanaście zamoż

9-letni

śledczym.

nych rodzin łódzkich. Docho'dzenie w tel
spraw.ie trwa nadal. Openheima osagzonD w areszcie przy Urzędzie Sledczym,
gdzie pozostawać będzie do dyspozycji
władz sądowych.

chłopiec spalił

dom.

Cala rodzina pozostala baz dachu nad
Wczoraj raino

sąsiedzi

ze

~i

Zarzew,

gminy Chojny, zosta•U zaaJlairnno·Wtattli krzy

kami z zagrody Józffii1J1y !Kefam. Po kiąllm
mtnulach cafy dom Kcla11 sta<t w a>łomie
iniacll a obok z.rozpacZ'Olna k<>lbieta z ma1fem•i dziećmi.
Przystąpiono natyiahmiru5łt do raibuniku
i v:~r&tce przyibyl 14-fy oiddzia.t stiraży o-

grioweij, decz było już zaipóW.o ł calfy dom
splooa;ł doszczętnłe, po121barwiad.ąic :rodzinę

Kefatnów dachu :nad gf{)IWalltlil.
Podczas docl10dzenia 1J()lltcyjnego usta
!ono, że 9-cio letni sym Keilainowelj, ipozosfr.1wilony bez Oipieki w domu, bawi~ się
zaipaJllkami i podłpCl!Hł roz.rz:uicOiną Clai :pod!fo..
~b)
dze s1omę i !Pościel.

Ujęcie fałszerzy 20-złotowych
Policja łódzka alarmowana jest stale
meldunkami o działalności fałszerzy pien;i;żnych na terenie województwa, szczególnie w dni targowe. W wyniku obserwa.cji ustalono, że na czele bandy fałsze
rzy banknotów 20-zlotowych stał niejaki
Samuel Koler i Mendla Strykówna, zamie

banknot6w.

szlrnla w Warszawie oraz Josek Sega!.
Z(·stali oni aresztowani. W czasie śledz
twa znaleziono przy nich pakiet z 70 sztukami falsyfikatów 20-zfotQ.wych. Palsyfilrnty przywożono z Warszawy. W tvm
kiernnku skierowany został bieg śledz~)
twa.

Krwawy mord w
Czyściciol miastaczka J.

głową.

Złoczewie.

Kudla zabił innago czyściciela

Z ziemi sieradzkiej donoszą:
W dniu onegdajszym około go'dziny 7
wieczorem w podwórzu 'donru przy ulicy
Błaszowskiej w Złoczewie, powiatu sieradzkiego dokonano bestialskiego mordu
na osobie 27-letniego Stanisław.a Tomaszewskiego, czyściciela miejskiego, zamie
szkałego przy ulicy Wieluńskiej w Złocze
wie. Zabójstwa dokonał inny czyściciel
miejski 33-letni Józef Kudła, zamieszkały
we wsi Ostrów, gminy Brzeźno powiatu
sieradzkiego.
Powodem morderstwa była konkurencja pomiędzy wspomnianymi czyściciela
mi na tle ich pracy zawodow.ej. Tomaszewski, człowiek żonaty obarczony kilkorgiem nieletnich dzieci, toczył z kolegą
fachowcem awantury, nie mając najmniejszych powodów ku temu.
Kudła, mając powierzoną sobie przez
władze do oczyszczania z padliny sąsied
nią bogatą gminę, konkurował z Tomaszews).dm, o eo ten miał pr-etensję. Dru-

gim powodem zatargów była oszukańcza
praca Tomaszewskiego, który nie płacił
. Z:l skóry właścicielom padłych sztuk bydła, przez co tracił wiele robót, które natomiast otrzymywał, uczciwie wywiązu
jący się z obowiązków czyściciela, Kudła.
W krytycznym dniu Tomaszewski napotkawszy Kudłę, idącego ulicą Błaszlrnw
ską, wszczął awanturę, w czasie której
rzucił się na Kudłę z kijem. Ten ~vypro
wadzony z równowagi wciągnął Tomaszewskiego w podwórze domu niejakiego
Dawida Grabinera i kilkakrotnie ugodził
nożem w szyję i plecy. Tomaszewski, bro
cząc obficie krwią, upadł na ziemię i w
niespełna kwadrans ·wyzionął ducha. Po
dokonanym zabójstwie Kudła udał się
wprost do komisarjatu policji, sam przyznał się do popełnienia zbrodni i złożył na
rzędzie mordu (ociekający krwią nóż). Za
bó:icę osadzono w areszcie miejskim, skąd
:tegoż wieczora jeszcze odesłano go do
więzienia w Sieradzu.
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PiąteK,

8-go kwietnia. · „
Warszawa, 1111 m. - 15;{)() Komunikaty: gospodarczy i meteorologiczny; 15.30
Drugi wykład dla maturzystów, prof. Hen
ryk Mościcki; 16.00 Odczyt dla maturzystów p. t. „Wiek 17-ty w literaturze polskiej" - prof. Adamczewski; 16.30 Komunikat harcerski; 16.45 Odczyt z działu „Ra
djotechnika" wygłosi p. Włodzimierz Stę
powski; 17.10 Odczyt p. t. „Ozdabianie
szkła" wygłosi inż. :Eugenjusz Porębski;
17.40 Koncert popołudniowy. Wykonawcy: p. Helena Dorabialska (fortepian), p.
Eugenja Umińska-Jaworska (skrzypce) i
prof. 'Jerzy Lefeld (akompanjament). W
programie: Scarlatti., J. Rameuau, Al. Zarzycki, Nikołajew, Laounow i Szymanowski; 18.40 Rozmaitości wygłosi p. Lawiń•
Arcyciekawa rozprawa o oszustwo asekuracyjne fnż. Marktl, ktÓl'y
ski; 19.00 Odczyt p. t. „Sport jako środel{
odrąbał sobie nogę, by uzyskać z Towarzystwa asekuracyjnego odzachowania zdrowia i młodości" wygłosi
szkodowanie, obfituje w szereg drastycznych i wstrząsających modr. Wt Dybowski; 19.30 Komunikat rolnimentów. Na naszej ilustracji widzimy int. Marka na łóżku w Sf\·
czy; 20.15 Koncert wieczorny. Transmisja
dzie. w owalu - pani Marek, która, jak wykazało śledztw o, była
koncertu symfonicznego z Filharmonji
·
jego złem natchnieniem.
warszawskiej. Sygnał czasu. Komunikaty
prasowe.
Berlin, 483,9 m. - 11.00 Koncert z płyt
gramofonowych; 16.30 Koncert muzyki
lekkiej; 20.30 Koncert muzyki fortepiano- ~uch
wej. W programie: Scarlatti, Cooper.in,
Bach, Schumann, Liszt, Ravel. Wykonaw
ca - Winifred Christie; 915 Koncert symOtwarcie Stow. Robotników
foniczny. W programie: SchOnberg "PelChrześc.
w Konstantynowie.
leas i Melisanda" (poemat symfoniczny);
22_..30 Muzyka taneczna.
ubiegłą niedzielę odbyło się otwarWiedeń, 517,2 m. -11.00 PoranelC sym ·c ie Oddziału Stowarzyszenia Robotników
foniczny; 16.15 Koncert muzyki lekkiej; Chrześcijańskich w Konstantynowie.
20.05 Wieczor operowy: „Gdybym był
O godz. 10-ej rano w miejscowym ko-Ia:ólem", ,opera 'Adama.
ściele odbyło się uroczyste nabożeństwo
odprawione przez ks. kanonika St. RybuOPERA) DZiiECIĘC~ W TtEA'f.RZE PO- sa.
Po skończonym nabożeństwie uformoPULA~NYM (Ogrodowa 18).
wał się pochód z udziałem pokrewnych
,Zapótno" w 3-ch aktach, Hoeckówny, z muzyką organizacyi miejscowych i zamiejscowych
\Jll1'(,l.L;;::t\,,1l,li~l"I~
Karola Prosnaka.
oraz dele~ji Stowarzyszenia i Chrześc.
W ubiegłym tygodniu odbyło się w Do
Z UZ'!laniem powitać n'<lfe.ży inicjaJtY'W.ę samo- Związków Zawo.d owych z Łodzi ze sztan- mu Ludowym przy ul. Przejazd 34 pod
darami, który wyruszył do ·lokalu oddziału przewodnictwem p. posła A. Harasza Opo.t00ey szkoLnej gimnarzjum C. :Wasriczyńskiei w
kie!U'nku urządzania przedstawlień sz.k-0lnych na przy parafji.
gólne Roczne Zebranie członków StowaOkolicznościowe przemówienie wygło
szf-rcką skałę i tą drogą urabiania w mlodyc!t
rzyszenia Robotników Chrześcijańskich.
pokc.Jeniaich kultu dla plęlma l ~tUild, przyswaja- sil patron oddziału Stow. ks. Stanisław Ma
Sprawozdanie z działalności Stowarzy
ciejewski, poczem prezes Stowarzyszenia szenia referowali p. p. Wł. Adamski; A.
nia dziecku nowych plerw.iast!ków intetigencji.
Pierwszy, Ze tak P<YW'iemy, emeryment teg-0 Robotników Chrześcijańskich w Łodzi p. Cyrański i prof. R. Wojakowski.
_
Adamski oraz p. Piechotkówna złożyli Od
rodzaju, d<llko0nany na deskach Teatru PopularneSprawozdanie Komisji Rewizyjnej p.
go w ubiegły Wtorek, dnia 5 b. m. osiągn~ suk- działowi życzenia owocnej pra~y.
P. Turski.
ces znakomity. Wystaw.iono przy P()lll()CY wyPo krótkiej 'dyskuSJi sprawoz'danie przy
TELEFONISTKI GROŻĄ STRAJKIEM.
łącznie młodlzieży szkodnej wsponmia111ego giimJi;to jednogłośnie. Następnie odbyły się
. Dziś odbędzie się p.osie'dz;mie prezy- wybory do Zarządu, w skład którego wenaxittm - prll:eśliczmą baśń w 3 aktach, pióra łfoe
ckóv; ny „Zapóź.no" z muzyk<\ p. Kar()]a PrQS!la- 'djnm związku pracowników inst. użyt.
szli jako: prezes p. Władysław Adamski,
publ., na którem m. in. omawiana będzie wicepr. p. Michał Pawlak, sekretarze p.p.
ka.
sprawa zatargu w telefonach. Zatarg spo A<lam Cyrański i Zygmunt Elmrich, skarb
Milnsińscy wYWiązaH się ze swego zammia nad
w-0"d owany został usunięciem prezesa ntk p. Józef Zieliński, bibljotekarz p. prof.
ZWYczaónie. R.ołe swoje oddaH z taką swobodą
związku telefonistek, które zażądały od Rajmund Wojakowski, gospodarze p. p.
i uczuciem, że w.idz fa<ktyoznie czu.t się iprzen.ieClyrekcii PAST bezwzględnego przyjęcia Józef Kirpsza i Ignacy Jeżewski i bez man
si~ym w krainę wyśnioną w baśni, w krainę poW'iew;aych wiecznie wesolych l pląsa:lących eł z powrotem wydalonego, grożąc w prze- datów p. p . .Aleksander Gri!lberg, Andrzej
ciwnym razie strajkjem.
(e)
fów.
Czarnecki, Władysław Janczak i 1Józef
R.eżyserja znała.zła się w We 'WYP'óbowanel
T orr. czyński.
_
WYSTAW!A GRAFIKI POLSKIEJ Wt:
dłooi, ~ak dY'l'ektora Piłair~o t O&Mnęła cało
Na zakończenie sekretarz jeneralny ks.
kształt pmcy i wysiłków, stanow.iąc o sukcesie
FLORENCJL
t<-anonik Stanisław Rybus w dłu~~Pem
:u-~ystycznym, jaki rzecz od'lloios.fa.
Torw. Szerzenia Smuki !Polskiej wśród przemówieniu scharakteryzował riziałal
Dy.rektorowi Waszczyńs.kienm, ks. prefektowi
obq'iCh zajęto się zorgiani-zowianiem wy- ncść Stowarzyszenia i jego pracę na przy
WłlkawJ ! dyr. Piilarskiemu za .p omysl te.i o dnżem
siawy grafilkJ pOllskiej we Rorencji. Otwa·r szkść, poczem po odśpiewaniu Hymnu
-zruo c.zeniu ;peda.go~ean WIJll'ezy na.Jleżą się specie rwystaiwy :nastąipf w d.n. 9-ym ikwiietinia Stowarzyszenia "Pracą i ładem" prz<.."cjałne wyrazy uman.ia.
r. b. W związlkn.t z tern K()lmisa'fz wysta- wedniczący zebranie zamknął.
Wobec wielkiego wwodzenia, ()!)era dziecię
wy p. Skoczylas uda1t się .przed 1Pa:roma
ca nJewątpHwie zostaru'e je.sozoze lkHkakrotnie poZ.JAZ DROOERlYSTóW.
dn:arni do Ploren'Cji. W wystia wie weźmfo
wtórzona.
udział szereg .natiwYbJ.tniejszych gralfików
W dniu 19 b. m., odbędzie się w War1pd!.shl1oh w 01gólnej liczbie 24 O'S61b.
S7,::iwi 0 wszechpołski z.jazd drogerzystów.
:J UBILEUSZ.
Na :r.i? ;,d \\ vjeżdża szereg właścicieli skta
SAM-ORZUTNA PODWYŻKA PLAC
dów ::iptecznych z członkami rąd.y drogeW dniu (lzisiejszym p. Kazimierz MoROBOTNiiCZYCH.
ryjnej.
(b)
nitz właściciel znanego i cenionego domu
Jalk się dowi.a<lujenny, S. ·A. do .Bkspfo·handlowego „Blum i Monitz" obchodzi ju- ru~i Paiń.stwowego M<Jrio!J)'Ołlu Za.pakzaLICYTACJA W FABRYCE S. ROSENbileusz 25-letniego istnienia prowadzonej nc.go w Polsce, u.zyskawszy szereg oszc.ze
BLATTA.
przezeń firmy.
dr.ośoi przez przeprowadzeniie roo1rg:ani·za
Jubileusz łączy w sobie nadzwyczajną cji dorłychcza:sowego aiparaitu a.dminlstra'J utro odbędzie się w fabryce S. Rosen
solidność i uczciwość kupiecką z niezwycy'jnergo falbry.k, podwyższyta saimvrzulm.ie blatta licytacja bawełny, odpadków baktemi zaletami ducha i charakteru.
.place roilJOitnik6w, :praoują1cycih w ioo ·za- wełny i przędzy, znajdujących się w zaPiastuje m. in. godność sędziego han- kf aid:aich. Podwyżki te są dość znaczne, stawie Banku Handlowego w Łodzi. Sudiowego.
a dla lkategnryj naj:ni'iej dotychczas UJPO- rowce te oszacowano na 105.420 dolaWszyscy, którzy utrzymują z p. Mo- saiżooY'C!h wy;noszą d'o 20 %•
rów.
(e)
nitzem stosunki bądź towarzyskie, bądź
handlowe, mają dlań uczucie sympatii i WYCIECZKA TOW. PRZVRODNICZE- TRUP NA TORZE POD KOLUSZKAMI.
szacunku.
00 im. St. STASZICA.
Na torze kolejowym pomiędzy stacjaW niedzielę, dnia 10 b. m. Tow. Przy- mi Rokiciny. - Koluszki znaleziono wczoKONCERT ORKIESTRY 28 p. S. Kan.
rodniczego im. St. Staszica organizuje v..ry raj poszarpane zwłoki mężczyzny.
Ze znalezionych dokumentów stwierOrkiestra 28 p. Strzelców Kan. organi- cięczkę nad stawy w Marysinie. Kierowzuje w niedzielę 10 b. m. w Ozorkowie nictwo wycieczki objąl p. E. M. Potęga. Clzono, że zabity nazywa się Stefan Trepkoncert z cyklu koncertów objazdowych. Zbiórka punktualnie o godz. 10-ej prw ka, pochodzący z Koluszek, kawaler, lat ·
Do współudziału pozyskała orkiestra zna- przystanku Pabjanickiej Kolejki Podjazdo- 24. Przypuszczają, że Trepka wpadł pod
wej. Wycieczka 9dbędzie się bez wzglc;- pociąg pośpieszny Nr. 5 i uderzony zostc.ł
ną ~ pi ew. oper. p. Br. Olecką.
W programie utwory Moniuszk'. Pade- du na pogodę i na liczbę uczestn ików. U- pupielnikiem parowozu. który go wlókł na
rnwskiego, Koseckiego, Griega l Wagne- dział dla członków bezpłatnie, dla niecz!on przestrzeni 3-ch kilometrów, na co wskazuje stan w jakim znaleziono ciało.
(o)
ków 50 g~
ra.

robotniczy na prowincji.

.w

0

TEATR MIEJSKI.

DZISIEJSZA PREMJERA ,.MśCJCIEUA•·
tędz.ile

:prruwdziwem świętem Teartru MleJ
Slkiego. Cara lkn.rJ,furahla Ł6dft !J)l'.agnie być
oboooo: na przedstawieni.u, by makomi.'t'emu !twórcy ,,Złotego runa", Jednemu z na1
rwi ęlk:szych dzis ży:jącyclt iJMsarzy polsldcłJ
·złożyć ipuibHcmy hold uw.ielbienia i pod.z~
Vllll za jego 2A)-'lmą s1tużibę ~ sifain<ła·

11'en1 pi'ęlkna.

Dyrek.cja Te-altu, arlyści, IGub Ad,sly
czny ora1z Syntlykat Dzienmikairzy wezmą
udz1a'1 w Z'bdorowej QIWacjf na cześć Sfan:isła.wa Przyibyiszewiskiego, która ~
s:e ma: Po akcie II-ghn n.a dfwlairlej stce!lle.
Samo p.rzeids'tawfeniie zarpow&ada Się na
deir interesująro. Pp. łforooka, T~iew1
czówl'la, Biatosziczyń&k1, Kliszewski, lf<ł".ze
mieńslki. Krasnowied:i, Łabęcl!ki, Wbkov.-s«ti, Wot1dain„ Złemb'Mski, Ż~omsld.
'Pf2ygoifowani crojną ręką reżyserską Mie
czys!lawa Sz.pakie-wlicza, saAząc z próby
gemail.nej, będą wybornymi rzecmibml
wistrzowskiej mowy podsk;i:ej Stanisława
Prz1nbyszewskiego, jego ~ę!bokicli myś11
i niezwy-:ktycli, fa'SJCYll1lU'jąc-ydi s~
sceniczny.c:h.
P. K. Maidkfowlicz tPrzyigofowiall IJM•Ą
bega.tą dekmaicję,

IJ)rzed:staw:iiaiiąicą wnę

.frze Pa!łacu m.agnadde.go na<f Ba!Mykiem.
!Począ.fuk ip'rzedSt~Wiienht o gooz.. 8 m.
15. Najp.óźnieij 1-0 minut: oo fomriinie drzw!
na. Wlido1wmię będą zaimknięte t spó~ .
cy się nie W!VU'Szczam na salę.
Jt-"tro, so-bota, o godz. 3 min. 30 lllO ~

po raiz oieodwolałnle O!Sttaltml

.:t.YWY ttuP"' Td·

st{lja po cenach mtdinfżs:zych.
·
Wiecrorem po raz dru!ti ,,Mścłder" PnJW·
suwskieg{l, Bilety uigowe wa1.lne.
W medz.telę, o godz. 3 min. 30 IPO cenadl 11114
tonyieh „Połamana drabina" Oavaułt'a.
Wieczorem po raz 4-ty wesoła komedJa - ·

rylmflska

,li~roższ.a

moja

P~ ~ ~

l•·

kawską.

Ceny zniżooe.
W poniedz.ialek na pl"Zedsta'W'łeoita Cla
ger:cji, po cenach na.jniższych ,,Prol>osu:z

....._
W6d

bogaozy''.

TEATR POPULARNY.
(O&rodowa IS).

D~ 'Wieczorem „KrakowJaoY f 06raW', ł:io
medl-0-ope.ra w 3 aktach. Obsada :ról orernterowa.

W sobotę po pcludnlu dyirekcJa powtama Ollere dzJecięcą samopomocy kołeżeńskoleJ Pl'%Y głJnna
z!utr. C. Was-rozyńshlej „ZapóŹJllO" HoeckóWOY,
z muzyką K. Prosnaka. Wieczorem ,,$oho..,.., ·
komedja w 3 aktach.

TEATR W SALI OEYERA'. .• ~·
(Piotrkowska 295).
sobotę

"° .,,...

wieczorem i w llliedzłełę
001u i wieczorem dyrekcja ~ ,,.Kralaowla
ków ł Górali".

W

V-TV PORANEK MUZYCZNY W TEATRZE
POPULARNYM.
W niedzfielę, 10-go kwietnia, o godz. l~ w
po.ludnie -Odbędz.ie się 5-ty z .koleł Porooek Mwzyczny TOl\V. Spiew. im. Montuszki. Program obejmie .przeważnie łdasyazn~ muzykę kościclną Pales.trina, Cascioli1
ni i innych. Pro<graJltl Pot>rzedzi
krótka ;prelekcja. Bllety w ceme zt. 1.50 do 50
gr. w kasie Tea·t ru Popularnego.

--

~-

-~-

I KIHO Dom Ludowy
34.
.....„ ...ul.1m:.Przejazd
. . . . .„ „.........„ „
Dziś!
Dziś!
sarja 2 i ostatnia monnm11ntal•ego filmu p. t.

,,QUO VADIS''
podłuit arcydzieła

H11nryka Sienkiewicza, w
roll Nerona·najsilniejuy artysta Emil Janings.

I

Ceny miejsc: W dnie powszednle na
wszystkie seansy, zaś w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I m.60 gr. II m. 30 ~r. ID m. 20 gr.
W soboty, niedziele i święta od godz. 3
po poł I m. 80 gr. II m. 40 gr. III m. gr. 30.

Chustki Krakowskie
małe

i

duże

Poduszki dekoracyjne od

zł.

S.90

„Margot'', Piotrkowska 64

----·
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1u.

Swiatowa konjunktura gospodarcza, Hynek ~~'!!~~-wlanJ[~.
ex) Państwo współczesne jest przedewszystkiem organizmem gospodarczym,
którego najważniejszem zadaniem - dobrobyt jego obywateli.
Celem spełnJenła tego zadania jednost~a gospodarcza, jaką Jest państwo,
rozwija żywą I wielce skomplikowaną
Polityką gospodarczą, nie
działalność.
ogranicza się ona do rozbudzenia, utrwalenia, rozwoiu i potęgowania życia gospodarczego wewnątrz kraju, ale idzie dalej,
stwarzając Ile możności najlepsze warunki
ekspansji gospodarczej na zewnątrz. Cel
ostateczny bowiem - dobrobyt obywateli
- zależy i od układu stosunków gospodar
czych wewnętrznych i także w niemniejszej mierze, od sytuacii innych państwo
wych organizmów gospodarczych.
Dochodzimy tak do wniosku, że głów
łle zadania polityki gospodarczej wszystkich państw poł~ają na rozszerzaniu i pogłębianht rynku krajowego, tudzież na
zdobywaniu rynków zagranicznych i w dzisiejszych warunkach - na walce o
zapewnienie sobie surowców.
Stąd znowu wypływa konieczność dobrej I dokładnej znajomości światowej kon
junktury. gospodarczej. Konieczność cał
kiem nieodzowna, która zresztą wcale nie
wymaga szczegółowego roz1>oznawania
niezliczonego mnóstwa międzypańsłwo·
wycb stosunków gospodarczych. NajzupetnfeJ wystarcza rozejrzenie się w sto~unkach dwóch najgłówniejszych rynków
swiatowych, amerykańskiego i brytyjskie
go. Ich ustosunkowanie wzajemne oraz
do Innych rynków europejskich daje jasny
ł wyraźny obraz koniunktury gosPodarczei na kuli ziemskiej.
Stosunek rynku amerykańskiego do
rynków europejskich dzięki wojnie świa
towej uległ zmianie zasadniczej. Ameryka,
która przed wojną importowała kapitał i
ludzi, w czasie wojny spotęgowała produkcję i eksport towarowy. W mierze
największej przyczyniło się do tego przystosowanie produkclł europeiskłei do celów wojennych .f anormalna stąd chłon
ność l'Ytlków europejskich czasu tej wojny. Wzmorony eksport spowodował że
gromadząc
Ameryka,
równocześnie
olbrzymie kapitały, stała słę bankierem
świata. Doszło nawet do nadmiaru kapitałów, którego skutki zaczęły odbijać się
ujemnie na rynku amerykańskim, i zaczę
to obok towarów eksportować ł kapitał.
Wytwo!'zyła się niezwykła sytuacja, że
Ameryka miała saldo czynne zarówno w
eksporcie towarów jak i kapitałów.
Obecnie U. S •. A. starają się utrzymać
ten stan rzeczy. Jedyną on przecież owa
rancją utrzymanifl dotychczasowego„ naJllecła produkcji i uniknięcia fatalnych skat
ków jej załamania się. Z drugiej strony
z~ U. S. A. widzą konieczność czynnego
htlansu płatniczego, celem zapewnienia i
nadal możności ekspansji kapitału swojego. Ekspansja ta bowiem jest warunkiem
z w!clęstwa w walce o surowce, lak równ 1 ez warunkiem zdobycia nowych i rozszerzenia dawnych rynków zbytu dla
prz~mystu amerykańskiego oraz wreszcie
komecznością z uwagi na zabezpieczenie
dotychczasowych należnośeł zagranicznych U. S. A.
Lecz Europa wrócila do produkcU p0.<ojowej, skutkiem czego skurczyła się Po·
jemność rynków europejskich dla towarów a oterykatisklch, a zarazem powstało
niebezpieczeństwo, że Europa zechce pła
cić swoje zob<>wiązanla amerykańskie eks
J>Ortent towarów własnych U. S. A. przeto wr>rowadziły daleko idący system prohiblclł, celem pogłebienia rynku krajo-wego dla produkcji własnej, ograniczyły imiiuatje i t. d. Równoległe zaś nie usta.tą w
zabiegach o zdobycie nowych rynków
zbytu i Po opanowaniu kryzysu rozp0ezę
ły nowy atak na rynki europejskie.
Niebywały rozwój i rozkwit i>rodukcjl

z jednej strony, z drugiej zaś nieuchronne
kurczenie się chłonności Europy, której
własna produk.cla również potężnieje, oto
ciężkie chmury. które zaciemniają nieboskłon życia gospodarczego Ameryki.
W Europie, właśnie dzięki napływowi
dokonano
amerykańskich.
kapitałów
olbrzymićh prac, celem ożywienia gospodarstwa. Wytwórczcść Europy wzrasta,
czego dowodem powolny spadek liczby
bezrobotnych w szeregu r>aństw, zwyżka
kursu akcyj, rozwój cen hurtowych i t. d.
Zdaje się, jakby obecnie dopiero zaczęła
się likwidacja ostateczna skutków wojny
światowej. Perspektywy jednak pa11stw
przemysłowych Europy nie są zbyt pomyślne z tych samych względów, o których mówiliśmy odnośnie do Amerył~i.

Zagadnienie
S1)'I'zetda.ż

OO.

1t1a

odfogifość

zabezpieczaj~c bezwzględną równowagę
budżetu i wytyczając Jako f!łówną linię

polityl<i gospodarczej państwa - aktywność bilansu handlowego i płatniczego.

z. o.

sprzedaży

Orzeczenie
ex)

To też Europa stale wobec zagadnlenła
walki o utrzymanłe obecnego natętenia
produkcji.
Zagadnienie to żywo obchodzi także
Polskę. Dokonaliśmy szeregu posunięć,
celem wzmożenia tętna tycia gospodarczego. Dokonaliśmy tego Jednak b. późno,
ho w ?>rzededniu grożącego załamania się
koniunktury. Walki o utrzymanie wyż
szego poziomu wytwórczości i Polska nie
uniknie. Ale nie powinniśmy dać się tej
walce zaskoczyć. Musi ona znalefć nas
przygotowanych. Gotowi zaś będzied:ty,

na

odległość.

Sądu Najwyższego.

odbywa

się

n.iepamię:fn}'ICh cza.sów n;ewątplliwie
jedtfl.a1kże prawdz.i'Wie olbrzymie znaicze-

nie przewozu towairów d'la go1spoldarstwa
sp-0Je.icznego u1wydatniilo się dopiero w dm
glej połowie 19-go w.ia\u, gdy poc:zęt:o budować dro.g:i że!J.azne.
Drogi te, J)Qkrywadąice obecni;e oko~o
2 mlł.!<J11ów kiilooie.trów, przewyższają
d'!Xlg.i wo<l11e ze względu na szybkość i
prav.iKlilO'W()'ŚĆ przev;oizu f 1przyczynito się
też do stwmze:nia caiłego p.rzemY5ifu prze>vozowego. Ody między sprzedawcę a
ci. który p-otdejna:byrwcę wchodzi 1kto·ś lfrze1
muje si·ę czy1t1n'Ości t>rzewozu, to ~o
rzony w te1t1 sposób st.an f.alktyczny - odmienny n.iż przy siprzedaży w tenn samem
mictjscu - rodzi m. ro. następUtiące za.gadnienle pra'Wltle: kiedy miainowricie wydanie '\\'ttM10 być uz.na111e za d0Uwn.a11e, czy
prze-z wydanie t<Ywa.m iprzeclsięhiorcy
prre<\vozu, czy te!Ż dopiero ipo otrzyma1J1d1U

ailoo też w brailrn wyraź:rrngo witym W7..gtlę
dzie wrolZUIJ1!i·enda .sitrofl przepl'Sy :prawa
cywflne:go. Otóż weo<Me a:rt. 1247 wz,~ę(i
n.ie aTt. 1609 K. C. wyrjainrie us«rntocznia
sic:. u siprzedawicy, a:Iibo tam, gtlzie rzecz
sprzedana znaddowal1'.a się w: chwiJH s,prze-

daźv.

cłlwfft więc, gdy s.przeda!W'Ca pow1!erz~~r towar przeidsdędliotcy przew01JU,
W)tlal!]ie nalle.ży uważać za doikooane; o·
ko1!czność, Ml sprze<la\v.ca podejmuje się
czyn.n(Jści vwiązaoydt z powie:rzeniem
tov;.airu przetelsłęiblo,rey przewozu, łllie ma

W

atbso1:rtn1e
gn<lęcie

żadnego

znaiczenia na rO'zsfrzy-

Cllillaiwfa1t1ego pnez nias zagadnie-

niia.

Zazria{'zeriie w urrno\v:ie, iri fow.air ma
przesTany w inne mie'js<'e - nle o'zna.cza bynaiJmnieJ, iZ siprze'Claiwrca wzi~
:na s:ooie 0tb-0rw:iązeik W}'Ki.anda rowaT!l w
być

mic~sou, dolkąd IJ)rZeS'tanie ma naiS!tąipić ·bowiem nie nafoży nl:ożsamiać miejsca

ex) Na łódzkim ryinku drze'W!nym w
da1lszym ciągu odczuwać sie dało w dnia,ch
ostatnioh mocniejszą tendeno~e na oo.sz.czie
góJ.,ne g-atua1ki drze·wa. Jakkolwiek narazlie zalf}Otrzebowa1t1iie k·1ienteli n1e iest zinaczne, we<Niug stów przemvsł-0wców tej
branży, oczekiwać naileży zaira>z oo świę
tach zwfększoineg-o mchu. w związku z
rozpoczęciem się sezonu budowlanego.
Jak dotychrezas. najwi~szym popytem
cieszą się deski po<lto.gowe różnvch grubości. Ceny desek tycl1 w J)(>równaniu z
ce.nami notowanemi przed mfesiacem doś~
PoWaiŻf!lie zwyżilcowafy. Wainmki J)'Okiryda niie uleg-ły w bran.żv dr.zewnei za'Sadnicz.ej z:mia.nie, w dalszym cia~ bowfern
większe obstaluinki kryto WYfacmtie wekslami z termdnem dochodzącym do trzech
miesfęcy. Zaznaczyć jedrnllkże nalieiy, że
coraz częściej dosta'\v.cy donm$!ali się pokrycia g-oitówkowego.
Wedłu~ stów czynintlków zaiintereso..
wa1t1ych, dmą przes~oda do zawienmia
większY"ch tra1t1z.akcyj jest wzmożony eks..
Porl drzewa do Niemiec, ekstoort ten bowiem do;p.rowadzi:l do tego, re Już obecnie
odoz:uwa się na rynku baroiro dotłd1iwie
brak kloców, specja11ntie jocl'towych i świeir
ilrowych. Zaa.inaczyć jeszicze 111ale'bv, że za
kloce te, kuPowatne w laisaoh nańs~
wycli żądano oon stosunkowo ba'fdw wY-

sokich. Ceny na poszczeg-6.l!ne ł'altuoki
drzewa za 1 metr sreśdenn:v kS1Jta:łtO"Wa1'Y
się w ztotycli następująco:
Desiki sosnowe trzy ćw.ierciówki i jedaiocał6wki zł. 95.00. Deskii 5/4 cała do 1 ·
f 'P6ł caila girubośd zt 1-05.- do 110.-.
Deski suche w tych samych gnibościadl
kszta.rtowa'l v się w gira,ni.caciI od zt 115.00
do 120.00 - tak wysoika cena desek fydt
tł'Ult11aczv sie powamym brakriem ioh na.
rynku. Desek ty.eh 1tżywada odbiorcy do
l)Odt~,

co

wlaś·nie.

w zwlaz.ku z rem<m-

tem ba.r<lzo wte-lu domów w Łodzi, daje

się

si!Jniie we znaki.
Ba1e 2 cail-Owe, 3 ca:Iowe i 4 calowe od
zł. 110.00 do 115.00. Ka111tówka ciosooa
oorm.aklyoh R:tubośd od zt. 75.00 do SO.OO,
belki jodJowe od zt. 110.00 do 115.00,
belki sosnowe od zt. 120 do 130.00. Ceny
tych sam:v1ch itatunków drz.ewa. a1e na
specjalne zamówienie od:bio1rcv ksztafifo. .
wa·lv się o 8 do 10 proce-nt wyre.i.

,przewaiczenia ftowaru z ruiejos.cem wykopnez 1rn·byw-cę.
Art. 1138, na który bezs.przeiczini·e po- naniia Utm()'Wy. Taka a111tervretaicja. zgodlna
Jest zreszta 'Z sanną i&to·tą um'Owy kupna ~o.tać się można 'J)rzv tr<mza.łkcjacli w tern
sir.rze<laży, przy której IJ)rzewóz jest wszak
samem miejscu do'lronywa.nych, brzmi:
dm~zę.dną. UsfalaiJą.c więc, że
kwestją
„Z<Jlbowiązamfe wy<lainfa rzeczy jest
wyda1t1ia toiwaru jes·t mieJsce m~ejSJCern
ztripełne przez samo zezvrole111le stron, zaw1en:da.cy.ch umowę". Czyni ono w.ierzy- gxizle towar fon się z:nia1dowaf, będztemy
1247 i 16\,19 K. C. RYNEK TEKTURY SMOŁOWCOWEJ.
cida w1aścldelem ł stawia rzecz na je~o w zgcx:l'zie za-rów1no z art.naik.azuJe
nam ba~
który
C„
K.
1156
i
Jalk
powfngody
nie:beZJpieczeństwo od .chiwi.li,
Na ry11iku tektury smołowcowej w
W'Spólny
byit
jalki
raczej,
umow.aic'h
w
dać
na m11 być wy.daina, choćby nawet wydaost<ttmich nic odczuwa1110 większe
dnla-ch
zami.a!l' stron umaw1ających się, arifżeli onfe je.i ni•e byto nastąip1ił()",
J?O ruchru w vv.·Jązku z.e z.blliżaiacemi się
pierać się na dostownem :ma1czooiu wySłowem l)rzeipisy kodeiksu na.sze~ro
wiellmno,cnemi i nie.p0godą.
świętami
razów.
sar.ik<·'i-01m.t'.ią zasade, i1ż orawo wfasn·o·ści
Musi.my zamvażyć, iż zwykle s:polfy- Miesiąc marzec na~omiast przeszedł w
pr.nchodzi otl osolby dfużnJka na osobę kane zcistrr.eżenie sp.rzetdawicy, że toWiar brainży łej dość pomyślnie . zapotrzebowaVtierz'Y!Ciela w momencie zawa1rda u.mo- po.zo·slaje do jego dyspoizyicji u przewot- niie kłientel:i bowiem, s:pc<CJaLnie, .ieże 11i cho
wy clotyczncej pewrneti franzalkc i1. A wfo~ niika aiż do ('hwiili u:r~ufow.amia ttaJlewo- dzi o kupcÓ'w 1prowincjona1lnyich. byto z,na'P'1'ZY kupnie - sprzedaiży zobo·w1!ąza'Ille
C7)!1e. Hornskopy ina przyszłość \\nedtrug
ści przez nabywcę, nfo stanowi 'O tpra'Wrie
be<lzie z·111Petneim, skoiro stroin:v wmówią się wit~«mości, a jesif .ied'Y't11!e wvk-01na.niem 'f. słów cz.y1111ników zainteres-0wa:nvich są doco do rzeiczy i ceny; wyidan~e n:eczy jest zw. •P rawa reitencj.~ (rait. 1612 K. C.) czylli bre. wszyscy bowiem liczą na o:.v-omnic
przytem mome-ntem na w.aiżność umowy 1prn1wem sprzedawcy do odeibra:nia it>otw:aTU wzmożony mch budowlanv \Y nadchodzą
ew1pfywu nie mającym.
w razie it<lyby kv1Pu1ący zań nie za!J)!la- cym sezonie, temba.rdz.iei_i, iż. jak się dowiadujemy w maiJtfstrade, ilość planów
Art. 100 Kotdelksu łfatndQ01wego frnn·oo- dr.
]J'rizez posz.cze.1;ófa1V·Ch ObV\.V·ateli.
zxla1t1ych
sikfe1!'<> orzeka, i.i toiw.air. który wyszed11' ze
przeI w tyim więc wyipadku w~asność
&klatdu s11}fzedająo0eg-o, idzie. w tbr.alku umo- szta iuż tUa kutpu)ące·g-o, a ,pr.aWIO retencji do zatwierdzein]a .iest bardzo oow::.żna i
wv przec!1wnej. na Tyzyilro ł 111ielbezipie1czeiń nie na1rusza w niiczem pra wia IW'fasn-0;ści przewyższa znaczinic licz.be z roku tlb!e·
J?leito.
stwo ife..go, o kogo 11aqeży.
na;bywcy.
fakkolwi1ek paipier surowv znaoJduje s ię
K we:stja s.przetdaży .na otdtleig-fość i miej. Cy'towal!le wyżej prze1p!sy - aczkolj,eszcze pod znakiem mocnei tendoncią.g!e
1925
wiek saimei kwesfji nde ro~strzyga·ją, 'J}O- sca wyidanra 'tow:airu sfaJa się już w r.
zwlO!Ja, nam przy ipowo tanlu się na inne je- orzeidmivotem spo.ru iprzeld forum Sądiu cjj 1 cena iego sta·l·e p.rawie zw:vżkujc, <losz.cze 1nor.my pra1wia. cywilnei.ro, orzoc, czy Na1jwyższe.g-o, który ucbyl.aią.c wyrolk.i 2~ch lvc11czas nie odbHo sie to na eonach tektusorzeidarv1ca wysyiła',iąc kupująicennu tow1a~ pierwszych in.stanCYti. a więc Sądu Olkrę ry smotowcowej. Tlumaiczyć to należy
na odleQ"tO'ść f tJ>(ltde 'mując się nawet :P:rze- gowegio i A pelareyJneg-o, ustaliir przytem oi:;romną konkurencją, jaka panuie w t e~
woro a1Ibo 11aiweif biO'l'ą.c na sieb!e koszta te:zę, i.ż przv sprzedaży :na odneg-t.ość. it<ly bra•nży. Dzięk! tej lmnkmenc.ii. wiP.k.szość
prnsyfiki - uważa się z.a zwo~r.ii·o·neito z sfrc;ąv nic nie IJ}Ostarnow1iTy w kwesltji g-dzie fir:m tó<lz:kich, wyrabiających tcktu.re
i ·Jaik ma nasifąipić wyd::mie tol\Varu, wyda- smotow1cO·wą ce11ników swvch nie zmiez6lJt01Wliąz.atT1ia jwż w chwiJi w.ydain:ia towaru .przedsielbioircy nrzewo.zu, czy 'też do- n!e usk11focz.niia się u s,przeda'WCy, ail!bo n:iJa.
Po.kirycie pozostato w branżv tci be?,
IT)ieto oo otrzynnanfu falduiniku iprzez na- tam, grjzie rzecz s,przedana zna!itlow.a1ła
zmiany. Przy s.przeda.żv tekturv smotO"wsię w chwili swzedalźv''.
byw•ce.
W 'koinseikwencji Sąd Najwyższy do- cowe.i domap.:aią się dos tawcy 30 nrncenZg-<J<ln.i·e z ar.l. 1603 K. C. na sprzedawsze.dt ·do w·nios'ku, iż iwy<lanie 111aJ!eży uwa- towe~rn pokryda giotówkowe.1?:0. rcsz.tę na~:v ciąży obo•wiązek wvdania rzeczy przjr.czem mietiscem wvidarnla rze~czy przy żać za ctonefrn,:one, skoro s.przed.awica po- lcż·ności wek·slami z termi·nem doch odzą·
w.ierzy.t toiwa•r .przeds1i(}bl0trcy iprzewozu.
cym d-0 tirzecih miesięcy. Przv svrzcdaży
sprzedaży na odlegfość morie być allbo
smoły, .pcrlru ~ lie1pniaka żadaią dostaiwcy
A. S. P.
nrir.ii&:e okrnślooe wYtaiźnie w ·urrnoiwde.
f~ldrutiaru

1

1

1

1

„KUR.JER tóDZKJ

10
polowv należności w i;ro.t ówce. resztę
wekslami z terminem trzymfesiecznym.
firma Brnnlislaw Golde i S-ka w Łodzd no..
tuje ceny naistępuj~ce loco Łódź za rnloo
wymiaru 1 metr na 6 i trzv c.zwairte:
G nr. 250 - zt 3.80, OO nr. 175 - zł. 4.30,
OOO nr. 150 - zf. 4.70, 0000 m. 12-0 - ZJt.
5.45, 0000 Bis 100 - zl. 6.25. Prima .nr.
80 - zt 7.3D.
Cena smoły w sprzedaży deita.Jf.cZ1I1ej
wvnoslla J?;r. 38 za kg. Przv tadunkaoh
\ngonowych ·c ena wynositai 37 gr.
Adhal.

-o---

NARZĘDZIA ROLNICZE.

ex) Na rynku narzędzi rolniczych ruch
#ielki. Wszystkie fabryki krajowe oraz
przeds!a:wicj_ele fabryk zagranicznych,
wyrabia1ących maszyny specjalne, niepro
dukowane w kraju, otrzymali liczne zamówi~nia. Większe fabryki, jak Zjedn.
Polskich fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Cegielski, Ursus, A. Ventzki fabryki lubelskie etc. pracują na dwie ; nawet na. trzy zmiany. Hurtownicy wyprze~ah w wielkiej części swoje zapasy i
kupą1ą towar do natychmiastowej · odpr~ed~ży i na skład. Rynek konsumuje
~downie maszyny krajowe. Import ogranicza się jedynie do maszyn precyzyjnycJl, przedewszy~tkiem traktorów. Wys~ok1e cło ochrania produkcję krajową.
fabryki krajowe sprzedają narzędzia rolnicze wyłącznie na kredyt wekslowy z
t~rminel'!1d?6 miesięcy i nawet dłuższym,
biorąc mek1edy drobną zaliczkę gotówkową. Wielcy hurtownicy, syndykaty i
kooperatywy sprzedają detalicznym odprzedawcom i bezpośrednim konsumentom - rolnikom narędzia na kredyt w ratach do 18 miesięcy, za umiarkowanem
zaliczeniem gotówkowem. Wypłacalność
w hurcie dobra, w detalu średnia. Ceny
utrzymują się narazie na niezmienionym
poziomie, jednakże zamierzona zwyżka
cen żelaza spowoduje również podniesienie cen narzędzi rolniczych.

DYTOWYCH.

,- ex)

Jak wiadomo, na podstawie rl)z-

porządzenia z dn. 28 lutego r. b. zyski,
osiągane przy ciynnościach krędytowych

przez instytucje bankowe nie mogą przekraczać 14 proc. w stosunku rocznym.
· W myśl rozporządzenia tego, umowy
o pożyczkach pieniężnych, zawarte przed
1 t marca r. b„ w których umówione zyski
ponad 14 proc. nie zostały pobrane przed
tym .termm.em, mogą być wykonane tylko
w ten sposób, że zyski obliczają się tytko
do najbliższego terminu płatności tvch
mnów. Termin:t.en jednak nie może przekraczać 'd aty 1 k-wietnia r. b.
W ten sposOb po 1 kwietnia wszelkie
zobowiązania Ol!.łacaja procenty nie wyższe ponad 14 proc. w stosunku rocznym.
POLSKA ~A TARGU W BRATISLAWIE.
ex) Na poostawie układu Międzynaro
dowego Targu Poznańskiego z Dunajskim
Targiem w Bratoslawie, który odbędzie
się w czasie od 21 sierpnia do 2 września
b. r., zarząd Targu bratislawskiego zgodził się na udzielenie bezpłatnego stoiska
dla Targu Poznańskiego na zasadzie wzajemności, przyczem na stoisku tern może
być wystawiony bezpłatnie materjal re·
klamowy eksportowych firm polskich w
formie katalogów, cenników, ulotek, fotografji etc.

-
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RUCH WYDAWNICZY.

Twoja to wina I
towar zagraniczny!

Boś kupował

O dramatach A. B. Cy;psa p. :n. „Na krwa-

I Ciebie czeka nędza!
jażali nia bqdziasz kupował' towaru krajowago.
NOTOWANIA NIEOFICJALNE GIBLDY
ZBOŻOWEJ.

lódź, 7 kwietnia

(A. W.)
za 100 kg. loco Łódź:
Żyto 44.50
Pszenica 58.00
'Jęczmień zwykły 41.00
1
Jęczmień browarowy 43.00
Owies 42.00
Otręby żytnie 32.00 •
Otręby pszenne 31.00
Kowalski Friedenson i S-ka, dawn.
A. Deutschman w Kaliszu:
Mąka żytnia spec. najprzedn. 70.00
Mąka żytnia luksusowa 68.50
Mąka żytnia Patent 67.00
Mąka żytnia OO , 53.00
Bracia M. i L. Kowalscy w Kaliszu:
Pszenna I gat. 86.00
Pszenna 0000 83.00
Pszenna Wilson 90.00
Pszenna OOO 68.00
Żelechowski w Łowiczu:
Żytnia luksusowa 69.00
Żytnia 0000 67.00
Pszenna 0000 86.00
Pszenna OOOOa 82.00
Tendencja utrzymana z odcieniem mocniejszym.
Zboże

Z GIBLDY ŁÓDZKIEJ. ·. Na wczorajszem zebraniu giełdowem w
Łodzi zawartv nastęoujące tranzakcje:
Waluty:
.
Dolary zt. 8.91
zł.

GIEŁDA PARYSKA.

7 kwietnia (PAT).
Notowania końcowe.
T,ondyn 124,02
N. Jork
Bełgja
Holandia
35-ł,!50
Włochy
Hiszpania
1!1,60
Rumunia 15,%
Niemcy
Dania
8zwajcnrja
680, 75
Prs.,ga
s~wecia.
75 .80

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywałnym w
lodzi w J.?Odzinacb wieczorowych dofar
kształtował się po kursie 8.94 i pół w żą•
d&nlu i 8.94 w płacenitL Tendencja
.,
spokojna. Obroty średnie.
GIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 7 kwietnia (Pat.)
Notowania oficjalne.
GotówkL
r:
funty 43.48
Czeki.
G\.
Londyn 43.48
11:.; N. York 8.93
•· Paryż 35.10
Pra'ITTt 26.51
„. Szwajcarja 172.16
, Wiedeń- 125.88
i,,. iNłochy 42.95

~5.53 8/s

1022,00

449,50
6114 75
491,00
613,50

Oświatowy

Miejski Kinematograf

Wcdny Rynek
Od wtorku, dn. 5 do niedzieli, dn . 10 kwietnia
1927 r, włącznie
Dla doro•ł7ch . Dramat w 9 seriach

Oskarżam.".

DLA MŁODZIEŻY

BŁYSKAWICA Rin-Tin-Tin II-gi
Dramat w 8-mi11 częściach. W roll llłówneJ aktor
filmowy wilczur RIN-TIN· TIN.

•

RIZYDJ. 7 KWli et!nia.
A.'ge;ncjia Stefaniego dooosi: PUłlk. de
P:nerlo, który odleciał wiczoraG rano z
Hot~iprinog, na SZ'CzęŚili•wym przeilocie nad
taif:.ouchenn gór Roclky w Mowtalins, przyby'ł :nad jezioro Roosevelt w sta11ii e Arizona. POICl.cms, gdy tadowa.no na hydroplia·n
za~a'Sy ibenzyny, a de Pinedo, sto1ąc w po
bliż.u i<l!Parafu, rozmawia~ z ikiQkoma dziennl:kia1rzami, z lodzi, zn.aJ<l:uuącej się w p0hli2u thydropfarm, osobnik jakiś rzucłł nań
J>łOintący kiawałek drozema. łiytlroplain s1:a

Bank Handlo\VY 7.20, 7.10, 7.15
Bank Zi. Ziem Polskich 4.~H
Bank: Polski 128.50, 131.50
Bank Zarobkowy 81.50, SS.Kijewski 77.Siła i Swiatto 97.-, 100.Cukier 4.50, 4.55
Nobel 4.20, 4.25
Lilpop 23.-, 22.15
Norblin 134.-, 135.Rudzki 1.60, 1.59
~'. . Synd. Rolniczy 3.25
.,·.. Żyrardów 16.25, 16.-, 16.15
NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO ' Haberbusch 116.. Elektr. w Dąbrowie 73.w dn·iu 7 kwietnia 1927 r.
Częstocice 2.70
Węgiel 92.-, 91.50
Za WO zfoity,c h: Londyn 43.50, Zurych
Cegielski 34.-, 35.-, 34.50
58.20 sprzedaż, 57.70 lkU!p:no, 57.95 noto7.70, 7.60
Modrzejów
wa1nia przeciętne. Berll.n 46.96-47.44, wy
Ostrowieckie 80.-, 80.50
pt ~fa n:a Warszawę 47.03-47.25, G<lańs!K
Starachowice 2.90
57.67-57.81, wyplata na Warsza?Wę 57.68
Zawiercie 29.-57.82, Wi edeń czeiki 79.15---79.65. banBorkowski 2.55, 2.56
knO'ty 79.10-80.10. !Praga 378.75.

szczęście ·W wadeik ten nie
sooą o~iair w ludzlaoh. Puł!k.
de Pinedo z.awtegra~nwat nłezW.ł()ICzltlie do
minisrl:e.rjrnn l-0mic•twa w Rzymie, 1vrosząc

szczenłu.
p.oteiągną~

Na

za

o ido5tariczmie mu nowego aipararu. Mus-

sc~1irnn przy.chyailt się do życzenra fotnika
1 tW.'l'Ządizit wyslainle do Norwelg'() Jorku spe
~nego hydroiplanu kr61lewskiej es!kadry

lot.ntczej.
Jalk: się

spodziewiaiją, iot będzie mógt
być 1poOddęty .p rzez de Pinedo w pierw-

szy.eh dniach maja.

Na tle zatargu

włosko - serbskiego.
Niamcy biorq udział w komisji albańskia;.

r,.

-\~,

MCM4QikQtMAłM

Samolot sławnego lotnika spłonął. Przyczyną katastrofy
zbrodniczy zamach.
Polska Agencja TeJegraficz.na.
nąl momentaan.ie w optonnieniadh i uległ mi

„

AKCJE.
· N4Mwuo w złatyc._

A

Katastrofa ekspedycU de Pineda.

„.

PAPIERY PAiqSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
PożyczKa aolarowa 84.75
5-proc. pożyczka konwersyjna ó0.50
Dolarówka 52. 73, 53.Pożyczka kolejowa 103.4 i pól n.rac. listy zastawne ziemskie zł.
54.25, 54.10, 54.25
4-proc. listy zastawne ziemskie zł.
48.25
5-proc. obi. T-wa Kred. m. Warszawy
zł. 60.---:, 60,15

1

OSTATNIE WIADOMOŚCI.

1

h,

!ki.fgo, A. B. Cy.psa. KsJ<Wlca obejmuje
,.Na krwawej
~ólnym naglówikiem:
wstędze żyd.a:" ttrzy d:ramarty, z których
pierwszy !P .t. „Cień cyprysu" przedstawia
bohatera w waike z opinją rodziny i PLt·
bf:.c1.11ośd o morai'Jmy spadetk po zmairlym
sarrnobój.czą śmieTcią ()[)CU. Cha:rakter, cz-y
mftość do kobiety jallro dyleanatt życia Urerafa staje na iprzeszikodzie życiu dail.sze:mu na trwaolych 'J)Odstiawaieh refleksyjnego
oohaite.ra. W dmgj:m draanade „Widouny
.w.aik" al\lifor prz-eprowadzW iVragedję dwo~
ga serc, z lk~órych jOOn.o pęka pod brzernienłem zo!hydzooego iprzez żonę piękna
g41f!bu, drugie idzie w świia'f bez dz,ieoka,
zma:rfego w .nfemol\v:lędwie. Glos, wyry.
wz.ją·cy się z duszy kaleiki, rozdziera zasto
ne dotycltczasowe.go ,łkarze.Jika" o ~brzy<l
lkitm gaTbie. Trzeoi i ostattnri drama~ jesl
obrazem woalki syna o 1pr'.Zywróc-emie czci
religijnego obrządiku ip.ogrzeboiwego, zarazem dowo1dem, iaik mfodo0ść nieśllubnego
<l7looka willda ludzi i aikcję. A. B. Cy;ns
w <tych wie'lce wymownych sylwetkachda1i ludzi Sotabyich '1ulb opętanyich jedną myNastrojowość, refle'ksyj:nnść. tempo
śia
alk·cji i opanowa111ie faj.n'.tka duszy hldzkiej,
Jak.Lm jest cichy, wew.nętrzny i boihaterski
tragizm ~udzi wa l1d, sta.nowią trwa·tość
i wa.rtość UJtworów scemkznyich rHYwe.z.o
drn·rra-ł1 opisairza. A 'f)rzyt·em i 10, że w.idz
ma przed O!Czyma w bfasku •k rwawej luny
zbite ii zwięzłe. jak 1prosto.Jinijny dramat
•greic:k:.i, trze·ch dusz mfsierJ;uim.

=-·

•@

wstędze życia".

Na póllkaioh księgarsikiiiah uikaz.atta ~ę
:nf~mo książlk:a man ego ikrytyka Utera:e

Parvż.

Bank Związku Spółek Zarobko\vy~h
82.00
Dolarówka zł. 53.55
Tendencja wyczekująca. (ah)

I'

we.i

GIELDA LONDYJQ'SKA.
Londyn, 7 kwietni.a (PAT).
Notowania końcowe.
12,137/s
New-Jork 4,8511/, Holandja
34,913 1/2
Bel~ja
124,02
Franoia
20,49 1/,
Niemoy
Wloohy 101,e2
t7,49
Sxwijoarja 25, 25 11, Hiupanja
18,201/,
Danja
Portugalja 2,63
18,79
18131/1 Norw6g1a
Ssweoja
Helsin.i:for1 l 9i.8ó
114,00
Praga
4ft,50
Warszawa
34,68
Wiedeń

AJCcie: '

ZNIŻKA CEN SOLI WIELICKIEJ.

ex) Departament Akcyj i Monopoli Ministerstwo Skarbu postanowił obniżyć cenę soli przemysłowej wielickiej, mielonej
do zl. 22 za jedną tonnę franco wagon kopalnia. Aczkolwiek sól wielicka z uwagi
na dużą zawartość siarczanu w nieznacznym tylko stopniu nadaje się do potrzeb
przemysłu chemicznego, to jednak obniże
. nie ceny soli wielickiej jest poważnem posunięci em w kierunku przystosowania cen
podstawowego surowca do potrzeb naszej
wvtwórczości chemicznej.

•

Patrz na te rzesze bezrobotnych I

ZYSKI PRZY CZYNNOSCIACH KRE-

.

00

W

.

z1wiązlku

z

~~7~~~
lk "t , t

wia:domością

z

:WĘGIER,
~
A&. Telerr. „t..xpreM• •

PROPOZYCJE

Polska Agencja Telezrafiezna.
01

po -

UiZędow-ych, że Niemcy zogodzI•ty slę

11a

Wbięcie udzia1tu W komłsji an:bańskiej, Olf·

g.an niemiecko-na:rodowvich należących d?
tkcalicji rządo,veu atakuje ibardzo <Jts'tro.m1n istersfwo spraw za1g-rainilcznycih .j O>Ś\Vi! adcza, że z.igctda Niemiec na bramii~ udz~atu
IW1 te,j ikormisji jest nekikomy1ślnośc1ą P?htyc:z:r:ą. Niemcy d!latteig10, aby uzysłkatc peWllle zewnęi!rzne om alki 1P.restig1U i rowoouprawnienia ryzyiku~ą, że !będą musiaty
za;pfatcić 1p01ważnernii stira'tanni za ~·e&Q rodzaju tyrestige.

Wiedeń, 7 !Kwiefuia.
,.Budaipe's'tl fiidiatp" w:ysfwu_ie 'Z pro; •
jetktE.lrll :rio·średon.i.ctwia Węgier pamięd'Zy
Włochami a Jugos·tawJą. Zbliż@J!e Wę
gier-z 1Włoc:harmi ni·etylko nie utrud:ni lecz
utartwi porozumiooie wtosko-jugosfowiaiń
skie. Rząd beI1gradzki •Utrzyrrm.Jjąre przy~aĄ
zoo s'tbSUllk.i z Węgrami, zna.jdtzie w ra'Zie
potrzeby .po1parcie ze strony rządu węgier
skiey;o. ,
..

---:-:--..

,

Maiątek ·

-eoiGiOWv
USUWA NIE;Z.AWOWflE:

GŁOWY
°!1 .l"\ARl<A

PROSZEK 00-,BÓLU
~ OOROS<.vCH

„.SOWA"' -,;, ·~
APTEK~

ST. llAMBUR6Ą,:,.s~ ' c
•ł.ODZI~

:

OO NA!IYCIA WSZ~OZIE•

~

Zaraz do sprzedania 26 kim. od
Lodzi, 11 kim. od kolei i tramwafu. Og6ł11m t:l włók, zai•inł·
ka 40 letniego 37 mrf. badynki
m.sywne nowe, ziemia w po·
łowie łytuio-kartoflana b. umd:sajna, w połowi• p11anna, dre
ny, Dom w łwietnym słanie •a·
chy. ciepły w pięknym paTku.
Ogród owocowy, pr:synoaz,cy
ogromna dochocly. Całe goapodarstwo w kwitnącym stanie.
Inwentarze żywe I martwe w
nadmiaru. WiadomoAć · w Gajówce pr:se1 Aleksandrów koło
tod1i1

ł.6ika metalowe
materace, wózki,
ł6łeczka i ltrzesełlca dziecinne,
rowerki

na dogołlenh 1b
mokBEh po CIDBCb

HOftHOHEttCYJftYCH
daje

„Palma"
Narutowicza 36

I

27 r_o_~d.-·------------------------------------..-ł~ł:..,
•._s......K_w_ie.tn_ia_,_19_'__
Nr. 97,~--------------------------~o~l(!J~R~JER.._i...:;;;L-~.D-ZJ(J~·-·---Pi-i~at-tei

o szenie.
Ogl_

Dr. mad.

Gazownia Miejska w

IV Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych w ł.odzi
podaje do publicznej wiadomości, że w Łodzi dnia 14 kwfet·
nla r. b. pomiędzy godz. 10 rano a 4 P• p. odbędą się na
pokrycie zaległych podatków skarbowych publiczne sprzedaże
ruchomości, zajętych u niżej wyszczególnionych dłużników;
1. Ankierman R., Pl. Wolności 11, likiery i wódki
2. Bendermacher Sz., Nowomiejska 15, podszewka
3. Błocisi: Stanisław, Brzezińska 24, meble
4. Bendyk Henoch, Aleksandryjska 12, art. spożywcze,
5. Bornsztajn Moszek, Kościelna 6, płótno.
6. Brysz Chemja, Nowomiejska 5, haft
7, Cytryn S-owie S. M., Brzezińska 50, tekstryna
8. Dresler A., Kościelna 3, tow. kołonjalne
9. Dykman Chil, Nowomiejska 19, meble i szkło
10. Fajtlowic:z Lewi, Nowomiejska 3, płaszcze męskie
11. Fajersztajn Mojżesz, St. Rynek 3, tow. kolonjalne
12. Gros Szlama, Północna 8, kasa ogniotrwała i meble
13. Gucze Marja, Pomorska 76, pianino.
14. Goldfarb Szmul, Nowomiejska 15, meble
15. Grynszpan Herman, Pomorska 18, naczynia emaliowane
16. Goździk Benjamin, Północna 4, płótno
17. Guterman Hersz, Kościelna 4, tow. kolonjalne
•
"
18. Hochminc J., Kościelna 6
19. Hamburger i Landau, Nowomiejska 17, pończochy i chustki
20, Chmielewski N., Jakóba 8, skóra.
Dnia 20 kwietnia 1927 roku.
1. Hanower Icek, Sl Rynek 2, towary kolonialne
2. Kirsztajn Moszek, Północna 5, płótno
3. Kimelfeld Elja, Północna 12, koszule
4. Krumholc M., Brzezińska 23, meble
5, Krakow1ki Jakób, Północna 10, meble i nici
6. Koprowski Alter, Północna 19, meble
7, Luksenberg Luzer, Nowomiejska 11, meble i materjały piś
mienne
8. Lewkowicz Jankiel, Aleksandryjska 20, masz:yna do szycia i
meble
9. Leszczyński A. H., Zgierska t, tow. kolonialne
10. Landau N. Z., Północna 10, meble
11. Lewin Itta, Nowomiejska 21, płótno
12. Lebowicz L., Brzezińska l, art. spożywcze
13. Mostowicz Chana, Brzezińska 2, maszyna do szycia i meble
14• .Males Izr. Brzezińska 94, art. spożywcze
15. Moszber!I Sz., Zi%ierska 5, tow. kolonjalne
16. Natansohn J., Nowomiejska 17, płótno
17. Ordynans Abram, Aleksandryjska 14, meble.
Dnia 21 kwietnia r. b.
Franciszkańska 9, meble
Dawid,
1. Opoljon
2. Przygórski Moszek, Piotrkowska 49, podszewka ł pianino
3. Popowski N. D„ Pomorska 4, pianino i meble
4. Rozensohn Szmul, Aleksandryjska 13, meble
5. Rozenberg Szlama, Nowomiejska 31, pianino i kredens
6. Szyper Icek Majer, Zgierska 9. meble
7. Szarfharc Binem, Północna 22, kasa ogniotrwała i meble
8. Sztem A. M., Nowomiejska 15, płótno
29, pianino i meble
"
9. Skosowski H.,
9, trykoty
„
10, Skosowski B.,
11. Skórka F. M., Wschodnia 22, płótno
,
12. Szulmajster Abram, Północna 5, chustki
13. Sołowiejczyk J,, Kościelna 1, mąka
14. Szereszewski J. Sz., Kościelna 4, pianino i meble
15. Urbach J. M., Nowomiejska 11, manufaktura
16. Wielmiski Abram, Północna 16, meble
17. Wielmłski i Strasberg Szlama, Nowomiejska 21, płótno
18. Zycer Chaim, Nowomiejska 31, płótno.
Zasekwestrowane ruchomości motna obejrzeć w dniu sprze·
daży na miejscu licytacji.
ł..6di, dnia 6 kwietnia 1927 r.
Inspektor Skarbowy:

stale do spopularyzowania gazu wśród najszer·
szych . wars~w społeczeństwa, wprowadza nowe . ulgl, a
mianowicie:

•· tUJtlen

Org<1n1 an auclr WIM rn<Jn glaubt lf111hei'st<1nden
zu haben.De3halb 16f u ratsam, ~lu/ten denArd
~u befragen. Er wlrd als entfgaltige und voll·
stilndige Hel/ang e/ne Kur In Ku Jo w a gera empfeh/en.
Dusen lfarkste koh/1ns<1u11 Arsen·Eisen·Quelle, Koh/en·
aliun und Moorbiidu habea den Ruf ais wei1hin bertihmttl
lfuz· und Nerven-Heilbad be1ri1ndet. - Kudowa la
herrliclrer Gebirg1landsclraft gelegen, btetet llberdia a/le
Annehmlichkeiten tlnes 1rofien modunen Rarortu und mlf
seinen Dber 1OO Hotels und l'enstonen hervorragonde Unter·
kunft bel mii/jifen Prelun.
Prospekt• dut1li alit Rel1ehlrot
und die Badeverwalłung,

'-

Zawadzk• Nr. 10, tel.'

=~

.

w najprzedniejszych gatunkach,
różnych grubości orali smołę pz.oeparowan11, pak, masę sklejną
(lepnik) poleca

Łódt,

Z

powatllni~m

H. EltlBRODT, Pomorska

&2.J

----------------------------

(Lampa kwarcowa).
Przyjmuje 9 do 12
i od 5-8 wiecz:.
Tel. 40·:16.

Dr. med.

ftiewiaiiki
Sienkiewicza 34..

Choroby sk6me t
wenervczne.
Naświetlanie

lampą

kwarcową.

.'°'

~·

UWAGA:
dostawa nm6wione1io towaru.

I

Rymanów-Zdrój
„POGOtł~·

I

„ •.

i

~

il:
t .
i

.l •

_

.Adolf Goldberg,

WJ'iynowem.

Pnyjmuje od d-tr
od 5-8 popor.

Dr.

1.-

do nabycia.

•

..;:

~

~

• „·.

„ „.

~~-·;:-.

,, ;...

.• : .

~o i~rle~ania wla~opanem

nerycana ipłołowt

1Z
KOUlfHIJDDWlkł
TeL 55-52.

.

przyfm11ł• od 4. 9
-1 l od 6-8, dla
pali od 4-5.

Dla nleumołnych
murowana,
ceny lecanłcH
400,ma zabudowane! pow. I.a wykonanie,
pod dachem, oazkloiia. z: materjałem na
DR. MED.
wyko6cz:enie, a salami reprez:entacyjnenajpi,knieJszaj d:dehiicy
mi i tarasami,
Zakopanego. na słonecan..,eh 1tokach GubałOYkł, a otwartym widokiem na całe
pasmo Tatr, z: d•tym Jednomorgowym
ogrodem. Kupno okazyjne. lnfor- choroby skórne
macji udaiela: Biuto architektonicane-L. włosów wene•
Winnicki, Zakopene, ul. Sienkiewicza' ryczne i mocz o•
płciowe.
willa "Bajka".
••PJ@~!liRl!ł1&111 !mll*BMllMl!l&ll-m-mMMllllllMW*!imiillWftmł!lmR Leczenie światłe1n
(Lampa kwarcowa)
5U
promieniami Roentgena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla pań
oddz. poczekalnia.
Zawadzka nr. 1
Telefon 25·38.
(pałuy\)

„

'I

!

25 O/o taniej wezelkle
plerwHoHtda.e 1yetemy maHyn
do plenia I licienła.
aowa ora• okaann•
ROwnłeł umiana I kupno ma·
uyn,
Tn8my, kalka I wualkle przybory
Nauka pisania na maszynach
VI arHłat reperacyjny dla
wHyatkloh ayetemOw.

AJa•.;!i:f:n 3„~;~e !:
1

.

ł z~ ~~.!~!!~

Willa luk•a•owa

Dr. med

Ra~eport

;._mm:l___mm_ _mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~-

płciowych. Leczenie azt. •lońc:em

- - - - - - - - - '

_
1

poleca pokoje z pierwszorzędnem
utrzymaniem, po cenach przystęp·
nych otwarty od 10 maja: znaczne
zniżki _ w sexonie 1-ym i 111-cim :
Zgłoszenia pod adresem, D•rowa
Proniowa, Sanok.

W myśl art. 514 Kod. Handl. i zaodnie
z decyzją Sędziello Komisarza niniejszym
wzywam wierzycieli masy upadłości Akc. Tow.
Przem. Juljusxa Heinzel, aby stawili się w
dniu 21.go kwietnia r. b. o godzinie
11-ej rano w Kancelarii Wydziału Han·
dlowego S~du Okręgowego w ł..odzi, ul. Że·
romskiego 115, celem wysłuchania sprawozdania Syndyka Tymczasowego, zawarcia układu lub utworzenia zwią:tlru wierzycieli i wyboru syndylta ostatecznego.
Syndyk tymczasowy upadłości
Ąkc. Tow. Przem. JULJUSZ HEINZEL
w Łodzi.
Stanisław Jurkowski, adwokat.

Losy

wszędzie

~

ft. LUBl~Z

1kómych.. wenery·
cmych 1 mocao-

<>.'!~
Eł~•• "~
, 21. IV. 27. ~+o:~

Bezpłatna

Dr.

Cegielniana ł!ł.
- tel. 41-32. Specjalista cbor6b

~·
IA ~J'
e~. ~o

ul. JulJusza Nr. 24.

pensjonat

w Gnieźnie.

~...ci.:~

Telefon 59-24.

=
I

oras galanł:erJę
- w11:y1tko w na!·
lep1zych gatunkach
tanio na dogodnych
wanmkach_ j>Oleca
firma „KREDYT"

~·~
~Eł ~

-Henryk Lubawski i S'!.:

C:,

Ceny niskie, gdy:! sam produkuję

nę,błalaipoścłe·

lowe t o w ary

q.

Smołowcowych

~~ Artystyczno - Ogrodniczo - Kwiatowy ~

łobne. -

i damski\ bieli•·

-.1..

Fabryka Przetworów i Tektur

Niniejszym podaje Sz. P. T. Klijenteli do wiadoino6-1
;~
ci, it przeniosłem interes

~

czopłciowych.
Leczenie światłem

mę•kłl

kołdry,

!Komitet lamów Koń!~k~

Papę dachową

·!'~

!.
z Juljanowa na ul. POMORSKĄ Nr. 52.
111
Z dniem I kwietnia zaprowadziłem Kwiaciarnię ~
,! i jestem wstanie na żądanie Sz. Klijenteli dostarczyć i:s
w naipiękniejsze wieńce, kwiaty i l p. gdyt posiadam l"1
'f
Qi wykwalifikowane siły tej branży
Jednocześnie wykonywam dekoracje kościelne, ilubne 1 :la·
"4

Południowa 23
Specjalista
s k ó r·
Chorób
a y c h, wenerycznych i mo•

Pl!llyf muJe od 5 do
8 po południa.

t e I • ft r. 42•41
z powataniem

•

Na11not Nr. 15
(r04 Slenk.), I p.

s ul. Zawadzkiej Nr. 37 na ulicfł

J. H U P E R T

Na raty tanioł

Towary wełnia
ne aa dam•kło
płaszcze I sak·
ale, aa męakle
palta ł ubrania,
Jedwabie, oba•
włe. f l r a n !t I,

und Jhrtn Po/geersclreinun11nl Diese taddsclr1

1kła~ ArtJknłów nektrotHllniunn~

wchodzące w zakrea elek·

.,e I ft nUłł
powrócił.

Jldatuna
flet §r!ppe
Krankhtlł trel# faJI lmmer Ja1Huz

8ł

Dr. med.

w l.odzl.

ie

trotechnictwa.

Plohlkow•lu•

Gazowni Miejskich

Zarząd

mój

tł

„

przy połączeniu gazomierza a nowych kónsament6w, b~dzle
policzony tylko materjal, załyty do tej roboty, o Ile takowy
nie jest na miejscu; samo zaś wykonanie połączenia przez
prac~wnłków Gazowni, uskatecznłone b~dzle BEZPŁATNIE I

„_Nini~!!~!~~~m°!z~~?!:• =
. d Z k ą r. 10'
zi polecam
awa
wszelkie przybory

Aku1aorfa- ol:ioroby kobłHe ł weneryoane (wył,111nłe u kobiet): porady dla loblet ełę
ienayoh, 11111 -1 i
niedziele
3-6
I hłlęta 11-1

dążąc

(··) A. Jasitlski.

niosłem

l~liO!ODOWB

Łodzi,

„S::nvaJcarflllde Gorz·
kie Zioła" (z marką

„KogutN) są stosowane
przy chorobach żołąd•
ka, kiazek, obstrok•
cjl i kamieni :Zółcio· .

wych.
„Szwajcarskie Gorzkie

przeciwko

Dr.

otyłości.

NSzwajcarskie Gorzkie Zioła" pobu·
dują apetyt. Spuedają apteki i
aldady aptecane po 1.50 sł. za pu·
dełko. Skład główny aptaka A. Gą·
aeckiego w Warszawie, ul.
Lessno 41. Wy11Jłamy najmniej ~
pudełka po otuymanlu 11ł. 4 gr. 30
(z przesyik11)

„

n

(Dzielna) Tel. 44·10
choroby nerek, Pif·
cheru I dróg monowych. Pray jmnie
od 1-2 i od 4-7
win .

Zioła"

natwral.nym łagodnym środkiem
praeczyszcnj,cym, ułatwiającym funkcl• orlfanów trawienia i dzia·

są

lająe~m

ni. Pr. narntowrm

b. lekarz Sap.

św ,

Łazarza.

choroby skóro.
wenerycane

Zamenhofa L. 6
od 6.8. nieda. tO-.t 2

.:.:f2=----------------- _..,.KUE.IfllJ:.Q!!.~1:....:_:„.PiaYelL.!...k~vi et;i!a 19}7..:..:ro~k:.::tt:.;...----·--------------.;.11.;;..r,_;97~._
34, a
Bilans Banku Handlowo-Przemysłoweuo w Łodzi w dniu 31 grudnia 192& r.
Il 37. od 15 kwietnia jest pokóf do
dla nau-------------------------------·------------------gr.
gr......-----------------------------------------------'gr. Złote ---Złote gr, Złote
Złote
STAN CZYNNY:
STAN BIERNY.
caycielki lub biura·
llenkiewłcH

wynajęcia

Kasa i sumy do dyspozycji:
• • • • 363.244,50
a) gotowizna w kasie
b) pozostałość w Banku Polskim 58.740,07
c) w Pocztowej Kasie Oszczęd. _...,,8....748,36 430.732,93
208.912,85
W al uty zagraniczne • . • • • •
179.786,76
• •
Papiery wartościowe własne
4.59•.946,66
• •
Weksle zdyskontowane
8.665,20
Pożyczki pod zastaw papierów proc
2.810,11
Protestowane weksle . • • • •
.1.177.569,95
Korespondenci- krajowi •
• 87.243,45 1.264.813,40
-zagraniczni
„
Nieruchomości • • • • • • • . - - 1.675.000,47.500, • • • •
•
Ruchomości .
219.457,54
Rachunki z oddziałami • • • • •
97.016,12
• • • • • •
Rótne rachunki
8,729.641,57
Dokumenty do inkasa • , , • •
604.826,58
Udzielone gwarancje • • • • •
39.585,07
9.374.053,22

1,400,000.• • • • •
420,000.zapasowy • . • •
245.306. Wnłatv na nową emisję akcyj
3,977,417 .28
Wkłady . . . • • • • • •
1,340,987.79
Redyskonto weksli • • . •
• 260,361.39
Korespondenci - krajowi
-- zagraniczni • 414,039.58. 674,400.97
„
10.403.30
Podatki skarbowe . . . •
252.75
Niepodniesiona dywidenda • •
19.909.32
Polecenia korespondentów • •
272.229.50
Rachunki z oddziałami • • • •
193.626.21
. • • . . •
Różne rachunki
27.647.05
Procenty i prowh:je na rok 1927
147.461.40
Zysk za rok 1926 • • • • • •
8.729,641.57

2080
I stkl.
okój ładnie ume•
blowany duły z
balkonem z nlekrę
puj ącem wejściem
do wynajęcia, Slen
liiewleza 48, m. 3.
OOlOSZE;I: DROBNE.
pokofe z kachnią
Po IO crosn EB wyraz. Dla pood gospodaru
po11ukiwane w censmtaJ'\eyth w:a.r:Y. 5 groszy n
trum. ULPodr:r.ecane
N!1lmnTeb oirosienle
"Jtn.
Nr. 26, m. 9. 1962
50 Kt'OftY,
ok6j o 2 olrnach
frontowy, umeb·
lowany, •lew, wo·
dociąg, 01obne we!•
Zaofiarowane. śale,
zaraz do wy·
otrzebny pomoc· nal•cla ul. Żerom•
afynowany naucsy
nłk ogrodniczy. 1klago 49, m 5.
ciel udziela lekZgłuzać 1ię u go2113
06•akrHI•
w
cll
604,826.58
•
1podana. Brs•:dń
Wierzyciele za inkaso •
mlu kl. Specfalnolć:
2029
ska 110.
Zobowiązania z tytułu udzielo·
polaki - łacina w
osoba
otrzebna
!~7
5
-----~3~!.
•
•
•
•
•
Praymatematyka.
nych gwarancyj
wieku ~rednim
9,374.053.22 1pa1abla uybko a do pomocy
w go- echnik budowlau1
dobrae do •llsamł
samodsielay wyi u·
spodarstwie
nOw dla ekatem6w.
konywa tanio rół·
jęcia się dziećmi.
podług nalnowssvch
ne plany budowla•
Z!(łoszenia ze świa
program6w. - Kura
n•, ry1anki 11c1e•
relab
dectwami
Akc.
Sp.
Łodzi,
Rachunek zysków i strat Banku Handlowo-Przemysłowego
klasy 4 mlesl,ca,kosEtorykomendacfę Piotr- fółowe ł
Cany praystępne.
3.998.89 6-go
.
.
kowska 133, m. 5. 1y. Oferty do ad·
Pozosta~ość z roku 1925
Koszty handlowe:
Sierpnia L. 14,
2100 mlnistracjl - pod
Wpływy na poczet strat dawniej
1490
pralnia
pensja, opał, światło, komorne,
2061,
"PraktykM.
spr:r.enoezokui•
933.31
odpisanych . • . • • • •
odoWłta;-Nt;~&~'
ofiary, portorje i depesze, ogło·
raybł,kał 1lę es
do
dawczyni
,
1.021.323.06
Procenty i prowizje pobrane •
naucayclelka umłoda Hka-wilk.
szenia, telefon, księgi i druki,
rzetniczego
Zgłoalć 1ię po od13.509.92 dsfela niemieckie- sklepu
• • . . • •
Różnice kursowe
piśmienne, porady
materjały
kaucją 300 •1. •
go (konwersacli 74.039,05 ir-am
Zysk na papierach procentowych
Kolu11ki - Nowy- biór do kuczera, 533.653.26
prawne i inne • , • • • •
- litentury,
Ra.t ke. Żeromskiego 94.
Felicjanów.
59,295.66
o
•
•
nieruchomości
z
Dochód
612.403.23
78.749,97
kore1pondencji. Podatki i świadczenia socjalne
ku•zerkaf~
robotnik
otraebny
Oferaty pod .Ruty360.525.88
1ka - pnyJmoi•
Procenty i prowizje zapłacone • •
który pracował
2088
nowana".
21.319.38
Straty na naletnościach • • • •
przy rurach wodo- zamówienia i udz:iecl"gowych. L. Po- la porad, dla niezaAmortyzacja:
'lacuk, Kl1łóaklego mołnych ulłęp1two
nieruchomości
• • 26.900.1106 Piotrkowska L. US,
142.
31.390.2095
m. 9.
4.490.ruchomości • • • • • • •
&•łył•
ezenroary
147.461.40
Poszukiwane.
Zysk za 1926 rok
betonuje hlgie·
metalowa, o1,173.099.89 ł.6tka
1, 173.099.89
ana lat 29, pos:r.u- nic:r.nie włeezyłcle
tomany, ldankl ma
kujl> mielsca go- Zgłoszenia: Piotrterace patentowa1podyni w mieście kowska 77, a doZaodnłe z uehwałll Walnego Zgromadzenia Akcjonarjusz6w Banku a dnia 31 marca 1917 r, wypłata dywidendy •a rok t9l6 w etone i miękkie. krzena wyfazd, na wsi 1orcy.
21~
sunku 6% t. f. Zł. 3.- od kałdych 125 akcyj po S.000 marek, odpowiadai•eych 1 akcji 50-złotowej. uskutec:r.nia si• w Instytucji Centralnef w
sła gl,te, meble kualbo w Inter ule. - nracowoia „Anny"
Łodzi I Oddzłałach: w Waruawle i Sosnowcu za złoteniem kuponów •a 1926 rok, wagl,dnłe 6wiadactw łymczasowyeh.
biurowe.
chenna.
Wymagauł.a skrom- r
biurka. biblioteki,
przyjmule abane. Oferty do adm. tarlrl plisowanie etalerlri, WIPszad.
Ja. białe aalonlki- .Kurjera ł.ód:dtie ayguk. F rancłu•
Dr. med.
go" pod. "I.
WEZWANIE PUBLICZNE.
W dutym wybo11:e
katiska 24, I piętro,
poleca na raty MaSąd Pokoju I-go Okręgu m.
2109
m. 4.
LEOrł
jfaayn Mebli Wł.
todzi zgodnie z decyzją z dnia
Romiszowskłego Choroby wewnętrzne
dołom11f
29 marca 1917 roku na mocy art.
116 I
atrymonium• uL 6-go Sierpnia 2 (Benedykta) Piołrkow1ka
41 rozporządzenia Prezydenta
p. front, tel. 1161.
(trzeci rok ilt- tani1ław Ślebockt '
•
R:r;llc:zypospolitej z dnia 14 listoTel. 58-68 przyjmuje od 41'2-7-ej. k;;jlni~ do sprze- nłenla), najwł,keze.
Fabryki „Sokdł" w Warsllawłe.
Zawis:r.y 38, zgu•
w Pol•ce Biuro Po- bil do..,6d oaobi•tf,
dania tanio otopada 1924 r. o prawie czekowem,
:r.abe1piec:1aill organizm
Całkowicie
mieco
bednictwa,
mana kryta w dy·
"!ld&ny w I.od~
wzywa aby posiadacz czeku, wypalac•y prsed :1atraciem nikotyn-. sl"c doprowadza do
wan. Tai>icer NawaT!a Grzelak stawionego prze& „Banca MarŻ"dać wss,dideł
Żlldać wuęd:r.iel
lkatku nie mni•I jak
1579
rot 8.
Piwna 10, sga·
morosch Blanc & Co." w Gałacu,
12 - 18 małjedshr. biła panport nie·
mat1>race
ł.6tka.
Nt1 kaida 1i1towne mlecki, wydany ""
~zleci~ce l dla peasJoPort w Rumunji na dol. 420.kredens - at6ł,
zgłos1anła natycharek po b. niskich ce·
Zgierzu. oraz legi·
Nr. 177290/1067 z datą wystawieotommę,
łr.1e1ła,
miHt wy1yła ai•
nia 7 marca 1921- roku. płatnego
PUBLICZNE.
WEZWANIE
tremo, garderobę, kllkad:r.leaiąt 1to1ow tymację Nr. 98, aa11.af, tanto 1prze- nych ofert, HCH- pomogow,, wyda~
na zlecenie firmy „E. Bril 11 w
2058
ł.od:r.i.
Robota wykwintna. Solidne dam. Stankiewicza gółowe łnfor.caacfe
S"d Pokoju I. Okręgą m. ł.o ołerp'-c::y na niemoc
Gałacu w tymże Banku w Nowym
r. Brunon Czapli59, m. 42. Oficyna
wykolicsenle.
ł fotografje pragn,yorku, ustąpiony przez wspom- dzi, zgodnie s decyzją z dnia 29 płclow,, otnymafłl
cki, Płotrkowska
drugie wejście łych wylłć zam,t,
pierwsze piętro.
nianą firmę „E. · Bril" w Gałacu marca 1917 roku na mocy art a inrrotem ko111t6w
lub ożenić ai• 016b. 120. aagubU dowód
pne1yłkl w wy10•
Kto niema anajo- oHblsty - wyd1n1
o 1przedanla pona rzecz firmy "I. A. Grosleit" 94 rotponą,dzenia Prezydenta kołcl
Komlsarjat
I ał. (ew tL
a chciałby pne:r.
mości,
na
bryczki
•o•y,
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Rzeczypospoliwj Polskiej z dnia 11DU11bmł pocsloSprawa K. 2371/1926 r.
słę otanić lub wyj6ć Rzlldu na m. ł.ódt.
ł telaz·
fumowych
Nr. 211 i przer; tę firmę ustąpio- 14 listopada 1924 roku o prawie wemł) bespłatnł• Odpl••
z Qubiono konc11fę
niech
zamął.
pych obr,csach. WYROK
ny na rzecz firmy „Bracia Stei- wekslowem, wzywa aby posia- mol' k•lłlłlr• o mym
Nr. 28T4f2t, wy•
zanfaniem
całem
Tamte chłopak sil19 n1acfłnyaa wyaa- W Imieniu Rzeczypospołlte 1 ny
potrzebny do zwróci się do Ad· daną na imię Gnio·
gert i S-ka"w Łodzi i zagubione- dacz wekslu Nr. 2437 na 380.- lasku
'.I kmai. Zakład po„Heureka"
mlnistracji „Matry- ado I Botz t6dź ,
go p~zez tt fir1!1ę „Braci!'. St~i- zł. płatnello dnia 28 patdzi erni· Adrff .Patent JO"
Polskiej!
monium" Warsza· ul. Św. Jakuba 2.
wozowy Drynkowgert 1 S-ka , ,ŁoćJ.ź, ul.. Kilińskie- ka' 1926 roku, wystawionego Cuf, IC.oloeavar (Ra·
wa, ul. Nowogrodzendel - Grlnhol;;:
Sąd Pokoju dla spraw o lichwę 1kiego, Sienkiewl1
Poetlacb
mania)
g~ 1?3-stawił się w c1ągudwu<:h przez Leona Dębowskiego, zam.
ka 3ó, ścisła dyakre2103
wof ennll w todz,. Obecni: S,d1la Kopa- caa 56.
Pomorska L. 61,
cj a aapewniona - :r.gublł dowód osoczowski rozpoznawezy sprawę przeciw
m1es1ęcy ~d daty. ~ydruko"'.'arua w ł.odzi, ul. Poprzeczna 11/13
ajwl;;łmy dom w
W aron ki przystęp biety. wydany w
oakar:t:onema MoHkowi Dłzenbausowł o
Dla
Kutnie w Rynku,
tego. obw1eszcz~01~ 1 okazał . Są- na zlecenie Srula-Memila Rozene - wybór olbray- ł..od:;;i.
2098
praestępatwo okrellone w art. 19 ust, o dalllCY
dochodem
dow1 czek. ~eze!1 ~ prz~ciągu na zam. w ł.odzi, ul. Napiórkow960
mi.
lrrędaltaw
lichwie ł .z:wa&ywsay, te wina oskartone- 30.000 ał. rocznie
tego czasu nt~ się rue .zgłosi, Sąd skiego 9, sagubionego przez tylfo na mocy art. 119, 122, 123 U, P, K. je1t okazyjnie do
dowody.
aginęły
.puedafemy towyda orzeczenie, uzna1ące czek r.anta T owanystwo Przemysłu
ł art, 19 cz, 1 ł 32 ust. o lichwie posta- 1prz1danła WiadoNr. 18868 l 2236'
wary gatantervf.
nawia:
Oddslału I ł.ódz·
mołć: Zjednoczone
nadogodnyeh
Drzewnego „Silvars" Spółka z
.
ten za umorzo°;Y·
I tar 1za samotna kiego
Mosalra Dizenhaw:r.a za pobranie w Firmy Węglowe Warszawskie·
wanankaeh do
ogr. odpow. w Łodzi, ul. Srebr
Sędzia PokOJU:
Il pani pos:r.ukuje go Akcyjne!lo To·
Uatopadał• 1926 r. oc•rwiście nadmiemef Andraefa 44, Telef.
młesł'=cy
3-ch
czystego słonecsne warsystwa Połycz
( - ) K. Wawrzyńska. rzyńska 2/ 4-stawił się w ciągu
ceny aa mleko-•lrazać na .irzywnę alu- 4757
jak: krawaty, kogo pokoju w okoli- kowego Z1.chodnia
dwóch miesięcy od daty wydruP• o. Sekretarz Sądu:
plęćdzlealęciu irłołycb z samianlł w rado
szule, poócHchy
afia 2 do spraecy G6rnego Rynku
2101
nłeścłągalno~cl. na karci are1:1tu przez 3
rękurlc:r.lri. elrar
kowania tego obwieszczenia i
Zarzyńskl.
dania, R•fow- :r. wefśclam osob- Nr. 31.
tygodnia oru na zapłacenie opłaty •ll- 1łfa 15.
paruolki
petH
2105
okazał Sądowi weksel. Jeżeli w
pr•yzwoicie
nom
dowef dwadzleścladwa •łote 50 gro111y
i t . p.
7-'Pr'i;dania pl;';
umeblowanego, mo- eremi Za mojski przeciągu tego czasu nikt się nie
za dwie lnstanofe.
zgubił matrykuł~
wille, biały potUwi• wraz s obiaWyroli: nłniefny zo1tał utwlerPlattłmka
zgłosi z wektlem, Sąd wyda olarny - całkowitej
dami. Warunki :sa- wydaną w Gimnaz•
ł.odzi.
w
Okręgo-wy
S,d
przez
daony
rzeczenie, uznające weksel ten
PlqłlOWstl Wydział Karny-Odwol1.wczy w dn. 30/II treeury - amatoro- letn• od umowy, jum im. Mikolaj11
Oferty składać do Kopernika, wydanę
za umorzony.
1927 r. Wyrok o•tałeczny. Tryb I -ter- wi aQawcy. Zawa2107
p.
I
front,
12,
dzka
.Kuriera tó- w todzł.
adm,
praedam s:r.af• min zaskarlenla oglotzoay.
„R.sn
dla
dskie1Zo"
4-8.
gods.
prawo,
oa
1t6ł, kr:r.uła, trap. o. Sekretarz Sądu:
Sędaia Pokeju:
1064
:u10
gub łono dowód
mo, m111y1ac. łHka,
Kopac•ewsld.
(....:_) ZarzyD.akl. ołomaaę. Gl6wna
ortepian do sprseosobisty. wyda·
ow~~
1godn0Ać:
Za
55, m. 46, prawa
danła za 900 zł.
frontowy pokó!. ny przez KomisarUl, Secatorska 2,
ofu:yna parter,
telefonem, PnefaEd iat Rządu na imię
Sekreta.n S-du:
ll p„ pr11wa ltrODa. nr. 40. m, f.
Abrama Maliniaka
S. OsbOwski.
1750
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CENY OGŁOSZ~ MIEJSCOWYCH:
Przed tekstem 40 groszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy)

Z

firm zamiejscowych, chociażby posiadających filie 'l
gdzie indziej, o 50 proc. drożej od cen miejscowych.
centrale
a
Konto cze:
4 „
„
1 „
„
„ „ „
40
firmy zananiczne o 100 proc. drożej.
W Łodz.t z nłedz. do(f. Ilustr. mlosłęc&n(e ml. UO W tekście
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłJ.
4 "
„
1 „
„
„ „
30
Za tekstem
„ 3.70 Nekrologi
kow e Oła robotników •
„ 4 „
1 „
„
„ „ „
30
szenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
•
•
4 „
„
1 „
„
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar admin::;traC""ja
„ 5.00 Komunikaty 30 „ „
•
•
•
10 łamów nie odpowiada.
1 „
„
„
8
Zwyczajne
P. K. O. Na prowincji
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uważane są ?:a
.10.so Drobne 10 gr., poszukiwania pracy 5 gr. za wyraz - najmniejsze ogło
Zacranłc'
•
•
"
szenie 1 zł„ dla bezrobotnych - 50 gr. Ogłoszenie nadesłane po bezpłatńe.
.
Nt 61747. Odno1zcnie do domu
„ 0.40
•
•
gcdz. 7 wlecz. o 30 proc. drożej.
Rękopisów zarówno użytych jalC i o'drzuconych redakcja nie zwraca
,,Kurier Łódzki i ..Łódzkie Echo Wieczorne" łi:lcznie z odnoszeniem do domu zł. 7.10 miesięcznie.

CENY PRENUMERATY:

Redaktor Naczelny:
Czesław

GumkowskL

Odbit9 we

własnej

Ozłoszenia

Łodzi.

drukarni ul. Zawadzka Nr. 1.

Wvdawca: Jan
z

upoważnienia

StypułkowskL

T-wa Drukarsko-Wydawniczego Sp. z. ogr. odp.

