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Wamer pojedyńczy gr. 20..
AldałtcJa ot..rła ed loft. 9 do 1

p0

Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Huragan wojenny w Chinach.

ZAKOŃCZENIE KONGRESU SPORTO-

WEGO.
Polska AEencJa Teleltl'aflczna.

Pekin zwyci~ża woiska kantońskie.

tov.-y.

Qeneral Czang-Xai-Szek w porozumieniu z Czang-1 so-linem.
Połsb

A1eocja Telerraflczna.

Szangbat 10 kwietnia.

· \Vedtug radjote!egrannów z Czi.nig-Kiang
trmja Swn-Szuan-Fanga zadała dotkliwą
ile~kę wojskom polurdlf!iowym, posuwają
cym s1ę na ipófnoc od wielikie,go kamatu.
S1 czególy starcia są dotychczas nieznane,
\vyda·]e się jedna\k, iż wojska potud1ni-0we,
spvrhane stopniowo ku rze·ce Yangtse. do
szly już Yang. Do Czi-n-Kiang przybyto
paruset ra:nn,~c:h, którzv przepra,vfili się
przez rzekę Yan.~tse. W Czi.n-Kiani?; zostaly już zdjęte flagi na1cjoinalisty.cz.ne.
W OGNIU ARMATNIM.
Szanghaj., 10 kwi·e'fuia.

Pony chfńskie, znajdujące się o 13 mH
l>d Gzin-Kiang, ostrze!iwaty owiem armat
1fm kontrtonpedo"iec angiels•kl „Veternn"
który odpowiedziaf strzatami swej artylerii. czyniąc w folfltaieh PO\\"aż.ne uszkouzt·:nia. Poiei'ski chińskie trafiły „Veteran"
n'.e ranfą,c jednaikże nikoigo.
PORAŻKA WOJSK KANTOŃSKICH.

L<>ndyn. 10 kwietnia.
„Mornimg Post" donosi z Szangihaju:
Wo.is.ka kantońskie ponlosfy d0>tkliwą ip-0rażke w bitwie na ;pólnoc od Tu-Kau, tracąc zgórą 21() tys. żotnkrzy w zabitych f
rar.1t1ych. Główna kwatera wołsk południo
w~ich kieruje .pośpiesznie w stronę Na.nłcirnu wszysitkie /będące w roz.ip.orządzcniu
reze.rwy.
SPISKOWCY.
Londyn, 10 :Kwi·eiinia.

„Morninig- Pos1" dono·si, że 2i() komooiwyslanycli do Sz.ainghaju
celrm zarrnoridowa:nia generała Cza1nig-Kai
Szdrn zostało airesztowanych w dzielni cy
l:.bińskiej miasta.
sł6w chińskich

1

ZWYCIĘSTW A

PEKINU.

(Agencja Wschodnia).

Londyn, 10 kwietnia.

„Reuter" podaj.e,

winiomości, że

iż potwierdzają się
kantońskie od'nO-

wojska

szą cornz częstsze poraż:ki w wa:likach z
wojskami pótn-0·oneimi. Osta.mio odidzial1
kat:fu<ński·e, na skutek ,p()Jt11i.eisionej kłęs1d,
ro•.coczęly wyicO'fyWanie się W!Zdtuż lfmii

~~c;iuw::J '.fifflł..J'~ll~ll~· Opusc1ly one równi~ż cafy szereg .poz '-"Yg•. ·póf.r.oc od Jan-Tse-Kiang, przyiczean kilka
g.~f ranny.eh żoJnicrzy kainitońskidh odwri.e-

DECYZJA ~1.0CARSTW.
· Londyn, 10 kwietnia.

Reute1r d<Jnoisi z Pekinu, że odbywa
sir; Ja.m zehramie mocarstw, które ipowzię-

Warszawa, 10 kwietni.a.
W dniu dzisiejszym zakończył swe obrndy 11-gi og<ino-polski kongres sipor-

ty docyzję w sprnwie udzieilooia władzom
chltiski.m zezwolenia na dokonain!e rewiw gmachach aJtTibasadv
zjf
_
„ _ _sowiookieL
.

Uznano za niezibędne, alby IIl-.ci ogóln.o
poisJd kongres odlbyt się najpómiej w 1931
roku.
ARESZTOWANIE KSfflCIA DOLGORUKłEGO.

prze1r9ysłu i ~andlu w Krakowie.
P. X wiatkowski na konferencji prasowe;.

Minister

Tele~raficzna.

Polska Agencja TelegraftC1J!Ja.

Moskwa. 10 kwiefuia.
Przewodnicz.ącv ukraiń1Ski:eg-o ko~ ,

tu wojen. Cz.ubari.i oświad.c:z.yt na v,.iczo..
ra•,isz.em J)(ls·iedze.niu ukraińskieg:o kongresu sowietów, że ks. Dot(g'orukH. który byf)
dwukrotnie wydelegowany pirzez Wietk:ie
RG ks. Mikołaja Mlkotajewicz.ai do RosJv, zo•
będzie
stał ar.esztowanv w Charkowie
ipositaivvi'Ony 1Prood sad.

morski-em. P. minister podi inne resortv. jak Ministerstwo
Komunikacji, Robót PuiłJilkznych i Ro'1ni1Ctwa, .przyig-otow:u.ia. większą inwestvc;.je. Mi
niste.rstwo Skarbu opracowu.i'e szczegófy
akc·łi kredytowej dla ożywiemia ruchu ,Jmdaw:lanego w Polsce.
Co do kwestii ,pożyczki zazna.czyi p. mi
nister: „Dzisiaj s.zu:kam:v :pożyczki dfug0Kraj, w którym •••
termin-0wej, która stałaby się <llla nas syste
matem kredyt-0wym, m-0gącym do-prowadzić d<J za.i111wesrowania · planów. ·któreby
nlO;R"fY stworzyć kredyty d~temnio:iowe
KONFF.RENC.JA PP.ASOWA.
w zwltłzki mał!
i •Przvcz.yUUyoy się do rozwo.fu g--0s"PQ<la1r
Kraków. 10 kwietnia.
stwa narodawego".
Rawiąicy t·u minister Kwl.a·tkowski na
W końcu 'k<Jnferencji p. minister Poru- Sowiety przeprowadzajq
konferencji .prasowe.i poruszył m. in. spraszy! sprawę bezrnboda i shvierd'zU. że w
wę prac w Mi1I1isterstwie nad ustawami:
nowe eksparymanty.
[rtttym Ucz.ba bezrobotnych zmafota: o. 2 pr.
pr.remysiową, o izba·ch wzemystowo-h<ł!n
Agencja W schodnia.
dlowy.ch 1 o komercja•liza·cii oczedsię Svtua.cja ulegała ciąglletj poprawie. czego
dowodem jest. że na\vet robotini>cv, z;w<J11biorstw IJ)aństwow;v:ah.
Moskiwa, ·? k'.wlieifnła.. '
ni·eni po ukońiez.en!u kampa n'.ii w cukrow-Nastę1pnie ·P. minister omówił inwestyipirawnioczej
H
ikamłs'
W·
niaich. roaleźli zatru.d1t1ie1t1ie na i.nn:vich cyn ski.ego „W. C. I. K'a-'' .podjęoo WIS'Wdlros»cyjną działalność Mi·niste·r stwa Pirzemystu
:poiI]JOrwnre n:a
! Handlu, przytacz.a.~ąic pos.tę.p-y w pracy kach prncy.
:rady ood s.prawą zmiany TOl1J)01'Ządzeó
o maJżetisitrwie.
Ostatnia reo1r,gamiza:cja ustaw małżeń~
skich miatta w Rosji miejsce ;przed ifrzerna
miesiącąmi. Wóv..iczais ust.aloin.o wiek 19
W skład komisji albańskiej weidq przedstawiciala lat dla mężczyzn, 17 dla dzlewicząt jaiko
01dpowiedni do zaiwwcia zwd1ązku ma!Zeń
J ... ch mocarstw.
skie.go. Obecne n.arad'y mają 1t1:a ceiin obniżenie tego wieirn. Jak wynllka z prze!bfe
Polska A11:encia Telegraficzna.
W kotach ,poinformowanyiah styichać, gu l)arad do:tyichczasowyich, wiek ten uże Jugoslawja j-est go•towa raityfikować umałogród, lO kwiefnia.
striitony zois.tainie oboonie <lila cłl:łopców na
zawarty w Nettuine, je.żeli rząd wilo- laf 17 i 1J>Óf, dla dziewcząt - 15 i 1p6f, ta
kfad.
atlłbań
Rokowainia co do utworzenia
skiei komisjj śledczeij z.astaty ukończone ski O·świadczy urnczyśoie, że cefom trak- znaczy zo-stainie o'bnPżony o półtora roiku.
Kamisja składać się będzie z a:ttaiche woj tatu, z.awarteigo w Tiranie, nie 1esit ochroft"M4&4
skow-ych fran1cuskiego i aingie1lsikiego w na obecnego rządu abba,ńtsk1ego, focz ochro
Biz!ogrod1zie, a nadfo z cztonka tamtej- na n!ezależrlo.ści alibańs.kied i że Wl'ocl:ty
nic ma.ją zamiaru clbsadzoota: Ailbanji.
szego 1Doseilstwa niennied:iego.
IPo!Illadto żyiczy robi-e J1llgioslarw1ja, aby
spcikói i .baz1pieiczeńs-two na Balikanacli, ja
PRm~wANIE ROKOWAŃ.
koteż i w Euroipie śrnd.kow-ej ustalone z<>BiałOgród, 10 kwietnia.
1Rokowaoia z Wro<:ihami w kwestii a:l- sta!y 111a ipod.stawach ogólnego prołektu
bańskiei zositaJy -przerwane na krótki czas .[W'<'.rnncyjnego mioędzy za1initeiresow.anemi
' ; „
·J.t..t-~_.
z .powodu wizyty hr. Bethlena. Jugosto- mocarst\\'.ami.
\l~· 'Ski tPOSeł w Rzymie <>trzyma~ z Biało
Polska Agencja

Kraków. 10 kwietnia.
Dz~siai o godz. 5.54 rano wzvby~ do
Krakowc; p. minister Przemysłu i Handlu.,
1nż. K'w'.atkow~ki. W g-odzinach rannych p.
mini-ster Z\\.'lt-dził domy 'f'Zemieślników .na
K-0tto.wem. Na:stę:pnie wraz z .p. ministrem
\V. R. i O. P. d-uem Dobruckim uda.t s:ę
do Domu Mtodzieży RekDdz.i.elnlczej, sk;id
odjiechat na \}l?'Ó.lino-'Polski zjazd izb rzemieśt:· :czvch.
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wybrzeżu

kreślił. że
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zi-01~ Ych. zostało rzeką do Pe1n-Kiang.

~rmJa Pórnoic11a dąży do ze:pchnfęcia

W{lJ~k kantońskich w punkt dogodny dlla

we:.1sk .pekińskich ~e względÓw strategiic:z
nych, celem zadairna aranji •kaniroń'Slkiej 0 _
staitc czneij 'klęski.
ARF.SZTOWANIA KOMUNISTÓW.
Szan~baj, 10

kwie,tnia.
·"~a 'P?fnoc a.d rzeki Yang-Tse w.aliki roz
<i. .JaJą ~1ę na <:oraz szerszej przestrzeni
J>r_zy \.VJd<J·cz~ei przewadze wojsk póf11ocifl~ch. Walki wewnętrzne w tonie kuomm-tan.g-u .stają się ·coraz ositrzeisze. Utr7ymu1e, sic po·~to.ska, że goo. Cza:n1g--KaiS.z~J~ . ktorv uw1ez1f znaczną liczbę ko.muni~ ,ow w Szanghaju, ma działać ręka w
~ekę z Ci,a·n1z-Tso-Lioem, któremu oibie~al odstąip1ł Han:kou.
1

,

· Paryż, 10 kw:ietib. ~e,J.'Oeuvre" za:mieszcza wywJad s ~
g~ przoo'Stawicic1Ja z amba'Sadorem so
:k;ru ~a'.lrnwski.m. Zapyitany o sprawę
hiv;:an francusko-sowi·eckic'h w sprawi
~t~gów. Rakowski 01śwfaidczyt, że ohecn.ie
JUZ dy'S'kusja toczy się wytąicznie doko!a
spra:''Y sto,pniowe~cro powię'ksze:nia sptait
Rdvz u:ktada·jąice się strony osiągnęły jurt
zasa<l!11cze IJ)O·rozumienie co do wysotk·ości
P.rzE-c1ętuyich ,rat rncznych, które mają być
soł.aca:ne ~ -Cl.ąg'U 62.:oh ]at. Rako:wsiki za-

zr.2czy{ ,przy.tern, iż strona sow+ec:ka za,pr0,ponowafa, ~by przeciętna mczna wynosiła 60 mi1jooów frainków z.totyiah, sptaty za:ś .fl()2'PoCz.ynatyiby ·się od 40 mhlionów,
a późm:ej , st0ipniowo, .powiększane byłyby
do 5{) i 75 mrf.jcnów. RakowSlki poczynił
poważne zasitrzeże„\·i.a '\V. Slprawje ra.czno-.
śd ikwe-stii. długów i niezibę<lnyic.h dla RoS3i kredytów (f)rzemyslo\\::yd1, starając się
wytka:zać, że w interesie prz.emysfu f.ramuslde.g-o Jeży .przyznanie Sowietom kre-

-----„.

ytć>w długoterminowych.

"
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Gmach ambasad; sowieckiej w Pe~
mai~Y-

pun w.Qiska

chińskie.

.J<U,R.ll!RJ;OOZKI:. , ,. .,. Poniedzłatei. I t kwietnia 1927 roku.

)Yłieszezański
:wtedeó. w lliiwiebniu 1927 r.
Po ucfaźliiwych nad WYraz ł J>rzewlek-

ł:vch perU-aktaciach doszło wreszcie do
skutku utworzenia mieszczańskieiro bloku
w~. którel?O celem ma być. :wedtu2 słów kanclerza zwłązk:ow~. d-ra
Seil>ła. - zapewnienie dalszeyzo 7JWl'Qtu na
9rawo w rozwoju p0}ttycznYm Austn1 o.
raz Obałenie dOtYcłlczasoweJ heiremonU so
ciallstycmei w Wiedniu. W ołerwszei
chwUi p0 rzuceniu przez d-ra Selota hasła
iedn<>łiteizo frontu wyborcze1ro wszystkich
stronnictw nłesocialistycznvch, zapanował
w całyni obOzie mieszczańsfilm taki entuz.iazm. że zdawało sle. iż sprawa realizacji planu teJ?o nie będzie nastreczać orawie
żadnych trudności. ByfQ rzecza jasną, że
l)OSzcze2ólne stronnictwa nie omieszkają
przy tej okaził wystawić szere'I? wygórowanych żądań mandatowych, ale z drugijej
strony nikt nie wątplił. że ~ancterzowi
związkowemu uda sie. dzieki iesro wrodzo
nei zrecznośc· dyp?omatycznei wszelkie w
t:vm kiierunku t>rreszlrodv z łabwościa prze
zwycieŻYć.Trzeba też przyznać. że dr. Sel
pel nie srezedzU enerd i wl7Siłków w zabieswch SWYch około utworzenia ·1ednoiite
sio mieszczański~o frontu wvborczego,
staraiac sie uwzi;dednić i wzajemnie u.zs!O<)
mć życzenia POSZCZC2Ólnych stroonictw
J>Ołftycznvcb. Nie może też u:t~ać najmniej
szef watPliWości, że. o ile SłJ.1"3JWa utWOrze
n1a iednolłte1!o frontu mieszczańs~i~o zależna byłaby tylko od d·ra Sdvla. to błot{
mieszczarisld utworronvby został na podstawach daleko szerszych. niż sie to stało.
~le w orezydjum stronnktwa cltrześĆijań
sko-sootecznC:l?'o zasiadała obOk d..-ra Seipfa rachmistrze, którzv iuż dawno oblfozy
IL ile J!łosów moi'Je. mniej wieceł. Qfrzymać
blOk' młeszczańskt $1 na mocy tych obliczieri ustaliill. fak daleko m02a chrześctiań
skO-isr>Ołecmt iść w s~h usteostwach na
rzecz innych U211!PoWań mieszczań~kich
bez uszczerbku dla S1We100 stanu oosiiadania w mrrlamende wiiedeńskim. Szcze1!'óło
:we rezultaty obliiczeń tych nie sa znane,
faktem iednak .iest. iż w łonie stronnictwa
cbrześci:iąńsko-s1>0łecz001?<> oowstała silna ooozvcfa przeciwko orzvznaiwaniu inłłYUI stronmctwom dateko.!d~cvch konceSYi moodatowYch. jako też or;1;ecłwko zbyt
niemu rozszerzaniu ko.alłcj.i wvborczej. Przv J)Odobnym stanie rzeczv kanclerz
Seioo! nie był oCZYwiście w stanie wykorzystać wszel!dch moŻł:iwości swei idei jed
noliteizo frontu mfoszczańskiei?O. który de
facto dQszedt oo skutku jedynie ia1ro utwóil"
kadłubowy. Wytworzona w ten stJOsób sy
hracia fest dJa obozu •• antłmarksistyczneg<>'
ll302'ół mało J>Omyślana. bowiem blOfc mie

FRANZ HERZEO.

[zy pami~tau iemle1.„
Kiedy pan KaJ.wary szedl uJ.lca. Rl!ngu,
,.t;zrok Je·go :pad! na słup z oido.szeniami,
g,dzie afisz teatraLny ttustYm drukiem zwia
s'fowat miastu gośdnny wystę:p tPani Me-

flny.

Pa;frzcie pańshvo! M:a1la· Melina:! w duchu.
·wróciwszy do domu rniie mó$!'f się op.ę
'dzić wspomnieniom i ma1
f.a: Melina, jego
'da'W'11a prnyj.aciótka, stafa mu ciąde pTzed
oczami. z prziedziwną bez,o,ośredn1io·śdą taka. jak v-rzed dzi·esiędu blisko fatann~
zwvkta !:ryta• do jego mies.z!kania przycho-

pomyśbł

dzić.

- GtuiPStwo ! - mrukinąl 1114ecierpHwle. - MeJ.i·na bvła n tylko .iasnowtosem
intermezzo w fill{)iem życiu. w~tad za
nln .. calv rój: sz!l'fvnłd. brunetdti. ai llfTwet

rq.Qowlosc kobiety I Tak rozmvślaj~ jar

w bh.tr.ku

s·ię grzeibać.

sto~l6 l)farv·ch f.ologTa~l.i. s1o~sów IPOdątkowvch i żnt·obnvch karf walam wre-

W

swi6 to.

llnv

ąęgo szukał:

króciuchinv Li t

na~ti:}pt.J1iNef treści:

Mie-

, ,NaJdroż5'z.Yl A..n1 wczora1. ani dziś n:ie
widzieli~mv się! .foie-li
do .iutrn do mnie
ri!e P.fzv.id~il'' ~. ja do cieibie priv.kię!

tv

Two.ta na

wdęki

Melia1a"
mHe, nakile pło

Tyle tvlko,f Ależ, jakież
ws.pomnienie!
Szperaj.ąc da.lej w szufladzie. Ka:l1
wa:ry
znalazt inne ie·szooe listy tei samej autor·ki. Odczytując .ie z der.Plkiinn uśmieclMmI
;na usf.a.d1.. med:YŁtoiw.aił!e
QJłe.rn1ie

blok wyborczy wllustrji.
szczańsk:ł. będąc zmąszonym. walczyć

na

dwa fron.tv. - przeciwko socjaJistom z ied

nei.

$1

różnYill niewchodzącym

w

skład

bloku wvborczef!o stronnictwom pti~z
cT.ańskhn z drulrlei strony. - zaledwie z
wielką trudnością może słe Orient<>waf w
watee WYborezei. w którei rei wodza ruchliiwi ł dobr7Je zorszanirowauB sOcialJści.
Wyborczv „front antimarksistyczny",
który wedłu2 pierwotnei ~nceocii kanele
rza zwiazkowC2o. d-ra Seipla. ziednoczyć
miał na wsooJnei liście wybGrcZieł wszystkie austriackie IU?l'Ut>Owania mieszczań
skie dos7;edł wiec ostatecznie do skutku w
IJQstaci zwykł~<> paktu wYbOrcze1[o dwu
stronnictw. - w danym wvoadku chrześ
ciiańsko-s'l)'Ołecznych i wielkonlemców. do kitórych w Wiedniu orzyłącZYła sie jesz
cze uowcoowstata partia stanu śrcdnieao,
Stronnictwo wielklOniemieckie. które już
da'Wlto ~zyło kuJmtnacyinv punkt
SWefZO rozwoiu. Jest obecnie na naiilepszej
drodze do zuoełnC:l?'o zaniku. Dtatef!O też
orzywódcom wielk<mfomców plan Daktu
wyborczeiro z chrześcUańsko-so~łecz11y.
mi bardzo byt na reke. f!dYż iest to dla
nich iedYtta możliwościią zanewnienla sobie choćby kilku skromnych mantlatów w
nowej izbie ustawodawczej, Nic przeto dzl
wn~o. ,że wtt.etkoniemcy uoszli tvm razem
na bardzo dałekołdace usteostwa. ~ząc
ste nawet na to. by kandydaci ich. którzy
maia w Austrii mon0110t na nronag3nde
•• Anschtussu''. figurowali na listach wybor
czYch za kandydątamd chrześciiańsko-spQ
łecznvmi. bedącymi zdecydowanvmi orze.
ciwnlkami przyłączenia Austr.li do Niemiec
Nie trzeba chyba soecjalnie zaznaczać. iż
drobny ten nap0zór fakt. może mieć dla
wfolkouiemców fątalne nastęostwa. 2dyź
liczni 7.Woiennicy _,anschlussu". oopierają
CY dotychczas p0tłtyke wielkoniemiecką,
obecnie od stronniictwa ree:o defiinitywnie
odoadną. Zda~e sie. że tos ooteżnvch ongiś
wielkonlemców iuż dziś i~st Drzesądznny
i że niedaleka jest chwHa, kfo~y stronnictwo to bezp.owrotnie ze!id~e z austriackiej
arenv pelityczneJ.
.,..
Zdaje sie być rzeczą wątt>Jiwa. by za
kartelem wvborczym d~tychczasowych
stronnictw rządoWYch. mających na swem
sumieniu dOśne skandale bankowe i inne
aferv korupcyJne. szłosi>'wać miałv masy
nie~fl:aniizowanvch i niewyrobionych 1>0Jitycznie wyb-Orców austriackich. To też ni
k-OirO tu zbyt niie zadziwiło. że „Neue freie
Presse". bedą-0a dGtychczas gorącą zwolenniczką _,frontu andmarks1istyczne20" uder.zviła oo zawarciu paktu wyborcze20
miodzY chrześciiańsko-sf)Ołecznymi i wiei
koniemcami w bardzo oesymistycznv ton,

- Czy też dziś Melina przy,pamina sobie, do kog-o te czute c1pistołv oisata? Co
znowu? ... Ręczę, że nic parnie.ta ...
I oo w j•ej życiu byt 1nicz.em więc·ej jak
trlko ... cicmnow?os.em intermezzo...
/
Po krótkim namyśle się911ąf po pióro i
ka·łamarz i wielkiemi literami na1oisał na
oqwrotnej stron•ie listu Melinv:
„Czcig-odina Pani! Stawiam sto qola-rów przeciwko 1;ednej z tWYch próżnych
puderniczek, że pani nie pamięta. ko~o pa11~ ongiiś temi kilku Hnijkami usz;cześliwifa?
Wł'ożvwszy Ust do koperty .postał go
do hotelu, w którym s·ie a-rtvstka za.trzyma.ta. p·o czem pefen wewnętrm.c.iro zadowoleniia, że mu się udato daw.nei swej 1P'fZY
.iadóke ,g-odzi;n!k:ę niepokoju przys;p.oriz.yć,
wtoną1 ł w wieczoirne.i gazecie. Nie doszedł
.ies·zcz.e dl() og-to,szeń. ki·e dy z zewmatrz do-mu rozt.e~ł się dzrwonek, do r>ok-o:iu wsz.edt
młody, dtug-owtosv m~czyz.na. o którym
trudno byto na• pierwszy rzwt oka powiedzfoć: służący czy aktor dramatycz,ny!
Z j:ego za.chowania sądzą.c, mó~d być
równie doibrz.e jednym jak i dru.trim.
„List od pani Meli1J1y", - PT'zemówlt z
umc.zystym paif-0sem. poczem skłoniwszy
się jak mairkii•z Pozai 1
przed filipem II, rzucił sikoś·ne sPo.irz.enie w lustro l ziniik:t cicho za d.rz.\vlami.
„I(ochanv, stary przyi:acielu! - pi-sa:la
Mel4na. - Żonie bied1J1eg-o statvstv przybyło mafoństwo. wczoraj. Dla rnieg-o. roszczę sobie IJ}rawo do 100 do·laró\v, które
od pana wyg;ralam, panu za·ś ,,. nagrodę
przebaczam imp.erty1nencjie w j.ego liście
za,wairta.
Zawsz.e fa, sama - sfa.ra: Melina".
Melina·! Eistradowe imie brzmiafo Ka1lwar.iemu w uszad1 trelem swawolnym, a,ż
głośną svmfo1J1.ią obito się o ścia1nv pokoju.
Prav ~ękach jej z groibu wsk:rz.eszom.e

Jb

100.

mote, to obawy "Neue Freie Presse"
orzesadzone. faktem łednak Jest. że
w.iailomość o utworzeniu iednollte20 fr<?n
tu mieszczańskiego w fełtO <>becneł formie
wYWarła w kołach młeszczańsłdch bardzo
Ptzvt?ttebialace
wrażenie. wvwołuiąc Jed·
oisząc miOOzv innemł, że „ widać luż. fak
skrada sie nowoli straszny ootwór w p0sta nocześnłe wielki entuziaim w obOzie op0.
zycyjnym.
::
(eł
ci nowei kOaJiicU. w mmm
której
~łównv i decy__________
___________________________
__~
dujący sztos bęQą mieli . .austrobołszewicy"

piszą inni f
PRZEGLĄD PRASY.

O czem

NIEZWYKLE SPRZECZNE OPINJE
O POŻYCZCE ZAORANICZNEJ.
Wyjątllmwo 51p.rzeczne oipinje o zaigrain!cznej po·życz.ce dla PO'ls'ki spotykamy
we wczmajszei pra.rsie:
P. Wład. Grabski rw ,,Kurjerzie Wr31"Sz."
!Pisze:
Wiemy już rz licznyich ~osów 11>rasy, że l1Z~
ootat<:JCZl'.de odrZ'lldł pie!"Wotne prO'PQZytje ln'IUIPY
banków ameTylkańskich, aże1by ustanowić przy
Banku PoI·skiim osobne cialo mlę<l1:ymarodowe, któ
re'by nad Polską s.praiwow~lo rod.ziaj OIP'leld. I kon-

troli.
Wis.ząica przed łlailni 'J)I'Zed paroma dniami perSipelclYWa zgodzeinia się rządu oo QPiekę l lrontrolę rta.graruLcznq nńe wywolala zibyit llC1J11yclt obia vrćw troslki o fos naszej państ~wośoi. Wiele
osób w~d!zi-afo w persipe.ktywJe tej k.cmtroU iakieś
n3tttraąne nasze przeznaczenie, ooś, co choć doty.ch("zas było stafo od nia-s odwracane, ałe które
prędzej, czy póŹl!liej przyjść rnusń, wdęc czemu
lepie1 iest silę pcddać, sikoro przy tej sposolbnOO<:i
można skonzYl5tać, otrzymując pożyiozkę.

Odmowa zwierzchnich czynników rządu, by
nad Polską, przyszła nłe
oczckiw anie. Wszystiko Z.OO.wato się być do tego
przygofo.wa•ne, by ją zaalroeptować. Opinia public.zna byiła z<lezorjentowaila. Wrażliwość spokczcńs twa na zaga<lnhmia naf.ury moralno-pol.itycz11ej z·ostafa przytępiona. .Tedein rz delegatów
naszych, .k tórzy po pożycz.kę po·jcdrnJi, zaczął
głos!ć nową ewam.gelję. Mów.ił oo, że Po-Is.ka powinna otrzymać chnzest z rąik wtlelik~ego ka'!>itatu
rnlęctzynaro<lowego, by zootiala przYiiętą do ·rodlz.lny piń>s·tw kaipiW.q1iistyicz111yoh. W tym celu musi
ona stać sie goc.IJną zaQtfaJnila kaipitafu świa•towe
go. Nast:wić fo może najlepiej ipod egida, i k011trolą pnzcds.tawiciel·i tego kapitału. A gdy to s;ę
st;mie Polska będzde miała stały do-PIYW J)i.enię
dzy z zagrial!liicy, bę<dziie miala WY\5-0kie do.chody
przyjąć kontrolę obcą

i Z<'l'OłJlkii.

Mr.rze.nia o nad.dyktaturze obcego kapitału w
na rae.ie muslaty s.1ę ro.z.chwiać. Wa,tpić
jednalk 1:1ależy, by można by!'O je uważać z.a defiT11ity\vm1!e po-gir•zelhane. P<>kuŁ'llją a długo ,J.eszcze
pcki;itow:ać będą u nas tęiskinoty do obcej władizy
pod j a ik~kolwiek !bądź rpos1acia.
Mato kto chce się zasita111ov;:ić nad tem, czy istr.tinie plan, przYiięty pod ipresją uzyskamia p.ożyiezik.i od czynników obcych,
bęodziie naprawdę
m.jif:pszyan dfa nas pfamem. Mato kito zastanawia
się naid tern, że gdy rarz zaikmztu;emy 'Ilawet choć
P~l~ce

Być

są

by nie nad.dyktatury, lecz 'W'.Prost ijegłości wobec
obcych amito:rytŁetów, to nie wmdomo dokąd iten
ooWY ~Ytttllik SU1gestji zbiorowe;! mo.że na-s dop1 owad~ć. Mado kto chce utWliadomić' 5obłe tę
11m ~de, że do ls!totnego il'oZJU.mu sitaoo i do d(JljTU.l<Jśd państw-01WeJ dochod~ paftstwa i narody
ie<ljnie pr.zez wtasne dQiśwfiadozenie, a 111igdy dz«ę
ki' eOOlred kurateli.

"Czas Krakowski" przedlstawda wszyst
ko w :różo.wy-eh baTwach i mniema, że zaw.arde po1ż:YJczki Jest ipewiruikie:m:

„W!ice.prez.es .Ban:ku Poqsamego dr. Mtycarsk\
do PaJryź.a, gid.zie odbędiz,1e szereg konferen.cyj w sprawie zącią.~ęcia pcży.azki
w 'Wyookośol okoto 75 mil.jooów dolairów. P. Mły
'n•tsł<ll konferować będ'llle w pie.rwiszeJ linJ! z p.
Mcameitem, dyre.kotorem bank.u Bladra, jako z re•
pre;-etl'Wlllltean tr,zech wielkich iban.k:ów aimerybń
s.kich ~pomiędzy kttÓJTemt MOll'.ganows~I Bal[!ker
Trust dest naisi1niejs.zy). Ponieważ warunki! poży1czik.i SĄ ustalone po jec.IJneiJ d po drngJiej stronie,
p1zeto łtalety się spodmować, te w ciągu kil!kJu
tyg('dni nastąpi PQ!!'mumieinie co do WYSoikoścl
po.życmi, i[l'l'ocentów, kursu, kootrolii i t. ip. Zde·
cyduje się także nienwstrzygniętta dotąd okoJ.icz·
ność·. jakim będzie s!flosunek kG,pitatu angńelsikie
go, francus.kile;go f niemieck~eg.o do tmiyszte,f polskie! pożyczki. Są ipewine WJ!dolct, te ttle sam tyi!k,„ kap.U.ał amerykański, a~e wogóte kaipita.t świa·
towY wieźmie ud2'iat w SiUbS!lc!rJl1pQjii. W ka.żdym
razie prze-dsitawńoiele kilku wielkklt banków emiSY'Jł!Y\Ch porowmlewać się /będą ze sob!\ w PanrŻ'U co do dafazego stosu~u swolclt banków da
Banku Polskdego. Byt tn<Jże, ie u<la s4ę nam uzyskać ohok ~ożycz:ki t. 'CW. „revoliwiiing ciredit" dla
Ban'lrt! P.olskie~o, coby dawafo zupetlllą gwara111cje
statośo! po31$1kdej waluty a weikslom Banku Pol·
skiego na-dafodly charaklter dew;i,z w Qb:r.ocle śwńa
to-w-ym.
T;ik w1!ęc ipferW'SW faza rokowań Q ,pożyozike
u>kLńczuną została pomyś)>11ie, a mzpocZYJllaią:ca
sie obecnie drnga fal.a - z ipewrriością 'lltle łatwa
-.pozwal.a na po <tawien.ie ł>OT11Y·śl1nego horoskOJ>U
JaśH przebieg jej bęrlzie ddJ'ry, to IZ3. 4-5 tygo·
dnł mstąp.i podipisa111.lie umowy.
Z tego pumkitu uijęta pożyo?Jm iPc>lska ma ogólnn
świc>tCWl\ don1osl'Ośc jego c'\\a"ta~t~Y<::!l!\y 'l"f"1.:Y
ktaid ZibJ.iżanJa siię Ameryki do Eurnpy. Eu.roipa
Jl'Qtt!ld>ttJe Ameryiki, a Ameryil<a Europy, wzajemnie się bowiem ttru1pd1niają. Przys.zfo·ść śwdata w
leży w wysoknel mierize od tego, aby taka W'S'Pó\
praca niastą,pila. My Polacy S>peQj!tlnie motem:Y
na<lzv,,-yczaj wlfele skorzystać przy a!bliiżeniiu gosr>C'darozem, klllltumlnem .i .połatyicwem do Stamów
Zjed11oczonych.
dojechał wlaŚillie

- Czy pamiętasz .ieszcz.e? - r.zucaiH
sobie wza<jem:nie pytania. kitóre brz.mlafy
•
•
niby refrcm .ink•ic~oś biiśnioweg:o roma1t1su.
Uhrat się bardzo stairamrni·e. przYJ)'Omi- Pamiętąm dosko.nafo voozątek na,jąc sobie, ż,e byt.a taka· ohwifa w jegQ ży
szeptąta Me1
lina ... - Byfo to w jasny
ciu. kiedv o maty włos nie POiPelnif sza~eń dzleń jesien-nv.„ - poszliśmy razem na
stwa i chciat się z Melina ożenić!
spa.cer w góry Ofe.nu ... - Czv pamię
Na szczęście oipamdetał sie w porę ... taisz jesz.cze ... ? - Swawoliśmv oboje,
Na szczęście? Ach, niewiadomo nrupra:wdę '.aik dwa1j ucz:n iacy wtóczący · sie ·PO pięk
czasami, jakiemu szaleństwu zawd.z.ięcza nej okolicy zamiast siedzieć w szkole ...
s:ę sw-01:e szczęście w życiu!
Kiedy schodziliśmy z ~ór. desz,cz nas spotUda! się do hotelu, w kitór:vm Metma lraL. musieliśmv si~ schrooić do jakiejś
mieszka,fa. W 1pi.e.rwszym Poko.iu ładna matef karczmy.. , Czy pamietasz jesz.cze 'i'
pokojó;wka Mę.czata na posadzce przed Ka1wa:ry ze zdumiendem spo.i1rzat na ar.ty·
otwar.tym kufrem podróżnym. Byta lak stkę, która Sin uta dalej nić wspomnień:
śliczną w tej 'P-OZ'YlCH. ż.e Ka~lwarv zamart
- Kiedv tam, w rej kMozmie. zamy.
na prog-u w za·chwycie.
katam ok!!lo w g-ości~mym P'Oko1łu. szyba
- Czy air:fvstka .jest w dornu - zapy- pękta i skaileczyf.am s·ię w ramie ... Jakże
tat po ch!wili d0ipiero.
się wówcza.s f}rzęl~klam. Pan zaś Po:l)rO- Owszem. Proszę do drug-iego po~ sU o IOOZ\vo!enic zatamowa,i1ti.:. kr-Wi ::;wu-:koju ... Oichy, wylękły, ro,zkoozinv olg'Z;k. ..- 1e-mi· ~-~TiR"amL. Artystka uchvHta srerokl
i Metina staił~ p1rzed nim. Je;irnż · P'ięk111a rękaw sweR<l neg-Hżu. pokazując biat~ bliwwsze! Wlbsy mieniły si~ -~raz tvcjamorw znę w ksztąkie pót:księżycai na aksamitne]
ską czerwienią. TX'.d.b~ ooek sie nieco zai..
skórze swe1.ro- okrą~feg:o ~ afabasłtowesró
okrąg-Hr - ale ł:Wto jej z tern bardzo do q1mieinia.
twarzy.
/
-- Czv ,pairnilęfas.z deszcze?
f'!gmę 1• fata równd·eż pdnieis.zą. Z
Palł1 Kalwarv spojirzat na zegairek. K11
oczu za·ś ~ ·'Vrzefafa daW!ll<l!. zdrowa wesowielkiemu swemu żalowi musfa~ ŚPieszvć
ł'ość.
PoG a4'a Ka1lwarjemu drobna WY1Pie- do kas'yna, g:dzie przyjaciel nań czekaL
sz.cz· ną rączkę. którą on ku warirom po<l- Obiecar Je<linakż.e przyjść dlQ swef stare}
dobrei przy.iadótik:l na dlu:ższe odwiedzi~
niós :.
nv
... Znalazfszy sie na UJliCY. sifa111at zaduW~fa.i mi. ko·chany, dohrv- prtyijamany. To - wiedział na1Pe-wm>0. że nil;!'dY
ci.:,u!
nie byt z Meliną w ~órach Ofenu ... I 'to
- Melino!
Usiedli na samie rozmaiwiają.c .PO cichu. również że się i nlą do Jakie.Tś ka1rczmY
o z,naczv. że Melina wedfug- sweg:o zwy- nig;dy ni:e chroniL .8'liznę na.i foj r.amfoniu
czaju mile pa,pla.fa. o niczem '\vtaśdwie, tei dziiś pierwszy rnz wi<lzliat w życiu ...
J·edneg'O 'fv1J1lro 111e wu•edziaif1: za kogo M.e
Kalwary za·ś sprn~ionem uchem oołykat
Hna
wziefa i.ro wtaśdwiie!
iei !!łos.
··
Tt-ąm. Jotsaw.
Kiedv zmierzcha·ć za.częto. pa-zyszJ;y iirli
~t;;Jf= · . . l
na myśl· dawne kh htazeńsłwa.
milvsne wspomnienia w zwycieskim pochodzie owladinęly Kalwarjego sercem.

•
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.CZfJRWOM' KRZYŻ NA' WYST:A:WIE
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dzień

1.tp.

niesie?
,

I

Hmladeń

Bronisław

DZIŚ:

Leona W1elk.
JUTRO: Wiktora M..

Kierownik

-:W1eh6d 1łodca 4 50
lach6d •lodc;a t8,2S.
Wschód k1l4i. 14.t2.

11
Poniedziałek

'iW czaste ~d 30 maja.do ~ azerwca od
bedz.ie się w Wansza'Wie Wystawlł! Higj1ei,J:Liczina IV Mlęd-zy;nairodowezo Kon.giriesu
MedY'CYlIIY i Farmaceufylki Woi.fiskowe~. Oó
dizia~ Łćdziki C. K. weźml.e iudział w 1JIO-a
wvż·s~e.i wys-ławie i wystawi ekS1Ponat'Y'r

Wydziału Ogólnegb
cji Wiadomości

„

Kuczewski

ifoustrujące dziaifad,ność Oddziału. a więc
swHąla dla
R1ruźiliiczydi, naigirod:zone i odzna.cwne 1Pro'je!kty, nades:frune na lronlruris na budowę
szpifala l, wykresy dzda:laiLnośd Se:kcfi:
Amhuila1to1r)U1tn. Dożywioote Dziieci. Szer:7)e ·
1n.i.e Hlg'jerny wśr.óid ludno~d cywilnej, zbie
rnnie składek, Czeirwo111y K'l''ZYŻ Młodzie
ży, Komitet Dochodów Niestały.eh oraz fo

Kasy Chorych w Łodzi i członek redak·
Kasy Chorych m. Łcdzf".

3 samochody sanitaime. mode.1

W zmarłym Kasa Chorych traci gorliwego urzędnika, który
swą kilkuletnią pracą na zajmowanem stanowisku położył cenne zasługi dla instytucji a prawością charakteru zjednał sobie ogólne uznanie i szacunek. Cześć Jego pamięci!

Zachód kll•t• 1.łJ.
Dłufoś~ d11la 14.40.

Kasz Chorych m.

z.

ł.odzi.

Prqrbylo dni.a 5,34.

tografje z dzietaLno§ci.

---·:o:-
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PER.JE WAKACYJNE W SZKOLNIC·
TWIE.
Począi'telk wakacyj Ietm.i<:Jh dla dzia.rtlwy,
•
uczęszczającej do szkół, nie zos.ta·ł do.tych
czas UJSta[orny, wobec tesro. iż nai wniosek
szeregu !kuralojri,ów. m. iirl. róWlf1ież i kura
fura 'Okręgu s.zikoliilJego lódzk1e.iro. p. Owiń
skiego, w Ministerstwie Wymań Rell:igidnvch i Oświecenia Publicznego toczą się
obeonie narady :nad ustaleniem ściśle tego
samego terminu dla wszystkich zakładów
na'UilcoWYCh na całym oibs.zairze Rzeczypos

oolifui.

-

(p)

ZAPOMOGI PRZED SWIETAMI.
W bieżącym ty,godmiu nastą!l)i wyptaita
zaipomóg beZll'ohoiJnym IJ)II'aOO·w1nikom umy
stowyrn m. Łodzi iz fumdus.zów. 1Ptrzeznaczo
(u)
nyoh na miesiąc. kwiecień.

ZE ZWIAZl(U DOWBORCZYKÓW.
Wezoraj w laikatu pr.zv ul. Pio~rkow
s1dej 14 o godz. 4 po pat od/było sie rocme
zebranie Związku Dowborczvk6w.
Na zebranie wzybvli w charakterze go
Siei z innych miast Po.lski dele~acci o.raz
pmedstawidele orig;a:n~zac-yj nas.z.ego miasifu. Po z.a~adeniu z.ebirainia. pirzvst•ą.pio1110
oo omówienia sz.eiregu S1praw ouraini'ZacYd
nyelh, nad któremi wvw1a;rnta si:e dvsJms ia
nastęip<nie zarz;ąd zdat sp.rawozdain1~ z dolyohczasowej dziafailnośici. pociz.em przystąipiono do WYOO·I"l1 nowego zaorzadu i ko
(u)
misji rewrzyjneJ na nasi'ęiP!l1Y rok.
0

PROTEST PRZECIW LICZNIKOM.
W dąmi bież. •ty~odnia organizacje km-.
oleckie rn. Łodzi oirgruniizują ~ze.reJ:r zebrań,
na kt·órycll omawiaina będzle Sipirawa zadę
ci.a przez kUJPiiectwo stanowi:ska wobec roz
Porządzenla o liczmikaoh.
W kotach handlowych panUJie l:endencia
za iprze1prowad.zenlem og6Lnego bo.lkotu te
łefonów, wyrażooego przez ca.le sipołew)
czeńistwo.
SPRZEDAŻ PAPIBROSÓW.

Dyrekcja Monopolu Tytoniowiet.l?'O wwo
wadzbta w swoim czasie specia.Jine gaitlllnki
lvtoniu cieńko· kraJjane«0 {Pursiczan. Uerceg-owlnia.. Triumf). Gatunki te IOOmimo wy
sokie.f swej ceny mogłyiby Z1J1a1eźć roz.powszedmieniie z uwagi na swó.i wy!Soki ga~unek. Dyrekcja Monopolu oowlerz.yla jed
nak tę spr.ze<faż skfopom mooooolowym,
ku,pcom prywatnym natomiast S1P1rzedaż
wyrobów tych została zaikaza,na ood groź
bą konfiskat. Wobec lego detaillści. klliPCY
branży tytoniowej, wystą,piH do CZYll1l!1lków miaroda']1nyich o wydani.e zarzadzenia,
na podistawie k·tóreg-o równiicż i sklepy
d·efaL!czined ml afvJby prnwo
sprzedaży
siprzedażv wvmieITTiony;ch gafonlków tyto(e)
niów cieniko-iwaja~voh.
1

DODATKOWE POOIAOI śWIATECZNE.

W soibote. dnia 16 b. m. uruchomione
Z<>staina dwa s.pooja!.ne podą•R"i na M111~1 •
Ł6dz-Wa'l'szawa.
Pociąg z Łodzi-Pahryczinej odejdzie o
irodz. 20 i .przYbędzie do s1tolicy o ig'-Od'Z. 22
min. 45, zaś pociąg z Warszawv odeJdzie o
godz. 13-eJ i o ~odz. 16-ej IJ)lrizvlbedzie na
(lb)
~fację Łódź-Fahrycz,na.

Z CHRZ. ZWIAZI<óW ZAWODOWYCH.
W czwartek. dnia 14 kwie'bnfa o g0d'Z. 7

wieczorem w sa:Ii „DQmu Ludowe~o". ul.
Przejazd 34, odbę<('lzie sie zebraniie Chlrz.
Związku ZawodowegQ Pracowników Bu·
dowfa!l1ych.
NOCNE DYŻURY APTEK.
W dniu dz.isiei'szvm dvżurui.vai na·suępu~
face a,pteki: M. Eipstel1na. Piourikowslka: 225,
M. Bartoszewiskieg--0, Piotrkcwska 95, M.
Rozenbluma. Cęgie•l1niana 12. Oorfeina. ul.
W~chodmla 54, J. Ko.prowskiego. Nowomiej
ska 15„

wojskowej.
Poborowi z cenzusem służyć będą tylko 15 miesięcy.

Młodzież studjująca,

Wcielenie

a

obowiązek służby

półtorarocznych odb_ędzie się

w

W sze'l'kfch informa,cyj co do uzyskania
Mlniste.rsitwo Spraiw Wojs'kowy·ch koprawa pótt.orarocznej stużby wojskowej
mur:Hruje:
ustawa o .po- udzielają wtaściwe wtadze adminiistracyjObowiązu1ąca olbecnie
w15zeielhnv.m 01bowiązku służby wojskowej
przewidu.ie możność korzystania przez po
borawycli z odroczeń słll!Żby woj1slkowej
do laf 26-ciu, celem ukoińczooia wyżs-zych
s.f.udiów naukowych.
Poseł
j ednialk .praktyka wyfirnzata, że korzyslanie z tyich odroczeń w wie1lu wyipad'ka1ch
Wczoraj odbyt sie wiec rohotni·czy, na
nie leży w inteiresie uczącej sf ę młodzie którym pas.el \Vas.zkiewkz omawiał osfat
ży i że dogodniejszem <lila niej 'byłoby odni strajk w przcmvś•le wtókienniczvm i pod
b:vde slmlby wojskowej bezpośredn! 10 po krcś!U .rolę dr. Baircińskieg:o, którv usil.uje
ukończeniu szkoły, a przed wstąpieniem
w Łod.zi stworzvć „Polski Balkain". na któ
do wyższ.e.g;o zaikladu naukowego ze rvmbv staile wrzało.
WZ'~d~du na:
Po omówieniu stosunku p, Bart.la <lo
a) na.jod1powiedniejszy kh wiek do straj1ku i org-aniza.cyj robotniczy•ch. 1Pirzyję
przechodzenia ibądź co lbądiź trudnej sluż 'to rezolucję, w k.tórej zebrani Srtwi·eirdza•ia:
by wojskowej;
b) rozwój sit fizyczny<:!h, do którego
prrv-czyin! się służba wojsk{)lwa i zahartuje
mf(lpzl·eż do daclszej pracy;
EGZAMINY DOJRZAŁOŚCI.
c) ornz na urngulowanie obo·wiązku
o do.puszczenie do esrz.amtnów
Podania
służby wojskowej i temsamem uniknięcia
przerwy między uilmńiczeiniem wyższy;Clh doirzaf.ośd <lila e1{!s terinów w lerminie jesiennym, mo:iina wnosić do 15 września r.
wkładów naukowych i uzyskaniem S'tab. Podania musizą być udoikiurrnentowrune
nowisk w o'br.anym zawodzi-e.
ściś!e w myśl ;postanow1eń par. 62 „Reg:uDla nafożytego 1poi.nrfo1rm0iwa1nla zah1gimnazi.ia1nych eg-zamin6.w do.irzatE.·res-0wanyich, a .podląQ.'ająicyich w roku bic laminu
l·ości" z d111.ia 19 giriudnia 1925 r„ a wyikazy
ża,rym polborowf maturzystów, ipodaję na
z lektur z ~ęzvika polskiego i jezvków obs'f ę.r.ująice:
CY\!h, muszą oheiJrriować za:kres materjalu
Ustainowio1ny a.rl:. 45 ustawy o po1wszc- naukowego, 1Przeipl,sarny dla uczniów .pub~
clmy:m oibowiązku s'tuż'by Wl{),iskowe1 dna Ji.c:zn·ch, g:dw brak którcgQkolwiek w nle
półtora.rocznych 18..1J11iesięcmy okres sfurż
zb<;:d11ych za.tąc·z,ników lub wskazanie nie
bv w wojsku staf em zostal skrócony przez <lokla.dnvch dainych może s:powodiować nie
Mir:·i-sterstwo Spra:w Woojslkowych na pod dopuszc-zenie do egzaminu.
(r)
stawie artf. (J6 ustawy do 15-łu mi·esięcy.
Tein 15-mlesię·cz:ny okres stużlby odlbywają
ROZPORZADZENIE O LICZNIKACH.
ipMtoirarnczni w jednym okresfe bez przeW dzi·siie.jszym ITTttmerze .•Monitora Polrwy. mianowide: od 7-go Hpca do 1-go
skiego" ukaże się rozporzadze.nie Mm.
października nastę1prneg-o roiku.
Pótfo1raroczni zakwalifi1koiwa111i 1przy o- Poczt i Teleg:rafów w 'Slprnwie wwo·wadze
(e)
g-óJ.nym polborzc, ,laik i 01chotnf.cy, któr~y nia Hcz.ników.
wybża się ·przed komisją przegląda.wą
ltrb P. K. U„ że w czasi'e wojny po:lsko- DOPŁATY DO ŚWIADECTW PRZEMYSŁOWYCH.
bolf zewiddei sł•użyili w wo1sku ochotniczo
przyna:imniej przez przedą,g- 3-ch miesię
.Jak wiadomo, ustawa o podatku p;rizecy, rosfana wcfe'leni nie w lipcu, Je1cz dn- myslowym przewiduje, że jeżeli w p1rzed
p!ero w ipatdzierniku i będą sfa'1e urlopo- siEhlorstv.'ie zaszły zimianv. powodujące
~•ain! 1-go października na.stęipnego roku.
wyższa kate~orję świadedwa ,przemysło
t j. 'OO iprzesf·Uże11iu 12-tu miesięcy.
we.go, to jeśli zmiany te za·szłv do 1 lupca
Skrócenie strnżby do 12-ru miesięcy z po1biern się do,p.fata rocz.na. a· ·ieśli oo 1 11i1P~
terminem nov.iobnia do szeregów 1...go ca - półroczna .
~aź<li.iernika riastęp.nr_g-o rcku, l. i. po
Wla<lz:e sik:a.rbowe wyjaśniły . że o .iiJe
r>rzestużeniu 12~fu miesięcy.
kate·itor~a świadectwa w •o•rzedsiebiorstwie
Skrócenie s'tużby do 12-fa miesięcy 1 czy,nnem duż w płerwsziem p,&łrocw. :tes:t
tenmiuem .pow10tania do szeregów 1-·.g-o zalefoa od ilości wyprodukowanvch at1tyJ}ctździernika zamiast 7-.go ~il])ca jest stokułów, to bez wwkdu na to. w którem
nwiain.e rów1nież do ipót.tornrocznych, któ- pó!:1:ocz:u zostanie p:r.zekrncwna norma dorzy przyną~mnie.i prze.z 2 lafa bez1pośre puszczafaeij p:rodukcH na podstawie 1Posia
dnio przed 1P.<l<wntimiem, wzg:l. wsfą!Pie da:rie:go świadectwa. dOJPfala winina być u
r.iem ochotnJ.czeim eto stużi'by w \vo;sku sta skutec'.lliłona w sto!Sun'lm roc~nvm.
(il>)
rem brn1i udziat w ćwitczenfa.c.h hufców
s2.kolnyd1. Ju:h inny<:::h orn-aorza1cjach P. W.
oraz uzyisikali świadectwa z wynhkie1111 naj
rta Święta
mniej doistateicz,ny,m z .pierwsz·ego odbyte
go kursu P. W. w 01bozie letnim.
poleca w wielkim wyborze
Ci z p{)lśród maturzystów, którzy po
Wini, SPIRYTUALJA DHIKA TESY ,
uzyskaniu matury nie osiągnęli jeszcze
wkku wfiorowego. mogą o<llbyć sł'użlbę
po cenach niskich
WlO'fskową w charakterze ocho'tniików, co
THEODOR WAQrtER
jest lbairdzo ws'kazanem róWl!1ież z motyPiotrkowska 101. Tel. 591
wów wyże.i przytocwoyoh. Ochotnicza
Rok założenia 1901
sftiżba zaHcza się na poczet 01bowią:zlkowej
Własna palarnia kawy.
stużbv w wojsku sfafern. a ponadifo ochoł~
nicv mają prawo wviboru rndzaiju broni . .
Pozaterrn warnnki oid'by'Cia s'fużby w
wcjsiku stafem w charailderze ochoitrni!(ÓW,
uSfafoine zosfoty w art. 62 i 6.1 ustawy o
,pow:sze'Chnvm o!bowiązku sfużby wo.ls'lrnwcJ oraz w § 387-4:.16 roizip. wyk. do tej

październiku

ne I-ej instancji, zaś dotycząice zaciągu o..
chctniiczego - właściwe P.'K.U.

---:o:---

, Wiec robotniczy w
Waszkiewicz o

i

U.Sfa\\W.

Re~lama ---

to

I

1ot~1a.

r„ b.

arbitrażu

Łodzi.

wprzemyśla.

I) ż.e de.cyz1a arbiitrażu, narruco1I1e.1?0 11Wi~z
kom byla kirzywdą dfa wtókiniarzv; 2) te
ci111~te tama1nie ustaw rohotnic.zvd1 i poli...
'tyko g.łodowych T>łac rohooz:vch uczyni '
ośrndików pirzemysł'owych tteren. wz:magająceg-o się fermentu i waLkl sootecz.nej; 3),
że tylko uwzględinienie stus·Z1J1:vich iądań
JJ!I'acowników może zaoowinilć S)t)Qk6]· ł n()ll'
matn.ą ipracę

rw

prZ!emyśte.

I<.ONCE1RTY ORKIESTRY 28 P. STRZ. K.
D<>brą myśil fl>-Odlaf ikrupeilmi&fu'z .por. Le
wiń-ski gdy koo.certem w sali Niem. Tow.
mmn. w Pabjanicad1 w dniu 2 b. m. r<Wpocząt objazdowy cy'kil koncerifów. Szer.ze
nie propag;andiy muzycz1u:.j 1Plf.zvS:teiDncti dła
szerok1ch mais i budizie1J1;ie umił-0wania i !lru1
tury mu:zycme:i. to zadamłe nader szczylne
wzniosłe .i można fwie,rd-zić z 'te.iro. cośmy•
widzieiH i słvszeli. 'Wslk:a:z.ane· ii owocne. Do
wodem 't ego J;rO<rąice mzyjęcie ze s1:1ronv' licznte iigromadz.onei ;pu!blk~ziności. efektt mu ,
_
zyoziny ~ kasowy.
Zesipót orkies'tr 28 .p. Strz. Kan. sumowi
pierwisrorrzędny walor ar1tVS:tycZ111Y w Tę-·
klll krupe[m1str.za :po.r. M. Lewińskieg'O, boć
on dOiPfero oońrnfH iWY'dobyć i uir<>błć WYkazvwane dzisiaj cechy. Pro2'rn'm koncertu.
brawurowy
ziróżnicz.kowarny rowoczaf
marsz z fanfarami, po nim ootraktowanai
szeroko O. Bizeta Wl·el1ka fa.n1taz;ia z o,p.
.. Potawia·cze Pe·re'l". R. Waiginera„ Polonljla'
bvta emaITT•a.cją ry·tmu, w którym ka.p·e~m.
Lewlńs.k:ł celu.ie. Na '])liter·WJS,zem mi eJsou po
sfawi6by na1leżato co do wykonania „Me...
n'Uet" - J. Paderewsikieg-o ornz darwne
ba.cznośda przez kape1mistrza .. Cud .nad
Wisłą" J. Koseckiiego, poemat svmf .. pełen ·
mocy i si•Łv, :prz.e11J1.atanv motywami lirycz
nemi.
PD1". L'ewitfuski pirowadizit zes,pól .pewnte
<:·po:ko.ini e i wzorowo.
SoHs:tlka p. Br. Ql.ec.ka wytborna ś,pie
\va1cz:ka OP'erowa dała obszerna skalę 1Pie-k
n1egoo .!?.'·łosu. kultury i muzycz1n·ei expr.esji
w pieśni E. Orie~a: „Łabędź". oraz w artii
z o·p. „Ha·lka" St. Moniusziki. odnosząic pet
nv i zasłużonv sukces. A:komoan lament or
ki esifiry umlarowy i slonowany.
Jak sie dowiadu.iemv koncert ni'l1lefs 2.y
J. K.
ies.t ·v.~fęipem do cafog-o cykflu.
1

1

1

OPIEKA NAD BOBRAMI.
Bóbr, zami.eszikują1cy na Kresach Wisch.
nasze~o Pań•s,twa, P'Ocząt po wojnie g:inąć
z zasitras.zającą szvbk·ością wskutek rozPowszechmione~o kfosownictwa. Ażeby
cd zauichironi·ć ostatnie bobiry polskie
dady, iJ)Ostainowito Ministerstwo Rolnictwa wrowadizić dwie pary bobrów ze
Szwecji i umiieśd.ć j,e we wzorowej ostoi
P.azmańskieJ Dyrekcji Lasów. gdzie zastana sikrzyżowaille z bobrami. s1p.rowad.zo11emi z Po le:sia. Jako 01Sfuje bobrów w Poznal1skiem oibrnno nadleśniic'two Bucharzewo. Dzięki temu ]ede:n z na.iicie-kawszvch i 111akzadsizvch Pomniikó\v t);rzyrody
uchroniony w'Sta'l1ie od ~fa<lv.
1

.-

--

)

,
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JłmnazJmnel na łnteneję ZJaidu b. Wychowanek,

GNIAZDA WZOROWE W PARKACH
Mlf.JSIOCH.

' Wydział Gospodarczy, pragnąc oływić parki
miejskie przez zaludnienie Ich ptachll'em, zwrócił się do Łódzkieg-0 Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami z prośbą o użyczenie pewnej ilości
gniazd wzorowych.
Ostatnio, dzięki uprzejmości t.ódzldego Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzętami, na czele którego stoją: dr. Drecki, jako prezes I radny Leo·
pold Rode, jako sekretarz - miasto azyskato 32
gniazda wzorowe, które w Da.Jbliższych dniach'
rozmieszczone zostaną w parkach mleiskich.

wienle do swych dawnych uczenie; szanownej
pani przetożonej; p. dyrektorowi, radzie pedagogicznej i byłemu nauczycielstwu za łaskawy
współudział w obradach i raucie oraz wszystkim
koleżan kom, które tak licznie przybyły na tę uroczystość, a zwłaszcza tym, które życzliwa współ
pracą pomagały przy organizacji zjazdu.

---..---

KURJER SPORTOWY.

TEATR MIE.JSKI.
Dziś, :poniedzdałelk,

ZASŁUŻONE ZWYCIĘSTWO

GOSPO-

DARZY.
Zawody lig<>-we o mistrzosłwo Polski

zgroma<lzHv wczoraj na boisku ŁKS, mima
niepewmeti ;pogody okoto 3000 ·wid!z.ów.
ŁKS okazał się lepiej girającym zeSIPO'fem, ;przewyiżisza1"1!CY1D poz.nańczyków tak
fyką ł ofiair:nQlścią.

Zawody ,prowadizit bairidzo dobrze •P. inż.
Rosenfe!d z Bietska.

Skład aptecŻny ł .J>erfumerja

Jut:ro „Mśdiclet" St. PuybySzew!Sddego po cenach 'ZIJ1.iżonych.
W środę os.Łabnie >przed.staWlieinle przed ~
ta-mi ,,Naddroższa moje Pe,g" Po cenacll znnonyieh. ·
Kesa zamaw·iań {!pr.zen.lesdona od soboty oo
sklepu W. Sahry tm:Y ul. Monius.ziki 2) 0Zl'l1na
będzie dziś, jutro, w środę, ozwartek I piątek
przez oaty dziień bez przerWY od 10 rano do 7-e\
wiecz6ir.
Od dzilś r01Z;poczY111a się spraeda.ż 111a IJ)Wed$ba.
wtenla świląiteozine.

LKS ID - HAI©AH li 7:1 (4:0).
HAKOAH - GMS 3 :2 (1: 1).
za,wody rowa.rzyiskie zakończ:vify się
nies,podziewane mzwycięstwem Hakoahu.
GMS z kilkoma rezerwowymi„ Bramkairz
Karolczyk kootuzjow.any przy zderzeniu
musia. ODUścić boisko. Sędziował p. Kowalski Zygm.

M.

PHY~Ul~KI

Rżewski

ul. Andrzeja Nr. 2. mam: Telefon 29-01,
na nadchodzące święta poleca wielki wybór
kosmetyków krajowych i saQranicznych
:. :. :. po cenach przystępnych. :. :. :.

Dr. mett

choroby skórne
wene··
włosów
rycsne 1 moczopłciowe.

powrócił.

Żądajcie w aptekach'
i składach apt. higjenicznej przysypki dla
dzieci

„Pu~er Dli~li"
(z kogutkiem)
ciało

utrzymującej

dziecka w zdrowiu
i czystości.
Pudełko

50 gr•

ny c h, wene•
rycznych i mo•
czoplciowych.

dać: Hotel „Monopol•, Zawadaka Nr. 7

Futra

H. LUll~Z

OSTATNI WYSTĘP „SZOPKI CYRULIKA".
Wobec rniebywaJtego Powodzenia, ~ldem si~
ciet.za wyst.ępy „Sz;Q'Pki CYtruliikia", na ży.azen.ie
pvl;U~nośoi w dnJu dz.is.ieJszym odbędz.ie się ostaitni już nieodwutalrnie w saa•i filharmomi wysłęip
„Szoi;ki" 'Pióra Hemara, Lechonia, T11wima i Sło·
nimsldego z pioseinkami aktuatnemi Władysława
Pekka. Bilety w kals«e filharmooji.

Pamiętajcie

o inwalidach
wojennych!

PD SO ll'Ol'U aa WJ"l'ł.S. Dla 00~ DJ:llCJ I ~ A

Dr. med.

Diewiaii~i

Oferty do Sp. Akc. Ubezpieczeń „Orzeł" Piotrkowska 57.

111nn i SUPHdlt
RIAIR! ~~:~n~~

Łółka

metalowe, otomany, le.tanki ma
terace patentowane i miękkie, krze·
ała gięte, meble ku·
biurowe.
chenne.
biurka. biblioteki,
1tałerki. Wll'szad.
ła, białe 1alonlkiW dużym wyborae
· poleca na raty Magaqn Mebli Wł.
Romiszowskłego Piotrkowska 116 I
p. front, tel. l16l.
15
ospodarstwo
morgów pszenno
iytnilłj 11iemf, dom
murowany, 2 mor·
gł ogrodu owocowa110. Zdecydowana
zaraa w
1pn:edaż
Blurae "Pośrednic
twa" Władysława
Dudka, ; Zitiera, ulica Płł81ld1kiefo 27.

kwarco-

wą.

Prayjmuje od 5 do
popołudniu,

PnJ mlnlmslo1i

Cegielniana 43.
wpłacie wykonywu
- tel. 41·32. - jemy
garnitury i pal-

G

Specjalista chorób ta męskie oraz uhlo
skórnych, wenery- ry dam•kie w najcznych i moczowykwintni1j11ym
płciowych. Lecze- wykonaniu. Sprzenie szt. słońcem dafemy r 6 w n i e ż
wyżynowem.
wuelkie materiały
Przyjmuje od d-10 na wypłatę "Glob"
od 5-8 popoł.
Piotrkowska 79

11llłmia

tem c1ęść łąki, ogr6d, 1taw, dom mar.
Biuro
Wiadomo'6ć
„Po•rednichra • Zgłera, ubca Piłsud
1kiego 'l7 Dudek.
Zdecydowanym re-

fleltanłom.

POlldJ i PHH.
Zaofiarowane.

P

ołr11ebna

otrzebni 11praedaw
dy, lpraedawczynie. Si<1nki.ewi.caa
3/5, Zwi11zek Strse· )le.\Y'Jm<>'a\um." 2172 • l'I (trzeci rok iat•
' lecki.

MatrymonJnlne.

JO
ospodarstwo
mor1tów,
HIDll IIUlftDllllll G
pszenno - iytnia w

średniej.

8

{Ocrodowa 18).
wieczorem pr.zedstawianle dla zrzesza.
robotniczych ipo cenaclt mjnfimzydl 40, 60 I 8Ó
groszy.
Po '!>Oł11dniu o &'Qdz. 4-ej dla mfodzile!y szkół
śrec!r.Jch „KTanoo.wila.cy l Górale", pie.km.a komedjo
opere pol'Stka w 3-oh a·ktaich ize śi>iewami i tańcami
Jutro Wllecziorean po :raa: os:tałni ,?amiętmkl
Szritc111a".
W środę po raz >0st.ami „K:rakowiacy ·I Górale".
Dziś

OOLOSIENl.l DROBNE.

LOKALU

lampą

TEATR POPULARNY.

ut~;~;. llupuJę: 1...... ~. -:.

Sienkiewicza 34.
Leczenie świaUem
(Lampa kwarco"ra). Choroby ~me I
Przyjmuje 9 do 12
weneryczne.
i od 5-8 wiecz.
Naświetlanie
Tel. 40-l6.

Dr.

I

palta .,.karakułowe, nurkowe, tumakowe,
Leczenie światłem sobole, futra męalle i t. d, Hotel "Mo(Lampa kwarcowa)
nopol•, Zawadzka 7, portier wakat•.
ltudenł udsiela mapromieniami Roent·
ll tematyki. łaciny,
gena od 9-2 i od
Poszukuje się
fl11ykł, języków. 4-8, 4-5 dla pad
Kilł4sklego 96 - 3,
oddz. poczekalnia.
na prawo, druga
Zawadzka nr. 1
brama, godzina 5-6.
Telefon 25·38. ,
1417
odpowiedniego dla szkoły

P. 8RA Un
Południowa 23
Specjalista
• k ó r•
Chorób

~!!!'~~!!~ '!!
~!!!~!~!!!t
lub pelerynę. Oferty pod "A. B" 1kla-

najniższych,

oog~,,czy".

ŁKS wystąpi~ bez Langego z Radomskim. W airta w swym na'.ilsHinłei1szym skrac.lzi.e: Pontowiicz - Pdieger. Smiiglek Pirzykuokii, Spoida. Wo.iciechows1d - Rochowicz. P.rzytbysz. StaHński. Srubert, RaLTSO - SILA 3 : 2 (1 : 2).
doje'\\--ski.
W pieT'WSiiej polowie uwi<laicznia się
SAMSON - WKS 5 : 2 (2 :2l.
w:zewaga ŁKS-u, którego pr.ześ1adug.e dz.i
Nie&podziewana porażka wo:iskowYch
wnv }}ecli w sfrzelaniu na bram!ke.
DOCHÓD Z MASKAR:ADY NA RZECZ
Pitki Radomskiego, Durki czv Trzmie'ła z k1ubem C-iklasowym.
ŁÓDZKIEJ STRAŻV OGNIOWEJ.
gręZ111ą sziczęś1Hwie w .rękach przytomnego
Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza, za naszem
bramkarza lttb od!bija•ia. się niezliczoną illość Zawody 1i·~we zamiejscowe.
P<>średnictwem podaje do wiadomości publicznej,
CZARNI - POGOŃ 3 : l (O : O}.
razy o po·przeczke.
l:e czysty zysk z maskarady na r.zecz Kasy InSensacją nje,tylko Lwowa jest porażK"a
się mywa i uzyskuje przez
raz
Wa:rta
,walid6w t.S.0.0. odbytej w dniu 1 lutego r. b.
Po)?'onL która musliała uil1ec dobrze dysipoPunkf.
Stalińskiego jedyny 1
:wynosi zł. 15,648,35.
Po wzerwie ŁKS bi1erze się energicznie nowanem11 zes't>olowi czarnych.
Jeds:iocześnie Ł. Str. Ogii. Och. prost zalegapracy, fonsując lotne swe skirz:vdla do
jący.eh ·W opłatach za bilety o łaskawe iHszczeIFC - TURYŚCI 4 : 1.
·wspaniały wy'bi·e·g Śledzia i jego centrę
nie należności specjalnie w: tym celu .wysłanym
padtv dwie bramki saimo
Turystów
Dla
wyrówuzysikuj~c
DUirka,
e
wykorzystuj,
·
Inkasentom • strażakom.
:nawiczy ·p111111k1f.
.•;edna Mairczewskiego, druga Kabójcze
Wszystkim tym, którzy swą pracą. ofiarami,
Drugą centre Ś1edzia zaJa'bwiar Sowia.K. raslaka!.
:V! naturze lub w gotówce przyczynjłł się do tak
girn ostro i faul, fak, że siedzia usu\'Varia
wspaniałego wyniku, składamy w imieniu inwaliPKS - WARSZAWIANKA' 4 : 2.
prnwego obrońce.
inawei
wa
rló"'. naszej straży serdeczne „Bóg zapłać!"
W ŁKS kiLku graczy ,pofJurb. sfatyss.tuje
Tornńczycy lekko rowrawiaaj się z
a .reszta odpiera dzielnie ataki .e:ości. Pod warszawiakami. Po irozgromieniu Poloji
PODZIĘKOWAN1IE.
.
f
.sn-y uwida·cz1nia się 'POilO'Winie· wz.e- przysz.la koifeJ i' na War1SZawianke.
kooiec
Zarzą(f Koła ~· Wychowa.nek G.imnazium z. wa:.R"a czierwonychi.
l'ętkowskiej i W. Macińskiej, za naszem pośredni
W ŁKS \vspan1aJv Galedd i CyJ.1 ,~
LEG.TA - POLON.JA 2 : 2.
ctwem składa serdeczne podziękowanie przewiee, Trz.mie'li w rpomocy i smydla.
przerwj.
lebnemu ks. prałatowi Wyrzykows·kiemu za odW Wareie - !bramkarz Pontowicz., oWISŁA - RUCH 2 : O.
prawienie nabożeństwa dnia 31 marca w kaplicy
brona i skrzyd.ra.
K.

DR. MED.

na przeds'ta'W'ienlu popular·

damy będiz,fe oiesa;ą.cy
sii: rt"Jcoroowean Po'Wodzeniem ,,Pro'boozoz ~róct

oom. 1'.JO ceaiach

WROGOWIE CZYSTOSCI.

Komisariat Rządu na m. Łódź zawiadomił Wy.
dział Zdrowotności Publicznej, iż za utrzymy.
wanie posesyj w stanie antysanitarnym zostały
ukarane w drodze administracyjnej następujące
osoby:
Pajas Daniel, Andrzeja 29 na 25 zł„ Ooldberg
R. - Nowo-Zarzewska 81 na 30 zł., Weber
Piotr - Nowo-Zarzewska 25 na 30 zł., Komorowski P., Przybylski Ignacy i Michale Roman
...... Dąbrowska 47 na 15 zł. każdy oraz Zanke Teodor - Nowo-Zarzewska 43 - na 30 zł.
Prócz tych ukarani zostali:
Rotsztaln Moszek - Wschodnia 1 za antysanl
tarny stan jatki z mięsem na 25 zł. oraz Liberman
Gutman - Żeromskiego 47 (Jatka) na 35 zł.

podniosłe

stowa zwrócone do uczestniczek
ZJazdu I poświęcenie tablicy ś.p. przełożonej Wiktońl M~clńs.kiej w sali glmnazium; ks. prefektowi W. Nadolskiemu za serdeczne słowa uprzytamniające zebranym zasługi ś. p. przełożonej Wiktorji Macl6skiej przy odsłonięciu tablicy; ks. proboszczowi W. Olesińskiemu za gorące przemó-

za

dzłew·

cayna do sprz11tania Piotrkowska
45, Cukiernia.
otrzebny pomocnik fry11jerski. Brzesiilslsa 66, 01l181
klera.
ótraebna biuralistka 11 kaucją 1000
zł do Biura Poaredniczego w Z1tierzu
ul. Piłsudskiego 27.
·~hiiik~o-;y=
wykwalifikowany
11 terhnłc11nym wykształceniem 11naf·
daie posadę z pła
cą IX kategorji,
Oferty piśmienne 11

P

I

:życiorysem składać

do Zarz,dn drogowego w ł.asku.
2111

A

W

t ł ft I

ydaierławię 10-ć
mórlł ornej ale-

mi pod Konstantynowem. Wiadomość
l.ódt. ul. Gd~ska
6. front, ITI piętro
'l147
m, 9.
Stowarzyaraąd
BZlłnła Pracowników Notawjalnych

Z

m.l.odzł nlnilłfszym

zawiadamia atowarayszonyeh, ie" w
dniu l3 kwietnia r.
b. o godz, 7 wieczorem odbędzie 1ię
w lokalu wła1nym
przy ul. Piotrkowskiej 69, Zwyczajne
Roczne Walne Zgromadzenie członków
z następnfącym porządkiem dz:iennvm:
l)Sprawozdanie Zar11ądu I Komisji Rewizyfnej, l) Wybo·
ry Zarządu i Komisji Rewliyjnej 3) Zmiany 1kładek
członkowskich, 4) Sprawa nowego
Statutu, 5) Wolne
wnio1ki. W razie
niepraybycia dostatateczneJ łlości człon
ków, zgromadzenia
odbędzie się w tefte dacie o god.1. 8
wieczorem. fako w
terminie drugim i
będaie prawomocne
bez w .z g I ę d n na
ilość obecnych.

nłenła), nalwlękaze,

w Polsce Biuro Pojrednichra, co mie·
słąc doprowadza d~
1kutku nie mnie! jak
1l - 18 małłeilstw.
N11 katde li1town•
zgłosslłnla natycb·
miaat wysyła 1i4
kilkadziesiąt 1to1ow
nych ofert, szcHgółowe lnformacf•
ł fotografjlł pragn11·
4ych' wvl•ć aamąż,
lub ożenić się 016b.
Kto niema anajomości, a chciałby
się oitnić lub wyjśt<
t
niech
zamąt.

zaufaniaro
calem
zwróci się do Ad·
ministracji „Matry·
monjum" Warsza•
wa. ul. Nowogrodzka 36, ścisła dyskre<
ci a sapewniona Warunki przystęp·
ne - wybór olbray·
960
m!.

Dr. med.

f KKf RI

Kłll6skłego HS
:: przy Głównej :i

choroby wene•
ryczne, skórne
i dróg mocso•
wych puyjmuie
od godz. 12 - 111,
od godz 61/2-8 1/z,

CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH:
Ogłoszenia ·firm zamiejscowych, chociażby posiadających filie w
Przed tekstem 40 groszy za wiersz milimetr. 1 tam. (str.ona 4 tamy) Łodzi, a centrale gdzie indziej, o 50 proc. drożej od cen miejscowych
}(onło cze„
4
1 „
Plrmy zagraniczne o 100 proc. drożej.
„ „ „
40
W todzł z n~dz. dod. ttustr. nilosłęc.uilo d. UO W tekście
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogb
4 „
•
1 „
„
„
„
30
Za tekstem
kow e Dla robotników •
4 „
„
1 „
„
30
• a.7o Nekrologi
szenia do zmiany CPn bez uprzedniego zawiadomienia.
•
•
Za terminoWY druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar admin :~ trarja.
„
4
„
„
l
„
„
„
„
30
Komunikaty
S.OO
"
•
•
•
„ IO łamów nie odpowiada.
1 „
„
8
Zwyczajne
P. K. O. Na prowmc}l
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uważane są za
• 10.50 Drobne 10 gr„ poszukiwania pracy 5 gr. za wyraz - najmniejsze ogło
•
•
/ szenie 1 zł., dla bezrobotnych - 50 gr. Ogłoszenie nadesłane po bezpłatne.
llt 61747.
•
Odnoszenie do domu
gcdz. 7 wiecz. o 3(} proc. drożej.
„ 0.40
•
Rękopisów zaró wno użytych jak i oarzuconycłi redakcja nie zwraca.
~urje r Łódzki i „Łódzkie Echo Wieczorne" łącznie z odnoszeniem do domu zł. 7.10 miesięcznie.

CENY PRENUMERATY:

Redaktor Naczelny:
~zesław

GumkowskJ-

C ;di,ito

;e

własnej drukarni ul. 2.awadzka Nr. I.

Wvdawca: Jan
s

upoważnienia

T-wa

Stypµłkowskl.

Dru~arsko-Wydawnlczego

Sp. s. ogr. odt

