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-,Chodzi codziennie o .godzinie 5-ej rano.
, ·I

w opinii o Polsce

Przełom

na rynkac-h · finansowych
Oferty
(Telegram

własny

„Kuriera

pożyczkowe

Łódzkiego").

Warszawa, 11 kw!etnia.
Rokowania pożyczkowe prowadzone
z potężnem konsorcjum amerykańskiern,
oparte o ściśle opracowaey plan finansowy, są krokiem rządu o wielkiem znacze11iu.
· Polska wystąpiła na rynku międzyna
rodovrym poważnie i godnie, jest traktowana przez międzynarodowy kapitał jako
państwo wielkie, któremu nawet nie wolno proponować warunków, godzących
czy to w samodzielność gospodarczą, czy
polityczną.

I choć jeszcze rokowania nie zostaty
,ukończone, już pojawiły się na rynku mię
dzynarodowym znaki, świadczące o zusadniczem odprężeniu opinil zagrani'--znej
w stosunku do Polski. Mówią o tern zar<1w
no raPortY naszych placówek dyplomatycznych, jak i powódź ofert składanych naszym bankom i instytucjom przemysło
wym przez kapitalistów zagranicznych.
Charakterystycznym przykładem mogą slużyć rokowania z kapitałem angielskim, prowadzone przez jedną z poważ
niejszych gałęzi naszego przemysłu. Prze
mysł ten stale ct> roku korzysta z krótkoterminowego kredytu angi:ełskiego.
Otóż pod wptywem wiadomości o ro~owaniach pożyc~kowych Polski, gr upa
kapitalistów angielskich zgodziła SI{: obniżyć stopę procentową w stosunku do warunków zeszlor.ocznych o 3 i pół procentu.
Polski przemysł zdecydował jednak
·warunków tych nie przyjąć, gdyż w razie
podpisania poży.czki amerykańskiej, AngH
c-y gotowi są jeszcze bardziej zmniejszyć

dla

stopę procentową

przemysłu

dla kredytów prywat-

nych w Polsce.
Poza tem w ostatnim miesiącu napłynę
ło masę ofert wprost z Berlina przez Wie'deń i Gdańsk. Prywatni kapitaliści zagraniczni proponują. pożyczki polskiemu prze
mysłowi w sumach nie mniejszych niż 1
miłjon dolarów na 8 procent rocznie.
Polskie organizacje przemystowe i ban
ki traktują te oferty ostrożnie i wyczekująco, zupełnie słuszn~e przewidując dalszą zniżkę stopy procentowej.

Poprawa wo wszystkich
dziedzinach życia gospodarczego.
Prze1116wienie min. Kwiatkow•
ski ego.
Warszawa, 11 kwietnia.
rano powrócili z Krakowa do W ar
szawv ministrowłe: przemysłu i · handlu
inż. Kwiatkowski f oświaty dr. DobI"'.tcki.
Obydwaj ministrowie wzięli w dniu wczo
rajszym ud'ziat w uroczystem otwarciu obrad zjazdu izb rzemieślniczych z całej
Polski.
Zjaid zagaił prezes izby rzemieślniczej
w Krakowie p. Kosobudzki, poczem dłuż
sze przemówienie programowe wygłosił
minister przemysłu i handlu inż. Kwiatkowski„ W przemówieniu tern min. Kwiat
kowski zapewnit na wstępie zjazd, że rzemiosła będą otoczone należytą opieką paf1
stwa i następnie przeszedł do omówienia
obecnej sytuacji gospodarczej. Mi1nister
stwierdził, że we wszystkich dz4edzinach
Dziś

świata.

armji

Gen. Czeng-Kai-Szek
Ac•cJa teleiraftczna

~xpress".

Panr,ż, :l1 kWlidrnia.
Gauvain pisze w „Journal des Debats",
ie zamieszanie w Chinach ciągle się zwię
ksz~. Posuwanie się ann,i ;oi11duiow€i O'!'
taz Jednoczesne cofanie się armii Chin pół
nocnych Pl'ZYPomina pochód bolszewicki
na Warszawę. Podobny stan rzeczy nie
pozwala na stawianie jakichkolwiek horoskopów. Możnaby również przypuszczać, że Tsang-Tso-Lln czeka na rozpra-wienie się innych sił z kantończykami i
skorzysta ze sposobności, aby wzmocnić
swoją władzę. Kierownicy oddziałów cudzoziemskich są jednak bardzo zakłopota
ni, gdyż rola ich Polega jedynie na obronie
koncesji. Przypuszczano, że kantończycy
doszedłszy do Szanghaju i Nankinu rozpoczną pertraktacje z przedsta\,'icielami
m?carstw, aby załatwić kwestję przywileiów. Tymczasem jednak wypadki ukla~ają się inaczej. Generał Chen chce odbu.dować Chiny na zasadach dawnych tradycyj, narazie zaś posługuje się pomocą
bolszewików, którzy w Hanka u zaprowadzają swój system. Zdaje się jednak, że
kantończycy przypominają bardziej kema
łistów, niż bolszewików.

(Agencja Wschodnia).

Londyn, 11 kwletnia.
WojsKa: generała Tsang-Tso-Lin'a gnio
tą od<lzialy wojsk kantońskich, odpierając
je wzdluż linii kolejowej Kai-Tang - Nan
' ktng. Po bitwie pod Wu-Pon wojska generała ' 'fstdłf„J'~-Lht'a odrznciły armię
tońską dałek-o '•!'tecz. osiągając linię

ki Jang-Tse.

kan
rze-

"\

Pekirńe zwycię~w<? po'd Wu-Pou

uważane jest za jedno z '.N'·Iększych, a przytem decydujące do pewn~stopnia o dal
szym przebiegu wojny, ze wzgl.ęd~ jeszmeś11 kancz~ na wielkość strat, jakie
tonczycy.
W Nankinie zna]duj:ą się ]eszc e_o'ddzia
ły wojsk kantońskich, istnieje j dnakże
przekonanie, iż oddziały te , opowie
za ffsang-Tso-Lin'em.
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NOTA SOWIECKA.
Agenoja Wschodnia.

prawa międzynarodowego, uwłaczające
mu szczególnie Rosji sowieckiej, przez

Wojskowi I Urm~dnłcy zaopatrufcł• się stal• w
1klepach Spółdsielnl Pracowników Padstwowych,
Komunalnych ł Społecmych w l.odzi - tel. 3·40.

Budżet państwowy został zrównoważo
ny nietylko na papierze. Kasy państwowe
rozporządzają znacznemi oszczędnościa
mi gotówkowemi, wynoszącemi kilkadzie
siąt miljonów złotych. Złoty został stabi-
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krycie w złocie. Bank Polski rozporządza
znacznemi zapasami walut obcych. Bilans
„
„ 1.co 1
handlowy kształtuje się dodatnio. Prawie
„ 2.25
Śliwki bośniackie
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mu cen hurtowych w Polsce, co ma pierw Byczki
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Oliwa nicej•ka „Społem"
buduje linje kolejowe, wzmaga środki ko- Rerbata1
2.50
„
„Społem„ 100 gw.
munikacyjne, przystępuje do energicznej Miód
3.-"
15.rozbudowy polskiego miasta portowege> llOgdalJ'
• 7.udyn~. Jeśli chodzi o ustawodawstwo, to Rod?.:ynkl
Poz:ate1111 mołna otrzymać! w Skiepach Spół.I
specjalnie ustawodawstwo przemysłowe
dał•bil: Zawadzka 1, Klłld1kłego 9~. Złelonylłt7r
jest opracowane szeroko ,i gruntownie. 2 9 ł.agiewnicka 27, Główna 7. Zgłenka t151
nek
formie
w
się
Ustawa przemysłowa ukaże
po cenach konkareaeyJnych,-ewoce nszoa
'd ekretu Prezydenta Rzplitej w najbliższej na, culd.rki, karmelki, cseltolady płerw1Zorz•d.•
przyszłości. We wszystkich tych wysił
nych firm, drołdż•, herbetnikł, piernłld, kaeze, gro•
kach rządowi niezbędna jest pomoc całe chy, fasole i t. p. na•t•pnle wyroby łytanłowe.
ł t. d.
go społeczeństwa, to też minister zakoń gllay, sapałki
W Centrali prsy Zawadzkiej nr. t zaafcl•i•
do
czył swe przemówienie wezwaniem
si, oddalał ml••no·matarakł. oraz oddział manu•
sharmonizowania twórczych wysiłków faktury; na składuh po1ladamy: towary białe, bie·
lltniane, batysty, etaminy, woele, mo1111irae de laht,'
całego narodu.
1
rypsy wełniaue, popeliny. kostjumowe radło.
· Przemówienie ministra Kwiatkowskie
Wielki wybór: obrusów, firanek, pod1zoch,
I
go przyjęte zostalo owacyjnie przez ręlawiazek i 1karpetek i t. d.
Kamgarny, bostony, ' szewioty na • ubrania;
zjazd.

„

przeprowaazenie rewizji w sowJeckim
konsulacie w Pekinie. Nota zredagowana
jest w tonie dużo mniej ostrym, niż noty;
poprzednie. Sowiety podkreślają w niej,
iż rozumieją fakt dokonania rewizji ni'e
jako czyn rządu pekińskiego, lecz żywio
łów, stojących poza rząd.em, przyczem
rząd pekiński był tylko w rękach tych

żywiołów ślepem narzędziem.

Pokojowy ton noty sowieckiej nasuwa przypuszczenia, iż Sowiety knują inny plan znalezienia dla siebie zadośćuczy
nienia za doznaną zniewagę.
Nota między in. omawia sprawę ruchów armji syberyjskiej i zaznacza, iż pla
nowe przesunięcia wojsk sowieckich mają na celu nie podjęcie kroków zaczepnych, lecz właśnie samoobronę przed możliwym napadem ze strony Tsang -Tso
Lin'a.
ROZŁAM

W

RZĄDZIE KANTOŃSKIM.

(Agencja Wschodnia)~

Moskwa, 11 kwietnia.

Rząd sowiecki wręczył dzisiejszej nocy chińskiemu charge d'affaires notę, w
której protestuje przeciwko pogwałceniu

od 1-8 maja 1927 roku.

gospodarczego występują ostatnio
coraz silniejsze oznaki poprawy sytuacji.

do dyktatury.

KLĘSKA ARMJI KANTOŃSKIEJ.

I

w Poznaniu

życia

kantońskillJ:

dąży

Targi~

polskiego.

Krwawy chaos w Chinach wzrasta.
Kląska

11Jitd1ynarodo111

Moskwa, 11 kwietnia.
Rozlam w rządzie kantońskim omawia
ny jest w moskiewiskich kolach polityczych z silnem niezadowoleniem. _Sowi~

I

1
m,skle. na palta i mandurki ucaralowakie.
i Wojskowi na święta zaopa- '
trują •i~ tylko we własnych aklepachl

Ura~dnlcy

mają

w tym wypad.ku o tyle truane sta·

nowisko, iż nie wiedzą, której z grup udzielić swego poparcia, wobec zawodu, ja
kiego doznały na ugrupowaniach radykalnych. posiadających w rządzie kantoń·
skim wpływy bardzo silne.

PLAN DYKTATURY.
(Agencja Wschocinla).

I

ł.

•

Pekin, l1 kwietnia.
Donoszą

tubtj,

iż

Czeng-Kai-Szek zwró
cił się do grupy finansistów chińskich z
prośbą o udzielenie mu większej pożyczki.
W odpowiedzi na to finansiści przedstawili Czeng-Kai-Sze}rnwi następujące warunki: zaprzestanie natychmiastowe dziaministra
zastąpienie
łań wojennych,
spraw za.granicznych Szena innym, bar"dziej poważnym i umiarkowanym politykiem, porozumienie z czynnikami między
narodowemi, uniezależnienie się od wpły
wów sowieckich i t. d.
W Pekinte przypuszcza}ą, it plan zaciągnięcia pożyczki przez Czeng-Kai-Szeka jest w związku z jego-zamiarami odnośnie ogłoszenia .'dyktatury. '',
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-=·---------------Wojna celna, z Pols~ą niszczy gospodarczo Niemcy.
KYR.l&R LÓDZJ(C. -

Sląsk

Wforeł.• 12 kwietnia 1927..!2[tt.;.;..,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _.N_r_.10:.::1.:.•_

Dolny
. zwolna zamiera.

Protesty niemieckich sfer handlowych i

gospodarczego miasta WrOcławla.
cenłrowej prof. Sotppe.lt ośw:iadczy.ł, że Niemcy ,p,rowtadzą w-01nę cel
ną z Paliską wytączmie lkos.vtem i:nl!eresów
żywotnycih Sląska zw1
laszcza stoliicy tego.i W.rodawia i że skrntild tej wojny, jak
do'fąd, wywota~y Dr:awdzfW1e spustoszel!lie
w; tyciu igo.spo<la.rczem i S!PO.fecz.neon na
'Sląsku 1niiiemieckirn.

,.KurJer Pozna6sld" p.odat wfadomoś ć, jakob~
kotach ~a,dowych rozpattywano ewentuall!loM
21akitwien'.a pożyetzkl ~agranicwed bez sesji selmcwea i ratyfilkowal!l!a jej m-.zez cia ła ustawodaw.
cze, a oo zasad:z.ie pełne<moon!ctw.

\Yyjeżdlża on już po raz drugi ina w1
izytacjc; wsohodnkh olbszarów Rzeszy. Niezwl·ocznie p0 świętach Wfe!LkieJ Nocy .zamie<rza mirrrister udać się do March.ii wsC!ho
dniei. w madu do Prus wsch-01dniclt. Do·wrodzi rto, z jaikiean zain1teres{)IW.ainiem odrJ.o
si s{c; rz.ąd do wsohodmkill lerytorjów po-

su

Mów1ca fr.akcji

grardc.z:rrych. Obecną swą sytuację Słąsk
D<Ymy zarwidzlęcza 1111. in. pOIWstaniu nowych państw, które <Jito1czy'ły go warem
cel~ ym w W()jnie celnaj !PO·lsko-nieandec-

MINISTER GRZESIŃSKI :W WR.O.CŁA
WlU.
Wrocłaiw, 11 ~Wlieifnfa.
Nasfąpi'to ru diz.i·Ś IPOWJltamie ministra
spraw w:ewmętrzitryich Grzesińskie;~, w<>becr.1c1§ci tPrzedrstfawicieil.i witadz i kót haindlowyah, przemysłowych i roiJa:lic2yoh.
Mi.nister Grzesiński wyig'!oisii.t .przemówienf. w które:m 'Zaznaczyl, że cedenn jego
podrć-ży jesrt chęć zbadania syfuacji wowthncji śląskiej. W oiągu itak krótkiego cza

kiei,

kt6r~ z.ałmńczen~

w ifllteresie rozwo
ju gosnmd:arczego, Sląska, uwiaża mi111iSfeir
za jedoo z najważnf ejszydi zadań obecne
go rządu Rzeszy. Ży;czyć semie n.a1leży.
zail.rnf1<-.zyit minister vrzooiński - alby osta
truie Sipotkamie ministrów Sfresernama i
Zale~iiego w eiOn.e'W'ie, /byto poidstaiwą do
porozumienia :mfędzy Poisiką a Nłem

Polska Agencla Telegraflcz.na.

Genewa. 11 kwiefuia.
iNatydmniasf Po ottwairciu dzisf ejszeigo
t>rzeGipo1ludillio:wego iposfod!z1emia kQmisji
.przy~l!Owa•wcze.i koinfe:rencji ro·zib.roJemio
'Wiei.I toro Celcil ztoiyf wiażne oświiadicze
nBe .
Rz:ąd ainigielskf - mówur Cęioi1 - godz1
się z z.aisfu'ze·żeiniem s'WIOhody <lziatamia, na
ro. ażctby (]a ko.nf.e.rencji w sprawie zbroleń mors:kicb, .zwolywainej przez 'Coo lidge'a, zaliczyć do maife:rjaiht 1loiltn:iczelg'<J, ma
Jące.go ulec 01grainicze111du, r6wnież f sanno
loif y. kitóryicll !bazą są 'Okręty wojenne.
To srmo doh~czy samolotów, wzezinaczo
nyich dla szkól lofu'iczycli 01raz samoloitów
, i' sikiikówi .poW1iefi"7.Jnyich, które 11trzymywiaJ11~ są jako ro.zpo!rząidzall.n.a· rezerwa l1or
mafo;yic-h fo~macyj 1oliniczych. Rząd angfolsk: godzi się rówinież na ogran•iczeni•e
stanu Uczebnego woij1sk lołinlczyoh, p:od wa
ro:r.~iem, że nie bedJZ'ie czyrlio;na żadna róż
niica :pomięd1zv oficerami a żof111ierzarrni.
· Rząrci a'ft.gietlskł golów. iesil: iPOtd' 'fytni samymi wainmkarrn{ zgodzić się 00; OJ!rainiczettlde
sfantt łicrnhnego wodsk' rn{)lfskich, z zastrzeZt:!l1:iem, że zgodzą się na ito również
· ~fate delegacje.
W spr a Wie ogranlczetnla ito1n.ażu flo~y
po~fyka !'Ządru: amirie1skieig'o 01piera sfe na
. dy.róc.h ~!Sadach: Po pierwsze og-rnnkze
nie musi da1wa~c cał:ko1wifą 15rwia,rancję bezil)ieczeńsitwa i, o iile możnośd, w nadwiekszym sfOf)Ili'll ZlalPOibie:_g-ać wy.śc'i'g'O•wi zlbro
jmiowemu. Po dn1gie 'A.n.gljai nie mo.że się
1

1

~rancja

na nic fa!k:iego, coiby się sprzedw:iato PO·Sfaillowdeniom uktadru w.aszyn.gtoit~kg-o w sprawde 01
gramfczenia i ZJmnlej

te w <>becne~

formie pmy;jąć go

nile mor.ie, a[lbo1wie:m 11ie 1Przieiwi<luJe 01t1 ża~
dne~o OiR"raniczetnfa ~ocnatiu orra:z kalibrów
arnrlfvt w s!ooun:Irn <le 1posź-cziegól1nych ka~e
~oryj Qikręlów. Franousik'i sysfom nie og-rair.~c-za wyścigu zibrojeń i nie da.ie niezbędm~g-o mi:nimum bezpietczeińsfw.a. Dla
mni:( dszych ·potęg- morski-ob tbvtby może
do iprzyję.cia sysif.em ,dający \viękśzą swo
!bodę dzia.tain'ia, 'którv jest rówtno'Z!fla•Cz'!ly
z o.g-ramkzeinlern o'!!:Ólnego l:ooatżu.
Gcir.erait de Marinise O'śwfadczy1, że
l"ząd

w.toisi!d

zba1cla·ł

rów111lc,ż

do.ktadnie

frainicuski ,projelkt w S1Praw.ie ogr.a111kzenfa
tooażu f!o1ty, z uibotleiwnrnieim jed1nak sfwiier
dza, że .przyjąć 'be..g-o projektu nie moiże.

Wedtuig- !fezy w~oskiej iilofa każdelrO' ik rafu

mus! być traktowana jako ca•tośc.
Dalej za:brar ~ros Paul Boncour, dizięku
Jąc •1a wstepie fordowi Ccdlowi za nslęp
sivwa w dzie,dzfnie mate.rjafiu lofniczeg:o ora2 sfanu liiczeillnegu woJsk .pm.v•ieitrz.nvch i
wo.isk mo•rskich; mówca sifw.ierdzit przvlem. że licZ1lfeisze są punkty co do któryc11 :moż1iwa jest z:g-Olda na 111i1e. miż ~e. co
do klóry.cll ipornzumie'llie .iesl nf emoliliwie.
Pa:nl Bnncour wyraża żywe Ufbofowanie,
że fa.k bardzo pojednawczy i kompromiso
~-Y iprojelkt .rządu fran·cuskiego nie mógf

-<

a
ruchem

.tuż spotkał się z gwiaJito1
wlflynn
śród urzędników państ'Wow1ycli, namiętni.e
i stuszn1e domagadąicyich się podwyższeł!lia

poilJOTÓW.
Pair.ca.re odmówtr, ,powofa.iąc się nia
111irnmiei stuszne .a.rii~umein·tv, że kaiżde 11ad
Za1leskiezo w Genewde, byto p-0dstaiwą do
spro''· adzić <lro2yznę życia, której ,p ierwswmi ofiarami są zawsze ruaj.~o·rzej uposa
żen~ czyli urzęd:nky państwowi.
Poincare oibiecaił natomiast uifworzyć
spec.Jailną korni-sję do 21badrun.ia ipoiboirów urz~dczy;ch i !Przygotowania skali pod wy
żek na wy1paidek, gdyiby po•p rnwffa się sy~mH;ja fina1nsowa Pranej!.
Utworzenie komiisji nafarailnie niłrngo
nie zado„wolilo. Urzędnf.cy grozitli sitrajk!em, a .posłol\v&e lewicowd W1I1ieśli szereg
inte1 peilacyj.
Poincare pozosfat niewzrusZOl1Y, a urzęó•icv uspokoili się powodi.
Otóż wisiaj okazało sie... że od ~z~u

tibjęcia w~.aidzy przez
wyżka

d<>chodów

oza J>telirntnarla

'Poi'll.caire.~-0.

nad-

państwowych ł}("zekra

budżet0iwe

bJL<:oko o pół

tOll"a miliarda franków.

wOłbec tego roibi 'Poinicare?
Całą te sumę Voświęca :nia wyrównaJ)(JbOrrów w.iędnłków państwowych,

Co

nie
przy-cz.em reitroaktywmość sięga nie 1-go
styczria 1927, jalk domagaiii sfę mzęd!nicy,
Iocz 1 sieirlf)nia 1926 ir.
Łr:ifwo zrozumieć enituzjaizm, jaki za})a111owat w sze:re.gach ipraco1W'!1,ików pań
sitwvw.ycll z .poiwodu tego nieoiczekiwiaineg-0 ,p<Jidiairunku Wiei!Jrninocnego.

Londyn, 11 k'wi1etinla.
Liberalny „Daily News" t>OOaie sensacYiltą wiadomOść z Ko.wo.a. iak.Oby n.a.d

J

ROZWIĄZł.Nl1A

RADY MIEJ-

SKIEJ W WARSZAWIE.

oxkszo.ny we W<:zorndszym „J:>.ziernnii.ku Usfaw".
Dzilś „Monitor P~kn" podade rOO'.iPQ:rzą.driein1.e WY·

ko11wwcze i termin nowy.eh ·wyborów.

przybył do War.sizawy w S1Prawaieh
wojewotla sitanlsławo:wskJ, p. I(orsak
Wdceprernjer Bartel 1J>rril1ął warorai rnlmlstt"a
Czechowfoza i Meys.z:tow!cza. prezesów komisyj
01Pinjodawczych t>P. Simona i W~erzl>idkiego oraż
POSł~ Rud.zińsk.iego .

sli.;,ż.bow~h

okrętów.
Tonaż Fran·cji zoWYCIECZKA DYPLOMATYCZNA DO
O•grrunkzooy w Wa•szyitl'glonie.
BIALOWJEżV.
Zw:a.za1J11a rnnoiwami wa.szY\111g'toiflskie1111i
W!CZ'Oraj WYiechała <lo Bia~owdeży wyoiec:Ua
Frar; 11cja musi móc swoi!Jo.dnie rozpmzą
d zn ć lPO zoiS ta w.ion ym Jej o.~rnn icz on yan zorga'lljrowana pnze,z ministra NjeziabytoW&k.iego,
W1„cieczka nosi chairakter"bajOZ11IaW10Zy i fowJec.
rom~~żem. Nako1nfoc Pa•uI Boncoiur zaznakl. a udział w niej biorą sfery dyiplomaitycme.
czy~. że nie moiże zgoo·ztć się na Q1grani.c'Ze
nie Z'brojeń morskich, z wyjątki1 ern zgody
na wszyis;tkle przet>1·SY,
przewidziane . OSTATNl RAPORT OEN. BUCHOp.rz~z komisję dla inny;ch kaite.g oryj 'Z'broWIECKIEGO.

już

Jeń .

W

De.iJ:egaif Jaipooji Saipo tPOczynil 1Pe'W'Ile
zasfrzcżenia co do <lrugorzcdnyicih ipU1I1któw1 1Pro~ieudu fra1nicuskłego. Stwierdził oo
}eidr..c:k, że .pro.iekt' te111 możie sfuiżyć ra t>od
sfawc dyskusj'i. Uważa on też za .pożąda
nie, aby mocairstwa europejskie .poro.zumia
ty ~: ę 1l!Pr.zedin110: iponniędzy scibą.
Delegaif Srfan&w Zjeidnoczo'llych oświad
cza, że 01graniczenie tonażu pewmC'j kaifegorji olkretów nakży przenieść ponad
wszelkie i1nne zag-Cl'd1n.i.einia.
Jowam.owic iprzyjmuje 1projeikt fraocu-

s.kl

Perez °(ArgoofVlf1a) i Vail<les (Chiłi)
prz:,-tą.c za.ią się
W<J.iektu fr.ancuskf e1,g-o
7, za1:rzcie·niem rntyfikacji
prz•ez rząidy.
Na 'fe:m zako·ńczaino nairazie 1Prz~fu~

do

dJnJową dyskusję.

P.opuJarność premiera fest dzi'ś raka,
a-dyby wyboiry miały odbyć się futro,
to nie wsrredłby do i'ZlbY ani tedoo IJi'T,ed·
wnik Poincareao.
. Bez szumnycl1 Ołbr~txi~. jak fo czY1Jtit
kartel. bez haf aiśllhvej .\:fema1g0i(?'ji„ Poim:are
pr<>,wadzi w da1siZ~1i.i cl~~ dzieło, stawia
jąc Francję na~ l>iedestałe na&rozutnnie.i
że

1·ząd10nych k!r;.:ąów.

iP1zeciw111}t:v jego mikzą, ,j zaciska.da
zęby, affe Pr aITTcja weszta na: dirogę os•ta~eczr:.ej t'akoo wa·lesce.nc.ti.
/

i

~·

;___::o:---

owania z Polską?

Sensacyjna wiadom ść „Daily ·News".
Agencja Wschodnia.

Mmister Załesk.i przyJął wozoriai amlbasa<lon
fra.nctJ'Sil<,iego Laroohe d poota czechosłowaokiiegl!
p. Blt'Sa.

kahigoryj

sta.r

Litwa godzi się na

1

PRZYJĘCIE U MINISTRA ZALE·
SKIEOO.

WaO'l'aj

Poincarego.

Teleuam własny „Kuriera Łódzkies;o„.
Paryż. 11 kv.nie•toia.
Za1loowie Poi11crure stainąit u wtadzy,

bicri2,cego miesiąca. WYllllienJaJą
28 b. m.

da.iień

WOJEWODA KORSAK W STOLICY.

większe triumfy rzadów
!vadwyżka półtora mi/jarda fr. dla urzqdników wywoluje entuzjazm.
,

nadu;wy
w koń~
inaweit termln n~

będ7Jie ~rama

bka.ziuje się, że decy~ja rządu w sprawie roz·
:Rady MdeJSlklteł w Warszawie nastąpJb
prrred 3-ttna tyigodnlami. Taiernnliai tei uchwały
byfa tak pr2estragan,a. że mt nie spodziewał Sil"
tego rozwią.zarua. De.kret fP. Preizydenta został

na piedestale roz .mnej gos odarki..
Coraz

ik<>ładt połJtyc.znych Qpowdadadą, że

w-iązanfa

'l:iyć iprzyJę'fy 1Prze2 rząd a:n gielski; ]esf fo
bowi·c:-m najda1lsze usię,pstwo, jakie rnogł'.a
u.czyr.ić Fraincja. Z ko•lei mówca .prz,edsfawi1t powody, z jakkh oie moiże się zgodzić
na o~.rainiiczem.ie łonaiżu .p 0szczegóilnych

godzić

k()tr:.aro !a,

W

cza.ina se.s.;a sedmO'Wa

"'

Francję.

s z.e!lila zbro'.i elń.
Po grunfoiwnem zoadam.liu projektu fran
cusk!eig.o rząd run.gieJs.'ki dio•szed~ do prze-

NADZWYCZAJNA SESJA SEJMOWA.

ECHA

AnglJa I Włochy odrzucają projekt rozbrojenia na morzu
przez

Pcgłos:ka faika, zdaje się być nieiprawdopodo·

bna i ~a.te&Q MLnistel'Sltwo S1•arou wiono ją Jak
n.a..iszyłx:le~ zdementować. Wsz.aik pOd tym wrzglę·
dei!TI koosty.tucjia określa, że ostatnie słowo w
~prrwie zaoią,gooia rpożyiczek e:a,gram.iOZl!lych ip-rzy.
pada ciałom u\Sll:awooawczym.

caml.

Mirate 1a[Jfi~a[ji w~wietle rieUJWi~łDi[i.
wysunięty

Pf•ŻYCZKA ZAORANICZNA A SEJM.
Vf

przemysłowych.

ŻYcla

I Potslia A1111cJa Tele1raftczna.

·
Berlin. 11 ikwaemia.
,,Frankfurle!r Ztg." dooosi z Wiroclatria: N3! posiedzeniu ');}alńsfwowej rad'y
mic~skied, w. tollm dyskusji niaid budż.eltem
miasta l\Vroctaw:ia, p0dinosro.no re wszysl
kich sifiron dężftrie os'kairżenia z ;p()Wodu
zgubnyeh następstw, fałcie dla handlu f
pr7.etnysłu na Górnym Stąskn niemieckim
wynikają z dalsrego przewlekania Wo:fny
celnej pOlsko-.niemfockiej.
Szcze:gółni.e z.n.amiei111nym byt fakt, że Pf'Zc
dw v.'odnie cellllej najostrzej wysfęa>0waH
przeidsfawdciele tyd1 pairtyJ, które na1eżą
do ko~1licjf rządo·we~ w .ge hirn oci Rzeszy.
M. ~n 11.acze:linik wy<lziałn i'i.nans101wrego ma
g.is'fraitu Wrocławia dr. Orielbeil, czfonek
niemleaki.eJ 1p.arlji ludowej, w d~użiszym
wyw10d1zie uzaisa<lniait, że brak fOnnalnych
stosunków handtowo..pOli:tycmych z Polską jest przyczyną stopniowego zaniku

Na widownj politycznej.

lifowsłlł o.świadczył

mu.

z

iż

gOdzi

się

na

()OSł<)wi

angielskie-

~łe rok<>wań

PoJs:ką.

---:w:,; ---

Ol~usz.11 izmarł komendant &Z4»1'ala
generał Stefain Bur.llawiedd.

towsk.iego,

Mok<.

Prze4

sam:\ ś.mie'i'dą ipo<lyktował on ostatni ~port syno
w! swemu do milnil1Stra. ~iport opiewa: „Pa!!łe
Marszałku! melduję poołuszmie o swem ode~k.iu

na za'W'$Ze".

Arcybiskup Sapigha otworzy/ Katedrą na Wawelu
na

przyjęcie

prochów
kiego.

Słowac·

(Telegram własny „Kuriera Łódzktei:ó„).

Kraków, 11 kwietnia .
Minister wyznań i oświaty p. dr. Dobruc
ki odbył tu konferencję z arcybiskupem
krakowskim ks. Sapiehą w sprawie sprowadzenia zwiok Juliusza Słowackiego.
Jak się dowiadujemy arcybiskup krakowski wyraził swą zasadniczą zgodę .1~1
umieszczenie trumny ze zwłokami wieszcza w Katedrze wawelskiej.
Zgoda ks. arcybiskupa krakowskiego
powinna zlikwidować drażniący i gorszą
cy spór, związany ze sprowadzeulem
zwłok wieszcza do kraju.
PieRWSZA OFIARA LICZNIKÓW TE.
LEf"ONICZNYCH.
'
Warszawa, 11 kwletnla.
Telerram

własny

„Kuriera ł.ódzkicito".

'

Od chwili gdy się stało wiadomem, łź ,
liczniki telefoniczne wprowadzone· są w
życie, zmalała niepomiernie liczba rozmów telefonicznych. W ruchliwej poprzed
nlo centrali telefonów Pasty w Warszawie zapanowała cisza. Natomiast coraz
głośniej poczęto mówić <> możliwości redukcji telefonistek. Pogłoski te szczególnie wzięła sobie do serca p. Gr., wdowa,
obarczona chorem dzieckiem. Rozpamię
tując nad możliwością utraty pracy dostała tak poważnego rozstroju nerwowego,
że w sobotę musiano ją przewieźć do jednego z akladów dla chorych ncrwow-0.

llr.

tot
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Sfinks Dalekiego Wschodu.
Lódź.

11 kwietnia.
ZawrO'fny pęd wypadków chińskich
raz oo raz stawia mOcarstwa przed faktami całkowicie niesJ)'Odziewianemi. Sukcesy and kantońskiej or.zeszł·Y na.~bardziei
pesymfstycme
Sz~u i

pr.zewidyrwwm.

Załęcłe

Namcmu było triumfem, kltóry

na pradawną
Pekin, ~dzte oi:rllsktde swą upa-

zwydęzoom otrworzvł dT02ę

stolłcę.

<t;,fącą J)(Jlt~ę Tsang~-lin.

I

IM""LY'WÓdca

da'WllteiZO pOl'lZądku rze,cmy.
Ta walka młodych i starych Chin xdafc słc nie pomsrawiać wątpJhv<>ści co. do
sw~ rezultatu. Ts:łtl1l-tSO-tin ttOs~b~a
w SObłe ów dziejowy a:nachronizm, :talki
tysiąc łat temu wstrzymał rozkwit swoisteJ. naJdawnie;~ei w histor.M h!d11:ko5ci
kultury. zamk, nął ją i Od~dz:.f od świata
murem konwenainsu, tradycji oraz prze.są
dów t oozynił z Chin IJl"zY'SłoWlową krame
uclffiu, zacofania: bittr<>kratyzmu oraz nę
obrońca

dzy. że teo świat mallldarynów 11WYCię
żYć nie może, test niemal pewne. żYWio
łowa fala odrodzenła.

która JJOdmywa ty-

cie Państwa Srodka Od cusów retonn
Juanszikała. t)l"Zełamie niewątpliwie wszy.

stkie sztuczne r.ziapOry i we.id.zie

wswofe

Dlatego też l)l"Oblemem zasadni.
czym, od kł~ uzalemią się dalsze stosunki mocarstw europejskich, a przede:
wszystkiem AngJJ.i wobec Chin bedizie stanowisko, iakie odnośnie mgadnień SOC)alnych J poUtycznych zaimie ostatecizttJfe re-

łożysko.

woJucia chińska.
Bowiem byłob·y

wiełlclm błędem utoż

samianie ob~o ruchu rewołucyfn~
z komll!tlhmem. AkcJ,a W()js(c kantońskich
rozwija słę wzedewsizystłdem pod natchnieniem idej 1113rOdOWoŚcioWei, rruca
hasła wyzwolenia Chin z pod supremacfi
obceJ, żąda cal'kowitei emancypacji dla
państwa, mesie ~ daleko idących reform socjalnych, ale o charakteme wYbłt
~ ltberalnym i wolnOściOWym, dfaimełtałnie s~ z doktryną komunistvc::mą. Akcia lromunistów chińskich W'Y·
lro.r1zystuje COprawda obecną rewolucję d1a
SwYch celów.· R6'wnież i Sorwlety wyda.tnie p<>pierają dzi-ałaloość kantończyków,
ale ,właśnie iałco w pierwszej linii skieroIW\1łll1ą przeciw Angljł a zarazem !Zdaniem
leaderów b<>lszewicldch przygot<>iwującą
grom na Dalekim Wschodzie dla właści
wej rewolucji komunistyoznej.
Znamienną a doskonałe odźwi~:rdadla
'21cą bOfszewicłde pOglądy na wyd.atteinła
chińskie :iest treść 1J()Wziętej w dnru 6~o
kw·iemła na zebraniu aktyWltlych komunistów tOSYisldch rezolu~ będącej niejako
Odpowledizią na wygłoszony na zebranhi
referat Buchiarina. w rerLQJucji tej
zamaozono, że •.r~ucJa chińska Jest
ruchem burżuazyjno • demO'kratyomym i

rem

nar.toua1istyczno - wyzwoleńczym, skierowanym swym <>słt'rem przedewszystkłem pnzecłwko imt>erialiizmoiwi".

Z t~

założenia

wYCbOdzac, kOnrun:i·
powyższei rezotncji, że dównemi crLyll1ttlikami w otiecllYJn ruct:u chińskim są robOtnicy i wł~·
ciatde. którzy stopnłowo rewolucję nacjonatistyczno-l>Urruaizyjną prreist<>.czą w re
'WOiucie wybitn..te socja]istycm~". W daneł iednak chwili nie należy, Waniem lroDMmistów moskiewskich, żądać od konmDistów chińskich. by wYStąpili iz organłza
„Gennndan" (chińska ~~a narodowo"'l'eW<>Jucyjna) gdyż „zupełne od·
hf'IOWanie chińskiego stronnictwa komunistycznego od 02ólnC120 ruchu nacodowo-

Sci rosyjscy móiwią dalej w

cn

WY7Wołeńcz~o jest nieJ>OZądaoe".

Z drugiej strony ostalfnie wroadk.1 na:f~Jlełnleł l>Otwi«dza..ią zapa:kyiwainie, łZ
obeooiy ruch rewolucyjny łąceyła z SO·

iwietami tylko WSł><>lnOść ~atyWna (pod
'Wz2Jędem tllWałozanta tych samiych wrioaów, a dównie Angtji) nie aś wspólność

lll'OłmmlL

JłO'lJ'Oet

akcB kontunistYCZDeł.

któret WYbitnie SJ)ll'zyja wojna domowa ł
tomirzysząca jej anarchJa. zaniepekolł
wodzów armii kantońsldej. To łe'ż l'O'Z·
pOczęłi ooi energicz.ną a be~zględną walke z kom.unistami. Onegdajsze deoesze
do.n.ioSty z Szangha\hf. że~. C~-l(a~
Szek ~zął enet1?iczmlą akcje pmeci!w.
ko kontunłstom. Akcja ieSt pmwadzo.na
nietylko w ~ha,iu, ale i we wszystłdch
miejscowościach gdizie maidują się wotska
~rałów poddanych Cz.ang-Kaj-Szekowi. W Szan~haju aresztowano wielu uzbrojonych a~itatorów. Ci, którzy nłe
chclelł d0br0w011rie oddać swei broni.

z.o-

stałl rozstrzełruti. Pismom chiństdm zabroniłono zamieszczać arty,]{uły i ode~

o charakterze propa flaruły komunistycrz.
nef. Onegdaj pOd przewodnictwem J;tełl.
Czang-KaJ-Szeka odbyło się p<>sied.zenie
którem
~łów arntii kantońskiej, m

przyJęto

szereg rezolucyj JJl"zeci'Wko kom1 nistom. Szczegóły trzymane są w ści1

czyny zdają się
korzyść.

ra<.izeJ

przemaiwlać

na

)cła

W każdym razłe wwadkł. łakłcb włtaiemnicy.
Z chwilą ostatoomego zwycięsfwa. ro downią iest dziś Daleki Wsobód, niosą w
znaczy utracenia z Sowietami wspólnej sobie całyszereg możltwoŚCł, klfóre w O•
d<>tycltczas platformy, r:ząd kantoński bę- statecmym W'Y!łlikU mw,aiyć mogą brzemłemtie na losach całe.go globu. Sowiety
dzłe musiiał defirnitYWtnle przystąpić do realizacJi swe20 prOf?lramu. Wówczas nia- l"OZ'\\'mi.ią niezwykłą energię ł przy~
do poparefa J)e'WlltYch rozsł:rzy2staoi rozbrat a nawet mOŻłiwe i 7.aŻ3ria w~ią
zapOWładana interwencja zbroJJeb
walka między obecnym ruchem rewołu- • nieć.
cyjnym a prądem komulflistyCIZ'llYlll. Tu na przecilw Tsang-tso-lłnowł maskuje da·
lelio sięgające plany wYi'Wl3reia presn na
siłą rzeczy naSUlftąć się muszą aoałode z
pr7.ebie~fam rewolucii rOs.Yiskiej. Bots:ze- końcowy przebfeg rewolucji chińskie]. Nle
wicy sądzą. że akcia kantońska O<lef,?l'a stety. rozbite i skłócone moc.airstwa nie
wykazują 1nfozem z:r()t'Lumienta d1a tef cfio,
rolę ldereńszczyizny, która im otwarła
nłosłei chwHi, która wykuwa ddś ))t"ZYSZ·
J>1'!ZY·
Czy
Ros.fa.
nad
wład:ztwa
do
wrota
w6dcy wyzwoleńcze~o ruchu Chm oJrażą łość naiwięksiziego ludu świata.
C z e s I a w G u m ko w s k L
sic; równie naiwni, jak działacze rosyjscy
i czy prz~dają tylko swój moment, tmdno przewldyWać. Dotychcrmso.we ich
słef

sae

________._._„_.„mm„„„„,..„„...„„„••„„„„„ ....„„„„„„„„„„„„„„.....
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SWITY POLITYCZnE.

Wytyczne polityki światowej.
określić

daty
jest
zaich
ryzykiem próba zdefinjowania
barwienia i tendencji. Obowiązkiem je0.nak męża stanu i polityka jest wzięcie
na swe barki ciężaru tego ryzyka, albowiem zdolność przewidywania musi być
jego udziałem, a sprawdzianem wartości
jego polityki staje się cząsteczką przyszłości w niej zawarta.
Musimy zatem organizowa·ć życie mię
dzynarodowe. Niepowodzenie prez. Wilsona, który chciał je oprzeć odrazu na
podstawie światowej, przekonywa nas o
konieczności wyszukania najpierw oparcia na kontynencie.
Przyjrzyjmy się oto Lidze Narodów,
pozbawionej Stanów Zjednoczonych, które się same stworzyly, ignorującej Azję
zamkniętą w sobie. Napróżno stara się
ona stać organizmem światowym! Wybiera ona do Rady przedstawiciela rządu
pekińskiego w tej właśnie chwili, gdy
rząd przestaje już reprezentować swój
kraj; to wszystko co może ona uczynić,
aby zażegnać niebezpieczeństwo rewolucji chińskiej. Nie udaje się jej zatrzyani Brazylji, ani
mać w swem gronie
Argentyny, ani ttiszpanji. Przyjęcie przez
nią Niemiec oo swego łona pociesza ją
zupełnie, a kwestja Renu interesuje ją
więcej niż Ocean Spokojny.
Nie zawsze tak będzie. \V chwili ooecnej można jednak powiedzieć o Lidze Na
rodów to samo, co p. Chamberlain mówH
o W. Brytanji: „Serce jej znajduje się w
Europie."
Jedynym, stałym członkiem Ra'dy
Ugi, ]edynem państwem, które nie wchodzi w skład europejskich członków Ligi jest Japonja. Informuje się ona, ale nie
informuje innych, nie żąda usług, ale nie
czyni też zwierzeń. Nikt zresztą nie pyta
jej o radę, jak gdyby ostrożni dyplomaci
europejscy bali się poruszania problematów, które wylfracza)ą poza icli horyzoniy.
Państwa Ameryki Połuartiowej, należące do Ligi Narodów, pragną znaleźć
dła siebie przedewszystkiem alibi polityczne, któreby pomogło im nie zdawać rachunku ze swych poczynań przed Stanami Zjednoczonymi i pozwolifo utrzymać
równowagę, balansując między Waszyng
tonem a Genewą.
Tak się przedstawia w rozmaitych
SwYCh PoStacfach, w Azji, w obu AmeryNikt nie jest w stanie

przyszłych

wydarzeń.

Dużym

już

kach i w Europie poczucie jedności kontynentalnej.
Kontynentalizm, czyli poczucie przynależności do danego kontynentu, będzie
miał w r. 1927 i zapewne później jeszcze
dużo przeszkód do zwalczenia. ze strony
nacjonalistów. Rozum ludzki napotyka na
opór od strony przyzwyczajeń, a nadzieja boryka się w duszach ludzkich z
zadawnioną podejrzliwością.

Obrazem charakterystycznym ściera
nia się tych prądów jest próba porozumi:enia między f rancją a Niemcami. Z
jednej i z drugiej strony widoczne są dą
żenia olbrzymiej większości ku utrwaleniu współżycia pokojowego, po tej i po
tamtej stronie wyrastają przeszkody i tru
dności w wynalezieniu przez oba rządy
wspólnej formuły pokojowej. Niemcy
chciałyby zastąpić ducha traktatu wersalskiego duchem Locarno. Francja pragnie dochować wierności obu. . Niemcy
żądają od f rancji ewakuacji Nadrenji,
usunięcia nacisku militarnego od zachodu,
Francja natomiast żąda od Niemiec wyrzeczenia się wszelkich zamiarów odwetu
tak na wschodzie jak i na zachodzie.
Każdy z tych dwóch sąsiadów obawia się
wzajemnie swych myśli ukrytych. Żaden
nie chce się wiązać przyrzeczeniami. W
Thoiry rodzą się projekty, które rozwiewają się w nicość po powrocie Brianda do
Paryża, Stresemanna do Berlina. Rada
ambasadorów wyraża swoją opinję, Rada
Ugi Narodów - wręcz przeci.wną. Każdy
prawie Minister Spraw Zagranicznych zo
staje zdezawuowany przez sztab generalny i Ministerjum Spraw Wojskowych.
A gdy tak ścierają się tezy - łączą się
i wiążą interesy. Następuje zbliżenie mię
dzy przemysłowcami, które pociąga za
sobą zbliżenie państw. Konkurencji mię
dzynarodowej ostrze usiłują stępić organi
zacje kartelowe. „Zostań mym bratem,
albo cię zabiję" - brzmiało ongi hasto rewolucjonistów. „Zostań moim spólnikiem,
albo cię zrujnuję - twierdzą współcześni
przedsiębiorcy. Produkcja przechodzi oa
swej postaci narodowej Cło międzynaroao
wej. Stwierdzeniem i ucieleśnieniem tei
ewolucji, nad którą pracuje finansjera mię
dzynarodowa, ma być światowa konferencja gospodarcza zwołana pod auspicjami Ligi Narodów. Konieczności ekonomiczne wiążą się z prądami politycznemi,
tworzą się poszczególne przymierza, przy
gotowujące grunt do zgody, i pojednania
nriędzy państwatnt

Przyjdzie jednak niewątpliwie chwila,
w której jasnem się stanie dla wszystkich,
iż lepiej sprzymierzyć się w ki1lku niż we
dwoje. Irytacja wyrosła na gruncie drobnych incydentów, zahaczających raczej
o struny ambicji własnej niż o sz.ersze interesy narodów, przeszkadza narazie
Francji i Włochom nietylko s;ę porozu·
mieć, ale nawet i dyskutować.
Rosja i W. Brytania wymieniają mię
dzy sobą noty dość obraźliwe. Oba jednak państwa odnoszą się przyjaźnie i
uśmiechają do Niemiec, które, nie mogąc
orjentować się definitywnie na Zachód
lub na W schód, będą musiały podjąć trud
pogodzenia obu stron i pracować nad
wciągnięciem Rosji do grona państw euro
pejskich, t. j. nad włączeniem jej do Ligi
Narodów. A gdy to się stanie, będzie możliwą nadzieja rozszerzenia porozumienia
między narodami i transformacji jego w
porozumqenie między kontynentami. Nadzieja ta nie będzie się mogła jednak urzeczywistnić wcześniej, · nim zostanie rozstrzygnięty problemat azjatycłci, który do
piero zlekka zaczął nas niepokoić.
Na tym to kontynencie azjatyckim, ilie
ogarnionym pod względem swych obszarów i ludności, dały sob'ie rendez-vous i
wszystkie imperjalizmy
zwalczają się
Niewyraźne jeszcze marzienia i
świata.
zarysy azjatyckiej Ligi Narodów lubr Ligi
Narodów mahometańskich błąkają się od
Angory do Moskwy, od Nagasaki do
Mekki.
I tutaj również pokój narodzi się ze
zmęczenia i wojny, gdy walki wyczerpią
gdy zbrzydną im
siły żywotne ludzi,
zdrady i zbrodnie, gdy z.rujnują je rywalizacje finansowe, gdy rewolucje i dyktatury powołają do życia nową nędzę na miejsce dawnej... Ile czasu trzeba będzie nim
obecni rywale i wrogowie dojdą do przekonania, że niema w tej walce zwyNikt nie może się dzisiaj pocięzców?
kusić o rozstrzygnięcie tego pytania. Ale
rosnąca wciąż łatwość i szybkość komu·
nikacji pociąga jednak za sobą większa
łatwość w porozumiewaniu się ludzi mię
Clzy sobą.
Przekonamy się zatem snadnie, że
wszystkie narody skazane są na ogólną
przegraną w9jenną, jeśli nie uda im się
zdobyć wspólnym wysiłkiem pokoju.
Ale pokój między narodam4 będzie mógł
'dojść do skutku tylko wtedy, gdy na kontynentach nastanie kres wojnom domowym, zwanremi dotychczas jeszcze wojnami cudzoziemskiemi.
Henry de Jouvenel,
Senator, b. minister, redaktor
naczelny paryskiego „Matina".
----~::
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Paryż, w kwiiefuiu.
w) Zachwy;c.ający, oszałam i ający jesf
WiJ>rosl Paryż powoJoony, te.n Paryż tak
dubrze znamy generacjom przedwojennym
dbf.ifujący w uiroczie, dche zak ą1tki, którym
nie masz równych w żadinef innej sto.U.cy
§wiata, w.rzynajC\JCY się na z.awsize w pamięć impooującem .pięlknem swych placów
110wożytnych i staryich, hisroryicznyich
dtzie!lnic. Rwące lęt'l1o u11icy paryskiej bije
dzisła·J jeszcze szyibciej i zaw.rońniej. Luksus ł iprzeipY'C'h wielkich ibutlwarów, boga'fyich dzie11n ic uisloikmtnH się, zwułlgairyzo
wat może w porrównamiu z estetyzmem
airysiloik:ratycz111}'l!ll czas·ów prze1diwojen-

n~i.

PairY'Ż d:zis!ejszy ameryik.anizuje się w

s1.aUonean ~empie, we wszystkkh dlziedzinaich życia wietlikomiejskiego.
rw te:m przehoig atem, jedynem w swo4m :rodzaju mieście - .p otworze fla kootynencie oorope'jsikim, cza·i się i kryje 'Po clemnycli, cuchnącycli umNrnch przeraźliwa
nooza. a ohyda ludzika, jaką l.ru<lno sobie
wydbrn7>ić. Im jaśniejs1zy i stooe1cz:niejiszy
~f Pairyż dnia - tem .p otworniejszym i
ponurym wydaije się Paryż w nocy - miasfo '\\"Y\Stę;pku i Z'g1[1ilfzny.
Stdemjmy krotki nasze o J>6źnyrn wieC20'ł"ze w pustą, IPOSęp.ną, ledwo oświetfo
ną ulicę Orange aux Belles. Tuż u wyilofu jej Z1I1:aj<lzJemy się przed o·świetloną
skąoo wiitirY111ą knaj1py ipod ,,Ztote.m g.ronem''. Knajpa fu, fo iprzytuteik nocny beizOonw:.ych, wtóczęgów, wydziooziczooych

.i :prresł'ępców, 'Każdy może 'tu .znaleźć no~
cl-cg za cmę 50 cenf}'l!llów plus 01bowiąz
mwą szkłl:a1nikę podłego wina 111a 25 centymów. Po schodach scliodzimy w dót do
sali -0 wy.glądizie .piWl!l1cy; sliraszny odór

występku jednocześnie.

ga.r dto, dusi wprosf. Wytęża
dostrzegamy wreszcie w pomt0ce - data śipiąicyich, 'Zwalone j.ak wory na łmpę POIP'Od śdanami. Sziczęśliwcy,
1IDtótzy ip.rzyszH wcześnfoj, lokują sie na
twardvd1 tawach dre\Vl!1'iany10h pod ścia
ną. Re&zta 1leży pokotem .nia po1dfo<lze.
Gospodarz .toikalu. t(}gi, barczysty dirab o
twa<rzy -zlb6Ja. potkam.ie nam z widlOCZITTą
nieichedą swój „hofo1" i je1g-o zatng-ę.
Dzwonek u drzwi wf':i1ścfowyd1„. Gtuohy o<lg-los kroków.„ Ktoś schodzi po
Sidhiod.ach. Gospoda rz staje PTZY frnmndze
drzwi, czah1j.e. Ukazuje się sylwetka
·z,Qar'bic·neizo. starszie.g-o je.g-omościa o i·n feHge.r.tn vm wv1rlą.dzie , w wyszarzanenn, poszar·p ar.em ubraniu.
- łie? „. - brzmi groźnie zapyfani e
gos:podariza.
- Czy mogę z,na1eźć .ieiszcze mfejsce? - dźwięczy nieśrni a to odp o.wied·ź.
wyksztuszooa z zach.ryipniętego gardita
ipriy•bysza.
- Pinią,chy są? - grzimi bas gospodarza.
Biedak wyig-rzebuje s;arść mi:edziaków
.z. klrszeni { wtyka w rozwartą szerolko
dloń „onl:elrnna".
ołnx:yfa za
ją<: wzrok,

Wiadomości

z

JESZCZE JEDEN M ECZ AME~YKAŃ
SKI.
tyoh oofach od1byfy s.ię w ·o hiw)
cagD zaiwody () fytut „czempi.o na g11J11Y do
żucia" - kto w okrnślorne.i ilości czasu zje
maximum te·go pirzyismaku. Pa'lmę zwycies-twa iprzyznato jury rpani Ma;ry Stratfie1d. która mie ,potiknęta, lecz przeżuta i
zja:d'fa fam gumy w przeclągu 15 minuf.
1

w

- No! Idiź tam.„ 'A o szóstej rano,
won!...
.Mamy już dosyć. A j gospodariz 'f.ean
ma doiSyć naszej wizyty. Wyichodruny.
Pt·u·ca nasze wciągadą ohdw.ie czyste,
chf.odne powietrze. Ra.iem wydaje się ta
oto pusta, posępna uilica, olbramo•wan1a z
obu stron szereigiiem czarnych, od1rapan,1ch domów wyrłtzesz:czają:cycli puste
ślc1Pfa okien. Bvfo dalej od tetg"() grniaiZda
nc~·dzy . Prziejeżdża 1P11iSta taksówka. Dajemy znak szoiferowi l pędzimy pe'l!nym
gawm w kierunku śr6dm!eścia.
Bdwairy jarzą się jesz.cze świa·ffem
lamp i rnklam. Au.to ipę<lzi da1lej. świalt'ta
m:~2ją. oto Mont:martre. Dźwlęki iazzbar;idu wyryw!lłją się po.przez ni1edomknię
te drzwi kalbaretów, 111o·coych k.naijqJ, snują sie tu i tam posta·cie kdbie1ce. zapóźniet11i
lowc1l2si. Mijamy plac Pigatlie, miiamy
ciemny .iu:ż fronifcm MouUn Rouge... Stop!
auto staje. Wys.iadamy u stóp Butte, której wieirzchotelk: wicof1·czy ollbrzymia szarobi.ala kopula Sacre-Coeur.
U stóp nias•ZV'Ch ścielle się morze dach6w . dvm6w, krzyżownica uJic. Paryż!
B2ibifo'l1 nowo·czesny,

L.M.

całego świata.
Lau r eatkę. bezpośrednio

po og.toszeniu
W}iri<ików koo'lmrsu odwieziono do szpifa1a gdlzfe Ie-karze czyinią wysil~i by zac:howa:ć :tą przy żyiciu. Jeśli im się to uida,
w(rwczas p.aui Stiratfieild zo·staniie prawdopodobnie „gwiazdą" filmową ht1b sicenic'Zną,

W kmeiryce i talkie dro;g-i
slav.-y, a ,przefo do dolarów.

·prowadzą

do

DOM - SLONECZNll(,
Parys<:y a.rdlitetkol, pano""'1e Leeupe-ry i Jtllbeau, roudowaM dom, oclir1.C1ZO
ny p.I'zez nkh mi.anem: „Viilla - fournesor',
a który stanowić be.dzfe ,,gwóźd'ź" tegorocznej wystawy sz.tuki dellroraicYinea w Ni,
ccl.
Niezwykłym jeslf pomysł umieszczenia ca?ego domu na rucbomej .J>tatfotmie 1,
rncifafowej, prZ'Y!DomirlaJa.ce urząd1Ze111a na
sfa~acl1 ko1ejowyich do .p rzesuwainfa parowozu z 1edne.g-o toiru na drugi. Elektryc·z ny mciror, fun'kcjonują.cy zia iprosrtern t><>cisr. ie:cf:em guzika, wiprowadza OOdyineik w
powolny ruch rotacyjny, co umooUwia
w~ftawie1nie na dziala111iie promieri1i stooie·
cznvdh odipowle<lni1ej części domu.
forma wiJilf mote lbyć do.wolna, śdany
pojedyń·ozych pokoi:ków są ruchome konty medianizmu wyinoszą 200,000 fr.„
wfHa za1ś wTaz z mneiblowamem - miliO'n
fr„ architekci ietdnak twierdzą, że możliwe
jest ziredukawainie ceny takich stonecmików mleszkafoyoh do 250,000 fr.
w-)

NOWY ŚRODEK PRZECIWKO MA-

LAR.R.

Malaxja tesf clmrobą, kfórai w nfe·
klót ~:ich krajach szerzy :po dlzień dzisiejszy strasziliwe spustoszenia - są uczenl.
h:. lerdzący, że .przyśpieszyła ooa uPade~
Gr('c.i[ oraz Rzymu. Najb<łrdziej rmpowsze•chnionym środkiem są, od'!)OWł€drnfo
da\"'.lki chininy, nie kaiżdy jedmak organizm
reagutie inia fon specy:fi·k w 11ai1ieżvfy SlPO""
sób.
Pisma berlińskie donoszą, że chem4cy
nfemieccy zdotaili wyinaleźć nowy iprepa-·
riat, nazwany przez nidh ,,iplasmocltiflem".
który daje o włe1e 'J)omyślrniejsze wyniki.
Dzia!a on betzpośredruio na baikf!eirje chorobotwórcze. ostabiają1c je tak silnie, że
orga:nizm 1udz.1d jest już późnf.ej w stanie
zniszczyć je cal'kowicie. Sposób iprzygo. tovtc.cia 'tego środk<l trzymany jest cliwi·
lawo w tajemnicy, chodzą bowiem stucb:y,
że Niemcy, zdając S-Olbie S1Prawę z d011:iostości \vyinafaizku, pra1giną uzyskać wzamfan za zdradzenie formutv ohemicznej w)

j.a.kąś„. kolonję.
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:i[ van Harrington.
hen.-..,.

.,.-rad s aedellłdetl9
Zofll Potlławsldel.

'(Ciąg dalszy).
Wiełki Mel był instruktoTem syna w

ry-cerskiej sztuce bicia się na szpad y, a
portugalski rnaitre d'armes dal mu ostateczną ogładę. Za czas0w Mela pojedyn•
kowano się jeszcze czasami na szpady.
Evan patrzy na szpady jak na broń godną
walki. Twarzą w twarz z przeciwnikiem
- cóż znaczy wtedy urodzenie lub stanowisko?! Czynu! czynu I wzdychał Ev an,
podobnie jak czyniłem to od chwili, w któ
rej zrozumiałem, że historja jego musi
Ogarnął go
mieć moralne rozwinięcie!
błysk gorzkiej radości, gdy po wielu zło
żeniach i parowaniach rozbroił Ferdynanda i darowując mu życie, powiedział:
„Przyjmij ten cenny dar z rąk syna kraw
ca! - Otarł szpadę, radośnie odpasał
napięstnik i tupnął mogą o ziemię... Zwy
cięzca urodzonej godności ludzkiej! Potem roześmiał się z siebie, odkrywając w
sobie ów cenny dar, o który z trudem
Ale ze
można go było podejrzewać.
wszystkich dzieci błyskotliwego Mela i
jego solidnej małżonki, :Evan był najlep~zem mixtum compositum rodziców.
Odstawił laskę w kąt, obejrzał rękę,
jak gdyby naprawdę przed chwilą odegrał
tę miłą sobie scenę, z której śmiał się teraz. Scena ta tak bliska była prawdy,
le poddawała myśl o konieczności użycia
chustki. Evan poszedł po chustkę i wytę, która nosiła piętno
jął sobie jedną krwi, a w rogu - inicjały Rozy. Ukochane litery, do potowy splamione grubą,
Na ten widok dziwna
czerwoną plamą!
tkliwość ogarnęła serce :Evana. Namię
tność jego umarła. Stala się tylko wspe>mnieniem. A więc to będzie nazawsze
jego! Miłość, dla której ziemia zbyt była
ciasna, zamknęła się triumfalnie w skompfe od orzecha. Ukrył skarb swój na

piersiach i uwierzył, że czeka go życie pomimo rozstania z nią ...
Umocniony tern, w brzasku dnia napisał list do Laxley'a. List był krótki i
mówił, że Ev an łiarrington ponosi odpowiedzialność za czyn, o który oskarżono
Laxley'a. :Evan łiarrington wyraża żal,
że Laxley został niesłusznie posądzony i
donosi, że piszący pozostaje do rozporzą
dzenia Laxley'a, jeżeli Laxley czuje się
osobiście dotknięty.

Teraz należato znaleźć posłaflca, któryby ów list doręczył do karczmy. Służba
włóczyła się już po domu. Jeden ze słu
żących, spotkawszy Evana przy drzwiach
powiedział ze wzgardliwym uśmiechem,
że nie może znaleźć spodni gentlemana.
Gentlemanem tym, jak się okazało, był
John Raikcs, któremu jak głosił raport,
wyznaczono lóżko, ponieważ przekonano
się poźno w nocy, że gentleman ten nie
!est w stanic wrócić do domu. :Evan znalazł go śpiącego głęboko. Jak bardzo
nieszczęsny

młodzieniec

potrzebował

przyjaciela! Los obdarzył go wzamian
urodzonym bufonem. Kto wie, czy najgorszą stroną polożenia ludzi, podobnych
Evanowi nie jest to, iż mając uczucia kulturalne, rzadko spotykają się z ludźmi,
którzy zdolni są je ocenić. „Towarzystwo" nie jest odpowiednio dobrane w
sferach zbieraczy pieniędzy. Ale oto pod
ręką był John Raikes i Evan postanowił
go wyzyskać.
- łię? - ziewnął, budząc się Jack.
- Snilo mi się, że bytem prawą ręką
Napoleona Bonaparte.
- Chciałbym, żebyś był nią dla mnie
przez pół godziny! - powiedział Evan.
Bez słówka odpowiedzi dystyngowany oficer jednym susem wyskoczył z
łóżka, stanął na czubkach palców na poręczy krzesła, rozejrzał się dokoła zadowolonym z siebie wzrokiem, uderzył się
po braku szaty, zeskoczył na podłogę i
westchnąwszy smutnie, zawołał:
- Zdrów i cały! Ale największe wyróżnienie nie może wynagrodzić człowie
kowi tego stanu nieznośnej podejrzliwości
u wszystkich ludzi... Upewniam cię, ttar-

rington, że nawet nie chciałbym być Napoleonem - a zawsze bytem jego gogdybym miał żyć
rącym wielbicielem w wiecznym strachu przed własnym lokajem ! Wierzę, że wcześniej czy później
rozwinąłby się we mnie rak„. Od czasu
do czasu odczuwam dziwne bóle.„ Zeszłej
nocy, po uwieńczeniu piwem szampana,
co wywołało w mojem wnętrzu rodzaj rewolucji francuskiej (prawdopodobnie z tego powodu śnił mi się Napoleon), zeszlej
nocy, kiedy moje dolne członki zbuntowały się przeciwko głowie, długie godziny
nad tern w ukryciu medytowałem
nazwij jak chcesz owo miejsce. Wierzaj
mi, łiarrington, świat nie jest tak zabawny jak myślimy!
- A więc to prawda, że pozwoliłeś
zadrwić z siebie?! - zapytał Evan. żartujesz!
MyślaJem, że jak zawsze - Podobnie jak ja wierzę w to, że ty
iesteś krawcem! - odciął się Jack. - To
równie dziwne...
- Ale, Jack! jeżeli pozwalasz gardzić
sobą ...
- Gardzić sobą! - zawotat Jack. Nie lubię tego tonu! Gardzić sobą! Ależ
to moje dziwactwo, które wynosi mię nad
innych! Balem się bezczelnych chamów
- czyż to nie dowodzi, że wyższy jestem
od nich?! Odi, etc. Zresztą, Achilles miał
swój słaby punkt i zaprawdę myślał o
nim! Do djabta! żułuję, że nie przyszło
mi to na myśl wczoraj! Zachowałbym
się o wiele lepiej I
Evan zauważyl, że ta kreatura rozpaczliwie stara się nadrabiać humor.
- Słuchaj - powiedział. - Bądź dzisiaj czlowiekicm.„ Daj pokój . blazeń
stwom. Kiedy wtedy w nocy spotkałem
się w nędzy, byłeś dzielnym chłopcem,
który stara się jak może zarobić na kawatek chleba„.
- I dlatego, że spotkałem ciebie wła
śnie, tłukę się po świecie jak Marek po
pieklel - powiedział Jack. - Klown lub
błazen dałby mi równowagę... Nie mów
nid to nie twoja wina! Spotkaliśmy się
jak dwa przeciwieństwa! - Westchnąw
szy. - Co za mił.e stare karczmisko.! ~

Raikes utulif się w kołdrę, kilka razy za·
mruczał cicho dla okazania, że postanowił korzystać z wygód, dopóki będzie
mógł.

- Czy myślisz nadal robić te błazeń~
stwa, Jack? - spytał Evan.
- Powiedz ofiary - brzmiała odpo·
Czuję ja lepiej niż pan by to
wiedź. potrafił, panie ttarrington ! Słuchaj, co
Jack odwrócił się znomówlą fakty! wu. - Dlaczego zgodziłem się na podobne gtupstwo? Przez ambicję! ten
stary drab, którego wziąłem za funkcjonarjusza panów Grist, powiedział: chce
pan odegrać rolę w świecie - daję panu
broń! Coś jakby żart fortunatusa. Oto
w jaki sposób mię lc.nsował. Ale czy wy
obrażał sobie, że uważałem go za coś
igraszką
więcej niż za dźwignię? I Ja w jego rękach?! On, sir, on był mojem
stawiłem
narzędziem! Dobrze więc się. Wszystkie moje usiłowanie strawiłem na to, żeby skrócić czas pokuty.
Miałem doskonałe linje i puściłem w ruch
uwodzicielskie gesty. Niewątpliwie zdobyłbym dziewczynę ze stanowiskiem i
zerwał zobowiązania według dawnych
zasad, ale zauważ tylko, jak los igra nami! wczoraj po pikniku służba zjawiła
się dla usunięcia śladów zabawy. Panie·
waż kapela była tam jeszcze,. zatrzymałem ją kazałem grać i schwyciwszy dłoń
dziewicy Wheedlc - pomknęliśmy! Tań
czyliśmy, wirowaliśmy,

kręciliśmy

Straciłem głowę„. Dlaczego
to trwać wiecznie, spytałem.

się!

nie miałoby
Och, jak ja
Ta naivetee

bym chciata ! Mówi ona.
zwycięży la mię. OOO! zawołałem, tuląc
ją„. A wtedy, jak się domyślasz, dla
czto\·deka honoru nie było innej drogi, jak
tylko zaproponować jej małżeństwo i zroOświadczyłem się bić z niej damę!
- przyjęła mnie - i' oto jestem na wieki
związany z jej nędzną osobą, o ile zechcę
dotrzymać słowa. Czy to nie p oświęce
nie, przyjacielu łI.? Nic mam innego
Biedna dziewczyna jest szawyjścia„.
lenie zakochana. Nazwała mię tarkotką„.
Jako gentleman nic mogę się cofnąć.
,(D. c. nJ.

Nr.
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Nieproszone poparcie ~la akcji strajkowej
zostało
7arząd główny Związku Zawodowego
Włókniarzy otrzymał z Moskwy następu

jt\cej tre~ci lłst

od

„wszechrosyjskiego

związku włókniarzy":

„Szanowni towarzysze, dowiedzieliz opóźnieniem o strajku włóknia
rzy w Polsce i o ~'mponujących rozmiarach, które strajk ten rozwijając się przyśmy się

bierał.
Z 'liccierpliwością oczekiwaliśmy

domości

wra

o przebiegu strajku, gotowi jak
zawsze, przyjść z pomocą braciom robotnikom. Ale tym razem byliśmy w kło
pocie, gdyż ani nie zwracaliście się do nas
o pomoc, ani nie mieliśmy nawet ~'nforma
cyj o rzeczywstej potrzebie strajkują·
cych. Mimo to zdecydowaliśmy się wyasygnować tyllczasowo z międzynarodo
wego funduszu strajkowego 10.000 rubli.
jako pomoc dla strajkujących polski'ch
włókniarzy.

Niespodzianie nadeszła wiadomość o

złamaniu strajku w chwili największego
napięcia walki.
Sądząc z ostatnich wiadomości w pr'\sie, konflikt nie jest jeszcze zakończony,
przedsiębiorcy nie ustępują l nie przyjmu-

to

dzlł usłyszymy z gło~
łnłcr radio-aparatu ?
Pf!ogftlm waNzawski•ł •tacji
nadawczej.
Wtorek, 12 kwietnia.
Warszawa, llllm. - 15 Komunlikaty:
gospodarczy i meteorologiczny; 16 IV odczyt dla maturzystów szkół śred
nich z cyklu „Nauka o Polsce współczes
nej" - wygłosi prof. Aleksander Janowski; ; 16.45 Odczyt p. t. „Polska flota wojenna" - wygłosi por. mar. Wolski; 17.15
Koncert popoludniowy. Wykonawcy: orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakowskiego, p. Wincenty Jakubczyk( klarnet
solo) I prof. Jerzy Lef.eld (akompaniament; 18.40 Rozmait-0ści; 19 Odczyt p. t.
,.Życie obyczajowe i towarzyskie Paryża
po wielkiej rewolucji" - wygłos~ prof.
Jienryk Mościcki (dział „Historja powszechna"); 19.30 Komunikat rolniczy; 19.45
Odczyt p. t. „Niagara", wygłoS>i prof. Alek
sander Janowski (dział „Podróże-przygo
dy"); 10.20 Odczyt p. t. „0 Wagnerze",
wygłosi prof. Józef Rozenzweig:
2C-30
Koncert wieczorny symfoniczny, poświę
cony twórczości Ryszarda Wagnera. Wykonawcy: powiększona orkiestra P. R.
pod dyr. Józefa Ozimińskiego i p. Jan Romejko, art. opery poznańskrej (śpiew). W programie: a) Z opery „Śpiewacy Norymberscy" - 1) Wstęp, 2) Kwintet; b)
Introdukcja, chór prząśn~czek i ballada z
op. „Okręt Widmo". Pieśń konkursowa i
Pieśń do gwiazdy z opery „Tannhauser„.
a) Z dramatu muzycznego „Parsifal": 1)
Wstęp, 2) Cud Wielkopiątkowy; b) Pochód bogów na Walhallę z dramatu muzycznego „Złoto Renu". Sy.gnał czasu. Komunikaty prasowe.
NOW.E PRZYSTANKI KOLEJOWE.
Od dnia 15 maja b. r. M4nisterstwo Ko
munikacji postanowiło uruchomić nowe
stacje pasażerskie na odcinku drogi żela1nej pomiędzy Koluszkami a Skarzyskiem
~- następujących miejscowościach: w
w4rcinkowie, w Michałowie pomiędzy
~tacjami Wierzeniki i Strykowo, w Nietulis1ku. Narazie będą się tam zatrzymywały
t~ ko Pocią~i osobowe, przyczem na statJach tych będą przyjmowane bagaże.

z

pogardą

odrzucone.

ją

do pracy tych robotników, których uza przywódców strajku.
My jesteśmy gotowi przyjść wam z
bratnią pomocą w każdym momencie oczekującej was walki. Asygnowana przez
zasz związek suma jest zarezerwowana I
z chwilą, gdy wypadnie wam zaapelować
do międzynarodowej solidarności proleta-rjatn, wyślemy ją na wskazany przez
was adres komitetu strajkowego.
Wyrażamy nasze głębokie współczu
cie polskim włókniarzom z powodu nieudania się akcji strajkowej i życzymy im
powodzenia w dalszej walce o zupełne
wyzwolenie pracy.
Prosimy was o zakomunikowanie treści niniejszego listu robotnfkom, zorganizowanym w waszym związku. Z koleżeń
skiem pozdrowieniem: sekretarz kom.
centr. (-) Bujanow, członek prezydjum
C. K. (-} Bragiński".
W odpowiedzi na powyższe pismo pel
ne fałszywej litości i źle zamaskowanych
podszczuwań, związek klasowy wystosował do Moskwy odpowiedź, w której
dziękuje „za życzliwość", lecz oświadcza,
że z pomocy materjalnej nie skorzysta,
ponieważ strajk zostat zHkwidowany, jak
również ze względów zasadniczych, gdyż
związek klasowy nie jest w oficjalnych
stosunkach z organizacją moskiewską i
należy do międzynarodówki amsterdam-

poleca w wielkim wyborze

Wlttt IPIRYTOALJI i DELIKATESY
po cenach niskich

THEODOR WAGl'łER .
Pfotrkowaka 101. Tel. 591
Rok założenia 1901
Własna palarnia kawy.

sklej i wszelkie sprawy załatwia z nlą lub
przez międzynarodówkę w Londynie. ,

ważają

Następni<e związek wyjaśnia, że zała

manie strajku nie miało miejsca, lecz jego'
odwołanie na skutek decyzji władz związ
kowych i delegatów ·i nnych związków.
Następnie związek oświadcza, że nikogo za strajk nie wydalono, a jeśli mia-..
ły nastąpić tego rodzaju wypadki, to an-· .
terwencja związku uniemożliwiła je.
Strajk nie może być nazwany nieudanym, gdyż choć w części żądania robotników zostały uwzględnione przez podwy~~
kę 5 do 12 proc.
~
Wkońcu zwią'!ek w swem piśmie nadmtenia co następuje: „Łódzki komitet komuni's tycznej partii Polski wydał odezwę
na początku akcji strajkowej w tonie na- .
pastliwym na kierowników związku, czy-i
niąc im bezpodstawne i fałszywe zarzuty
w chwili, gdy ci kierownicy związku robili wszystko co bylo w ich mocy, aby
strajk ten umocnić i zaostrzyć dla osiąg

Włamanie w

Odezwy, wy dane w takiej

treści

nie-

wał policję.

AKCJA PODWYŻKOWA PRACOWNIKÓW W HANDLU KOLONJALNY,\1.
Wczoraj powróc!ła z Warszawy dele .
gacja 5ekcji agentów, pracowników branży kolonjalnti przy zw. pracowników
lt:-mdl. i blurow_ m. Łodzi. Del.~gacja wzię
ła udział w walnym zjeżdzie pracowników tej branży, na którym omawiano m.
in. obecną sytuację pracow1 ik6w n'.l tle
pomyślniejszych konjunktur w handlu ko·
hn;alnym. \V wyniku ożyw.one~ dysku!'ji postanow~ono w szeregu o<rodk6w zor
ganizować \\iece ~ zebrania pracowników
dla omówienia sprawy pracowników i
podjęcia akcji o poprawą warunków bytu.
'Niec taki odbędzie się w Łodzi w najbliż
szych dniach.
1

W sobotę ubiegłą uwzględniono przy
wypłatach dla robotników w prz.emyśle
metalowym podwyżkę, w wysokości 8
procent. Podwyżka ta nie jest ostateczną.
Definitywne ·Ustalenie jej nastąpi dopiero
po zawarciu umowy zbiorowej między
pracodawcami a pracobiorcami metalowni stołecznych. Po zawarciu tej runowy
metalowcy łódzcy wystąpią z żądaniem
nowej podwyżki, w granicach wzorowanych na wysokości podwyżek w metalow
niach warszawskich.
(p

--

Kuia Mądralaka •tywa wu tycia, ba
pranie. które trwało d•wnlel . cllfy dale*·
odbywa !'14 obecnie w ct-au kilka kwadr~ns6Panna

wątpliwie przynoszą szkodę ruchowi zawodowemu, gdyż podkopują wiarę w organizację w szerokich masach, a u robot-

aciąiliwe

ników świadomych wywołują silne oburzente".
Pismo podpisali przewodniczący poseł
Szczerkowski i gł. sekretarz p. Walczak.

Banku Ziemi

W nocy z soboty na niedzielę czterech
kasiarzy lódzkich udało się taksówką z
Łodz'i na gościnne występy 'do Wielunia.
Włamywacze zapomocą podkopów z
posesji przy ulicy Stary Rynek 14 J;JTzedostali się do sąsiedniej posesji oznaczonej
Nr. 16, gdzie mieści się Bank Ziemi 'Nieluńskiej Spółka Akcyjna.
Włamywacze byli widocznie uprzedzeni o alanoowych dzwonkach przy
skarbcu, gdyż uprzednio przerwali przewodniki elektryczne w banku, poczem
przystąpili
do rozprucia
pancernych
drzwi prowadzących do skarbca.
Po kilku·godzinnej „pracy", włamywa
czom udało się wyciąć w pancernych
drzwiach wszystkie zamki, poczem po
wejściu do wewnątrz przystąpili do rozprucia kas ogniotrwałych.
W międzyczasie przechodzący ulicą
komendant policji powiatowej zauważyw
szy urywane światło w lokalu zajmowanym przez bank, wskutek zapalania i gaszenia lampek kieszonkowych, zaalarmo-

Nowe czasynowe metody~

nięcia wysuniętych żądań.

Ka~iaue łó~uy WY!ł~1ui1 1oilinnie na 1rowin[ii.

PODWYŻKI DLA METALOWCÓW.

:Na Swięta Wielkanocne

włókniarzy

Wieluńskiej w \łie/uniu.

Na widok udającego się w stronę komisarjatu po1icji komendanta powiatowego, szofer taksówki stojącej przed posesją
Stary Rynek 16 podał trąbką sygnat alarmowy, wobec czego wlamywr_cze porzuciwszy „pracę" przy rozcinaniu kas wybiegli na ulicę i wskoczywszy do oczekującej na fllich taksówki odjechali z wielką
szybkością.

W pościg za włamywaczami udał się
samochodem policyjnym komendant powiatu z trzema posterunkowymi. W odległości 5 kim. od Wielunia na wezwanie po
licji do zatrzymania się, która grozifa użyciem broni w ravie dalszej ucieczki, szo
fer zatrzymał samochód, co umożliwi"!fo
policji aresztowanie całej bandy włamy
waczy.
Jak stwierazilo aochodzenie poliicy)ne
aresztowanymi kasiarzami są fódzcy kasiarze, którzy kilkakrotnie byli już karani
za rozprucie kas ogniotrwatych. Ze wzglę
du na toczące się śledztwo nazwisk aresztowanych nie podajemy.

~ykon„wa całą pracęł
Jfiozpuśclć Radl09 • zimne! wodzie. aamoez~
i. przedtem bielizn• w1otyn;;" roiczyqu I fc>łow_..
pluk1ć

fil

20 minut. potem

elaraoole.
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Straszne morderstwo
we wai Wiskitno.

Przyjaciel zabił przyjaciela.
Wieś Wistltino, 1PO'Wdafu łódzldego, bY
ła. w niedziedę ubi.egtą widOIWlllią Oikropnego m0t1'derstwia dokonanego na osoft:>ie rpo
wM.ane.g o we wsi gois!POdaifza, :Wtktora
Klola, wiktścideilai 20-morigO!Włego mają!f!k'u.
W ditiu lym Wtikfor Kle!t:a sux>bt się w
m~e~cowym

zajeźd1zie

swvm, ru.edatkirn

z

~ieliem

23-1e. ltną:m

:rrariciszkiem
Czaiplfńslcim, sy;ne.m go-spodairza teł w.si.
--:o:'.Prowadzona przez nikh rozmowia w 1o
ka4u zaijazdu przy oofoke wódki zakoi'iozyilalby się zUJPelrnie dolbrze, gdyby inie
20-lcrtnia Wbdvstawia N., o którą obaj mło
dziie1ky rywializowaili. W lrakeie iroZ11110W fABRYC.E LIKI.ERóW PRA.ENKLA
wv o.bydwaa wieśniacy .poróż:nili sf ę. Nie
W BIELSKU NADUżYC NIE BYLO.
pomogły :prośby niewiasty, ant inaipomi111a
oia obeooydi, mJOOizie.frcy rzu.cfili się ku
Odnośnie Cio notatki, zamieszczonej w
sobie.
„Kurjerze Łódzkim" z dnia 16 marca r._b.
Czapliński, wi~ąc. 'że przedwnik' j.eigo
a dotyczącej rzekomych nadużyć w fabry
.iesf s.illnte-jszy, chwycił leżący oibok 30 cm.
ce liJderów w Bielsku otrzymaJiśmy uzanóż lkurdieooy i olbróciwszy iprzy1acieila
sadnione wyjaśnienie; że nieprawdą jest,
swego, K1efa, Tylem, zadał mu sfras·z'1iwy
aby w znanej fabryce likierów fraenkla
o1os w kark. Jedinocześnie chcąc wy.jąć
w Bielsku - Białej, wladze skarbowe wy
illÓŻ ! lbroczą;oe.go !krw:ią kairku, szair•pnąt
kryły olbrzymie nadużycia, skutkiem czez ~łvch sil tak nieszczęśliwie, że .nóż iprzie
go Skarb Państwa poniósł straty, wynołamał się i votowa ;pozooffała· w cieae Kl
szące pół miljona złotych oraz że w aferę
Ugodzony okr0tpnynn icloisem Wiktoir
tę wmieszanych jest 2 urzędników fabryKlefa, nie wydiaW\Szy jęiku i:rmąt •nlep.rzy·
cznych i jeden z dyrektorów fabryki utoonny 111a ziemię.
C:iekł zagranicę - natomiast prawdą jest,
iKl~a przew!ie.zi,omo nia'fychimiaisl do Ło
ze wedle pisma Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych w Wa-. dzL gdzie w s.zpif.allu p.rzy ul. Podle·ś,ned
dokcmooo oiper:aicji wyjęcia 15 cm. odtama
dowicach, z dnia 18 marca 1927 L. 4860/27
nego nożaJ z oomfędtz::v; !Pierwsziego kręgu
przeprowadzone dochodzenia, wdrożone
a g~wy. ~J'ktor Klef, inie od'zyiskawszy
wskutek notatek prasowych, ó naduży
prz1~fCitl1n01S·cr, zmart Af.01r<lercę areszfociach firmy Adolf f raenkel i Synowie S.
Wlal!lo i odesłano do więzienfa Jj)TZY uilicv
A. w Białej, na niekorzyść Skarbu Pań
Milsza.
(r)
stwa, wykazały bezzasadność uczynio- - -·: : - - nych zarzutów, o ile są one skierowane
Z GIMNAZJUM MIEJSKIEGO:
przeciw firmie Adolf Fraenkel i Synowie
A. S. w Białej, z czego wynika, że zaden
.W e wtorek, 'dnia 12 b. m. o godz. 5-eJ
z urzędników fabrycznych ani też dyrekpo poł. ~ auli Miejsk. Gimn. im. J. Piłsud
torów nie mogli być wmieszani w te rzeskiego (Sienkiewicza 46) staraniem Koła
kome nadużycia, które nie miały miejsca.
Naukowego uczniów legoż gimnazjum
prof: Ludwik Kulczycki z Warszawy wyr•znnn f ( głosi odczyt na temat: „Przedmiot i meto'da socjologji,', Wstęp 1 zt i 50 gr.
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Niedziel ne sensacje. ·
Porażka

Pogoni lwowskiej.

Ligowcy ip0suwają się nawzód. Jui rozegrano 26 spotkań o mistrzostwo lig-owe,
z c~o na każdy kfob przypada w dwa,
a ile w tern j!Ufi: jest niesoodzianek.
Z 14 kilttbów na czoło wY(bUo się jtrż 5
kl'Ulbów: ŁKS .• WC .• TKS„ WiiiSlfa i Cza:rnł,
które w diwooh girach uzys:katv oo drwa
zwycięgtwa i 4 pumk:ty.
Z pośród tych ipi.ędu klubów na ipi-erwsze miejsee wybija się zes.pót Czarnych ze
Lwowa. który ostattrl~ej niedz.ieli p0kooał
mistrzowską Pogoń 3:1, a przedtem Waif''tę :poznańską 3:0. na ich wfasnem boisku.
Czami rywailiwwaili zawsze z Pogonią,
jednak ootattiierni czasy. nie nte!li oni
~a do pogoniacy.
Obecnie mąd ligowy oż'Y'Wit rw znae?>ny.m stoooiu ńektóre zespoły. które dziś

pdtirafiia.

dolruczyć najfpowaiżinie:iszvm ~

bom. Triumf Czamyah ieS.fl dla; 1.Jwowa, nde
łada sensac.ła.

Na . dirugiem m}ei}sou nafożv oost.aw'łć
IFC. k:arowicką. gromf;a,c'ydh jak dotychczas każdegQ 'P!'ZOOi!Wlilika z którym się
,zmierza.. iprz-yinaijmnłej na wtasnem boisku.
Niema:tą sensację w świecie s:1>0rtiowym
~o'towati

:toruńiczyicy,

:ro2'JPoczyna·ją-c

,;rze7:"' warrszawiiakóiw.
Polonia niema zibyrni.e go s,zc.ześcia do
tOtuńczvków. P.rzeg-rala w zesztvm roku
i me zdoła.la uohronfć sie od kieski i obecnie. tvlko Ze w zeszlym ro:ku uratowal
Polonję Walkower, a dziś będzie to trudniej.
Klęska Poronji i Warsz.awiank!:, ®wodzi. że wairsza'W!iacy ruedobrze crują się
na gruncie toruńskim.
ŁKS. - kroczy drz!ś 11>eiW111a d~ą. ZWy
cięstwo jedine za drugiem zapewniają drużroie cz.er:wony.ch szanse oowodzena,
rtY'l1'JfbardlZlie.ł iż ŁKS. z kaooym dniem po!Pl'a+wiai sWf()ją formę i na zw:vdęs'łlwa zasługuje.

Wisła nie rniafa je:sizcz,e zib~ groźnydi
1l!Y;OOiiw111ików. aby mowa coś konkretnego o tej ooużynie pow;iedzfoć. to iest tyil:ko
ipewine, że wiiślacv w ro~vwkach mistrzowskich nle lubi,eją t>rzegiryiwać i trzymają sie twardo.
PoY.a tyrr{ pięcioma !dubami krOCzy Po
goń liWowska z dwoma' ipuniktami w dwóch
:fl'acll. Pog«t:iacze natrafi1i na o:oór t to
ieh ipe!Wl[lle uSłlJ'()50bd do cJ:a..lsz.ei iwalk~ ~
etę

tej.

Razem z Pogoniai i WarszaiwiarriKa musi się zadowolndć dworna l))UJll.ktami w
dwóch grach, a Po·l onja z Le~dą zadawał
niają się narnzte tyilko IPO iedinvm oonkde.

Na szarym końcu umieści.ro sie t>ięć kim
bów: Turyści, Warta. Ruch. Jut'fzenka i
ttasmonea.
Cziwa·rta z rzędu ·Porażka Turvstów da
. je słabą nadzieje wy11:kia się te~n ze51PQtu
w rozg-rywkach 1hrowych.
Co-prawda dotychcza·s J)rzeciw:nikami
Turystów byty zesipoly wlę.ce_i rutynowane. to jednak trzeba 1xzy.znać. że ·zespół
fioletowych nie p:rze<lstawia sie iedJno.i'cie i nie posiada jesz.cze swero systemu
gry.
Najmnie.i przewidywane bytv p0rażkf
wa,r tv. ktora zwvkle ootrafila sie wybijać na czoto elity pitkairskie.i i wakzyć we
~male o zaszczytny tytuł mistrza Polsld.
Dziś Warde. trudno będzie odtbić cztery rmnkty stracone.
Ruch choć ulei:;t IFC. i W,i§le zapewrne
da się we znak{ ni1ejednemu zespołowi. demonstrując żywiołową ostrą ~re górno~ląską.

.Jutrzenka i tfasmonca mając ,po jednej
nie miatv możnośd rozegirać się na
dobre. ale '\Vątpić należy czy roze~raJą się
Dne lepiej.
Fręć osfa"fmich kfo'bów ni~siada dotychczas .ani iedn eg-o -punktu. Nas.te'f)na inie
dzida wielkanocna prze,w iduie dwa spotx a.pia Jig-owe:
Polo1n.ia - Warszawiaka. Turyści :Wisl.a...
~rze

t.. K. S. w grupie

W dnw.t dzień św:iait wielkamocnych
będą trzy sipotlkania li~owe:
ŁKS. - TKS„ Le,gja - Wiista. fotirzienka - Cz.aimJ.
Poza zawodami liig-oweini ekistraJdasy
pr.zewkl:ziiane są już w na~hliższ.:vcll d111[.a1cih
rozg-rywiki mistrwsk,ie <lfa Lig-i pierws·zej
i dT't.W.f,ej. Kalendarz tych roz.girvwek już
się opraicowu1ie i ntehaiwem beidzie podal!ly
w „Kur_ie.r:ze Łódzkim" w dziatJe urzędo
wy.ro Ligi.
Gry praca Ligi' wire w ca·tei pet.ni
ŁOZPN. iprzeprowadza swoje rozg-rywki
mistrzoskie wprost anemi·cznie. Nie może
fu być coip['awda emocji skoro do mistrzo~a kfasv A. 'O'rzysta:plty zaijed\\f.e 4 kluby: Widzew. Union. WKS. i Prosna, ale

18-.g-o

czołowej.

goorz,ej jeSit sko.ro afiszowame zawody mistrzoskie nie d.ocho<lizą do- skutku. Ostatnio
przewidzf.a.na rozgrywka mlstrzosk<ł mię
dzv Unionem i WKS-em nie dosztai do
slrut:Im. Może wo~skowy<:ih nastraszyta sobotnia .prze~rana ze Samsonem d cfilatego
woleli powstrzymać się od rozmawy z
U111ionem. Ciekawe rówrież jest. czy A.
klasowe khtby ŁOZPN. odważa się na
g.p.rowadzenle Prosny dla rozeITTania zawo
dów mistrzosbch w czasie kiedv odbywają sie emocjujące r dekaiwe zrn.agal!1.ia
ekstrakłasv ora z mistrzoskie rowrrvw:ki Iizi ·P ierwszej. Prosna nie bedzie sie wahala
na 3 '!>rzviazdiy do Łochf. a-le Mdzkie ką:u
bv ŁOZPN-0we 'będą się .rnoono zasfanawiaty nad tern.

Między_narodowy

debiut Polski.

Zawody eliminacyjne. Szanse Polski.
Stosuine:k ~agoranf,cy do spOirllu Polskieg-o byt dotv-cihczas bardzo ch:todinv. świe
tne siukcesiy na:s:zych jetdiźiców. trriumd' Konooaddej. ipowodze111-ie narciairzv - byty
zbyt matemi dawkami. by W1POić w u.myst
zag"ranky iprzek1onanie, że 1}eooak w Pol...
sce kir:zew:i się soort. że coiraz J:mjniej
wschodzi, coraz wię.ksze :kre.ITT zatacza.
~cregoólnie nasza Jekk.a-atlet:vika dziw
nie ma.to .iest znana innym kJraiiom. I cliodaż nie moż.emy ,się p0ehwa1ić żad111emi
wie1kierni wyinlkami - wy.ląwsz.v rezU'lta·ty naszych d:zielm~h niewiast - to i)ednak dla każde~o SlJ)Ortlowca ie.st T'Ucz.ą
wamien.ną i dekawą 'l)rześledzenie statieg<0
W1.1rostu wvczyinów, fonny i stvllu :naszycll
S1Portowców od 1924 roku. Jak da:l,e ce zachód nie może urwieirzyć w nasza Jdasę jies:f
fakt że Po zw>yicięStwaoh KostrzewskJi w
Londynie byt og't~szany jako„. Czeclt, a w
Parwu, jako Węgier!
To też ivf;cjatywę W~o.ch. kitóre mnrócilv się do PZLA. z ipiropozyoja urządzie
nia zawodów lekko-atletyczmyoh dm.. 21-go
kwietnia w Rzymie należy powitać. jako
iaskół'kę, zwiastującą nam zmiane stoounków. PolJ.ska 'Przez matc:h rzymsk( wchodzi oficjailinie i fakty.czmie w icr'ą~ narnd:ów,
Ul)I'awiających atlefyzm, otwiera sobie
drogę do zwrócenia uwa.g-i na naszą tęŻQ11roe i kutturę sportowa.
Nlc więc dziwmeg-o, że PZLA. z •wielkim
pietyzmem wzię-to się do przvg-otowania
nasz.ej ek1ipy. · Według urnowy oba pań
srwa maja wystawić w 16 łu<lzl". którzy
lronkurencj.e:
maiją ohsadzić naistę,p11jące
biegi płaskie :na 100. 200, 400. 1.500 i 5.000
m.; wzez płotki 400 m.: skoki iw wyż i w
dal z mz:bie~f,em oraz o tyic.z.ce: w1resz.cie
rzuty lm1ą i dyskiem; sztafetv 4x100 .i

4x400.

W sobotę i niedziele (9 - 10 kwietnia)
odibyty się zawo<ly eliminacyjne. które p0
naidzwycz<ł.i zacięte.i wake do•wowadzity
do nastepwąceg-o kompletu eki1pv: Szel'la.ich. [)obrowo,l ski (100 m.). Roiliert,
Weiss (200 m. i 400 rn.). Mafainowski, Foryś (1.500 m.). Sawa-ryn, F;revier (S.000 m.)
Kostrzewski. Korolkie'Vlf:1c.z (400 mzez płot
ki.). Sikorski. Cejzik (skok wdal). Frysz.czvn (www). Oórs:ki. Baran. Ce.i:zik (rzn.tif
k\l'lą i dyskiem}, Rzeipka. Adamcza•k (skok
o tY'cz,ce). Jak ,,fdziimv w sktad reprez.ein
fac.n ws'Z'edł kwiat po;lskiej aUetvki. dziwić może jedynie brak Szvdtowskie\I!() w
b!e,g u na 1.500. Zważywszy i1e<lina:k mtodość G6rsikie2"o {HotJrków) i obec-na forme
Malamowskiego możemy te hraki uwaiać
za uzasad:n.io111e. .faki1e tedv szanse ma Pol
ska w w.ake? Zważyć musimv nic tylko
klasę atletów wloskkh - a.Je także warnn
kl' zawodów: odbeda sie one 1pirzed wfoską, ipubticmDś-cia, któr.a.J.est zinana z~ swe
,g-o patr.iolvzmu i 'temlP'erame.11lu. oraz w
warn.nka<Ch kFmafv<C'z111yc'h zg-ofa od nn:szed
smufoei. szare.i i chtiodne_i wiosnv odmie111a.viek. Oahii ~ ~eci nie ott~ef sieje

sm:ze ze s.nu .zimowegoo - Włosi go ,p rawie nie mieli. K1lasa Jednak zawodników
włoskkh nie bardzo od naS'zei odhie.g a. W
sp.:00.ta:c.h górnJdą na 200 m. (Corndnofti 22.8)
w średnim dystansie mają ipewtne 1.500 m.
(Bentempdli 4.02 rn. Polski rekord Jawo1rskiego 4.09 m.) ! W skoka,c h w dał są 1eipisi,
Penri osiągat 1Przes:do 7 metr-ów. W rnutach jest w dysJru równa (Pegj: osiąga iregu

JUTRO

lairnie 40 - 42 m.) rw kitdi. zaś~ się
na ko:r-zyść Wtoohów.
Natomiast tł' ego na: 400 rn. ~I przez
pto·t kl. rnqmo doskonałego Pacineil'li piowł
nien w sumie być naszą ooedz&na: tak sarmo skok o tvc~ce. Reszta 1Dłtl1lk-tów, a ntai
nowicie 100 i 5.000 m„ skok w wyt jes't
na Jednakim ipoziom!e i nie umablilWia jahlelro1wiek hocr-oskopy,
W sumle zaś możemv twierdzić, że jeśiH Wtochv wygrają to z bardJZO matą róż,
nicą ,pumikttów; iprzy wielkim za_,ś zaoięci<U
i amll:ficj,i naszej ..JP·aicZiki" jesti llt100liw'y nawief wym'k dfa nas korzysitnv. Zaiwody w
Rzymie są zatem wie'lkim sdreesern dłai na
sziei syfuacj!i s.p ortiowej, ai il!l0Żlt1a: 1narwe-t
twierdzić. nie tVilk:o sporloweo. TOŻ 21-;g'IO

kwletrrfa oo'bę<lzie się w W1~vm Mieście wielki. moczystv iubłleusz . .ur.tożenie
Rzvmu - l na tak waiV!ly akffj właśnie Pol-

ska ekipa zostata zrupirosrona. Jest to tedy ze strony Wt'Dc:h nietvliko akt. dążący
do zadeśnieniia 'W'ęZtów SIPOl"fow'vclt. a1e
być może pod tern :klryje sl-ę jesz.cze jakaś
.irtebsza fondern,cj:a 'P'0'1it'Y'cmia. I chociaż z
iP tmktu widzenia raojonalneg-o 'tireningiu nie
jest korzvs:f-em tak wiełk:a eks.t>a111Sia e:nergji na po,cza:t'ku sezonu, 'tak nag-tv ~ok od
ćwicz.eń w ha·1f - do za'WO<iów między
narodowycli - to j-edrrak wobec s-yińuacji
SIJ)orru polskie,g-o w BwrOIPie. wobec głęb
szych n-rzY\CZV'tl, które sioowodowaJy do_i-·
ście do s.kutiku maiich - wobec tych
wszystkich ;raoii motR"ą .nasi allteci od~·ąp1lć
od wymogów rac,mnalinegoo 'trienfng-u. Należy im życzyć jak na1.ffirięcej s1Poko.iiu. ambie.ii i opanowania. by mol?11~ .l?"odnie zaiini.··
o'onować pie;rwsze wielkie wvsltąipier•"e
PD'lski 111a aifenie europejskiego SIPO·rlu.
And.

z.

I-ej kl. Lot. Państw.
Spiesz nabyć los w~ Najwl~kszej
;
Kolekturze Łodzi.

ciągnienie

• Sport w kilku

Piotrkowska 22, Tel. 41-74
S• JATKA Plotrkow•ka
66 Tel. 20-90

Łódiź dotychczas zacli!WY'cala się osobą
dr. Lustgartena z ~akowa. sootnia1ącego
kfilkaforomie funk1cję sędziego :na kilku :poważ.nych meczach. Osta<fm.iei 111~edzie1i p.
inż. Rosienfe1d z Biel,s ka !powstawif. ,Po sobie również jakma:i'łevsze wra2enie. jako sę
dzia 111a zaiwoda.oh W airta - ŁKS.

*

*

*

Gdy.by bramka Warty nie byta „zaczarowa1rn" jak uwierdzl'.ty liczne osoby. ŁKS.
obtDwHby się goolairni iak rzadko kied!Y.

• •

•

Śledź Antoni. w bardzo szvbkim czasie powrócił do swojej dawnej dobrej formv. popisu.ią·c ~ę na 1>0zvdi ~ewoskrzyd'ID

wego :IDu zadowoleniu wszygtkich.

•

*

•

Narywiekszą soosacia f.6-d'ZJka Jes~ pMaiż

ka wo}skowvch od C. kijasoweg-o zespoht
Samsona. WKS. niema już widoków ipodrepe:rowa•nia ~r ę skoro uicieikają z tamtąd
na:wet w()lj.5ikowi.

•

*

W

•

śwfęta wielkanQcne

na strzenlicy

ŁKS. przewidziaue są zawodv strzeleckie
o cen:ne nag-rody. Do zawodów stawać mo
,g-ą

tak cztonkoiwie kQ:ubu jak i nies.tow.arzyszeni.

• • •

W zawoda·ch szeirmier1c zvch o mistrw
stwo DOK. IV. w R"t".UPle o~·,cerów, pdeTiw
sze miejsce zająt ipo.r. Kmniicki. drugie por. Skórskl. 1:rzecie - ~J)(>r. Kuderski. W
g;r.WJ)ie podoficerów: 1) sf,erż.. Swr. 2) plut.
Urbański, 3) iprl•ut. Romań,cz:uk. W grupie
huf.ców S'Zkoh1y,ch mistrzDsńwo zdo.biyt
Matczyńis.'ki (Gimn. Tomaseziw:sikiieg-o).

• • •

W .p ifce siatkowej daje st'e zauważyć
dU!iy spadek formy u poszczezó1nvch driuży111 tak żefrskich jak i męskich. to też spotkania dzisiejsze nie wywofoja .Vuż tei emocji co dawn[ej.
\.

• •

1

słowach.

W nlektórych pismach.

mie..tscoiwych

ciągile sie mówi o mrstlrzu Łodzi czv eksn&-

strzu. tak jakby tvtutv te bylv dożywot<
nfe. Obecnie n iema jU'ż roz,l?'rYWek mi„
strzoskid1 ŁOZPN., dla kluhów lisr<>wych,
a wiec nie Potrzeba 111iikomu dodawać fytułó1w. Kl'l.llby same dają sobie reMamę i
same dbaja o swoją firmę.

,..
Nadszedł świeży

lllml\
transport

1oń[lO[~ Ie~wa~DJ[~
z zagranicy w modnych kolorach - oprócz
tego polecam w dużym wyborze poflczochy
fil de coHe'owe, skarpetki mę1kłe, p'>flczoszkl i ekarpetki dziecinne wyrobu własnłlgo
i zagraniczne.

__•_r.;;..;;..10..:;t-.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• KUR.JE11..~!>~!v'torei.;;:.;.._1_2_k_".-'i_et....n.-la._1....,9_27;..-..ro-.k;;,;;;1f;...---·---------------=·~-

Sfinks Dalekiego Wschod.u.
Łódź.

11 kwietnia.
Zawroifny pęd wypadków chińskich
raz oo raz stawia mocarstwa przed fakmmt całkowicie nies~iewianemi. Sukcesy artni kantońskiej or.zeszł1y naibardziei
pesymlstycme 'f)r17Je1Widyrwanła. Załęcłe
Szangłtaiu

i

Nanłdnu było tńumfem,

zw1rdęzoom ot!W()r1zył dTC)2ę

stołicę.

który

pradawną

Pekin. ~d.7Je 02:11isktde swą upa-

<b;ącą pOtęJrę

I

na

Tsang-tso-1"1111, l>f'ZYlWÓdca

obrońca daW111e1tO J)OrlZądku rzeo7JY.

Ta wiatka młodych i starych Chi:n zdafc sic nie porosrawiać watp.Jł1w0ści co .do
sw~ :reroltaitu. Tsaitt11Z-tso-Jin tl'05.lłlh~a
w SOble ów dziejowy a:nacłtroniimt, iai!d
łysłąc lat temn wstrzymał rozikW!iit swoistef. na.idawnieis.rei w historii ludizkOści
kultury. 7..amlmął ją i Odv.rodz!ł od świata
murem konwenamu, frndycji oraz przesą
dów I uozvnił z Chin J)t"Zysłowiową krainę
u:ch:ku, zacofania.· biuirokratyzmu oraz nę
dzy. Że ten świat mandarynów ziwycieżYć me m&że. jest niemal pewne. żyWfo
łowa fala odrod:renła. która JJO'dmywa żY·
cle Państwa Srodka Cd czasów ref-orm
Juanszikaja, f)l"Zełamie niewątpliwie wszyswołe
stkie sztuczne iziapory i wejdzie
tożyskO. Dla.tego też PfObłemem zasad111.
czym, od którego uzatemią słę dalsze stosunki mocarstw europejskich. a przede:
wszYStki.em AltgJh wobec Chin bedizłe stanowisfco, jakie odnośnie ziag.admeń soc.tialnych I p0Utycznych zajmie ostatOOZ1nie re-

w

które.i WY'bitnie sprzyja wojna dom<>twa I
towiarzysząca feJ anarchia. zaniepokołł
wodzów armii kaintońsldej. To te.z roz.
p0częfi oni energiCZillą a be71Względną walke z komunistami. Onegdajsze depesre
c!o.niOSły z Szangh. źe sren. C1.l3ltlist·Ka«Szek ~zął ~iCl1Jnlą aikcllę imzecliwko komunistom. Akcja fest prowa<hOna
nietylko w ~haiu, ale i we wszystkich
miejscowościach 2dizte ma_idują się wotska
~rałów poddanych Czang-.Ka3-Szekowi. W Szan~haju aresztowano wielu uzbrojonych a~itaf'Orów. Ci, którzy nłe
chliefł

dObrOWOJ<t11ie oddać swej łwoni, zo-

rozstrzelani. Pismom chińsk:iitn zabronilono zamieszczać artykuły i ode~

stałi

J)lrOpa~a111dy

komunistyciz.
0111egdaJ pOd przewodnictwem goo.

o charakterze

nef.
Czaug...KaJ-~a odbyło się p0siedzenie
którem
~łów arntii kanitońskiei. m

szeres:? rezolucy:J JJt'zeclwko komt~rustom. Szczegóły trzymane są w ści
słei tajemnicy.
Z chwilą ostatoo.mego zwycięSfwa. to
znaczy utracenfa z Sowiet.ami WSJ)Ólnej
doty"'hczas platformy, r:ząd kantoński bę
dzłe musiał defiinitYW1nie ,J}ll"ZYStąpłć eł() re-

miemtle na losach

ałizac:ii siwego pfO!n"ćlmu.

rozw~~aią niezwykłą

stąoi

kO'l'ZYŚĆ.

W każdym razłe 'WYP3dkł. łaldch widownią jest dziś Dałeki Wschód. niosą w

sobie

całyszereg możłtW'oŚCł,

siatecmym WY111iku

Wówozas inia·

r02'brat a nawet m-Oli;liwe i zażarta

wu.lą

kitóre w e„

.7AW'a!Yć mogą

brize-

dObu. sowiety
e:nerde i przy~

całego

sie do p0parefa pewnych rozstirzy2-

walka między obecnym ruohem rewolu- ' nieć. Ich zaJ)OWład:ana interwencja zbrofcyjnym a prąd.em komunistyoznym. Tu na przecilw Tsang.Jtso-tinowł masku.(e da·
siłą rzeclly nasunąć sie muszą amłode z
leko sięgające plany wYTWlar'Cia presn na
pn.ebielzi~m

końcowy przebt~ rewolucji chińskiej. Nłe
stety, rozbite i skłócone mocairstwa nie
wykazują illkizem zr-O'Lumienta dla teł do,

rewolucji rosyjskiej. Botsze-

wicy sądzą. że akcia

kantońska

kie.reńszczyizny,

od~a
otwarła

ld6ra im
wrota do wład:ztw'a !f!lad Rosdą. Czy PflZY·
w6dcy wyzwofończego niebu Chm Ołmżą
si<; równie naiwni, jak działaoze rosyjscy
i czy przeitad.ają tylko swój momeot, tmdno przewldyWać. Dotychcmsowe ich

role;

niosłei chiwMi. która wykuwa dm
łość największego ludu świata.
Czesław

przysz-

Gumkowskl.

I

SWITY POLITYCZnE.
.

.

.

Wytyczne polityki światowej.
określić

daty
przyszłych wydarzeń. Dużym już jest
ryzykiem próba zdefinjowama ich zabarwienia i tendencji. Obowiązkiem jewOfucja chińska.
męża stanu i p0lityka jest wzięcie
dnak
Bowiem byłoby wielkim błędem utoż
barki ciężaru tego ryzyka, alboswe
na
sandanie obecnego ruchu rew<>łucyjn~
przewidywania musi być
zdolność
wiem
z komunizmem. Akcja wojsk kantońskich
a
rozwija się przedewseystkiem pod na- jego udziałem, sprawdzianem wartości
tchnieniem id~ llial'OdOwOściorwe,i, rmca jego polityki staje się cząsteczką przysztości w niej zawarta.
hasła wyziwolenia Chin z pOd supremac'1
Musimy zatem organizowa·ć życie mię
obcej, żąda całkowitej em:ancypacjł dla
Niepowodzenie prez. Wildzynarodowe.
państwa, niesie ~ daleko idących refonn socjalnych. ale o charaktenze wYbłt sona, który chciał je oprzeć odrazu na
niP. liberalnym i wolnOściOWym, diame- podstawie światowej, przekonywa nas o
itrałnie simrec.mYtn 2: doktryiną koinunistykonieczności wyszukania najpierw oparCZ'llą. Akcja komunistów chińskich wycia na kontynencie.
kOrtzystuje COi>rawda obecną rewolu.cie dla
Przyjrzyjmy się oto Lidze Narodów,
SwYch celów; Również i Sowlety wydat- pozbawionej Stanów Zjednoczonych, któnie tJOJ>ierają d.zioałatoość łranto1fozyków, re się same stworzyły, ignorującej Azję
ale ·właśnie tako w pierwsze.i Jfnii Slkie.ro- zamkniętą w sobie. Napróżno stara się
~ą JJNeclw Angfii a zarazem 1z damem
ona stać organizmem światowYm! Wyłeaderów bOlszewicldcb przygOiQ!wującą
biera ona do Rady przedstawiciela rządu
grunt na Dalekim WschOdde dfa właści
pekińskiego w tej właśnie chwili, gdy
,w ej rewolucji komooistyoznej.
rząd przestaje już reprezentować swój
Znamienną a dosk0t11aile odźwi~dla
kraj; to wszystko co może ona uczynić,
fącą bOfszewlcłcle pOglądy ina wydattooia aby zażegnać niebezpieczeństwo rewochJriskie jest treść powziętej w dnht 6~o lucji chińskiej. Nie udaje się jej zatrzykw·ie:tlnia na zebraniu aktyWlllych komuni- mać w swem gronie ani Brazylji, ani
stów rosyjskich rezolucji, będącej nłełako Argentyny, ani ttiszpanji. Przyjęcie przez
odpowiedzią na wygłoszony na zebraniu
nią Niemiec Cło swego łona pociesza ją
~ refemt Bucharina. w rezOilucji rei
a kwestja Renu interesuje ją
zupełnie,
zaznaozooo, że ,,rewolucja chińska jest więcej niż Ocean Spokojny.
ruchem burżuazyjno - demokratyomym i
Nie zawsze tak będzie. W chwili obenar.łotiaUstyczno • wyzwoleńczym, sldecnej można jednak powiedzieć o Lidze Na
rowany.m swy.m Otstrwm IJl'zedeiwszyst- rodów to samo, co p. Chamberlain mówił
kłem prizeoiwko i:nrperiaJitl.mowi".
o W. Brytanii: „Serce jej znajduje się w
Z tego założenia wYCh<>dząc, kottruni· Europie."
ści rosyjscy mówią dalej w p0wyżsizei reJedynym, stałym członkiem Raay
Z01ucil, re głównemi CIZ}'ll1tlllkami w obecUgi, ]edynem państwem, które nie wchonym ruct;:u chińskim są robOtnicy i włoś·
dzi w skład europejskich członków Ligi cia:nie. którzy stopniowo rewiołucję nacjojest Japonja. Informuje się ona, ale nie
nafisityczno-bm-maizyj:ną przełsto'czą w re
informuje innych, nie żąaa usług, ale nie
wotucie 'WYbitn!e socjałistvcmą''. W <hlczyni też zwierzeń. Nikt zresztą nie pyta
• neł kdnak chwili 111le należy, zdaniem kojej o radę, jak gdyby ostrożni dyplomaci
m.unistów mOSkierwskicb, żądać od kOnmeuropejscy bali się poruszania PToblema~ nistów chińskich. by wYStąJ>fli 1z orgainłza
tów, które wykracza]ą poza ich hory„O-Omindan" (chińska ~~a na- zonty.
' t'()doW()-rewOIU!Cyjna) gdyż „zu:pełne odPaństwa Ameryki Pofodniowej, nabNOWanfe chińskiego stromtlicitwa komuleżące do Ligi Narodów, pragną znaleźć
nisty~<> od 02ólnego ruchu mrod.OWOdła siebie przedewszystkiem alibi polity'WYZWołeńcz~o iest nłepoti:ądane".
czne, któreby pomogło im nie zdawać raZ dru~iej strony ostatnie wypadki naichunku ze SwYCh poczynań przed Stana~Pełnie4 l)Otwien.tzają za!)3tryWanie, irż
Zjednoczonymi i pozwoliło utrzymać
mi
obe00y ruch rewolucyjny łączyła z Sobalansu]ąc między Waszyng
równowagę,
rwietami tylko wspólność negatyWna {pOd
Genewą.
a
tonem
rwiz2lędem rziwałcizania tych samych wroTak się przed.stawia w rozmaitych
aów. a dó'Wllie A.ngQi) nie aś wspólność
PoStacłach, w Azji, w obu Ameryswych
IJl'02mmU.. ~ 3kc.H ~yemet.

' en

czyny zdają się raQ:zej przemaiwlać m kia

przyjęto

Nikt nie jest w stanie

kach i w Europie poczucie jedności kontynentalnej.
Kontynentalizm, czyli poczucie przynależności do danego kontynentu, będzie
miał w r. 1927 i zapewne później jeszcze
dużo przeszkód do zwalczenia. ze strony
nacjonalistów. Rozum ludzki napotyka na
opór od 'strony przyzwyczajeń, a nadzieja boryka się w duszach ludzkich z
zadawnioną podejrzliwością.

Obrazem charakterystycznym ściera
nia się tych prądów jest próba porozumienia między f rancją a Niemcami. Z
jednej i z drugiej strony widoczne są dą
żenia olbrzymiej większości ku utrwaleniu współżycia pokojowego, po tej i po
tamtej stronie wyrastają przeszkody i tru
dności w wynalezieniu przez oba rządy
wspólnej formuły pokojowej. Niemcy
chciałyby zastąpić ducha traktatu wersalskiego duchem Locarno. Francja pragnie dochować wierności obu. . Niemcy
żądają od f rancji ewakuacji Nadrenji,
usunięcia nacisku militarnego od zachodu,
Francja natomiast żąda od Niemiec wyrzeczenia się wszelkich zamiarów odwetu
tak na wschodzie jak i na zachodzie.
Każdy z· tych dwóch sąsiadów obawia się
wzajemnie swych myśli ukrytych. Żaden
nie chce się wiązać przyrzeczeniami. W
Thoiry rodzą się projekty, które rozwiewają się w nicość po powrocie Brianda do
Paryża, Stresemanna do Berlina. Rada
ambasadorów wyraża swoją opinję, Rada
Ugi Narodów - wręcz przeciwną. Każdy
prawie Minister Spraw Zagranicznych zo
staje zdezawuowany przez sztab generalny i Ministerjum Spraw WojskoWYch.
A gdy tak ścierają się tezy - łączą się
i wiążą interesy. Następuje zbliżenie mię
dzy przemysłowcami, które pociąga za
sobą zbliżenie państw. Konkurencji mię
dzynarodowej ostrze usiłują stępić organi
zacje kartelowe. „Zostań mym bratem,
albo cię zabiję" - brzmiało ongi hasto rewolucjonistów. „Zostań moim spólnikiem,
albo cię zrujnuję - twierdzą współcześni
przedsiębiorcy. Produkcja przechodzi oa
swej postaci narodowej do międzynarodo
wej. Stwierdzeniem i ucieleśnieniem tej
ewolucji, nad którą pracuje finansjera mię
dzynarodawa, ma być światowa konf er encja gospodarcza zwołana pod auspicjami Ligi Narodów. Konieczności ekonomiczne wiążą się z prądami politycznemi,
tworzą się poszczególne przymierza, przy
gotowujące grunt do zgody, i pojednania
miedzy państwami.

Przyjdzie jednak niewątpliwie chwila,
w której jasnem się stanie dla wszystkich,
iż lepiej sprzymierzyć się w ki'lku niż we
dwoje. Irytacja wYrosła na gruncie drobnych incydentów, zahaczających raczej
o struny ambicji własnej niż o sziersze interesy narodów, przeszkadza narazie
Francji i Włochom nietyłko stię porozu·
mieć, ale nawet i dyskutować.
Rosja i W. Brytania wymieniają mię
dzy sobą noty dość ob!'aźłiwe. Oba jednak państwa odnoszą się przyjaźnie i
uśmiechają do Niemiec, które, nie mogąc
orjentować się definitywnie na Zachód
lub na Wschód, będą musiały podjąć trud
pogodzenia obu stron i 1>racować nad
wciągnięciem Rosji do grona państw euro
pejskich. t. j. nad włączeniem jej do Ligii
Narodów. A gdy to się stanie, będzie możliwą nadzieja rozszerzenia porozumienia
między narodami i transformacji jego w
porozum~enie między kontynentami. Nadzieja ta nie będzie się mogła jednak urze·
czywistnić wcześniej, · nim wstanie rozstrzygnięty problemat azjatyclci, który do
piero zlekka zaczął nas niepokoić;
Na tym to kontynencie azjatyckim, ilie
ogarnionym pod względem SwYCh obszarów i ludności. daty sobie rendez-vous i
wszystkie imperjalizmy
zwalczają się
Niewyraźne jeszcze marzienia i
świata.
zarysy azjatyckiej Ligi Narodów Iubr Ligi
Narodów mahometańskich błąkają się od
Angory do Moskwy, od Nagasaki oo
Mekki.
I tutaj również pokój narodzi się ze
zmęczenia i wojny, gdy walki wyczerpiią
siły żywotne ludzi. gdy zbrzydną im
zdrady i zbrodnie, gdy zirujnują je rywalizacje finansowe. gdy rewolucje i dyktatury powołają do życia nową nędzę na miejsce dawnej... Ile czasu trzeba będzie nim
obecni rywale i wrogowie dojdą do przekonania, że niema w tej walce zwyNikt nie może się dzisiaj pocięzców?
kusić o rozstrzygnięcie tego pytania. Ale
rosnąca wciąż łatwość i szybkość komu·
nikacji pociąga jednak za sobą Większa
łatwość w porozumiewaniu się ludzi mię
dzy sobą.
Przekonamy się zatem snadnie, że
wszystkie narody skazane są na ogólną
przegraną wojenną, jeśli nie uda im się
zdobyć wspólnym wYSiłkiem pokoju.
Ale pokój między narodami będzie mógł
'dojść do skutku tylko wtedy, gdy na kontynentach nastanie kres wojnom domowym, zwanemi dotychczas jeszcze woinami cudzoziemskiemi.
Henry de Jouvenel,
Senator, b. minister, redaktor
naczelny paryskiego „Matłna".
--[:O::.- - - -
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Minister Skladkowski zapowiedzial swq

Stanisław' Kozłowski
(.lrzeiywszy lat 60.
Wyprowadzenie zwłok nastąpi we wtorek, dnia 12 b. m. o Qodz. 41 /2
s domu żałoby przy ul. Kilińskiego Ni 162 na stary cmentarz katolicki,
o czem zawiadamia

Stroskana Rodzina.

Lódź

powinna mieć zlewiska asenizacyjne~
Wymaga tego stan sanitarny miasta.

W bluirze w:ydz,iał1u gospodarczego odbyta się 01slalinfo paid przewod111iiotwem
n.acz. J. Sfęp.owskiiegio !konforeooja zaial-

~eresowamych czynników w sprawiie umą
dzenia zlewisk asemiiz.aicyj:nyicih, [eżącyich
poza strefą miasta.
Oboonie spraiwia . fu wyikazuJ.e w.ielle
Stron u1jemny.ch, gdyż z jedned stlrony ~e
gulami11 sa.niitairno-.porządlmwy zmusza ase:n!zaftorów do wywooenfia inioczysfośd i
śmieci .zai gira1t1Jioe miasita, z drugietj jednak
111:e WS1Kazt11Je mieJsc !Z:'lewiisikoiwyicł!, gdyż
mia!Sifo anii nie f!JIOsi.ad.a odipo.wiedlnk.h terenów, ani 'feż sei.ilmiki .pow.i.a'lhwe, sfu1ąic na
s1'ria.ży w-ytlmna'Ilia 'S'W'Ycih a>rzeipisów ,n~e
!POzwa~·ają m:vwać oo. z/liewiska girm•t ów,
!POfożo!fl,yich w pobliiiu a:de.ryj /kOmunfilrncyjnych'.
Jak podmoszoo10 w dysilrus.FD de·ftnf.fyw-:
ne zatanwieinlie rte.ł s1prawy lbędz.ie modo
na.sląipić dopi€fro po w'J'ąc.zeruiu <lotów ibiofogkznyCłh do ogólineij sieci ikan.adfz:acy)lej
mieJski4 !Na,Joimiast mo!Źln:a już l:etraiz roz-

Na

straży

pa'frzeć kweslję

wy-woziu

śmieci, k'fórą

tiar

IPOWaż.n.ie zaff,rnuje się Wydział Zdiriowoffinośd Puiblic·med, dążąic do skas°'w.ania.J

dzo

IJak już do11osiliśmy, w ubiegłym lyigodniu lba w1f w Łodzi delega~ Miltlis~e1rstwa
Spraw Wiewinętrzn.yoo, dr. !Przywiecrerski. iprz-ybyly di1a zbad.alflia, oz.y wtiaścide
fo llroitedii i po'ko;jów ume«:>low.a1nJ11Ch wy:petnlłi z.airząidzenfa, wydane rprz.ez wtia<lize
sa:n~iiarne mietiskie w ~wiąziku z od.nośnym
okólnHdiern Mmisfers~wa Sa>rawt iWewtnę
trznyoh.
Dellegalf 'M iniste1rsl'wa - w ifowarzyshvie n.acre11niika Wydzia.ł'u Zdrowia: mzedu w-01eiwódzlki1e•g o, dr. Ska!skie:go, impeGt
fora s.a.t11i4:arnego miejskiego - dir. A. S1ia:i--zyńs!kfego, 1e:karza komisarjafu .rządu, dr.
'J. Wey11a1J1da o:raz p.rze<lsfuwiicieli władz
lbez.pieczeńsltw.a iz.wied'Zlił hlO!llele: „Sa-

O

i uregulowainiia. ifej sprawy na.
wzór miasf zadho<l'inlle!.l :EtJt'IOłP'y. Co się 'tyczy lłliieczwfo.śoi , 'to pirzy olbieiooym stanie
T.Zeiczy sa one użyitko.wane tPrzez o!koHczrne wlo.ściia:ń:s:two jako nawóz.
W rezultacie !kornforerucji u:zmaino .za konieczne 111a:byde :ki.Lkomo;rg-owyich for enów w 4-<lI ,pootklacll miasta. 't. j. w Ża
bic1tku. w Au1tloiniewde-Stoikach, w ZarzieWie .i Re:tkii1ni· - dLa zwożietniai fam n.ieczystości aż do czas11 muchomieiniia sieci ka1!1aiizacyj1Jle1 w mdeście; daleij oohw:ałono
dążyć do wybudowani.a zak.tadiu do S'Oafa
n1·a śm1oci oraz wysfą.ipić do p.reizy;dj-um
!Ma·gi:sifraitu iz winioskiem o wyiddegowiainie dwu fa.ch<Jiwyich UJr.zędniików z dziedzi
ny H1ż:vwJiie1r.ii sanifameij 111a. zjazd kierowini
kóW' odid.ziafów sanltairnyoh, 111.a którym
if'07jpatrywane lbę<lą :rów1nf1eż sprawy zl~

wisk.

naszej

·

przyszłości.

Przysposobienie wojskowe na terenie D. O. K.
liczy 14 tys. członków.

wewnę'trtznyicb, gien. Sl.aiwo1-Składkow
skietg0, kfóry pragnie 111aoczniie i.PfZelkonać
s1ę

o s'fanie sain1ittalrnYllt1 mLasta.

sportu

mas robotniczych.

Zarządzenie Urządu

Wojewódzkiego w

Na skutek memorja·fu Robotniczych
Organizacyj Sportowych m. Łod:ti, p. wo
]ewoda łódzki zwrócil się w dniu 9 b. m.
do przewodniczących wydziałów powiatowych w Łodzi i Sieradzu oraz prezy'd entów miast: Łodzi, Kalisza i Pabjanic z
pismem następującej treści:
Robotnicze oflganizacje S!JOrtowe m.
Łodzi zwróciły się do mnie z memorjałem, w którym m. in. wskazują na zanik
życia sportowego w sferach robotniczych
pociągający za sobą negatywne następ
stwa.
Jako jeden z na]ważniejszych powoaów zjawiska tego wymienia memorjał
brak odpowiednich boisk robotniczych.
Podobny stan uznaję istotnie za n~epo
'żądany, albowiem rozwój życia sportowego wśród klasy robotniczej spowodo-

tódź

voy", ,,PoJ.0111ja" ~ Kluk.asa oraz pokoje uprzy 1.111. Namt<>wlcza 31,
Piotrkowski1ej 6 i Nowo.miejskiej 26.
Dr. Przywiecz.erskf stwierdizit, że wła
kiciede IPOrwyższyich 11>rzedsiębi0irstw naogót wyk~i zalec0111e im zarządze11Ja ,
natomiast oo podwól'łz.aclt wymi1endon.yich
pois.esyd &łiwiie.rd'zono il)ew.n·e ucliylbie1nfa sa
nftame. które po1eco11Q usulfląć w n:ajb1iż...
szym czasie.
Jak zam.aiczyt dr. P.rzywieicrers!k!, w
dągu najbtiższy.ch "ty.go.dni s;Podlziierwać się
nrueży w Łodizi wJzyfy mmisllra 51J>ra:w
rr11~lowane:

rozwińi~cie
wśród

"ś:mfoffiniików

wizytą.

Łodzi.

wałby znaczną poprawę zdrowia fizycz..

nego tych warstw i przyczyniłby się w
znacznej mforze do podniesienia ich pozio
mu moralnego, 'dałby robotnikom moż
ność oddawania się godziwym i z wielu
względów pożądanym rozrywkom, odcią~
gając ich równocześnie od zgubnego prze-,
siadywall'ia w szynkach, gry w karty itp.
szkodliwych zarówno dla robotników jak
i dla całego społeczeństwa zabaw.
!
Ze w~ględów powyższych proszę Pan.ó w o okazanie w kierunku tym swej p0<mocy w postaci przeznaczenia z terenów
miejskich placu na robotnicze boi:sko spor
towe, ewentualnie uzyskanie 'dla tych ce·
lów odpowiedniego terenu.
O sposobie załatwienia sprawy pe>
wyższej zechcą Panowi.e zawiadomi6
mnie w czasie możliwie jak najkr.Qtszym.

Elektryfikacja Pabjanic.

Prąd dostarczać
łódzka
- 500, Lubliniec: laski - 700, skierni·ewicki - 650, rawski - 600, łowicki -600,
pusu Uczba ćwiczących członków orga- łęczycki i kutnowski przeszło 500, czyli
nizacji przysposobienia wojskow. prz.ed- ogółem na terenie D. O. K. Łódź jest ćwi
-stawia się następująco:
czących członków P. W. okolo 14.000.
Donosiliśmy już o zabiegach m. PabjaTymczasem Ministerstwo R:oliót PuŁódź- Miasto i Powiat- 2.200 człon
Liczba ta z każdym dni·em wzrasta, niic w kierunku uzyskania prądu elektry- blicznych unieważniło pertraktacje z kok'ów, powiat piotrkowski - 1.000, czę przyczem władze wojskowe dokładają · cznego.
lejkami, uważając, że dojazdowe kolejki
stochowski 1.300, radomskowski wszelkich starań, by praca przysposobi'.!Miasto pertraktowało z kolejkami do- nic mają prawa dostarczać miastu prądu.
1.200, wieluński - 900, brzezi'ński - 800, nia wojskowego w poszczególnych powia ]azdowemi, a następnie planowato wybuVv obec tego Pabjanice wszczęły persieradzki - 600, konińskii - 600, Opoczno tach znacmie się posuwała naprzód. (u)
dować własną elektrownię. Do planu tego
traktacje z łódzką elektrownią i zawarły
..-:o:......., 200, Koński~ - 600, pow. włoszczowa
odniósł się przychylnie minister Morakorzystną umowę na lat 10, przyczem mia
czews-k.i, obiecując poparcie przy uzys- sto zobowiązało się odbierać roczuie 360
kan'u odpowiednich kredytów.
t}sięcy klw. prądu po 7 gr. za kilowat i
\V międzyczasie jednak naczelnik wy- ponad tę normę po 6,5 gr. Pozatem umódziału elektryfikacyjnego p . . Siwicki zawior10 się w razie punktualnej zapłaty za
Użyt.
szykują sią wiadomił Magistrat m. Pabjanic, że nic 'd ostarczony prąd, elektrownia zbonifiku- ·
zgadza się na budowę własnej elektrowni je 6 proc. z należności za każdy kilowat
podwyżkowej.
przez Pabjanice: Mimo, iż minister Mora· i 8 proc. od ryczałtu.
czrwski zarządzenie to coinął, Pabjan:ce
Obecnie roboty już rozpoczęto i zgłosi
Ostałnle posłeozenie zarządu zw. inst. jest za wysoka, ale pracownicze związki nadał pertraktowały z lrnlejkami dojazdo- lo się już kilka tysięcy abonentów prądu
utyt. pubł. poświęcone byto źródłowej i nie zgodzą się na takie ujęcie tej zasad- wem4 i starały się zawrzeć osLatecznie u- prywatnych i wiele zakładów, które samf'
wyczerpującej dyskusji nad całokształ niczej kwestii i w odpowiednim momen- mowę.
wytwarzały prąd.
(b)
tem sytuacji pracowni:k 6w w tych insty- cie podejmą walkę o podwyżkę.
Co się zaś tyczy zatargu w telefonach,
tucjach. Mówcy podkreślali', że podwyż
ka płac jest niewystarczająca, normy upo- to załatwiony on został przez dyrekcję w
sażeniowe są boWliem w swej zasadzie sposób kompromisowy. Dyrekcja oświad
zbyt niskie i nie odpowiadają minimalnym czyła, że prezes związku pracowników Związki
wystosowały
potrzebom pracowniczym. - Pow~żnie telefonicznych zaangażowany został tylprzedstawia się sprawa płac robotmków ko cło prac, związanych z odbudową spasezonowych, gdyż nie mogą one! jako lonej stacji telefonicznej, obecnie zaś po
IW'czora] zwią;zek ktasoiwy wlólmJarzy cy w przemyśle ,j prosi p. min~s~ra .pracy
zbyt niskie być regulowane na te1 pod- zwolnieniu go - otrzymał pracę w Biel('b)
stawie co płace urzędników pa1istwo- sku. Vv wyn~ku ożywionej dyskusji po- v.~'\Sltosowat do miłllistra ,p racy i 0<pieild o ir.>terweincję.
1e
' . •
.
- . ,....
t. _,
sit)()feicz.nej
pismo
w
sprawi
st()lsoiw.ania
stanowiono
przygotować
się
do
akcji
podwych, t. zn. na podstaWlie 10-p~oc. pod:
~: -.
- .
. ~ „'
,•
~
. ...
,:.....
1Prze1z p!"'zemysł'owców od czasu arbitrażu
,(e)
wyżki. - Coprawda Ur_ząd Wo1ew6dzk1 wyżkowej.
--}_:::~
sy.stemu płac za godziny w s:obatę.
stwierdzit, że stawka dzienna zł. 5 gr. 75

bqdzie elektrownia

Weil.fug ostatniej statystyki D. O. K.

Łódź, na terenie Dowództwa Okręgu Kor-

po

groszy za kilowat.

l

Likwidacja zatargu w telefo nach.
Pracownicy Zw. Inst.
do nowej akcji

Publicznej

Przemysł włókienniczy zmienił system płac.

zawodowe

nistra pracy.

Zw:iązek

Przyjmowanie ochotników do wojska.
Wt/ mvśl

ro·z kazu lM.in1. Spr. iWojMi.
i na zasadzie art. 6Z ·i 63 U'Sfawy o ,p.owsiz.
o:bow. słuf&Jy wojsk zosfa'ł •za1rządzony
zaciąig och-otni C'ZY do stuż<by w wojsku sfa
1

ferm.

_

Do stuż.by w wojsku sfutem w dhairaik1:e·rze ochotników będą ;p.rzy~mowani w
roku 1927 mężczyźni urodzend Wi 1lataoh
1907. 1908, 1909.
.
Teirmin winoszentia ipodań do wlaści•
wych dlla faktyc:mego mieijs.ca zamiieszkan.i a P. K. U. p.rZJe1z os1olby u'biegająice się o
rprzyjęde na oohotuiików d:<> sł·użby w
.wojsku stałem Ulpływa 1-.g o hpca 1927 r.,
zaś dla ociholfmików, mająicyich w.arnn.kf _do
prawa półtora.rocznej stiuiżby wodskowerdv.1ia 5 U.pe.a 1927 r.
Zasady doJyiczące przy:imowainia och-o~

111ik6w, fjjryb 'Sik-fad.aniai IPOdań i wta.ściwydi
dokumeintów podane są w § 387 - 416
iroiip. wykon. do usfu!Wy o .p owszeclmym
o:bo1w. st 'WOjsk. (Oz. U. R !P. Nr. 37 za
ro!k 1925 ij)OZ. 252).
Srozeigóllowy.ch i'11!foirrnacyij o zadąigu
ochotniczym ud!zieilają TÓWllież .p -owiatowi
ikomendand uz:upefillień CP.KU.) we wlaści~·yun ~zasie .i miiełscu.

---x·--

OPLATA ZA RADIO.
- Wobec obiegających pogłosel{ w Ło
azi o zamierzonej jakoby podwyżce opłat
za prawo posiadanq·a radio-odbiorników,
urząd pocztowy wyjaśnia, że podw..Yżka
ta nie jest projektowana.
,(.r}

sl,wfient<Ul!,

że

IPQlmLniięcle

11>rzez komisję wbiiflra©ov.rą żądania: :robot111,!ików w sp-rawie &Jgieiskiei.i soho1ty, ;prze
my:słowcy umail i Jako sa.nlocj01nowainie
ich sfa.oowisk.a .i zwiąizllcl .p.rizetm)ISłowców
wyid.a1ły Olk:ólinńk do SWYIC'h członków z z.aqeiceniean WY!mówieniia roibotn.ikom praJCy
na 2 ty;godn·ie, lby nasrfwmie srtOIS!()!wać sy~
stem iplac ·godz.i:no.wy, a n.ie d:zie:niny.
Talkie postawimie sprarwy zmniejsz.a
za:rolbki robotników.
Ostait:niie zarządizooie związków przemysłowców jesł nlezgodine iz oboW1ią.z. Ulją
c~ umową, która !Pl"Zewiduile :p.łiace tyigo<l11i()we i d1n.iówk01we, a '11:ie godz;ifno·we.
ZwJąrek ,p,rzyporn~na O!rzeczeniie Sądu
Nadwyż.sz,ego,
iż iPlaca !Za solbOltę może
ibyć wyipfiaicoina w <niższej 11ośd -tyiliko wów
czas, g.dy płaca zo-sfa.ta '11Stalon.a n.a go<lz.inv lub gdy z.awarrta została wnoiwa.
Wobec .powyższego. z.wiązek zalkfadia
protrest 'Pit'Zeciw'ko izm.ianie waq-Uflków. pt.a

protest do p. mi-

gracze!!
1••~.~~01sc~~~~~~!.i

Baczność

I

Zaopatruj cle

si~

w lo•yl

I

hM~n WUttBf ft[

I

58 Piotrłow1ła 58, kantor wymiany
OddlilłJ: Piotrkowska 79 Pina

"
107 Erdman
Nowomiejska 15 Guryn

Pamiętajcie o inwalidach!
wojennychi

Nr,

tot

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ł<UR.1§ LODZKI•. -

Wloref. 12 lfwfefnfa

,_

~ ro~

Ro~otnik 10I~ki 1r1e[iW lał~lYWYm lflJia[iołom l Mo~~WY.

Nieproszone poparcie ~la akcji
zostało
7arząd główny Związku Zawodowego
\\iłókniarzy otrzymał z Moskwy następu

z

pogardą

s~rajkowej włókniarzy.

odrzucone.

ją

do pracy tych robotników, których uza przywódc6w strajku.
jqcej tref.ci list od „wszechrosyjskiego
My jesteśmy gotowi przyjść wam z
Z\Viązku włókniarzy":
bratnią pomocą w każdym momencie oSzanowni towarzysze, aowiedzieli- czekującej was walki. Asygnowana przez
Śmy się z opóźnieniem o strajku włóknia zasz związek suma jest zarezerwowana i
rzy w Polsce i o imponujących rozmia- z chwilą, gdy wypadnie wam zaapelować
rach, które strajk ten rozwijając się przy- do międzynarodowej solidarności proleta-rjatu, wyślemy ją na wskazany przez
bierał.
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wra was adres komitetu strajkowego.
domości o przebiegu strajku, gotowi jak
Wyrażamy nasze głębokie współczu
zawsze, przyjść z pomocą braciom cie polskim włókniarzom z powodu nieurobotnikom. Ale tym razem byliśmy w kło dania s.ię akcji strajkowej i życzymy im
pocie, gdyż ani nie zwracaliście się do nas powodzenia w dalszej walce o zupełne
o pomoc, ani nie mieliśmy nawet ~'nforma wyzwolenie pracy.
cyj ·o rzeczywstej potrzebie strajkują·
ProsLmy was o zakomunikowanie trecych. Mimo to zdecydowaliśmy się wy- ści niniejszego listu robotn:i'kom, zorganiasygnować tyllczasowo z międzynarodo
zowanym w waszym związku. Z koleżeń
wego funduszu strajkowego 10.000 rubli, skiem pozdrowieniem: sekretarz kom.
jako pomoc dla strajkujących polskich centr. (-) Bujanow, członek prezydjum

włókniarzy.

Niespodzianie nadeszła wiadomość o
złamaniu strajku
chwili największego
napięcia walki.
Sądząc z ostatnich wiadomości w pr(\sie, konflikt nie jest jeszcze zakończony,
przedsiębiorcy nie ustępują a nie przyjmu-

Co dzlł usłyszymy z gło~

łnlcy radJo-aparatu?
Pf!OgNlt:n waNzawski•I atacji
Wtorek, 12 kwietnia.
Warszawa, llllrn. - 15 Komun.likaty:
gospodarczy i meteorologiczny; 16 IV odczyt dla maturzystów szkół śred
nich z cyklu „Nauka o Polsce współczes
nej" - wygłosi prof. Aleksander Janowski;; 16.45 Odczyt p. t. „Polska flota wojenna" - wygłosi por. mar. Wolski; 17.15
Koncert popołudniowy. Wykonawcy: orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakowskiego, p. Wincenty Jakubczyk( klarnet
solo) i prof. Jerzy Lefeld (akompaniament; 18.40 Rozmait<>ści; 19 Odczyt p. t.
„Życie obyczajowe i towarzyskie Paryża
po wielkiej rewolucji" - wygłos~ prof.
liemyk Mościcki (dział „Historja powszechna"); 19.30 Komunikat rolniczy; 19.45
Odczyt p. t. „Niagara", wygłosi prof. Alek
sander Janowski (dział „Podróże-przygo
dy"); 10.20 Odczyt p. t. „0 Wagnerze",
wygłosi prof. Józef Rozenzweig:
2C.30
Koncert wieczorny symfoniczny, poświę
cony twórczości Ryszarda Wagnera. Wykonawcy: powiększona orkiestra P. R.
pod dyr. Józefa Ozimińskiego i p. Jan Romejko, art. opery poznańskrej (śpiew). W programie: a) Z opery „Śpiewacy Norymberscy" - 1) Wstęp, 2) Kwintet; b)
Introdukcja, chór prząśnnczek i ballada z
op. „Okręt Widmo". Pieśń konkursowa i
pieśń do gwiazdy z opery „Tannhauser".
a) Z dramatu muzycznego „Parsifal": 1)
Wstęp, 2) Cud Wielkopiątkowy; b) Pochód bogów na Walhallę z dramatu muzycznego „Złoto Renu". Sy.gnał czasu. Komunikaty prasowe.

Bragiński".
powyższe pismo pel
źle zamaskowanych

W odpowiedzi na
ne fałszywej litości i

podszczuwań, związek klasowy wystosował do Moskwy odpowiedź, w której
dziękuje „za życzliwość", lecz oświadcza,
że z pomocy materjalnej nie skorzysta,
ponieważ strajk został zl~kwidowany, jak
również ze względów zasadniczych, gdyż
związek klasowy nie jest w oficjalnych
stosunkach z or·ganizacją moskiewską i

należy

nadawczej.

do

międzynarodówkii

amsterdam-

WinA. IPIRYTOALJI i DfLIHłTfSY
po cenach niskich

THEODOR WAQrtER .
Piotrkowska 101. Tel. 591
Rok załoienia 1901
Własna palarnia kawy.

Nowe czasynowe metody~
~

nięcia wysuniętych żądań.

Odezwy, w-y dane w takiej treści niezaorganizację w szerokich masach, a u robotników świadomych wywołują silne oburzenie".
Pismo podpisali przewodniczący poseł
Szczerkowski i gł. sekretarz p. \Valczak.

Panna Kuia Ma,dralaka •fywe teru tycia, bm
uci-,tliwe pranie. które trwało dawniej . cały daie* '
odbywa ~ obecnie w da.gu kilb kwadnns61ft

wątpliwie przynoszą szkodę ruchowi
wodowemu, gdyż podkopują wiarę w

WIam anie w Banku Ziemi
W nocy z soboty na niedzielę czterech
kasiarzy łódzkich udalo się taksówką z
Łodzi na gościnne występy oo Wielunia.
Włamywacze zapomocą podkopów z
posesji przy ulicy Stary Rynek 14 })'fzedostali się do sąsiedniej posesji oznaczonej
Nr. 16, gdzie mieści się Bank Ziemi 'NieIuńskiej Spółka Akcyjna.
Włamywacze byli widocznie uprzedzeni o alarmowych dzwonkach przy
skarbcu, gdyż uprzednio przerwali przewodn1ki elektryczne w banku, poczem
przystąpili
do rozprucia
pancernych
drzwi prowadzących do skarbca.
Po kilkugodzinnej „pracy", włamywa
czom udało się wyciąć w pancernych
drzwiach wszystkie zamki, poczem po
wejściu do wewnątrz przystąpili do rozprucia kas ogniotrwałych.
W międzyczasie przechodzący ulicą
komendant policji powiatowej zauwaiyw
szy urywane światło w lokalu zajmowanym przez bank, wskutek zapalania i gaszenia lampek kieszonkowych, zaalarmo-

wał policję.

PODWYŻKI DLA METALOWCÓW.

poleca w wielkim wyborze

Nastę}}Ilie związek wyjaśnia, że zała

manie strajku nie miało miejsca, lecz jego'
odwołanie na skutek decyzji władz związ
kowych i delegatów ,innych związków.
Następnie związek oświadcza, że ni'kogo za strajk nie wydalono, a jeśli miały nastąpić tego rodzaju wypadki, to an-· .
terwencja związku uniemożliwiła je.
'
Strajk nie może być nazwany nieudanym, gdyż choć w części żądania robotni:-~ ·
ków zostały uwzględnione przez podwy~~
kę 5 do 12 proc.
~
Wkońcu zwiidek w swem piśmie nadmtenia co następuje: „Łódzki komi'tet komuni'stycznej partji Polski wydał odezwę
na początku akcji strajkowej w tonie na- .
pastliwym na kierowników związku, czy-i
niąc im bezpodstawne i fałszywe zarzuty
w chwiii, gdy ci kierownicy związku robili wszystko co było w Ich mocy, aby
strajk ten umocnić i zaostrzyć dla osiąg

~ykonywa całą pracęł
\

l~ozpuśclc! Radloa • zimnej 'lrOdzk. aamoez~
\ 11rzedlem bieliznę wloąć'"'"'do' roz.czyma I eoto'I!.„

Kaiiaue łó~ny wnt~IDiij 1oirinnie na 1rowin[ii.

AKCJA PODWYŻKOWA PRACOWNIKÓW W HANDLU KOLONJALNYM.
Wcwraj powróc!la z Warszawy dele ·
gacja sekcji agentów, pracownikó'v branży kolonja1ntj
przy zw. pracowników
handl. i biurow. m. Łodzi. Del.~gacja wzię
NOWE PRZYSTANKI KOLEJOWE.
ła udział w walnym zjeździe pracowniOd dnia 15 maja b. r. Mdnisterstwo Ko ków tej branży, na którym omawiano m.
tnunikacji postanowiło uruchomić nowe in. obecną sytuację pracow11 ik6w m tle
itacje pasażerskie na odcinku drogi żela pomvśłniejszych konjunktur w handlu koznej pomiędzy Koluszkami a Skarzyskiem bn;alnym. \V wyniku ożyw.onej dysku~ następujących miejscowościach: w
sji postanowiono w szeregu o<rodk6w zor
ii\arcinkowie, w Michałowie pomiędzy gaoizować \\iece i zebrania pracowników
ytacjami Wierzeniki i Strykowo, w Nietu- dla omówienia sprawy pracowników i
1s1ku. Narazie będą się tam zatrzymywały podjęcia akcji o poprawą warunków bytu.
t~ ko pociąi;i osobowe, przyczem na sta- \i\'iec taki odbędzie się w Łodzi w najbliż
'cJach tych będą przyjmowane bagaże.
szych dniach.

:tia Swięta Wielkanocne

skiej i wszelkie sprawy załatwia z nlą tub
przez międzynarodówkę w Londynie. ,

ważają

C. K. (-)

j

W sobotę ubiegłą uwzględniono przy
wypłatach dla robotników w przemyśle
metalowym podwyżkę, w wysokości 8
procent. Podwyżka ta nie jest ostateczną.
Definitywne ustalenłe jej nastąpi dopiero
po zawarciu umowy zbiorowej między
pracodawcami a pracobiorcami metalowni stołecznych. Po zawarciu tej umowy
metalowcy łódzcy wystąpią z żądaniem
nowej podwyżki, w granicach wzorowanych na wysokości podwyżek w metalow:
niach warszawskich.
(p

--

Wieluńskiej

w Wieluniu.

Na widok udającego się w stronę komisarjatu policji komendanta powiatowego, sz.ofer taksówki stojącej przed posesją
Stary Rynek 16 podał trąbką sygnał alarmowy, wobec czego włamyvn.cze porzuciwszy „pracę" przy rozcinaniu kas wybiegli na ulicę i wskoczywszy do oczekującej na nich taksówki odjechali z wielką
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szybkością.

W pościg za włamywaczami udał się
samochodem policyjnym komendant powiatu z trzema posterunkowymi. W odległości 5 kim. od Wielunia na wezwan~e po
licji do zatrzymania się, która grozita użyciem broni w raz.ie dalszej ucieczki, szo
fer zatrzymał samochód, co umożliwilo
policji aresztowanie całej bandy włamy
waczy.
Jak stwieraziło aochodzenie poliicy)ne
aresztowanymi kasiarzami są łódzcy kasiarze, którzy kilkakrotnie byli już karani
za rozprucie kas ogniotrwałych. Ze wzglę
du na toczące się śledr,two nazwisk aresztowanych nie podajemy.

Straszne
morderstwo
we wai Wiskitno.

· Przyjaciel zabił przyjaciela.
Wieś Wiskltino, 1PO!W1iafu łód~go, tiy
łia w niedzietlę ubi.e:gtą widotwrlią OtkrOJ)!łe
go mm<lers'fwa dokonanego na. osoft:>ie i1)0
w<:.7.anego we wsi gois1poda.r.za, W1ktora
Kida, wlaściciefai 20-mor,gOIW1eg'o rnająfłk!u.
W d1Liu lym Wiikfor Kteita spo.llkhl się 'W
mi,ett.c,cowym zajeźd.lzie z 'PJ'ZY'jajciclietm
swvm, ni.edakim 23-1.enn~m Pir:ariciszkiem
Cza,plfńsikiim, synem gospodarza tea wsi.
---:o:Prow.aid'Z'Oma przez ruicll. rozmowia w 1o
Ka4u zaija·zdu przy bulleke wódki zatkoiiozyłalby się zUaJelinie dolbrze, gdyby nie
20-lCltnia Wla<lvstawa: N., o klórą obaj mlo
dziiei1iey rywializowaili. W trakCie ir-0Z11110W FABRYCE LIKIERÓW FRAENKLA
wy obydwan wieśniacy poróżnili się. Nie
W BIELSKU NADUżYC NIE BYLO.
pomogty pmśby niewiasty, ani naipomi111a
(}la Olbeooyiah, mJOOz.ieiń.'CY rzudlli sl~ iku
Odnośnie do notatki, zamieszczonej w
sobie.
„Kurjerze Łódzkim" z dnia 16 marca r._b.
Czaip]Fńsk·i, widząc, 'że przedwnik jelgo
a dotyczącej rzekomych nadużyć w fabry
jest si~niejszy, chwycit leżący obok 30 cm.
ce IiJderów w Bielsku otrzymat.iśmy uzanóż lkuc:hemy i Olbróciwszy 1Przyjacieila
sadnione wyjaśnienie; że nieprawdą jest,
sv.11ego, Kleła, :fyte.m, zada! mu sfras-zHwy
aby w znanej fabryce likierów Praenkla
cios w ikark. Jedmocze§nie chcąc wyjąć
w Bielsku - Białej, władze skarbowe wy
illÓŻ z brocz:toe.g o krwiią kairku, sza>npną.1
kryły olbrzymie nadużycia, skutkiem czez cc:1fych sil 'tia!k nieszczęśliwfo, że .nóż rpr~
go Skarb Państwa poniósł straty, wynotam ar się i potowa :porosifu.ta w cieile Kleita.
szące pół miljona złotych oraz że w aferę
Ug-Odzony okr0tpn'Ylfll ici.ois·ettn Wikfor
tę wmieszanych jest 2 urzędników fabryKl-efa, nie wYdaW\Szy jęiku T'!roąf inłep.rey·
cznych i jeden z dyrektorów fabryki utmnny m ziemię.
~iekl zagranicę - natomiast prawdą jest,
IKl~ta t>rzewlie.ziooo niatycliimia!Śt do Ło
ze wedle pisma Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych w Wa-. dz!. gdzie w szpitailu .przy ul. Podleśned
do:kc1tJaino oiper.aieji wyjęcia 1'5 cm. odfa.ma
dowicach, z dnia 18 marca 1927 L. 4860/27
nego inoża! z ·oomiędJZy; pierwszie.~o kręgu
przeprowadzone dochodzenia, wdrożone
a gl.owy. iWJktor Klef, inie odzyskawszy
wskutek notaiek prasowych, o naduży
przyif<'mnośd, zmarł. Momder-ce areszfociach firmy Adolf f raenkel i Synowie S.
W\aJ!lo i odesfano do wię1Ae11fa a>rzy ua,i cv
A. w Białej, na niekorzyść Sk.arbu Pań
Milsza.
(r)
stwa, wykazały bezzasadność uczynio---·· ·--nych zarzutów, o ile są one skierowane
Z GIMNAZJUM MIEJSKIEGO:
przeciw firmie Adolf f raenkel i Synowie
A. S. w Białej, z czeg-0 wynika, że zaden
We wtorek, dnia 12 b. m. o godz. 5-ej
z urzędników fabrycznych ani też dyrekpo pol. y; auli Miejsk. Oimn. im. J. Piłsud
torów nie mogli być wmieszani w te rzeskiego (Sienkiewicza 46) staraniem Koła
kome nadużycia, które n~e miały miejsca.
Naukowego uczniów ·tegoż gimnazjum
prof:
Ludwik Kulczycki z Warszawy wy'('.'Z . 7
F 'EZltl
głosi odczyt na temat: „Przedmiot i meto'da socjologji". Wstęp 1 zt i 50 gr,
/

OBNIŻENIE

T ARYf'Y NA

WĘGIEL.

ex) P. miriister 'komunikacji podpisal
toz,porządzenie, mocą kitórego taryfa na
przewóz węgla na linii wiodą.cej do Drawski::~go Młyna (stacja grankzna z Nfenncami) zostaje z dn ieim 15 kwietnia na okJI'es
6 miesięcy obniżona z 10,90 zł. z.a fuin11ę
do 6 zt.
Roiipoirzą.dzeinie to ma na ceJ.u skiero·
wa+r:ie po.Jskieigo węgla na Szczecin i w ten
svc~ób odcią±enie nas·zydl portów.
1

NOTOWANIA

ZŁOTEGO

w dniu 11 kwietnia 1927 r.

Za 100 z.to.tych: Lo111dyn 43.50. Zurych
t1ofow+e·nia .prziedętne 58.00, Berlin 46.9146.39, WYiPl.ata (Ja W.airszawę 47.03-47.'27,
n<t Pcznań 47.04-47.295, G<lańsk 57.6557.8C. wyptata na Warszawę 57.63-57.77,
\Viedef: ·czeki 79.20-79.70, bankmofy 79.15
-80.15.
Z

GIEŁDY ŁÓDZKIEJ.

Na wczorajszem zebraniu giełdowem w
łodzi zawartv n~c-tn,nuiące trar.'1'.akcje:
Waluty:
Dolary zl. 8.90 drobne.

Akcje:

Bank Polski zł. 138.Tendencja wyczekująca.

(ah)

DOLAR W LODZI.
, Na wczorajszym rynku prywatnym w
Lodzi w ~odzinach . wieczorowych dolar

się po kursie 8.94 i pół w żą•
I 8.94 w płaceniu. Tendencja
1~okojna. Obroty średnie.

kształtował

- Ł.

Bank Handlowy 7.60, 7.90, 7.80
Bank Zachodni 3.90
Bank Zarobkowy 85.50, 88.50
Bank Polski 140.-, 138.-, 139.75
Bank Zi. Ziem. Polskich 3.70, 3.75, 3.70
Spiess 68.Elektryczność 76.Sila i ~wiatto 120.-, 127.-, 125.Czersk 0.83
Michalów 0.60, 0.61
firley 59.50, 59.Węgiel 98.-, 99.Cegielski 37.Lilpop 23.50
Norblin 136.- ·
Rohn 0.76
Starachowice 3.05. 3.10
Żyrardów 17.25, 17.ttaberbusch 122.J<ijewskii 78.Elektr. w Dąbrowie 73.80
Brown Boveril 23.Chodorów 116.Częstooke 2.80, 2.82
Cukier 4.70, 4.65, 4.70
Wysoka 6.75, 7.-, 6.70
Nobel 4.35
Pitzner 6.05
Modrzejów 7.90, 7.80
Ostrowieckie 82.50, 84.50
Rudzki 1.65
Ursus 2.27
Borkowski 2.75, 2.80

dzien:a Ł.L.O.P.N. z dnia '27 ma•rca 1927
roku ""Ptadty po zt 15 'tytwtem w:pisowe
g(>. K "'"oif.a. powyższa ipowimna bvć wrnt.aC01Th?.. do sekrefarjafu za+rzaidu Ł. ·L.0.P.iN.
Pimrko·ws.ka 108, (Ł.K.S.) na ręce p. Rą
ba'1~1de;Q'O. w ter.mmie dio dnii.a 15 b. m.
2) \V zvwa się wszystikie kluby. by
niczwtocz1nie vrzeisfaty do sekrefarrjaiu za
rzq..lu Ł. L. O. P. N., Z. Rą'balski, Piołr
kowrka 108 (Ł.K.S.), swe doktadne adresy.
3) Uprasza sie 1dulby 'by nadestaity do
sekrdmjatu Ł. L. O. P. N. dolktadne da•ne
co <io tprow:aidzoinv.c+h w S\VlO·i ch kfobadi
se-kcy1 ~porfowyc.h. iposiaida.nyic!h !boisk, sal
g-i1mnaistyczmych .i 'f. p.
Dane nowvższe po\\'ininy być przestane w 2-ch egzemplarzach.
4) PrzyDomf na się kluib'Olm:
a) oibo·wiazek zawia<l;irmi.a1nia Ł.L.0.P.
N. o wszcqikich zawodach tow<ł!rzvskkh
roz.gryw.any<:ih .przez k11llb w ŁodŻi om~
na ·orowincji;
b) ot>owiąwk nadsyfania rozHczeń z
7.a\l.+odów l w:pf.a·r-ania do kasy Ł.L.O.P.N.
1 % ~a Zwfązeik Zwiiazków Spoir1owych i
2 % 111a no moc leka,rska dila g-raczv.
.5) Kluby na•:ff>ślą do Ł.L.0.P.N. w 'fer
mi1J1ie do dnia 15 b. m.:
a) wyikaz roze,g-ranych w bieiąqnm .ro
kuzavmdów, a więc za: cz.rus od 1 maTCa do
1(1 kwietnia wtąiczrni.e;
b) roz!.icz-emia z rozegranych zawodów
i w1r.f:-.~:> ITTrnrop:> da ią·C" od :nk.h suimy, do
sek' ritariaru Ł. L. O. P. N.
6) Podaje się klubom do wfa1domoścf.
łż srkreta1rjar za•rządu Ł. L. O. P. N. czyn
ny •es~ we wto-r:ki i oh1t1d każdego tyq0.
"'
dnia, od gotlz. 18-19.30.
N.
P.
O.
L.
Ł.
Zarząd

,

1

1

OIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 11 kwietnia (Pat.)
Notowania ofłciałne.
OoMwka.

Oolary 8.92 - 8.94 Czeki.
t:onayn 43.47

8.90 ·

N. Jork
His11panja
Niemcy
St.:wajc11rja
Holandja

25.54

446,50
6<H.75
491,5'1
1021,50

r-Teatr, ~uzyka i Sztuka.„„
TEATR MlE.ISKL

PAPIERY PAIQSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.

Upadłości

p.rrzedoSlta'Lnie .przedstaw.iw.ie ])rze.d pne- „MOC.idieJ" St+aniistawa Przytby
szewskie.go 'PO ceinach zniżonych.
fotr-0 ostatmrie :przedstawienie +przed świętami
,,Najd~sza moja Peg". Ceny ziniżo:ne.
W ozwarted<-, piątek, oolbotę - przedstawienia
zarwJes7.one.
W 111iedziclę śwJątecwą Jedno timedstawienie
'Wliec-.zoniwe. Dana będrzie premiera efektownej,
seinsac$ej ikomedjd wlidowliSl!rowej w 5 alkitach ze
słynnej powieści P. Lenys'a ,,Kobieta ii pa~" (La
femme et la panf.in). :Reiysern}e Ko+11stanty Tatar.kiewicz. R-01e ty.tuf.owe g>rają: Sterania JaTiko~.ka i Wfa+dysfaw Kras.nowieckq. W i:nnyich
rofacl1 ważniejszych w.: Duna.jev.>Ska, Ja~ubińslra,
Jerzma~owska, Fabisiak, Krzemień'S.ki, WHcz'kow
Dz;~

irwą śvnąlteozną

8-proc. po.życzka konwersy]na 98.75
5-proc. pożyczka konwersyjna 63.-,
63.50, 63.25
Pożyczka 'aolarowa 85.25
Dolarówka 56.-, 55.-, ss.-;ro '
~ Pożyczka kolejowa 102.50
8-proc. listy Banku Gospodarstwa Kra
]owego 87.8-proc. llisty BanKti Rolnego 86.50,
87.4 i poł proc. listy zastawne ziemskie
zł. 57.-, 56.90, 57.5-proc. obl. Tow. Kred. m. Warszawy
zł. 62.25, · 62.-, 62.25

Komi•arz

124,03
854,75
112,70
15,76
681,50

--·:o:--

N. York 8.93
Paryż 35.08
Pra·ga 26.51
Szwajcarja 172.16
Wiedeń 125.85
1
· Włochy 43.10 ·

Sędzia

OIEŁDA PARYSKA.
Paryi. 11 kwietnia (PAT).
Notowania końcowe.

Londyn
Belgja
Wloohy
Rumunja
Dan ja

Skrzynka do listów.

1) Wzywa się wszystkie kluby Okrę
R'U, hv w myśl uchw;afy wialnego zgroma-

4

faniu

Zarządu
L. O. P. n. N!! 2.

Komunikat

AKCJE.
Notowano w złotych.

Ludwika Stan-

Przedświąteczna

konkurencja I

ski i i~1 Część muzycZl!lą 0ipr0„cowuje ZygmUJllt
Bidost·ocld; tańce uktada reż. Tatarl<iewkz. Bilety na .premierę już moiŻJ!a nabYWać.
Kasa zamawiań Teaitru Miejskiego, pnenies.i<>na do sklepu kw<iat6w W. Salwy na ul. M<H1iuszki
Nr. l (<lrng;i dom od rngu P.jotrkowsJciej) ozynna
będ,z!e 1)1'Z(W; wszysbkie dni przedświą.fecwe do
sobody, d'O godz. 2 IPO potudn:iu +wilączmie.

TEATR POPULARNY.
(Ogrodowa 18).
Dziś P-O raz osta:bni <Sensacja sez-0n:u, interesuia;ce ,;Patmębnik:i S1Z+altana".
W śrcde po raiz ost+atn.i „Krakowiacy J Górale"
do~koneta koanedio-0pera polska z mll!Zyiką, śpie
wami i tańcami.
W ozwarleik, pią:tek i sobotę teaitr nieczYllllllY·

Szan-0W111y Painie Redalktorze!
związku z treścią notatki, Uitllieszczom·j w Nr. 84 „Echa Wieczornego", proszę uf)'rzejmie Sz. Pa'Tla Redaktora o taska
we pcmi.eszczemie niniej+szego o.świadcze
nia-:
Stwierdzam kategorycznie i z naoiskierrn. iż mylnem j.est prz:Y1Puszczenfe, Jakobym w decyzjacli kierowmiczych w se·
zon!e o'becnym krępowany byt przez na..:
cze1lm~o dyreik•tora Teatru Miejskiego <lir.
Arit oiJ.cia Sz:yWmar.ia, jak rówini.eż nie~rusz
nem .i~st twi·e.rdzenie, jakOłby dyr. Szyf·
man k1erow.at się w !J)row.a.<lzieniu Teaitrn
Miej:.kiego wzgilęd.ami łi-tyilko f·JnarnS<>wemi. Wystawienie w sezooie 01becnyrrn pod
jego dyrekcją -na1czelną szeregu dziet, 11f.emajacy.ch szains ,:kas:awośd''. jak: „Róża„
Żer.cn}skigo, „Ba.J.ladyria" Sfo.wac]{iego,
.,U-:m1ech los.u" Perzyńskiego, „Popas
Kn"la J~omości" Sietl1+eckiego, w1reszde
osfah i'O „Mśioi+ciel" Przybyszewskiego, a
na czas najlbllższy
także za1po1w.iedzia1ne
wystawi.e<nie paru ·niegral!1y;ch dotą+d na ża
dnt-,f scenie dziel oryg-i1na1Jmycih - jesf re·
go rn~Jle:pszym dowoderm.
Przy okaz.ii pozwo1Ję soibie nad.mliooić,
li odmnięcie zu1pe1!ne „pierwiastka fi;na<11sowcgo" na.wet w 111ajbardziej ide·0+w+0 pr()
wadzonym teatrze :}esf nae do pomyślenia,
ze '\\·z:ględu na z:byt skoimp!ikow2my aiparat ~+dministrncy~f.10-gosp0+darczy, jakim 2
natury rze.czy obarczona jest instytucjci
tea1hiilt:a.
. Racz przyjąć Szanow111y Painie Re<la~
forze wyrazy 'Prnwdziwiego tpowa:żamia.

W

B+oJesław Oorc.zyń·~kt

Łócif., 10/IV 1927 r.

l<INO Dom Ludowy
ul. Przejazd 34.
....-ma11111mm11ma:11„ammm11m-=i11111....

Ostatnie 2 dni
Wtorek, dn. 12 i środa, dn. 1l b. m.
II serja ostatnia monumentalnego
filmu p. t.

,,QUO VADIS''
Ws:ystkfe miejsca po 30 gr.
W t>róbach, w +reżyserii RomMla Urbańs.kiegn
wcdew;J w 4 aktach z mutzyką, śµiewami a tańc:>·
mi ,,Smlrajcie dziecka". Premjera · w pie'!'WSZI'
św'iięt-0 Wielkie~uocy.

TEATR W SALI OEYERA.
(Piotrkowska 295).
Dyrekcja przy~otowuie na oba dni śwJąteicwe
WMki< ino.cy, zaWISze peliną uroku „Chatę za
ws.ią".

-----II

Do alt. Nr. 647-2'1

OOLOSZENll!.

kiewic•a,
Zdrowe nerwy
Komornik pra~
padry, mydła toaletowe,
na zasadzie art. 457, K. H. podaje do wiadomości Perfumy,
S,dsle Okręgowym
wody kolońskie I wszelką l:oamesen
Zdrowy
Y Lod•l A. I.ago
że Sąd Okręgowy w Wydziale Handlowym w dn'.
tykę poleca najtaniej
Zdrowe ciało
d•l61 Id, samleu•
7 kwietnia 1927 r. zaocznie postanowił: 1) ogłosić I. DRUKERP Zawadzka 11.
kały tr ł.odsl. prsv
użycie
vrzwz
si•
osillga
upadłość Ludwikowi Stankiewiczowi, 2) chwilę oul. Kilińskiego 57.
twarcia upadłości oznaczyć na dzień 24-III 1926 r.
na •asad:i:ie art.
Soli
1010 Ust.Post.Cyw.
3} zamianować Sędzią Komisarzem Sędziego Hanogłusa,ie w dniu 20
dlowego Stanisława Kopczyńskiego, 4) zamiano~'~------~-------kwletnla 1927 roku
,;
Maiątek
wać kuratorem upadłości apl. Franciszka Szwajod gods. 10-el ra·
Zataz do sprzedania 26 kim. c : „
dlera.
no y 1.ods!. prsT ul.
Łodzi, 11 kim. od kolei i tra:r·
Głównej 59 • Sien·
W obee powyższego na zasadzie art. 447-480
wafa. Ogółem 12 włók, zagajn!.lll!OWego, nlecany ogólnie przez
klewlcza pod nr. 5l
K. H. wzywam ws:systkich wierzycieli, aby stawika 40 letniego 37 mrg. budynki
ws1y1tłrich lekany.
odbęd1ie się apue·
masywne nowe, ziemia w poli się dnia 21 kwietnia 1927 r. o godz. 11-ej rano
mote się zgłosić na procent.
~Do nabycia w składach aptecznych i
dat pr&e& llc:ytac:ję
'
ło wie żytn!o-k5rtoflana b. uro·
perfumeriach
~
w sali nr. 57 Sądu Okręfitowe~o w Lodzi, celerr_
Cegielniana nr. 31 do Związku ruc:homoścl, opisadzajna, w połowie p11:enna, dre
~w słoikach na 10 kąpieli i w towyboru kandydatów na syndyka tymczasowe~o.
nych w firmach K,
(w podwórzu)
ny. D•m w świetnym stanie au·
pojedińCZI\ kąpiel.
na
rebkach
,;
Kowalski ł S-ka"
Sędzia Komisarz: Stanisław Kopczyńtik~.
chy, ciepły w pięknym parku.
„E. Mareinldewic1
11
Ogród owocowy, puynosz!lCY
Za zgodność Kurator Upadłości:
i S-ka" p011ostałych
ogromna dochody. Całe go1po·
Franciszek Szwajdler,
po zmarłym Karolu
dustwo w kwitnącym stanie.
adw.
Szylinllu i 1kładafą
Inwentarze żywe l marhre w
'
'1'61
~
-.......
mm_.___ . .apl.
ił'
6
A

kąpie&o~ej

c,,.,~!~.<!~g~• · ~~ kwe~tauJ
l

11

t

~\ Laboratorium, SWAN

„--....
„__.rm:m__
"'·
t ~annou ~o~ia~ane ~otłów ~arowyl~ ł
Z okazji

zbliżających się świąt

l

~

\.

sT y

N

WALNE DLA

POLSKA FABRYKA FARB [LAKIERÓW

w Ga-

i~.P.

FRYZJERóv/ !

Wody kolortakie l kwlatowe-3.75 kilo.
Vttgetal J,00 kilo, ProsHk do golenia 6.25
kllo, Brylantyna 3.80 kilo. - Wszelkle
przybory.
I. DRUX:ER, Zawadzka 11.

u"

który''służy do powlekania kotłów parowych
od wnętrza. Preparat ten rozpuszcza kamień
k?thwy, kt?ry daje się z łatwością u~ninąć,
me n,~rusza1ąc ?rzy .tern ścian kotł~.."A~irustyn otrzymac mozna w dowolne) ilości ze
składu komisowego naszego zastępcy pana
W. Gatke, Łódź, Piotrkowska 189, tel. 530.

Wiadomo&ć
ł.od&it

·W. Pa-

11owi2 zapewne czyścić będą kotły. Zaoszczędzą W. Panowie bardzo wiele cLasu i roboty, jeśli używać będą nasze~o

A K Ru

nadmiarze.

jówce pne1 Aleksandrów koło

Na

I

d~(!'otlr~ych waru11kach !
·
.

Rowery'
•

ngiel1kie
•
~ I franmkte
11

,...,__
- -·

,.

.u

ma~ki „LO'llil ililOit" <?raz .części

z ogr por
Lu T z S-"R
EDWARD
•
•
1111
•
.

rowerowe nabyc rnozna
K!!'akow, XXII Kalwaryjska 66. • w flrmle „Dobropol" Piotrkowsk~
r#'

73
W araztat reperacyjny oraz lakiernic:zy.

Do odstąpienia mieszkania
1 - 2 - 3 -4 - 5 lub 6 pok.,
oraz małe domki na krańcach
miasta, kto potrzebuje, lun chce
odst"pić zechce złożyć swój ad;. Potrzebni
res w „Kurjerze Łódzkim" dla
' „Sumiennego".
(chrdcllanka) może

Kasjerka

jako udziałow
czyni z 450 dol. do
handlu Qastronomlc1nego oraz męż
czyzna młody umiej•cY pisać na
posyłki & małll gwa
ranclll pfG1nlęin1l.
Władomość Zawadz:
ka 7, Hotel "Metropol" pokój 53,
od 1 do 3 popoi.

być

Magazyn

Wa r5zawski

OBUWIA

J. N A Ci LE RA
Piotrkowska 109
poleca

NA SEZON
1

WIOSENNY

l,ogaty yYbór
najnownych
MODELI
ze skór ugranłcsnych.

okój umeblowany
ul.
do
P
Senatorska 14. m,
vynajęcla

10.

l171

Dr.

Róianer

Choroby skór·
ne, weneryczne
moczopłciowe

Leczenie sztucz
słoncem
nem
g6rskiem.
NARUTOWICZA 9
(Dzielna) tel. 28·98.
Przyjmuje od 8-10,
i od 5-8.

cyc:h się z mebli
i ur1-dzenia rozle·
wni wódek, oCanlo·
1 11 m (
nyc:h na
5231 Zł. 10 fr.
ł.6dt, d. 30/IIl-17 r
Komomtłc

ł.agod•l6•kł

Dr.

H. ~UBI ~z

Cegielniana 43.'
- tel. 41-32. Specjalista chorób
skórnych. wenerycznych i moczoHE
f,etnisko do 'W"Jna- płciowych. LeczeD i•cia Poddębie nie 9zt. ałoncem
wyi:ynowem.
Grzedy w lesie. Wladomołć: Pusta Przyjmuje od d-tą
od S-8 "01>oł.
:;11, w kantorze.

_•;;.::.'·...:1:.;0.:.I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~..KUR.~.!Ll.!),.Q..?'.jg•. -

Co

niesie?
•

DZIŚ: Wiktora M.

I

JUTRO: Hermenegilda

•

12

sło6ca

Zachód

1ło6ca

4 48

18.26.

Wschód k1l•:L 15.05.
Zachód k1lęt. 1.56.

Piątek

...-::m---·

Dlul!oł~
Przybyło

dnia 1UJ.
dn.Ja 5.31,

--:o:--

PRACA W BANKU POLSKIM W WIEL·
KIM TYGODNIU.
W Wielki Piątek, dnia 15 b. m. t w Wiei
ką Sobotę, dnia 16 b. m. - kasy Banku
Polskiego czynne będą: 15 b. m. do gotlz.
10 i pót rano, 16-go do godz. 10 rano. (e)
OBIADY WIELKANOCNE DLA BIE·
DNYCH.
Wydział Opie1ki Społecznej ipostamowi.f
w czasie śwfąt Wieilk·ie.inocy. t. j, 17 l 18
b. m.. w Miejskich kuchniach dila p.racoVv1r.ików fizycznych - nie gO!tować Olbiadńw. natomiast wzamian - wydać konisu
meink.m w Wieilką Sobotę, t. j. dnia 16-ig-o
b. !n .• po 200 gr. kiełbasy i 200 gr. białe~o .pieczywa, jako ekWliw.a:lerrt za dwa
o'biady.
NARADY PRZEDWYBORCZE NPR.
Onegdaj w lokalu Polskich Związków
Zawodowych przy ulicy Głównej odbyła
się konferencja ogólnomiejska cztonków
NPR. Poza sprawą wyników strajku w
przemyśle wlókienniczym, omawiano sze
reg spraw, związanych z możliwością wy
borów do R.ady Miejskiej w Łodzi.
(e)
((ONFERENC.JA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM.
Wczoraj p. wojewoda Jaszczolt, w
związku ze swoim pobytem w Warszawie
odbył szereg konferencyj z naczelnikami
wydziałów Urzędu Wojewódzki'ego. Dalsze konferencje odbędą się dziś. (p)
ZAGADNIENIA SZKOLNICTWA W MA·
.
GISTRACIE.
. W czor'aj w godzinach popołudniowych
odbyły się w Magistracie m. Łodzi narady w sprawach szkolnictwa powszechnego i średniego m. Łodzi. - W naradach
W'Ziąl udział kurator
okręgu szkolnego
łódzkiego p. Owfńslcl.
(p)
WYJAZD KURATORA SZKOLNEGO
DO WARSZAWY.
Kurator łódzkiego okręgu szkolnego p.
Dwiński udaje się dziś w sprawach służ
bowych do Warszawy.
Po jednodniowym pobycie w stolicy
kurator Owrnski wraca do Łodzi i jutro
urzędować będzie normalnie.
(p)

.

bom.

otrzymującym

z

WydzJiału

we:rnisaż

oifwaTda zbioroairtysly
pro:f. Kazimierza Stalbrowsk.iego, będzie
rz.adkienn· w Łodzi świętem airtystyicw em.
Kzita!log wysitawv oibejmuje około 250 •Pra-c
iprof. Stabrows.kiiiego, uczenicy jeigo ip. Gen
ti1-Ttppenbauer or.a:z tódzkie1go artysty p.
Z. Pod11tszki. Spodz.iew.a111y jestf uidz.ia1 gośc! ze stoUcy.
O godzinie 8-ej wioozore.m Kazimierz
KdiT!owsk.i-1liternt z Poznani.a - WVigfosi
<Xkzyt o 1wórczo.ści Kaz.imierza Stalbrowski{;.gO p. t. „Malarz wielkich tajemnic",
zaś o godzini1e 9-e1 wlecz. odbędzie się Sita
we.i wystawy ipr.aic z.nakcmitego

rnniem Po1s1dego Wlubu Arfysfyiaznego
bct<rlkief, na który zgfoszooia .przyjmuje sek11etarjait Miejskiej Ga'le1rji Sztuki (telefon
1-15).
WcZQr.a1 wieczo.re.m dio Miej.sklej Gale
rJi Sztuk1 na ręce .iulbLlafa nadleszfa depesza graVuil.acy1na od ma:rszatkostw.a: Pil-sud
sk:oh treści n.aistępująiced:
„Z okazji 4.-0 !alf pracy a:rfysfycznej
przesyłamy se:rdeczne wyrazy uznania".
Po<l1pisa:no: Józef i Aletks.antdra Pitsudscy.
Jaik się dowiadnjemy, jubila:towi p-rzestane zostanie również bt-ogx:i-sfawJ,eństwo
!l)a•pie·skfe.

Szkoinictwo zawodowe w Łodzi.
O podniesienie stanu hygienicznego i naukowo-wychowawczego.
W ipią,fek, d1nia 1 'b. rn. odbyto się w Sto
warzyszen1u :rechn.ików w Łodzi zebranie
dyskus:s-ine, poświęcone miejskim szkotom zawodowym doksztakającym. Na
zcbran·ie .zaprosZ'()(JO również :nauczycieli
tych SZ'kót.

Zelbranie zagaft p. imż. Ed\Yard Waginer
prezes StowaTzysizooia Technjków, na
przewodn!czą·cego zelbrania '!)OWOtano p.
inż. Jaikubowicza, prezesa ikomlsji szkół
.zawo<liOwych doQ{sztakająicyich, n.a seikretaTza p. inż. A. Brudn•ickie.go·. Refeira'f
o s1.llwtaelh za:wo<lowycli doksztakających
11a łC1renfe m. Łodzi wygtosit p. Alfltoni
Zakrzewski, zastęoca intSr>ektora szkolnego m. Łiodtzi. Reforenf !Podał krótki rys
rozwodu sizkót zawodowycli doksztatcają
cych, v."Skazat na prawnie i!)Odstawy istnienia ty<:h szkól, omówił stroinę o:rganiza
cyjną, -budżet, śtioswne:k .prawtny 111auczycieli, stos,unlki hi·gJeniczne i stronę dyidakty.cz.no-wychowawczą. Po·w.ażne tra:ktow.anie .J)'fzez Ma1gistrat 'tego dzi.af.u szkól
przC"jawia się w budżecie, k'fóry nia bieżący rok szlwlny wyinosi zt 511702 i rok
rocznym plainowym rozwoju szkół pod
wz.gilę.denn HościDwym. Magistrat zwięk
szal corocznie tic1Jbę szkól iprzedętnie o
100% w $tiosuink:u do roku uł>iegliego.
UC1Jba diz1eci zwiększala się równ·ieź p.ro.por-cjonalok Oboon.ie Magislimt m. Łod.zi
ufrzymuje 209 oddziałów szkór zawodowych diQlksiztaka~ąic'Y'Ch, do lktóryioh uczę
szcza 4474 ohJ'opców i ~42 d~ewcząit.
Arrzlizując slironę higjeniozną. i dy<lakt}JICzno-wyichowawczą reforenit' wskazat 111a is'f
'lliiejące braki, które są wymi'kfem wie'lu
a>rzyczyn. St<Jsunek p.raiwny nauczycieli
jest nie uregulowany. Roboamie Magistra[wymawia posady wszysitkim nauczy
oielo.m, co zmusza nauczyiciei·s'Vwo do 'frak
fov.·ania swego iza:wodu 1Prz-ejściowo i zaroł~kowo.
Org-amizacji rechników przy-

śwkca

.przedewszystkiem do;bro szkoty
za'\'•Otdowe.i doksztakają•cej. Te1chnicy
wncszą do szkoty fachowość, która jest
kcrieczna w tych szkotach, pedago.gorwie
zaś wnosiza metodP- i .i dy te dwa czyrnniki
zo-strną potączone, \1;6wczas, rezultat pm
cv 'będzie widoczny. W dyskusji zabierali
v.łos: 11aczielny dyr.ekro'r wspomnianych
szkót P. Tomaszewski, .P. i1nż. Tymowski,
p. Bnlblński, p. inż ..falkulbo·wicz ,i wieilu itnny.ch. W r~zultacie przekazano komiSijf
r.a~fępuiąrce dezyderaty:
1. Podniesienie stanill hiigjenicz11ego
,p rzez: a) wzlbronienie naucza11fa w ifrz.ecici z.mfa1nie i w salach poz1bawionych oświeNenia elektryc~ne:go; b) na użytek
szkól doksztaka.iących :naJe:ży zająć 1przedcrwszystikiem 11D'kale s.zkót zawodowych,
nasfęipnie śred:nic:h. w osta:tieczności zaś
szk6t po,„:'Szochinych; c) .przeswnięciie godzin naoczanfa n.a godlzfiny wcześniejsze,
1.rric:gufowanie s-prawy przerw ·i na1czyń do
mycia rą)k w myśl ohowiąizująocyich iprzeipisów.
2. Podtni.esienie s'fianu nia.ukowe,g-o i
wychowawczego prziez cla'lszą selelkcję
sz.kót d10ksztakającycih ca 1poszczególne
zawody: a) przyjmowanie mtodoclanych
do I klasy sz:koty za w.odo•we;j bazpośre
d1nio po uknńczenfu pefn-ed szkoty I>Owszec:hnej, innvich ka·ndydal:ów należy
przyjmować do iklas wstę.9nych; b) zmianę .programu; c) udosikonal1enie obecnie używa1nej mietody w wyichowaniu i niauczalflfo.
3. Ureguilowan.ie sipraw pra'Wln:ostuż
bowych nauczydelli i kle.ro.wników s.zkót.
4. Usita wo.,ve ureig1.1ltowanfe spraw
sz.'kót .ziaw10-dowy,ch
doksztakającyich
przez w~vdanie nowej sipeicjalnej ustawy,
która uregu:lowałaiby catokszta,tt szkół doksz.tz kających.

---O'---
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ZAPOMOGA SWl.Ą TECZNNA. ''Na wniosek Komisji Gospodarczej Wydział Opieki Społecznej postanowił z
okazji świąt Wielkiejnocy przyznać osogi do 25 zlotych miesięcznie -

sztuki~

Otwarcie wystawy obrazów prof. Kazimierza Sta·
browskiego.
Dzisiejszy

-i--

Wschód

12 kwietnia 1927 rol{tf.

40 lat pracy dla

dzień

ffWIBdeft

Wtoreł.

zaoomo-

jedoora-iowy dodatek świąteczny w wysokości
ao procent wypłacanej zapomogi.
HOTELE PRZECIWKO LICZNIKOM
TELEFONICZNYM.
Na zebraniu właściciem większych hoteli w Łodzi przyjęto uchwały, protestują
ce przeciwko licznikom telefonicznym w
Łodzi. W dyskusji mówcy podkreślali, iż
przeciętna ilość rozmów w hotelach przekracza tę szczupłą normę dzienną. jaką
wyznaczyła PAST. dla hoteli, a mianowicie zaledwie 20. pozostałe zaś będą opła
cane po 20 groszy. Niemożiiwe jest w ta.i
nym wypadku dopisywanie gościom hotelowym należności za telefon. W wyniku
dyskusji postanowiono wystosować do
Warszawy obszerny memorjał w celu
Podjęcia wspólnej akcji przez wszystkie
Większe hotele całej Polski przeciwko
tym horendalnym utrudnieniom.
(e)
NOCNE :::>YżURY APTEK.
• W dniu dzisiejszym dyżurują następu
Jące apteki:
O. Antonlewicza (Pabjanicka 50)·. K.
Chądzyńskiego (Piotrkowska 164), W. So
kolewicza (Przejazd 19), R. Rembieliń
skiego (Andrzeja 26), J. Zundelewh.:za (ul.
Piotrkowska 25), M. Kasperkiewicza (ul.
Zgiierska 54), S. Trawkowskiej (Brzeziń
s.Jc.a 56).

tła nachodzące

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
polecamy znanej dobroci

:: WYROBY MASARSKIE ::
ROBERT LANGKOFF
CBNTRALAt KAROLA 12. TEL. 37-77,
FILJAa PIOTRKOWSKA 43, TEL. 43-6!.
UW AGA I Nłn~lszem zwracamy uwag„ nauej Sz. Klijent•lf. !e 1)01&f'Owyh••
żadn•i innef nie polładamyl
-

o oodniesieni1 1oztomu mu1~owan1a fiz~[zne10 mszhoł11~.
Zarządzenie

Ministerstwa W. R. i O. P.

Kuratorium ok,ręgu szkolnego tódzkieg-OI <itr.zymal,o .zarządzenie mhti-Słra wyinań :relligijn:ycli i oświecenia .publicznego

w SPraiwie

podniesienia wycllowanlia fizyot:mego następującej itre.5ci:
'IW ostatnich czas.ach wskarz:ują 111a szero:lde zamierzeriJa. w kieirwniku ro'Vbudzenia ruchu wycli.owania f.~zyic.z.neigo w społoczctstwie z wy.ra~ną 1ende1rI.cją do W/PTO
w.adz('r,lia w tym wzglę<lzłe t>O'wsizeichne.go
iprzymusu.
Ogromna część 1prncy w le.i dziedzinie

przJv;>adnie Wlf;adrom StZikoilnym, kierują-

cvm wyoho.wa.niem całej) 1nfiema•I mrodzieży w zakładach s.Zt'kolnyich.
Zanim rozwJ.jająca: się wsipófq}raca -posz(:zc~ó1nyich ministerstw; w spr.a.Wlie wrykona:nfa szeroko ·za:krodon.e:go .prog:raimu
wychowania fizycznego izina,jdzie wy.raz
W! SZ'l:'zeigóto.wyich za1rządze.niaoeh Mimisfer
s•bwa 1WyZ100Jń Rełiigijm.ych i Oświeceni.a
Putbl:Cwego, .polecam kuraro,rjum zwrócić baoez.ną uwagę na .cztery czyninil:ki, stanowiące fondamenit pracy w szkQ•lnictwle
w z.ał:resie wyohowaniai nzycmego, a mia
nowJ.cie. ·na: 1) czynnik' lkiero!wnictw;a, ~

'

NOWA GRUPA LITERACKA.
Huragan dziejowy, wytrąciwszy literatom z rąk pióra, pchnął ich w szeregi
walczących armij, lecz zawierucha dawno już przeszła, a przecież echa jej wciąż
jeszcze brzmią we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wszędzie jednak
zrozumiano, iż należy otrząsnąć się z tych
refleksów wojny, wkroczyć na normalne
tory życia i nawiązując do tradycji przedwojennej, kontynuować dalej twórczą, po
zytywną pracę. Pierwsza z odrętwienia
budzi się sztuka, a jej rozkwit jest symbolem prawdziwego życia narodu. Z radoś~
cią stwierdzamy, że i u nas na polu literac
kiem wszczyna się ożywiony ruch. Powstały różne zrzeszenia literackie i grupy, a w clniach ostatnich do już istnieją
cych przvbywa jeszcze nowa grupa lite·
racka pod nazwą: „Nowa Polska".
Założycielami są:
Miecz. Smolarski,
Witold Łaszczyński, Jan Niwiński, Józef
Relidzyński, J. Sokolicz-Wroczyński, Józef Birkenmajer, Artur Chojecki, St. Górzyński, L. Nowosielski, A. Czaplicki, Wa
tery S. Jost, Grzegorz Piotrowski, ttenryk Krajewski, Br. Stefanowski, M. Bogacz, Br. Kowalewski, Bernard KJwalski
i M. Kowalewski.
„Nowa Polska" ustaliła swe wy~ycznc
łdeowe, wśród których są: Zwrot do twór
czości świadomej godności Polski odrodzo
nej, wydobywanie wartości właściwych
polskiemu charakterowi, bezwzględna
swoboda formy indywidualnej i bratnia
pomoc artystów. O ile wiemy zrzeszenie
to ma zamiar nawiązać bliższe stosunki z
Czartakiem.
Z KOLA B. WYCHOWANKÓW OIMNA·
ZJUM A. ZIMOWSKIBOO.
Dnia 13 kwietnia r. b. o godzinie 7.30
w ~machu gimnazjum A. Zimowskiego od ,
będzie się naazwyczajne walne zebranie ·

Koła.
Ponieważ

w roku bieżącym przypada
zjazd II kolejki maturzystów, przeto ·dta,
ułatW1ienia Koto prosi obecnych kolegów
Komisji Organizacyjnej z roku 1922 o przy
bycie na zebranie tegoż dnia w celu omówienia szczególów.

czynnik wyclio•wawczo-tnstrukforski, 3)
warm!ki malte:rjafoe, 4) czyinlll!i'k h-onttoli.
1) Przypominam, ltż na terenie oJcręgu'
s.zkolnego, kierowlllikiem w~wa!llia fizy.c.rr.ego w caitem tego stowia znaczen1iu
joest k111rafor, którego zmvst orgainizacY'.inY,
sifa1a w0da q jasiny tP1la11 dzia!iCl!mia hęd'ą marorami p.ra.cy w !Ca!rem okręgu. Jego 0irga11ami d'O'radlczeanl wi:nm.i być WI ipierwszym
r:zędzfe insuuJdor wycho.wani.a: fii.zyicmego i wiizyta,'foir higjeny szkolneJ, gd:me jednego 'lulb o/bu brak, należy ostrożnie i umieje<fnie korzystać z faichowe,j d()lfady naj
le:piej wyikwa1lifiikowa1nych sil w zakresie
wychc·wa1nfa fizyicz!me1g10 w okręgu. W
kwe.stjach wyd1owanlia fizy.cmego iprzed
tPOwzięciem decyzji, należy wysłuchać opiin1i le:kaTza-'higjenisty, którego udzia1 w
tego rodz:aitu ·DTaJcaioh uważaan za nieodzow1ny.
2) Należy ze wszellkicli sbt dążyć do tie
go, arby :p.e.rso,nel wycliowawtezo-iinSfu'uktorski zdolbyiwa1t wszeilkie.mit dirogami, nie
wvtączająic samoiks:ziaJoenda, coir az wye,szy .po.ziOll'H fa.ohowy i S:taiw.ail się świado
mym środik:ów i celów szwmi1erzem idei,
że'by maprawdę wyołwiwywia.t i i1
nsl'ruktowiait.
J) !Mal'erdalhle wa.run/ki W'Y·cllowani.:a fi.
zyczrn.igo stanowią nd.eraz isf<Yłiną ,przeszlro<lę w ipraicy z .przyczyn zin:a111ych i 'fru
dny.eh do ibe;z,z.:W.łocz:nego 1Pok0tnainla. Tem
wl,.,ęcej Wiięc wiręcz lk.ar:yigodnem jest 11ie
wyzyskać T<>zwn1111ie tych ft.mdiuszów, które szko~y.lf)()Siadaja.J11aiłen cd z 'tyftutu skk
dek. u~iOJWSkich. ' !K'fadę n.ai fu sLmy nacisk i proszę .PP. iKl.l!r.a:~aró'Wl o zalnfareso
wa•nfo sfę ieGma1)w~-sz.e tą S1praiwą, o udzie
1en}e wsik.azań ~ndvwtldua·luie dla każdej
s.z.lkofy tam, gdziie dotyohczasowe spo-

sitirzeżenia wykaiżą, że dyretktje szkół nif
bardzo wtiedlza,, .ja.k te fulnidlusze użyć.
4) Czym111ik koni'tlroli 1es~ moż.e na,fgo;rzej Wr"&"anizoiWlaJłly w sz.lrotaich, 1eśli chodzi o wycih01Wa111fe fizyczne. Zdając sobie
z ifcgo w z'll;pdnoOC.t sprawę, trzeba fom
usilniej •zabi.egać o ;prOW!izorycz,ne i czę

ściowe choćby środki konftrołi. PoWlaŻltlą

oo.mocą

w wyichowain'i11 fiz-ycmem mogą .
dobrze rorganizowane dirurlY!llY' har1cer~klie. DmżYTI.ę mme osfa'tecmfe prowadzić uczeń odipowtlednio ~rz.y.go•to.wa.ny
Pacl•Dis.al: mi.nisfier d1r. Dolbrucki.
być

Powyższe zairządzooiie :poda~o

ocwrafu. .

rju:m do wiadomości wszys'tlkim :in9]Jelktoro s7.Jw1l11ym, dyrekcjom szkół śre<l1t1kh ogólndcsztakących i setm'!IW.i>.Wi naiuczycial~~
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Łódź, Piotrkowska 19, tel. 29-61.
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damakleJ,

wyroby

po,cłeloweJ,
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m•sklej,

po.icoo•amese.

Nowoicl w kr.awalach, parasolach I laskach.
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Zawadzka 6,
lawa oficyna 1-aze piętro.

n Ping-pong po Zł. 4.50 s:

NmteJ~iem zawiadamiam Sz. Klijentelę te prze-
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wkładu
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dębowy,

ff redena
do •przedan1a.-

Wó~~z:ljk:d;26~
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Z awadzką nr. 10, tel. Itr. 42„41
h d
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mu jedno lub dwapiętrowego z nowo-
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otoman,
ff IDBB ł lll~&manle wyprzedał
ukanlaml z ewent.
kozetek, kreaeł,
Muzyki 11rantow• kr zypcac h , forte-

Pl nie udidelam na

pianie, . mandolinie,
lutni ł lllłar:se ora11

r

t

·

dały wybór, ceny
niskie. daje 1111 ra'''
Przyjmufc wszelkie
zamówienia wchodz~ce w zakres ta-

wolnym 5 pokofomieszkaniem,
1rfm
spokoi'nei·
na ulicy
jednak blisko tram·
wafu. - Pot-dany

!!J:::.~~~t~~
,~g;~
;~;g:y·
i~~~~:J~~
"'·
dl' ,. gbgf1·r
[u!11~il 1'o'u
„
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f
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f
sachw•ca~·ą
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„
med,

SiP
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Swój
do
swego

Łódź
1:.agiewnicka
M23.

Chcesz mieć bucik modny trwały
Zamszowy, czarny, 16łty biały
Fokstrot czy tet fason inny
But z cholew~ ~zy dziecinny
Najwyborniejsze sandałki
Cud lakierki, bez pochwałki
Towar tani do wyboru
Bez krayku, blagi i aporq
Kupias w firmie swój do swego
U mistrza Gordoniego
Dla pracowników państw., tram•
wajarzy i kolejarzy udogodnienie.
Koszta tramwajowe zwracam
Dojazd tramwajami Nr. 3, 5, 6, 9, 10, 11.

Klll6akl•so 141
s: przy Głównej ::
ehoroby wene•
rycsne, ah:6rne
i dróg moaso•
wych psryjmuje
Od god&. 12 - 11/1
od .gods 61/1-8•/1,

Or. med.

niewiaiiki

Sienkiewicza U.
Choroby sk6rne I
wener~ne.

Naświetlanie
lampą kwarcową.

Przyjmuje od 5 do
8 popołudniu.

Dr. med.

O gł o s z e n i e.

mle11cu do sprsedaaia, fortepian do
egzercytowanla. Zlelona 23 m. 24.
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MEBLE!
Dywany.

ł.ółka metalowa, o-

•„ankl ma
tomally. 1.„
terace patentowan• i miękkie, Itrze•
sła gięte, meble ku·
biurowe,
cbenne.
biurka. biblioteki.
ełalerki, Wh•szad.
la. białe salonikiw datym wyborse
poleca na raty Ma~azyn Mebli Wł.
Romiszowskiego PiQtrkow1ka 116 I
p. front. tel. 2161.
o sprzedania fabryka z pałacem,
ogrodtm owocowym
wi:runlti kupna do·
godne, oi-air; Uczn•
maj!lłld :siem1kle domy dochodowe.
wille, lokal handlowy do odsłllpłenia.
obszerny, 8 ubikacji, nadal2'CY alę na
kazde prudsięblont
wo. - Wladomo•c:
Wiedza, AL !Cościu
1714
sskl 27.
lac rogowy 40x70
w Rudsla Pabja·
przystanek
nłcklej
Rokicie I dwa war•
si.taty stolarskie do
sprzedania. Wiado-

n

Magistrat m. ł.odzi ogłasza konkurs na dostawę 2500 mtrs kamienia polnego i 250()3 kostki
powrócił.
dzikiej do brukowania ulic. Termin nadsyłania oiert według wzoru, kłóry otrzymać można w Wy. Południowa 23
Specjalista
dziale Budownictwa - Oddział Komunikacji upły Chorób
s k 6 r•
wa z dniem 19 kwietnia 1927 r.
ny c h, wene•
Warunki konkursu, warunki techniczne na rycznych i mo•
dostawę kamienia i wzór umowy prze.gl~dać mo· czopłciowych.
leczenie światłem mość Ż11rom1klego
.ina w Wydziale Budownictwa - Oddział Komu- (Lampa
kwarcowa). 63. W, Kr.ceuklenikacji, Plac Wolności nr. 14, pokój nr. 53, poczy- Przyjmuje 9 do 12 wicz,
2187
nając od dnia 11 kwietnia 1927 r. codziennie od i od 5-8 wiecz.
dobw
ortepian
Tel. 40-26.
godz. 9 do 13-ej.
rym stanie do
sprzedania. ZamenŁódź, dnia 9 kwietnia 1927 ~.
hofa 18. Zlelld1ki,
MAGISTRAT m. ł..odzł,

P

F

I

•
i robocsych
skich
oraz pasów trans·
ml•vlnych - ceny
przyitępne. Klliilskiego 201, Skarll'fdk'
2186
5
t.
arybek karpi kr6·
ki h
I
ewa c ' ryboł6stwo Tuszyn-Grze
dy. Wfadomo'ć 1 ul.
Pusta 21 , w kanto2133
rn.
portcpian do sprse·
dania za 900 zł.
Ul, Secałorska 2,
li P·• prawa atrona.
natobus na 15 016b
H 1przedam. AdrH
poda adm!nhtracja
"Kuriera „ł.ódzltie
2084
qo".
sklep z mieszkaniem do spnedania tanio . Francin:kańska 13 - s\ lep
2192
tytunłowy.

Z

kazja. wFabry-lra
O
w Bydmago111czy, 30
blelłany

szyn .Singera" •
elektr. sapędP.m za
bezcen do ap1 sedania, Zgłonenla do
„Par". Byd!łoszcs.
Dworcowa 72 pod
„OkaziaM.
ardst!l tanio do
sprzedania tłn:el
nioa, 18 figur - 5
wiatr6wek oraz dla·
bel1ki młyn . Wiadomość Ul. Dworska 111 Bałuty wł.
2215
karuzeli.

minisfracfi
Łódzki „Kujera
e„o ·
•
sprzedam lub wydziertawt, gospo
dara\wo łO m6-.,t.
Krogalee pod Zgie·
r:sem Sikorska.
plac w Radogouczu (Lorencówka)
d .
d0
•przoa anta. allea
Wiadomość
Piotrkowska 116 Restauracta. 2214

Posadr i prm.
Zaofiarowane.
echnik droqowy-

Twykwallfikowany
• technicznym wy·

kształceniem znaldaie posadę z pła
cą IX kategorji,

Oferty pi•mlenn• a
życiorysem składać

do Zarzlldu drogowego w ł.asltu.
l'!"';t~~ 1prsed-;:;;
fł' ~y. •t>rsedawczynie. Sienkiewicsa
J/5. Zwi,zek Stue:Z17:ł
lecki.

rład

program ???

lokale i mle11kanla.

ftotrzebne 11 a r a z
wekael
l'gublono
~ &dolne prasowapokoje z kuchoi2' O na sumę złotych
chepralni
cskl do
i wygodami do łrzydzldei. pł 5/V
micsnej, J. Cebula, wynajęcia od raraz 1927 r„ wystawca
Piotrkowtka 116,
wprost od gospoda· Stanisław Szablew:a20:a rza.
Oferty w ad- ski w Radomsku
iotnebna zdolna mlnlat1acjl .Kuri•· ul. Stodolna nr. 2.
ri' ekspedientka do ra ł.ódtkfego" dla na alecenie H. Gold
sklep• llolonjalnego "W. Z."
2149 111tafna, łyro M. Ryba i Jaltab OrenNarutowicza 29.
pokoje 11 kachnill, bacb, Weksel po2:113
ałonecsne • wyuniewatil oszukuję zarz,. godami do wynafę wytszy
niam.
~ dufllceitodemem cla. Wiadomość w
kradziono weksel
lub poaadę lnkasen Stolami Lubeldra 6.
po wykupieniu z
Napiórkowta, kasjera, maga- przy
l193 Banka Lódskłego
syniCłra. Pierwszo. skiego.
rz,dne referencje. r.okal w dobrym Depoz„towego nr.
647 na aam, st: 500.
K0n1t1ntynowska
U punkcie narotny pł. 10 kwietnia r.b.
115. .M.. Terlecki.
11 :Z wyatawaml :rr: 1 wyat. T-wa Rzeetrub';';. zupeł~e całkowitym ntsll• mieślniczego „Re. sdolna panna ł dzenłem nadafllCY 1urn M na zlecenie
i U C I e n i C e dfJ się na wazelkl han- K. D11widezyńslth1go
p r a c o w n ł ublo· del zaraz do odrów damekłch i •bapienia. Wiado- ii~i"acllman
zgabił dowód
dsieclnnych. Kiliń meść 28 p. StueI.
skiego 131 Sobcu- Ka11iow1ldch 26 od oaobłaty - wydany
2Jl5 3-ei. do S·ef. 2205 prsH Kom. Rs11du
kowa.
na QI. ł.ódt, 2219
ouuknfę po,oja
gubiono legitymaPoszukiwane.
• bchni'- parcję unędnic~
aucfa 2500 złotych ter wyklucsone. Młody, energics- Wiadomość Skwe- wy.tawlon, na nazny, kawaler poHU• rowa ::20, Korodski. wisko Kluczy6Skiego Adolfa, wydan,
knfe pracy ma9,azy2l09 prze& Kuratorium
nlera, laalera, rach222:1
ieukanie 3 po- Łódzkie.
mitrza, zars11d:saill·
koje • kuchnlll l'lgabiono portfelgo ect. Znajomość,
buchalterii, dobre z wazclklemł wygo- li zawierający 40
referencje, skromne dami wkódm!dcłu, dotych. kwit wolwymagania. Łasica posz:okuJę. l.aslcawa 1kowy, miitryld uro.:
wa •ferty do .Kur- oferty do adminlsł· dzenia i kościelnll
iera ł.ódzkiejlo" pod rac ii "Kurf era ló- oru wykaz osoblpod sty na imię Leona
drkief,!o" „Kaucja 2500",
2203 Chmleleckiello. ~~~.=.;2125 „s. M,"
olnik (Puławy)'-:'.: ~k ó'j słoneczny Uprasu się, po saładnie um•blo· tuymanlu pieniędzy
samotny w śred
nim wieku :r: długo. wany, telefon, śród- o zwrócenie dokumleścle do wyna- mentów pod adre·
lełnl11 praktyką poWólc:saćiska
Wiadomość sem:
asulaf • pondy od fęcla.
1218
1klepi• Andrze- 149, m. 9.
zaraz do adm!nlst- w
2228 ózefa Skrzynecka,
ja 28.
racfł lub hodowli.
Żeromskiego 5,
Adres: Dalłków - r.olral sklepowy z
pocata Poddębice, U ładnem urządza· sgubiła .kartę od
na plebanii - dlll niem. lub bes na- paszportu, wydan"
Miecznlkowskie40. daj,cy sitt na każ- prsu firmę „I. K.
2200
2102 dy lnterH do od· Posnadski".
Wiado- Henryk Traimer _
yła nauc:yclelłra at11pienia.
zgubił dowód O•
wyfads!e n11. wieś moJć w sklepie ul.
do dzieci. Oferty Andrufa. 28 2226 sobisty _ wydaa„
ptzez magiatrat 111
„Inteligentna L. 2"
Q~ 1
l214
Lęczycy.
2201
- Tcchn\k budowlany
Do akt.Nr.23 8-27
l aa.modalelay ....,.
konywa tanio rót- OGŁOSZENIE
Komornik przJ
Uatrymonfum" - ' ne plany b1;1dowla·
"ljt'J (trzeci rok łat- ne, rysank1 IZCH· S d • Ok
t~dd LEÓtwĄ
nlenla), naiwiękaze. gółowe 1 kosztoryw Polsce Biuro Po- iy.• Oferty do ad· SOWSKf. aamleu•
•rednictwa, co mia- mlntstracLł - pod kały w ł.odsl, prsy
2067 ul. Pr:sefazd ur. 8,
sląc doprowadza do „Praktyk ·
skutku nie mni•I jak łlr11cow11ia „Anny" na usadaie art.1010
1J - 18 małłeOstw. P przyjm uf• aba· Ust. ·p 01 t. Cyw, 0 •
N• katde li1town• :tarki plisowanie - głasir;a, te w dnia
zgłossenła natych- syguk. Franclu- 29 kwietnia 1927 r.
miut wysyła aię kad•ka J4, I pletro. od godainy SO raao
21M w ł.odsi, pray ulicy
kilkadslewiąhtoaow m. 4.
do 5,000 włotę Cegielnianej nr. 39
nych ofert. szcH·
do dobrze pro- odbędzie się spraellólowe informacje
ł fot„grafja pragnll- 1peruj11cego inter•· dat prze& ltcyłacfę
•yeh wylłć nmął, su, handlu, ewentu· raehomości naletlllub otenić się 016b. alnle przyjmę pota• aych do I1ra11l„
Oppenheima, skła
Kto niema anaio- dę nie biurową.
mołci, a chciałby Ofetty pod "pilno" dalllcycb ałę z m•bil ocenionych na
slę ohnić lub wyjść do administracji z „Kuriera ł.ódzkie- eumę 3085 Zł.
niech
zamąt.
221 l
zaufaniem go".
całem
- tódt. d. 9/IV-27 'I.
zwróci si• do Ad·
plea Komornik
Orzybł~ltal
„
młnistracji „Matry- .,.
L. WĄSOWSKI
łółty, kuiy. Ul,
monlam" Warna•
wa. ul. Nowogrodi- Pry•cypalna 18 ka 36, ścisła dyakre- Koziny. Jósałlnk.
DR. MED.
Marja Csemplk cła upewniona ł.ódt,.Główna 17
Warunki przystępne - WJ'bór olbrsy- sklep J111lanterjl 960 poleca bieliznę mę
mł.
sk, letnia t,,-koty,
••żczysna inteli- akarpetk!. poóuo· choroby skórne
1'1 gentny niczalet- chy, reformy, para·
ny, pra~nie posnać aole etc. - towar włosów wene•
panill. kt6raby mo- trw:iły, ceny rzetel- ryezne ł moczoszł„ cośkolwiek do· ne.
płcłowe.
1772
pomóc gotówką w
Leczenie światłem
celu powiększenia
(Lampa kwarcowa)
ydaiertawię 10-ć
interesu. Cel m~
promieniami RoentDytrymonjalny.
mórg ornej sle· gena od 9--2 i od
skrecfa ścisłe za. mi pod Konstanty- 4-S. 4-5 dla pań
pewnions. Oferty nowem. Wiadomość oddz. poczekalnia.
do Karjera ł.ódz ł.ódt. al. Gdańska
klello" dla „L. L." 6. front, m piętro Zawadzka nr. 1
Telefon 25-38.
2147
2221 m. 9.
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Bez wkładu

Potężny dramat sensacyjno - wschodni
w 10 wielkich aktach ilustrujący dzieje
uprowadzonaj kobiety.
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zaonblnne dakn1n11tr
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Uupię

sklep z mie·
9 szkanlem łub bez
.KurWiadomość
ier pod "Ugoda".
2211

CENY OGLOSZEI'ł MIEJSCOWYCH:
Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających filie w
Przed tekstem 40 groszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy) Łodzi, a centrale gdzie indziej, o 50 proc. drożej od cen miejscowych
Firmy zagraniczne o 100 proc. drożej.
4
„
1 „
„
40
Konto cze• w Łodzi r nledL dod- ilustr..:. mleslęanie st UO W tekście
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogb
„ 4 „
1 „
„
„ „ „
30
Za tekstem
3.70 Nekrologi
szenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia.
4 "
„
1 „
„ „
30
kow e Dla robotników •
•
•
Za terminowy druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar admini 3trarja
4 „
„
1 „
30
Komunikaty
„ 5.00 Zwyczajne
„
Na prowincji
•
10 lamów nie odpowiada.
„
1 „
8
P. K. O.
Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarium, uważane są za
.10.so Drobne 10 gr„ poszukiwania pracy 5 gr. za WY raz - najmniejsze ogło
Zuranlcll
•
•
•
szenie 1 zl.. dla bezrobotnych - 50 gr. Ogłoszenie nadesłane po bezpłatne.
Rekopls6w zar6 wno uzytycłi' jak i oarzuconycłi' redakcja nie zwraca,
"' 61747. Odno1zenie do domu
gc dz. 7 wiecz. o 30 proc. drożej.
• 0.40
•
•
.Kurier Łódzki i „Ł ódzkie Echo W i ~:?o rne" ł ącznie z odnoszeniem do domu zł. 7.10 miesięcznie .

CENY PRENUMERATY:

„

Redaktor Naczelny:
Czesław

Gumkowski.

- Odbito ~e wlasnei drukarni ul. Z3wadzka Nr. 1.

Wydawca: Jan
s

upoważnienia

Stypułkowski.

T-wa Drukarsko-Wydawnlczeco Sp. s. ogr. ticl""

\
Nr. tot.

,KUB.TER tODZKI".

„Kurjer Lódzki".

.Nd'
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Łatwo towar wyprodukować--ale trudn
W jakim kierunku winna
Polski przemysł nie może konkurować
swemi wyrobami na rynkach Zachodu,
głównie skutkiem posługiwania się przestarzalemi maszynami oraz metodami pro
dukcji •• Poprawienie tego stanu rzeczy nie
jest łatwem wobec znanego braku kapitałów w kraju, a nawet w razie przełamania
trudności finansowych przy pomocy pożyczki zagranicznej, czy też przez więk
sze zaangażowanie się zagranicznych kapitałów w naszym przemyśle, poprawa
może nastąpić tylko stopniowo i powolł.
Dlatego też przemysł polski musi szukać rynku zbytu przedewszystkiem we
własnym kraju korzystając z premii, jaką
stwarza wysokość stawek celnych, jak
również starać się wywozić towary do
krajów nieuprzemysłowionych, gdzie kon
kurowałby z wyrobami innych państw
nie tyle ceną, ile dostosowaniem się do
potrzeb i wymagań miejscowych.
Większość przemysłu Polskiego, szcze
.cólniej zaś przemysł włókienniczy wyrósł
na wyjątłrowej koniunkturze, jaką stwarzał nienasycony, bliski rynek rosyjski„
chroniony PoZa tern od Zachodu przez wa
ly celne. W takiej koniunkturze wystarczało wyprodukować towar, choćby dosyć drogo, a nabywca zawsze się znalazł.
Dziś rynek rosyjski odpadł prawie zupeł
nie ł nie prędko zapewne wzmoże swoją
pojemność, równocześnie

zaś

przemysł

nasz na wszystkich rynkach zagranicznych, a nawet w kraju, spotyka się z zaciętą konkurencią
przemysłów
sHnieiszycb, bo wyrosłe! na koniunkturze przenośne), wyrażającej się w znanem powiedzeniu, że „łatwo towar wyprodukować
- ale trudno sprzedać".
Nasi przemysłowcy nie Potrafili jesz„
cze przystosować się do nowych warnuków I wciąż wpatrzeni w Rosję, czekają
kiedy kupujący sam do nieb przyjdzie. Mogą tak długo czekać, bo RosJa wolno
i;;ie odbudowułe. żąda dogodnych kredytów i łączy sprawę zakupów z względami
połltycznemi. 'Jedynie realnym rynkiem
,;bytu towarów przemysłowych to dzis
rynek wewnętrzny, a dJa ekspansji, rynki
t>Qłudniowo - wschodnie.
Rynek wewnętrzny. na który słusznie
.nvrócono baczną uwagę, w ostatnłclt cza
sacb wykazuje znaczniejszą pojemność w
związku z wzmożonym eksportem produktów rolnych. Eksport ten, w odróż
nieniu od eksportu wytworów przemysłowych ma na rynkach Zachodu zapewniony zbyt, rolnictwo pieniędzy w ten spo
sób otrzymanych nie tezauryzuje, lecz
przeciwnie kupuje za nie towary przemysłowe. Możnaby z pewnem przybliżeniem
powiedzieć, że „każdy złoty otrzymany
ze zwiększonego eksportu płodów rolnych daje podstawę proporcjonalnemu
wzrostowi produkcji przemysłowej". Tern
się właśnie tłumaczy obecne zainteresowanie przemysłu rozwojem rolnictwa.
Nawet przy dzisiejszym stanie Poiemności rynku wewnętrznego, ni~ został on
'dostatecznie .w yzyskaay. ;W roku 1926

'

Wtorek 12. kwietnia 1927 r„

•

-

Wrorei. 12 Kwietnia 1927 rok"u.

-„

Pólśt
przeciętny

nasza ekspansja
przywóz

miesięczny

wyrobów
- 27 miljonów
zł. w złocie; wywóz zaś - 13 i pół milj.
Pomijając przywóz takich wyrobów zagranicznych, które nie mogą być zastą
pione krajowemł, eksport wyrobów przemysłowych można było powiększyć o jakie 100 procent przez samo wyzyskanie
rynku wewnętrznego.
Był czas kiedy towar nasz czynił próby zdobycia rynków południowo-wschild·
nich, zrażono się jednak pierwszemi trudnościami, mimo, iż koniunktura naogół nłe
była najgorszą, a Rumunia, przez którą
przechodzi główna droga, przychylnie odnosiła się do polskiego transportu. Dziś
zmieniło się wiele na niekorzyść, Rumunia Już nie odnosi się tak przychylnie, przemysł niemiecki, czechosłowacki, belgijski

Rooh

ex)

oszczędnościowy

sfopnio1wo i stale wzrasita. St.a111

w;

-wprz dać! llY~k !~~!~~~!!~~0!.~~~~i;

i t. p. ugruntował swą pozycję w krajach
Lewantu i Południowego-wschodu i musi
się teraz staczać z niemi ciężką walkę kon
kurencyjną.

Mimo to kraje te przychylnie usposobione dla Polski, Słl dobrym rynldem zfjy„
tu i terenęm za!mpywania surowca (ba~
wełna), ale wymagają ·bliższego zaznajomienia się ze stosunkami gospodarczemi
tam panującemł. Nieliczni polscy kupc~r,
którzy osiedlili się np. w Turcii lub Persji,
przystosowali się do tamtejszych warunków i owładnęli Językiem krajowym, robi~ dobre interesy na importowaniu towarów z Polski. Jest to jednak inicjatywa jednostek, brak jednolite) akcji i>oważnych
grup przemysłowych.
Z. H.

---:o::- - -

w P. K. O.

oszczędności
kraju

oszx:zęd-

11-0ści, zfożO'llyoh w P. K. O., wyriosi.t: w
1924 roku - 5,700 fys. zlo'tyciI, w roku
1925 - 5.040 tys. zł., w roku 1926 - 9,800

'tys. zł.

W koń·cu uhi·egJego roku, dzięki
u.stalbilizowaniu się n.aszed walłuty ruch oszczęd1t1ościo1wy wzrósł nie:pl()lltlie>mie i n:ada1 ;z miesiąca na m.iesia.c wz:rasta.
W diniu 31 marca r. b. stan oszczędno
ści. zlo.żonyi~h w P. K. O. wy11osit ogółem 31,984,305 zt., w tem: kont zwyc-zajnych
wkJa.dów oszczędnościowych 116,552 na sumę 31,106,830 z1., 'kont wkta-

zł.

n.a

i kOfnt

smnę

w~.tadów

296,718

·zł.

ztotych w zlo;cie 153
w :ilocie czY.li 516,290

zJotvcll obiegowych.
\V po.równaniu ize sit.anem oszczędno
ści z 28 l~o b. r. suma oszczędności w
maron wzrosta o 3,011,4'51 zl'ofy'CJłJ. W
przedą.g-u ulbieigtego kwartaJu suma oszczęidnośoi wz.Tos.fa o blislko 7 j ipóf mi'Hona
zlotych, przycre.m wydaioo 10,200 nowych
książeczek oszczędnościo;wYC'h zwyiklyclt.
Jeśli ruoh oszczędnościOIWY w kra\i;u
nadal wzrastać będzie w taklem samem
'tfmpie, to wkrótce pod tym .względem
dorćw1namy

zagranicy.

dów 11>reanjowanych 9,464 na sumę 361,185

ex) Sytuacja

poważnych

w prz:e1111yśle łódzkim:

w

spxzedaży bardzo
siln·e ożywienie w
Z\: 1 :ąztku z oiżvwieniie:m z.apo>tneil:>owania
se:Of:\owe.gio. Zazinacza się zwlaS<z.cza ogrnmny WZirost pokuipu ina prizędzę ł>a•weł
ruiar.ą. Skfady .przędzy są ,praiw.ie c.ałko
w:de opróżnione. Brak ztllpefnie wzę

sSe przedświątecznym i chociaż 1I1de w ta_..
stopniJu, 1ak to miało mie'j.sice w dztwle

dzy Nr. 32 podwójny. Zapoibrizeibowanie
to pcclrodzi od rY111iku wieiwinętrznego, a
miariowi•de od t!kaini i bezy cll.af.uipników. Na e.kspor•t iprzędzy ba1W.el1nianej
idzie 'Illi e'\vfele.
1

W zwią'Zlłm z dl()ibrą konjunłkfurą n:a
rymiku, :pirzędza·mie zwię-kszyty ipracę w ost.akim fy.godntu. Pomyśłon1e rozwija się
~iPorf

W

w

przimyśle

zwiątzku

lbawe!tnianym.

z projekrow.a.nem .przez

Rumunrję podwyższeni.em 'taryfy
.przyipusooza1me na'P1yną jeszcze w

celillleJ
kwie-

'fniu masowe zamów.ieni.a 111a rowary lbaW<.1t-niamie od im:poirrerów rumttińskloh.
Według obticzeń Związku J3ksport01wego
w Ło<lizi od dnia 1 kwietnia zawarto t:r.ainzakoeyd eksiportowyclt do RunnunJi 111a sumę clcoito 2.000.000 zt. Wiadomości o zakt."!)acll sowiookich rnie oidpawiad1a1ją rzeCZY\\istości. Bawdł W1prawdizie w Łodzi
p.rzed~wicie1 SowpoHor.gu i obja:wił
chęć zakupu partjf towarów ibawe1inianyich
·PTOPonO'W'af jednak zby.f d:tUJgt kredyt, { j.
od 9-12 mies. Osfaińnio otwi~ją się pomyślne widok; na niawiąza:nie stosu;.1ków
haq•dJowyc.h z Pe:rs1ą. która .zgtasza IPOwaźiniiejsze zari<1trzeibowa.nia na wyroby
baiwelniane. W zwiąizku z fem wvjeichat
do Telhera11u przedstawicied Związku E'.ks

tranzakcyj.

Portowego prziemysłu wtókien1t1lcrego.
Rozwój slo.suri.ków handlowych z Peirsją
uzależ.nionv jest w dużej mierze od możlhrości finansowania przez instytucje
ba:„kowe polskie ekS!j)OI'tiu wtókienn.iczeigo.

---:o:----

EKSPORT NARZĘDZI ROLNIClYCH.
ex) :Eksiporl polskich n,iu-izę<lzi rolrniczyich jest jesz.cze wdąż Sltos'lft1ikowo nie
Wli eil'k:. jednakże rY'!liki z.ag-r<unic:me łnitieire
sują się coraz lbil!rdzieJ wy1ro1bami .po1skiem:. SPTzooaż na eksport odlbyw.a się na
krndjllf wekslowy nd 6 do 18 mfesięcy. N~
większym naszym rynlkłm zbvht jesf Rosja sow1ieicka, naisłępn~e kraje lbait:kańskie f
ba·Ryiclcie. Wedtug darnyclt statystyic:Zlflyoli
w:vwieziono w r. 1926-yrrn do Rosił -

655.348 kbr. w.arto;ści 74.443 doL do Tur·
146.527 kg. wartości 19.905 doi., do
Rumtmdi 15.384 kg-. warfo.ści 11.788 dibll.,
Łotwy - 1 W.9·55 k.1r. warbo·śd 14.875 dlo!l.,
do Finil.c~dji - 16.379 kg-. wMt. 1400 do1.,
do Estio·nfti - 5.074 kg-. wa,rt. 540 d~1..
vv· mies1iącu lu'fym 1927 r. e!ks.norlowano
do Ros.ii 101.6.51 ikg. wait. 11.274 ddl., do
RlilmUl13i 16.243 kg. wa:rto;ści 2.068 dot,

c:ii -

do Brazy.lji 4:047 kz.

warrlości

481 do1.

ZCi&t'.L&

ŁOWICKIE
wełniaki, !~apy, narzutki na koxeł·
kl, ob~u•y~ buf.,. ~ krawaty,poduszki

u

MARGOT H

!POSzczególoe gattm:ki .ziboża w tygodni.ach
ostatnich w związku zie zblie.ającerrni się
śwdę.'fami wie.~kanocnemi, sp-0wodowato
n.iejednokrotmie brak towaru na rynku, a
co za itern.:dzi·e i tendencję zwyżkiową. Zaznaczyć na'leży, że wogóle ostatnio ocf'czuwać się dato zaró\V'no aa ryniku zbożowym
jak i tn(\'cznym nadwyżkę zaipotrzeibowania w sfosunku do ipO<iaży.
Z drug.iej strony, rozPOCzęle r-0hofy w
polu pochł2niają obecnie producentów tak
dale.cie. iż niePodobna znaleźć cz.asu na za„
jęcie się .realizacją. Zwiększone zaofiarow.ar:ie nieiktórvch producentów, które zaczynało się kitka ty.go<l'lli ternu, celem zdobycia pc1trze!bnej na święta gotóv.1ki, trwało słiosunkov.'IO niedługo, to znaczy tak dtugo, pókl każdy z produieenfów zbyt pofrzeibną i'lość towaru. Odgrywia tu jesz-cze
ibardzo 1powa2ne znacz.enile i 'fa oJmliC'zlfJIOść. iż w ·przewidywa'l11U fopszy·C!h cen w
okresie o wiele późniejszym lub .nawet 111.a
samy:m ip.rzoonówJrn, prowincja 'W'Sfrzya
muje sfę od nadmiernej po<la,ży zboża. Za.che-ceni n:aikmliast dobremi oonanrl, o·sią
ganieml oo 11aszyd! rymikach, ieksporiferzy
rz.agrar.Jczini oferują towaro ooraz więcej i
j~kko1wiek przecięfutłe cooy ziarna zagrankrne'go kalktl\lują się cokd!:wiek wyiżej,
joomikre ies? to rowaa- oo.<>gót bairdzo d<Jbry jakościowo .
Z posz,czeig-ólnycin ga'funk6w z'boQ;.a stosoo.kowo flajwiększym popytem ciieszyla
się pszenica.. d'zię!ki wzmożonemu zapofrzefbowa111hi młynów z.airowno łódzkich,
łak i !Pro'Wi·nicjon.alrnycli.
W d'111iac:h osfatn~oh zwię}(szyt.o się iówcl:eż zaipo.t:rzetbowartJJe nia tyto, prze.z co
ce11a jeigo U'legl·a zwyżce o kiU<:a iJ)iroceint
n.a 100 k.g. Jeżeli chod·zi o zapotrze!bowanne na 11>szenicę zaig.rankmą, to jakkolwiek
z.awieraino nią rtranza:kcje dość chęmie w
mniejszych jednakże i'l-ośdadh, ni.ż d0itych·
.ez.as. Obroty żytem ożyrwiły się rów·
niie:ż w bardzo powa.żnym sto.pniu w okre·
:k~m

Pomu~lna konfun~tura w1rzem11śle łu~zkim.
Zawarto szereg

Łódzki" •

*''

&i

przemysłowo-gospodarcza.

przemysłowych wynosił

Wzrost

„Kurjep
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pszooicy, jednakże ogó'lnńe zauważyć się
daiło znacz.nie :lwiększone tranzalvcje, któspowod·owaty te!l1de'tlJCję zwvż.kową.
Ceny oa poszcz1ególne ga,tUJniki zibo.ża za
100 kg. 'loco magazyny w Łodzi kszt.atto~
waly się w <liniach os.tat'111ich następują
oo: .
Żyfu zr. 4<i,-; pszenica zł. 58.-; jęcz·
mkń zwyktv 41.-; ję.cz.1111ień browar.ni.a„
ny zt 43.-do 44.-; owies zt 42.-; olirę
lby żyl!nie zł. 32 do 33.-; otręby pszerune
zt 31.-.
Jalk widać z 1p<Jwyższego cena psze1ni·
cy litłrzymat.a się z.asadinkzo w g.rank~ac'b
oen dofycbczasowyich z odcieniem jednakże leindoocji mocniejszej. ZUlPełITTie nato·
miast wyraźną mocną te111tdemcję zauważyć można byto w dzfale żyta orruz jęcz
mkt!ia browarOIWego.

re

MA1KA.
zw,iilk~wa

te11.dencja na rynku vbożo·

wym spo\,-"do:wata .również mo•anieiszą
tendocię 1rn poszczególne .gahmki mąki, z
kitórych w _pierwszym rzęcfaie wymienić
niaileży mąkę żyfu.ią. Mocną i bez fegq
sytuację spotęgOIWało

bard1Jiej je•sizcze nie·

r6wromie1rnie wzrasfa.iąice z:a·p.otrzeibo·wa-

nie

przedśwląbeczne.

Najwi~szyrm

popy.

fom cieszyły się j'e<lYJilie gaifn.mki piemszorzęd1ne

zarówno

mąiki

żyfai1ej, jt'lk

1

psrzennej.

Ceny mąk·i k'sztatfowa.tv się za 100 kg.
loco Łódź, następu.łące:
Mąka żyiłnia kaHs'k a 1-t!?"o go.a.funku najPrwdn.i·eJsza zt. 71,30; mqka fPSzenrna ka!lsJfa hto gahmku zt 86,-; mąka łódz
k:l. psze111na I-go ga'turnku zt 85.50; mą!ka
to\1:kka żytarnia luksusowa zł. 71.30, mą
ka towicka ipSlzenna (0000) I-go !?atunlktr
zt 87 .-~
'Adftat
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•• francuskiej przez
Odrzucenie propozyc11

Na widowni politycznej,

.stanowi klqskq komis11 przygotowawczej.
Telerram własny „KurJerlJ. tódzktego".

Genewa. 12 kwietnia.

Odirzucem.ii.e przez rząd bryityjskf pr()..
pozY'Cdi francnsikiej, tyczącej się zlbrojeń
mmskłch, o·znaicza faiktyicznie zupełne nie
powodzenie komisu przygotoWaiwczef.
Koimisj] tej nie powstiaje .nic ~ltJine:g-o,
jak tyilko przeka:zać radzie Ligi Nairodów
raport, \\r-yl:iczający pi.:1nkly, co do kotórydh
osiąg'lllęfo po!fo·zumkrn!e, tudzież te, w któ
rych porozumiemia nie osiągnięto.
Obecnie Jedynem wyjściem z syfuacji
jest akiqja rady Ugi Nrurodów ornz roko·w·ania bez'Pośrndnie pomię.dzy państwami.
Dopiero wówcza.s, po otrzymaniu nowy·ch dyrektyw, k01miisja będzie mo1g-fa
przystąiptić do druitiego czyita111ia projeik-tu
przygofowaiwczeigo do komvencji frainrusko-a1111gie1s'kiej.
Jaik przyfP'Uszcza.ją, k'omisja będzie zwr.
h111a porJ01wnie bądiź to w li1pcu, gdy bę~
dzie z1n1any wynik koniforencjf, zwoła·ne(i

iJ)riez prezy:denta Coo!idge'a na czeirwie·c,
bądź łeż po zełbrainiu Liig-i Nairodów.
Drug~ tę daitę wolata'by większość dele.gaitów z łorderrn 'Robe·rtean Cedlem na
czele.
W fon sposób międzyinarodowa kon.f e
rcr1 cja rnzibrojeni·o1wia bytoalby odl·nżon·a do
!Przyszłego roku.
Rozpra\l,'Y wczorausze dow.iod~; z.uipef
ne~ i.zcfa.cjf An1~l:ji.
Jaipo'!1ja, stojąca 'J)Oprzednio .po sfrooie
Ar.g1lji, odWiróci~a siiię od niej, wskutek cze
go ina[eży się sipodziewać nowyd1 ·trudności na ilronifeTencji zwotatnej przez Coodidge'a.
Również Szwec}a f Hoilaindja zerwały
solidarnoiść z Aing1dą w s1praw<:1ch rozbrojer.ia.
Naisfępnie p.rzed'Sfawioiele aime i AT·
gcntYITTY pvirzuciły koncepcję Starnów Zjedrocwnyich, rozszerzaja,c przez to fron1,
sh\rorzooy przez matą ententę i Polskę.

krwawqch oparów

Wśród

lud
Masowy

zwr~t

W fon sipos6'b syfoareja mora~na Francji
i jej

sprzY1TI1ierzeńców

nairurnlnych w spra
w.ach rnzibr<>ienia jest obeanie silniejsza,
niż k1ied'yJmlwiek podczas iro;ziprarw, które
rozpoczęty się ,przyjęciem rezOllocjL z 1925
r,, a k-tóry.ch etaipy oo.istęipne zawaiczyły
się poipa·rdem wzaijemnem przez Pra1nicję
i kl aa.rantów talk protokółu genewslde1go
j<1ik i .projektu k01nferencji !J)O'Wl5zoohniej.
DALSZE DEBATY.

Pols.k:a Aieocia Telerrafl~

Genew~ 12 kwicllnm.
Koonisja przygotowaWJCza koniferentji
rozbrouenfowej zalk:otkzyta pierwsze czytainie rozdziatu, do:ty;czącego oiJ?;ra11iczenia
zbroje!ń, odlktadają.c r'<}zstrzyginięde

imnk-

tów S1Jor.nycb do drugleg-o czyfaniia.
Naistępnie kO!I11isja ,podjęła na no·wo d'Y
skusję w sprawie og-ra111iiczemiia sft p0wietrznych, która to kwes-tja dO'tychcz.a~
piozostawa.ta otwrairtą.

•

łeroru I

anarchji

rosyisk~ szuka ratunku w religji.·
robotników do dawnych św!ątyń i duchownych.

Moskwa, 12 kwiei!lnia.
~~ISEK TERORYSTÓW W MOSK\VIE.
W 'fulejs.zyic'h kotach poili.fyicmyclt co
.Telegram własny „Kuriera Łódzkiego" •
.raz, slilni€.isze za.nłepoJmjeinie budzi :rOzsm
Moskwa, 12 kwietnia.
, rzający się coraz bardziej ruch religijny,
Uzibro}eni bandyci dokotnaQi tu napa.który o,garni·a już 1t1ieityil'ko sfory włościaiń
skie i. inte1igencję, lecz ró\vinie:i uwati.aine du in.a odid.ziat „Wsiekobatnku" 11a uld•cy
za ai..ajbairdziej na pro1pa.ga111.dę reJigijiną od- Solanka.
Baniclyd wfairgmęli do fokaffu banku, o,pO'rine masy rdbo1ti111iicze.
Z ·różmych s·troin .naidd1odzą wfadoono- bczw?adnLU urzędników w lkz·bf.e 11 osóti, zrnnknędi ich w gaibi'necie <lyre:k,toira
śc:, ii qt:!e ugrupDwa1t1ia robot'llfcze, które
nle ,przyjęty z•asad uznane.i przez Sowiety O·tld7iiatv i zawtadnę'li zaw1a1rfo§cią kasy w
żywei cerkwi, zrzeszają się dokoła dawWYS{)lkOści 4 tys. ·rtllbli.
:Po <l-olkooaini11 fogo śmiafego raibunku
nych świątyń i dawnych duchownych.
· Urzęd·ówika 'PartyJrna „Pra\\n<la" zamie- ibaridy'Ci zbiegli w samochodzie.
Jest 'to <lrugi wypa.dek .napadu 111a ba111k
szcza w z\,iiazku z tern alarmują.cy airtykut. w którym .nfe ukrywa mpef:nie wlado w d2.~u kUku dni w Moskwie.
Na,pady te wywofały w sowieckich
moś'Ci, o ·rnzszcrzającyim się ruchu religijnym wśród najszerszych mas spoteczeń kotaoCh rządowyich wielkie zalflie,polkojenie
s·twa wfościaifrskiego i rcbotniczeigo, do- .prz1~PiSY\l,'aine są bowiem nie zwyklym
banchitom, lecz czfo,nikcm prze.ciwsowiec' 1t1nsz~c. że zdarzają się już WY1Padkti-, ii
n:i'botn:cy przysfępują do J:mdowy wla:sny kiej terorysfy.czne.i orga1nii,zaiC\ii ko111brrewofocyjneJ.
m: sitami swo·lch cerkwi.

ROZRUCHY· NA UKRAINIE.
Agencja Wscllodnia•

Moskw~ 1~ kwiefuia.
Rozruchy wło·śdańsikii1e fla 'tereinie u.KralńskieJ S. S. R., «11a t1e ,pam'lljącego niezadowolenia z i.stiniejącyiah :rządów, do·
szfy do ibairdzo powa.żnyiah rozttniaTÓW. W
szczegćiJ.ności ~uibemie czernkho•wska i
p0Na1wska ·byty łernnem powaiinycb zahu
rze1t, tak, ilŻ do iich tt'l.lJffif eni1a '112yto oddzia
f6'"'' airmji czerwo1IJej. Tuitejszy komisairjat
•ludowy wo~ny ołtzymat rarpoTt dowód.cy
wu.lennego Dkręgu lewoibrzei.nej Ukrainy,
Ubeoro:wicza, d<J'l101sząicy, że s.ytuacja je-st
bat<1zo nl.epomyś.lna, ż'Wlaszcza ze wzg-lę
<Iu na nośtawę, Jaką ni1ekt6re oddziatv a1rmji za~mują w()lbec bainod powstaińczych.
Armja daje się jedynie bardzo niechętnie
używa1ć do tfamie1nia mzmchów wtościań
s:kkh, pew1ne zaś ood!działy G. P. U. inde wy
sfairczadą.

Pro es ozamach na życie Mussoliniego.
Zaniboni przyznaje sit: z cynizmem do planowanego morderstwa.
Gdyby policja sp6iniła się o trzy godziny, dyktator ltalji padłby od skrytobójczego ciosu.
Rzym, 12 kwietnia.

(Telegram własny „Kurjera Łódzkiego").

Przed specjalnym trybunatem rozpo-

częła słę rozprawa przeciwko byłemu posłowi socjalistycznemu Zaniboniemu, generałowi Capello i wspólnikom z powodu

niedoszłego zamachu

na Mussoliniego z

listopada 1925 roku.
Policja włoska otoczyła sąd, w którym
się odbywa proces Zaniboniego gęstym
kordonem. Na posiedzeniu przedpoludniowem odczytany zostal obszerny akt oskarżenia, w którym sąd robi Zaniboniemu
zarzut, ie usiłował zamordować Mussoliniego, że dążył do obalenia obecnie rzą
dzącego Włochami systemu, a wszystkim
innym oskarżonym„ a zwłaszcza gen. Capello zarzucają, że dopomagał Zanibonie. mu w jego planach. Dokoła gmachu sądu
poza kordonem policji zebrały się olbrzymie masy publiczności, które zajmowały
spokojną postawę.

Na popołudniowej sesji procesu Zaniboniego rozpoczęto badanie oskrżonych.
Pierwszy z kolei gen. Capello oświadcza,
iż całe jego życic zaprzecza czynionym
mu oskarżeniom i stwierdza, że nigdy nie
myślał nawet o organizowaniu akcji wo!skowej przeciwko faszyzmowi i nie uczestniczył w żadnym ruchu rewolucyjnym.
Dalej oskarżony potwierdza swą przynależność do wolnomularstwa, lecz zaprzecża, jakoby miał utrzymywać stosunki z
kotami Włochów, którzy schronili się zagranicą i oświadcza, iż nie wiedział nic o
projektach Zaniboniego dokonania zamachu na Mussoliniego. Kończąc gen. Capello stwierdza, iż uważał Zaniboniego za nie
1 obliczalneg.o zapaleńca.

Po kilku zapytaniach prokuratury prze
rozpoczyna badanie Zaniboniego, który stwierdza, że zamiarem jego
było zgładzenie przywódcy faszyzmu w
dniu 4 listopada 1925 roku. Stwierdzam
dodaje Zaniboni, - że gdyrównież by policja zamiast o godzinie 9.30 przyła
pała mnie dopiero w 3 godziny później,
wodniczący

byłbym niewątpliwie dokonał zamierzoneio czynu. Następnie Zanlboni wyjaśnia
powody swej nienawiści do faszyzmu i usiłuje wprowadzić do swych zeznań czyn

niki o charakterze czysto polemicznym i
politycznym. Przewodniczący przywołu
je go surowo do porządku, polecając mu
jedynie fakty, mające łączność z oskarże
niem. \Vówczas Zaniboni przedstawia
szczegółowo przygotowania, jakie poczynit w pokoju hotelu Dragoniego, celem do
konania zamachu oraz dodaje, że, według
piewotnych jego projektów, zamachowi
miała towarzyszyć akcja, podjęta na placu przez 200 ludzi, którzy na sygnał wystrzału karabinowego winni byl1 rzucić
się na faszystów, zgromadzonych pod bal

JoROMATYCZNA,MOCNA I VvYOAJr'iA.

"WSZttHŚWIA!OWA FIRMA.ISTNIF:JACA OD Rf~U 17B7.•

POSEl LASOOKI WRÓCIŁ DO PRAG\.
Po dłuższym 'J)OOycle w We.rszawie wyjecha!
do Poragi poseł nasz p. Lasoc&ii. W 'P'fasie I>Ofa·
w.iły sdę pogłoski, na ie.mat OIPUSzczenia w naJ.
bliższym czas.le stanowiiska teg>0 przez p, La'S<>c·
kie.go. Wiiadomości te są 111ieuzasadmd()llle, wyja:d
bo-wiem posła IAsocklego do Pragi Jest oczywi.
słym dowodem, że sta111owisika nie QPuścił. Pra·
wdo.voOObnie PQ6e1 Lasookii ustą.pj sam, zglosiw·
szy uprzednio pocf,anie o ~wolruooie z wfas.nyd
ched, ale do dY51>0zycJI rni-nistra nie przejdzlę.
ocichodząc w sian spaczy.n.ku.

POWRÓT P. Ml..VNARSKIEOO Z PA·

RYŻA.
Po dwudniowym poibycie ' PaTY'ŻU i doteruu
relacyd z ~.iegu rokowań oo temat pożyczki
2agrninkznej dfa Polski ~nzedstawtloieilom f.i111atl'SI.·
słów ameryikańskJch poWTócit wieczorem wczorai
p M!y111arsk!. Dz.iemtikarzom, J.ntenpełującym go
odmówll wszelndch wYtiaśn~eń, zall!nllczaiąc jedynk
:he z pobyitu w Parytu jest mdowolony O'N.Z, ~
rokewania dal'Slze odbYoWać się bed~ w Warsze
wie.
W kołach rządoW}'!Ch oozdcudą :P<>wr<>W ł
M(lllJ·r.et'a Po śwdętaeh.

POSEL SIORMUNT W STOUCY.
o.

PtzYibył do Warr57JAwY Poseł msz w
SKtirmu.nt na kiłkutygodnliawy urlop.

Londynie

MAKS MILLER U MIN. ZALESKJEOO

Minister Za.łeskli J)Czyjąt WlCZOre.i 4>05fa at1zleł'.
sk.iegio p. Maksa Mii1!eira.

POSEL CZAPIŃSKI W PRADZE.
PoseJ Cr.ap!ńskl WYJeehal
cmy ozcskl do Pra.gi.

M

dazd socjalisty•

PRZY.JĘCIA U WIOEPREM.IDRA BAR·

TŁA.
Wice,premjer Bartel pm;y;jął prezesa komiisJi
QPlnjodawczelf ml'llictwa P'OS1a PO!niłat<>wsk>iego oiraz delegację Tar.gów PoZ11JańskJch, k1tónl przy.by
łoa w celu za'J)roszenia rządu na otwarde Targów.
które na~talli w m(l.iU. Na tę uroczystość wY1ad~
pr~yden.t m. Warszawy p . .7a·broaski, Mns..r. Laurl
i m;niislter Kwiatkowskii.
W poludnie ip. Bartel prayJat ip, Glilwlca, pre·
ze5a delegacji polsikiej na mlędzymarodową Iron·
ferem:.ję ekooomicwą.

---.. --Sanacja cukrownictwa.
(Agencja Wschodnia).

Warszawa, 12 kwdefula. ·
Powoła1na p.rzez Milflistełl'Stwo SkaJribu
specja~na komisja, której zaidfiltiem ,ie$t opraicowanie plallu sarnacji w iprze.my§łe euswoją dzmlai
krc"miczym, rozpoczęta
ność. Komisja radzić będzfe nad szeregiem zagatdnlef1, dotyczących fsto:tnyoh
tmdnnści w cukrownictwle.
w na1radach ibi.orą ooziat ze slirooy
.przemysłv cuk.rowrnlczego iinży1t1ie;r Painen
lko. dr. Saichs, Sairskf, <lir. Dżażd'żyński, inż.
Chumiński oraz dyrektor Popfawski.

am

konem pałacu Chigi, celem wywołania zamieszania. Kiedy wszystkie usiłowania,
czynione celem zebrania tych ludzi, speł
zły na niczem, postanowił działać sam, bę
dąc przekokanym, że po śmierci przywód
cy faszyzmu lad polityczny we Włoszech
nie zostałby zamącony, dzięki wprowa- Pi~rwszy
dzeniu tymczasowej dyktatury wojskopolską bandorą.
wej.
Agencja Wschodnia.
Oskarżyciel publiczny zadaje Zaniboniemu szereg pytań, poruszając m. in.
Odańsk. 12 kwietnia.
sprawę 300.000 franków, które Zaniboni
Dziś nastąpiło spuszczenie ze śluz
miał otrzymać we Francji od przywódcy
socjalistów czechosłowackich, Wintera. pierwszego statku spacerowego, zamó·
Zaniboni odpowiada, iż rzeczywiście po- wionego przez rze,d polski w stoczn1 gdań
brał 70.000 lirów, które miały mu służyć
na podjęcie propagandy przeciwktJ faszy- ~k1ej. W najbliższym czasie spuszczony
zmowi. Pieniądze te pochodziły od kilku zostanie na wodę jeszcze jeden statek spa
przyjaznych mu osób, a m. in. od żony cerowy tego samego typu, co i poprzedni.
Stosownie do umowy, zawartej we
niejakiego Belliniego, z którym Zaniboni
zapoznał się we Włoszech, gdzde Ballini wrześniu ubieglego roku, statek zbudo,
.
prowadził interesy bankowe. Po udzieleniu pr~ez Zaniboniego tej odpowiedzi dal- :w~ny obec~1e miał być. w~kon~zony na
szy ciąg rozprawy odłożony został do dz1en 15 tnaJa r. b„ drugi zas, ktory obec- nie się wykańcza, na czerwiec b. r.
dnia następnego.
Roboty nad budową prowadzone są
pod kierownictwem inżyniera morskiego
p. Ciechanowskiego.

statek spacaro-

wy pod

woinę z „żółtem niebezpieczeństwem".
Werbunek do wojsk angielskich w Chinach na a. Śląsku

Na

Agencla Wschodnia.

Katowice, 12 kwietnia.
Według doniesień, podanych z bardzo
miarodajnych źródeł, w Katowicach założone zostało biuro werbunkowe, które
zaciąga ochotników z Polski do wojsk angielskich w Chinach.

Werbunkiem zajmują się byli oficerowie niemieccy, pod kontrolą i zwierzchnictwem majora armji angielskiej, Aglan,
przypuszczalnie nazwisko to jest pseudonimem„
Zaciąg odbywa się głównie pośród emigrantów wracających z Niemiec do Pol
ski, względnie wśród robotników rolnych.

•

którzy starają się o przejazd do Niemiec.
Nowozaciągnięty ochotnik otrzymuje tytułem zaliczki 500 mk. n~em„ poczem zostaje odstawiony do obozu koncentracyjnego w Hamburgu, skąd już bezpośrednio
odsyłany jest do Chin.

rfr. 101.
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12 l{wfetnła: ·1927 rota,

Dla P.

nadchodzące świ~ta

aprzeda!emy towary galaatervl.

KLIJEtlTELI polecam najprzedniejsze wina, koniaki, likle y,
wódki pierwszorzędnych firm krajowych i zagranicznych oraz kon·
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Institut de Beaute

{Diplom~e

de ł'Unlwersłt~ de Buuł~
„Cedlb" Parli)
~„te twarzy I ciała. Odmładunle
konserwacja cary. Elektroterapja, oraz
wuelkl• zabieg~ wachod1:,ee w zahts
nowoczem.ef ko1mefykl.
Gabinet aaopatrzon7 w naa.fnow

Płófrł0ws~a ~ R9
PlałłOWlłf.

-hraJu I
---

.„.~„.~

i

Anna Rydel, Cegielniana 19.

i t. p.

o N K u R E N c y J N E • • (fJ

K

~„··-:·

na dogodnych
Wlll'Unkaehdo
!-eh mleelęey
jak: llrawaty, koszule, po15csGchy
r4ka wfczlti. aJrar
pet1<1. oaruolld

10. OKOJEW, Narutowlcza11. I
fD

tt.lywan• lab takiet orar; nurkowv 11zal:
lub peleryn,. Oferty pod "A. B" ekła-'.
dać: Hotel „Moaopoł", Zawadska Nr. 7i
a portiera.

Unedolkftw • neł

SZ~

serwy, delikatesy I owoce

Kanię nalfo 111r11«uł1we1

P~

łoł~hi złotu nłe1~ z~stanie w

Żądajcie wsz~dzie

ne
•

apArały.

Przyjm. od 11-ej
do 7-ej włee11.

Futra uiywane

1tunuię:

palta karakułowa, nurkowe, tum1kowe,
sobole, futra mlłllllie i t. d, Hotel „MoDbpol•, Zawad.zlra 7, portier w1kate. '.

.11E@•n•1111emmmmAAl-BCD·U!D!'+-KQ.Ll

niezrównanych WIN krajowych

Kufaws~leJ mutwórnl WIN

H. Makowskiego
w KRUSZWICY.
Złote

medale na wy•tawach w Pa·
ryżu I Warszawie.
DETALICZNA SPRZEDAŻ a

Jedynie

stare
i doborowa

I

W-I-N-A

~~r.i:~ A. P. CZKWIANIA
Tel. 38·64.

C

Piotrkowska 89.

BURT. -

DET AL.

•

NARYBEK KROLEWSKICH KARPI
(LUSTRZENI) NOWEJ ODMIANY, ZDROWYCH POD GWARANCJĄ
TANIO sprzedaje majętność Dłutów, poczta Pabjanice, skrzynka poczt. nr. 5,
telefon Pabjanice nr. 89.

M•

f) T. Wagner, ul. Piotrkowska 101,
2) A. Dru1e, ul. Piotrkowska 93.
3) A. Trautwein, ul. Piotrkowska 73.
4) Jaworski i S-ka, ul. Piotrkowska 54.
5) M. Gaganaszwili, ul. Konstantynowska 12.
6) Lipiński, skład win w Łasku,
7) Cbmielewski1 skład win w Pabianicach
8) Chojnacki, skład wio w Zgierzu.
Zastępca na ł.ódt i okolicę

c:JI I llamlenl i6łc:iowych.
„Szwajcarskie Gorsłde Zioła•

są

środkiem

kcl• or1tan6w bawienia I dzi•·
lająeJ'ID przeciwko o!flośol.

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła pobu dsafll apetyt. Sprzedafll apteki i
skłacłr apt.cme po l.50 si. za<s:

dełko. Skład główny apteka A.
aeckiego w Wanzawłe, a
Lessno 41. Wyayłamy najmni•I l
pudełka po otrzymania 11ł. 4 gr. 30

(z przesylkc)

•

ff

Zarząd Dóbr Pucznlew,:
powiat Łódzki - ma do •prze· 1
dania ldllra•et centnarów ·

uL Sienkiewicza 4, godz„ 2-4 po poL

Skład

łagodnym

nataralaym

prHClrf'SZC:salitcym, utatwiafącym fu11-

Wła,. Ue~ieli~i w ło,li
apteczny ł perfumerJa
M. Rżewski

SIANA •

al. Andrzeja Nr. 2. mnm Telefon 29..01,
na nadchodzące święta poleca wielki wybór
kosmetyków krajowych i zaQranicznych
:. :. :. po cenach przy1tępnych. :. :. :.

KOŁODZIEJSKI · - - Sklep uałanteryinY - „
ł.6dll,

Andrzeja Nr. 3.

Poleca na święta ostatnie nowościs KRA W A TY, BIEUZNE DAMSKĄ ł MĘSKĄ, POŃCZOCHY, RĘKAWICZKI,
TRYKOTY i t. d.

Dr.

Cholekinaza
„„,„......
„
„„„._...„„...

ff. Niemojewskiego

LECZY:

!

„SzwaJcar11kie Gorz• I
kie Zioła„ (z mark,
.Kogut") •Il sto1owane
przy chorobach łoląd·
kat kiszek, ob•trull·

kamfenie żółciowe, choroby wątroby, artretyzm
i inne choroby na tle złej przemiany, materji.
SKI.AD GŁÓWNY
ARsZA WA, NOWY - ŚWIAT -L 5, TEL. 504-96.

~. lewkowiu

~iotr~ow!ka tm I D. front tel. l1„i1

Choroby skórne.we
neryczne i płciowe

Stołowe od 1050 do 5500. Saloniki od 700
do 4500, Sypia.Dki od 1800 do 5000, Kuchnie
od 260 do 550, Gabinety od 900 do 3!00,
Wiomsadła białe z b1atr. od
do 300,

HODlłBDIJDOWllB 1Z
TeL 55-52.
pr:ayimu!e od g. 9
-1 ł od 6-8, dla
pa~

Dla

od 4-5.

nłezamo.taych
lennłcae

ceDy

jif~I
Daumie/UG nazwa. ,.Paragon."

bez opłat

ł.ótka

metalowe
materaca, wózki.
łótcczka i krzesełka dziecinne,
rowerki

stemplowych

NA RATY
W wielkim wyborze poleca
Magasyn Mebli
WŁADYSŁAW A ROMISZOWSKIEGO

na ~avodnJtb wb
rnukatb po c1natb
KOłlHDREnCYJnYCB

•15

Dywany warsz. f1brJii „Dywao" sp. akc.
Łóżk~ Dllł&ICWI Tow. AkE. Hograd Jamuszti8YlfU ISJD
Meble Biurowe amer., Meble shate
Thoneta, Meble Klubowe, Materace
patentowane.
pojedyńcs. mebli:
Stołów, Krzeseł wyściełanych,

Duiy wybór

blJotek, Biurek, Garderób, Szaf, Bieliźnia
rek,Ot:oman, Le:łanek, Ł6łek drewnianych,
Tna!etek, Szafek nocn7ch, Etełerek, Słup•
ków, Mate•acy miqkk{ch, ł.6łek polowych,
Wózków dsiecięeych, Le:'lak6w, Narzutki
pluszowe, Kapy, uerwety, jedwabne i go•
belmowe.
10 kwietnia. nteddcla M.al!aayn otwarty.

Po.zukuje się dla
tkalni

dużej

„Palma"

dobrego malstra

Narutowicza 36

do krosien angielskich.

daje

(Salmeimter), dobrego teclanlka s
Wykonuje specjalnie

Drakornia Polska T. A. Bpd69sza,J.f!lj_el/.pM.ka JO..

Kredensów.
Foteli, Bł·

długoletnią

praktyką.

Piaemne :i:głosz:enła do Admini1tracji „Kur·
jera ŁOdzkiellO. pod ,.L. R. u•„

Aczkolwiek

:a!~:c:~;~tv

11afirem są najpraktyczniejsze. ponie- .
waż •Il 1111.jtrwcl11e a przez to 1amo
atanowczo naltańsze.
Do katdego patefonu dodajemy
fedn, membranę igłową DARMO.
Wybór pt.,t Haflrowych, igło
wych i &:aęśei olbn:ymi.-Sprudat. gotówkowa i eplaty kllkomieaięcznc .
Zamiana, reperacje solidni• I tanio. -

Dr.

ł.ódź,

Nawrot 19.

M. maler ftHiona. Duewka
Złe.łona

TEL.

I
!

6.

45-49,

Chorohp skirne
wenerycz11e.

Przyjmuje o4 8 W>

9.30. u.a. I ad

a.a

ostatnia pora nadchodził Poleca
w wielkim wybor:te Zakład Ogrodniczy L Kołaczkowskiego,
Piotrk~

2252.'1.

.KUR.JER lóDZKr'. -

Człowiek,
W

l3 kwietnia 1927 roktr.

spalił swoją żonęe„

który
pętach

ś"'da.

chorego

miłowania.

w) Przed ik:iqku dniami odlkryfo w Paszczegóty j.eij są
tak straszne, że ścilnadą ik:rew w żyl:aich.
W jednej z wieJkkh drukairń .pairysikich w
itYiecu ,p odczas czyszczenia z1nralezio1110 rzeczy, które budzf.ł'y odrnzu 111iesamowite
myśli i straszne pod'e\irzeinia.
Sam PO'Piót był już dz,iw:ny, a w popi~ 
~e zvaile,zfomo kilka zębów i ruie ulegailo wą
bp1iwości, że byty fo zęby ludzkie. Poza-term znialeziooo hatmadfo, spinki, broszke.
MOTd. Ale Mo padr ofia•rą tego mo·r.du?

W ibudynku drulkami mieszikat Pawe·ł
Vc1Imamde, kieroiwnik od<lzia.tu maszyno-

Dedeiktywi, a:n-oWJaidzący śledztwo
clioi.eli g-o ;prre&tuchać. Okazruto się jed~
nak. że Verrnan<le już przed trzema dnlanń
OP'U.śoit Paryż, udając się do NallllCV gdzie
.pono na le;pszycli wamnkacll mfall otrzyi\.vego.

mać ,praicę.

- Dzitwifo nas bairdro - opO!Wiadaił
dyrektor drnka!Il1i - że V enmande, który
przeszło 6 latt pracow.a1 u nas, nagle, bez
i.adnej witaśoiwie rprzyczyny, aii-e cziekając
nawef 'fenmln:u wYJXlrwi•oozem1ia, .przew1idywianego w konłraikde, <WUŚCi•ł ipracę i ,p rawfo za bezcen ~eda:l bair<lzo pię.'lrne urządzenie swojego mi:eszika11:ia:
. - Czy wyjoch'1'ł z żooąi? - pyfat de-

d-CJkfyw.

. - Nize. Żona Vermanda wY'.iechaita już
kfilka dmf przedrtem. Dzi1wi to mię ito, py'taitem nwwef d'laiczego 111le wyjechaili razem, na oo rn1 Vermandie o·świa1dczyil, że
żona jeg<> !Przedtem musi do Nancy wyJechać, iby rozgl,ądmąć siię za o.dpowiedniem
odpowi1edzia•t dyre:k·tor
mieszk,a;nfenn -

d:rtl!kairnl
Z biegiem śledztwa wyszly dailsze ponme szczegóty, klóre rzuci.ty światto na
tę zagadkę. Ofo Oikazato się, że Ve:rwamde t.ifrzymywal sfosunek z żon1ą riiruiyniera
Befon'a, ikfóra w ~yrn s.amvm diniu opuścf
ta miasto, co Verma.n<le. Przesłuchany iinrtym~er Belom zezna:t, że od roku jtllŻ ż<lna.

jeg-0 sitara •Pod wiptywem Vermam<la,

Rozipoczęły s1·e posz.ulkiwainriia i -

·Evan Harrington.
...._.~

pnd;ład

!ol'ft

z

anlle1Ułe•4

Popławskie).

.(Ciąg '1alszy).

w

urdato się
Jaid't z spoko<jenn osic:hwytaić V errmanda
biad w to.warrzys twiie pami Beit•om
- Aresztuję pana - rzekł komisarz
Bayaird, który rrlezmiel1f'l ie ścigał morder-

mated. prowinc}orna1ln1ej

mie śdnie

1

cę.

~ Za co? - zamy'fall z sfufokiem S!P'O·
l{ojenn Verman<l.
- Zannordowateś ,pan ż-01nę i ruIBlępme
spal1iłieś zwtol!d.
- Ni•e uczynitem fosro. Jestem cztowiekiem rel'ig-Unym - f nie rnmir.m naweif
pojąć . jak możina zamOTdować. Żonw moM niie kochakm, a1le Of1a le.i ucwrcria swe
wi iruna, sl\ronę skierQłWala. WyiJe.c'hata u
swoim kooha1nkiean.
Mówft fo wszy~tlko z zupełnym spokojem, rów1r10·wagą. Z uś.miec'he.m przyjął
wiadomość. że zostani•e ;p rzewiez,:.nny do
Paryża ·- do·dając:
- To doskona1Je, niieiporozumiel!l•ie się
wyj<i1śni - ja będę o.a wdlrioścf, a p.ain . panie komisarm przyiptad stamo.wiiiskiem
swoje 1po>s•tę.powanie.
Roz, poc.zęly się w Paryż.u dailsz.e przestnchania, afo Vennand wypierat się wmy.
D()f!Jtiero gdy - naig:le poikazait10 mu zeby.
spinki i po1piót - za<lrfat. oisłabt ledwo
zdotat się na nog-ach ufrzyimać - i zawotat okronmy,m. rnzdzlerającym głosem~
- Wyzrnaję! Jestem morderca;.'
Przystoinn oczy wotaij,ąc:

doszedł do wiaClomości Rozy
(122

że

i Ztaik1ęci.a nie odnote.go 1poid1af do sądu
p.roiś'be o rozwód. W cstabnfd1 czasach
spclykata się iparra kochamków coraz czę
ściej. Żona zoisfarwiita mu l'ist, w któryrrn
dcinosi , że wyj eżdża <!o swok h rodziców
do Marsyllji. P0il1ic.ia z wróciła sfę natychmiast do Marsylii, 1-ecz z odpowiedzi wyinikato. że oona Be'tona ni.e przybyfa ram
wogóle, .a r d·zke je.i Qłtrzy.ma[i wiiadomość
że wybiieTa się do BrazyiHl.
w~z1eilkie jego .prośby
siły skutlku 1i wiQbec

spotkał.

zanim ją

Dlaczego nie przyszła do niego?!
Na dźwięk słodkiego głosu krew w
nim zastygła. Była to Karolina. W odpowiedzi na pozdrowienie pocalowata go.
- Czy to 'dobry dzień?
- Oczywiście! - powiedziaf. - 'A
nie zapomnij, że karetka odjeżdża wcze-

Evan zerwał się i wybuchnął piekiel- śnie.
nym śmiechem z tej trawestacji własnej
- Mój najdroższy Evanie ! Jakże
jego osoby. Powiedziawszy Jackowi o mię pocieszyłeś! Bo było naprawdę fałjaką przysługę go prosi i otrzymawszy
szywe pojęcie honoru! Wiesz, Evan, że
ponure zapewnienie, że list zostanie wrę nic nie tłumaczy kłamstwa!
Karolina ujęła go pod ramię i zaproczony niezwłocznie w sposób odpowiedni,
egoista - za jakiego w głębi serca uwa- wadziła w słońce, patrząc od czasu do
czasu w jego twarz. Nagle powiedziała:
żał go Jack - na nowo zmarszczył brwi
- Chciałabym się upewnić, że myślisz
~ zadumawszy się o rzeczach abstrakcyjteraz mądrzej aniżeli wtedy, kiedyśmy się
nych, szedł naprzeciw swemu losowi.
rozstawali!
Lęk przed spotkaniem ogarnął Rozę i
- Mądrzej?! - Eva n zwrócił się ku
Evana. Ona wyczerpała piierwszy szczery wybuch niewiary w rozmowie z Julja- niej ze swawolnym !.\Śmiechem.
- Najdroższy braciszku! przecież nie
ną, on zaczął się zastanawiać, co mógłby
jej powiedzieć. Wątpił, czy będzie w sta zrobifeś tego, coś chciał zrobić?!
- Czy nie zrobiłem kiedykolwiek tenie powiedzieć coś więcej nad te trzy
słowa tylko: „Tak. .. Zrobiłem to". A je- go, co mówiłem?
- Evan! dobre nieba! więc tak?!...
żeli Roza każe mu je powtórzyć, patrząc
w jej prawdomówne oczy, czy znajdzie w Więc jak możesz tu zostać choć przez
sobie dość męstwa, by podwakroć prze- chwilę?! Ach nie! nie! powiedz nie! najdroższy?!
bić jej serce? ! I ach! musiałby by być
- Gdzie jest Luiza? - spytał.
skończonym brutalem, gdyby mógł stK
- W swoim pokoju. J eżcli dowie się
przed nią oniemiałą, sluchać jej wes~
- nie zejdzie na śniadanie!
tchnień, patrzeć na nadludzki wysiłek, z
/ - Kto wie, czy samotność nie wyjdzie
jakim stara się ukryć pogardę swojej
jej na dobre - odrz.ekt.
wzniosłej duszy! Powód, dla którego to
- Pomyśl - jeżeli ternu uwierzą zrobił - ależ ona zapyta o to! Roza nie
surowo ją ukarzesz!
jak
jej
jak
nastrojona,
fi10zoficznie
będzie tak
Co do tego, miał własne zdanie.
matka. Uchwyci sie najmniejszego źdźbła,
- Ale ciebie kochanie nigdy nie bężeby wytłumaczyć jego czyn! Z rozpa'dę potrzebował karać w te;1 sposób! - po
, czą przeklinał intrygi siostry, kiedy nagle
wiedział tkliwie. Spuściła powieki. - Nie
spotkał pannę Bonner i pannę Carrington,
zatopione w rozmowie. Juljana schwy- myśl, że ją winię - powiedział, starając
się okazać jak mógł najszlachetniejszym.
ciła dloń panny Carrington, ta zaś po- Byłem szalony, żem tu przyjechał. Te': wiedziata:
- Wygląda pan dziś na wesołego, pa- raz widzę. Zostańmy na swojem miejscu.
nie łfarrington ! - gdyż Evan uśmiechał Wszyscy jesteśmy równi wobec Boga,
'się nieświadomie do odbicia swojej osoby dopóki siebie nie hańbimy I .
Być może, że uczucie zawstydzenia,
1w zwierciadle pana Johna Raikes. Ten
;aśmiech 1zmieuionv; w. ironiczny 2fymas). którego doznają niektórzy młodzi ludzie
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kochanek, z którym

.
bierze sie w drużs.zą t>Odró.t. W Mei dtwi- To, co 1panO!nt oipowiem, w1yda slę 11 dziaro sf e ze nmą coś ok:ropcn~<> - za.
dziw111enn - ·i jak kairlą, wyrwaną z dJra.. zdrość o.gameta mnie, OQJanowiala, za.lafa
ma-tiu M!atenn lat 24 - byłem na dobrem m: krwią mózg... Czułem, że tY'lko żonę
stanowisku, - 1 vourn.rem młodszą ode- kochałem i kochać będę, że mUo•ść do pam•·ie o 'ii::ut 6 - Am,-gclimę Monrier. Poko- ni Beton byla tylko sroka.niem zaipomnienfa. wi<lziatieim, że jedYIJly.m raitmkiem Jes·f
ołialem ją od razu mtodzicmczą duszą 1 w
pót <1oku pa1tem powiodłenn ja, do oMarza. jmierć, aJe nme ma.gł.em z.ni.eś'ć tej myśU. że
Heir wszy okres nasze.g-o matżeńsfWla byt ~ooa pozosta1nie na świecie, by kochać i
ba,r ozo szczęśli:wy, aiż dniia 1Pe'W1r1•erg o doży być kochaną - rzucUem się na nfą, schwy
km tej olkrnpne~r chwiM, gidy WtPa<lłem na enem za garoto - caJłe iwie zmairnowa·
ne Slf:aneto mi ja.IS'tlO przed oceyrrna - duślad stosuniku mitosnego, u;trzy:mywaineigo
przez moja żooę z pev.mynn 19-letnim sitiu- sitem ;ą cornz mooniej„. aiż w końcu den1tem. Żona przyZ1nafa się do wszysl- tnw A'Il-geH 1eżat u moiob nóg. Przypa'Cl·
kle-p;o f oświadczvta. że opuścd mój doon. rew do zwłok - eatowaf ean je - nie moTak reż się staiło. Po ~rzech dniach jedinak st"łem sfę od zsinlatycih ust Ang~li mojej od€1rwać. Patem oblędmie zaezątem kra.żyć
już bylem u jej s'tó.p - i btagatem ją, by
pOWirócita do rnrile, że o wszystkiem zapo- obok 111i•ej - r-OqJpa.c?iliwe my§li kra.żyły w
glowie ~ chda.lem się zasflrzeiUć. braklo
mnę, wybaczę jej wszvsrko i roz,pocZ1miemy nowe żyde. Ta decyzja kosztowała mi oidwa«i. Po pólnocy opustoszara drumic: dużo.. Trzy no.ce bezsenne siped'Zl- k.amfa, wziąłem tru'Pa na rę.ce, udałem się
tettn - i zrozumia,f!em, że bez Angdirny do głównej sa'1i, gd1ziie byt o.gr001ny piec
dla cemtrali - nie riaimyślatem sie ittż dfu·
żvć nie ma.gę. Po-wrócit~ - i IPO• miesiącu
~o ~ wrzuciłem zwłolki - L..
zdr.adziła mnie z1nowu! Wtedy wy~atem
Opardf na zi·emfę omd~aly .
.ia z domu. by .iuż nazajutrz odszukać ią f
bta1!!ać o pol\vróf. I :mo•wl\1 wróciła ... Zdn·
- Sqdźcie m'lltie, oanoiwie - mówił dzata mnie bezusfa11mie, mając ł<> ]J'rze'ko·
proszę najo.s trzejszy ... Gi1otty1na ...
wyrnk
o
Mnie, że jesfc:tn ZU1pefn1ie W jeJ siiclfach. m
Zamor<lowatem An1.~ielę, którą kochałem
sfoję zrupefnie pod je.i '"intvwe.m i że Ż""<l111ia
sita rnie mo.że mnie o.d niiej oderwać. Wie- naclew1szystko.„ Wybaczam Jej w1ny dy :PoZl!1a~e:m żrnnę irnżvlli·era Beto·na. Uję chce czy;n swój od.pokutować t
ta ltillilie tag-odinośeiią swą i niezwykteim wY
Oto jedna z trnge<iyj ludz.k1ch. Jedna
ksztakeniem. Przechodzita analog-fczrne
z i:rcgedyj ma.fżeń-slldch. Stnierć w pfodziej~ - maź z<lradz<łf ia i źrle się z nią 01bchodzit Pav:oili :ziaczęij1iś:my się do sfeibie mieniaoeh - i ~ilot~ll'la luib więziemie p.o
kres żywota... A kiedyś się ci mdzie kozibllżać - i z.daw.a to nam się, że kochamy
chruli... I związali.i się na życie, na dolę i
się z sit WtSzystkich. Ale u mnie, byto l:o
s"rroolldamywanie. Żona moja dowde- niedolę ....
A dzimni.ki .paryslde mi.afy zn-O'\VU sefll~
dzfarwszv sie o stosPoku moi:m z pa1!1ią Beso.cję. a w tow.arzysf\v"ie przy I1ikierze fon. miata tyilko uśmfoch itoo•icz.ny na to ze spo~rnłe,m pyfata mi.ę czv jestem bardzo ar•alizo\v.arno ponure ta)emnic.e duszy lud1zakodrnrny, a pa~em z uśmiechem wyja- kieJ ...•
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(nie ma]ący zwyczaju mówić głośnych
sentencji, ani nie ogarnięci zapałem misjonarskim) przy wymawianiu świętego imie
nia sprawiło, że Evan poczerwieniał i
szedł dalej w pokornem milczeniu. Kał"o
lina szepnęła:
- Tak! tak! - i postać jej pochyliła
się ku niemu, jakby szukając opieki.
Podniosła głowę, blada .
- Czy zawsze będziesz mię kochał?
Evan? !
- A kogożbym miał kochać?!
- Ale zawsze - zawsze? pomimo
wszystko?!
- Coraz więcej, kochana! zawsze
kochałem i będę cię kochał! Teraz opieram się tylko na tobie! nie mam innego
domu prócz twego serca!
• Była bardzo podniecona. Więc mówił
gorąco, chcę ją uspokoić.

Nuta głębokiego wzruszenia brzmiała
·
w jej pełnym głosie.
- Zniosę wszystko, by stać się godną twojej miłości, .Evan ! - i rozpłaka-

ta

się.

••

RW

by bez powodu

ap

*MM
wciągnąć

gwałtownie powtarzała

ją

w

błoto:

to Karolin·ie ra2.

po raz.

Pozostało zaledwie dziesięć minut cza·
su do zejścia na śniadanie. ttraeina byfo
już ubrana. Siedziała przed lustrem,
gładząc włosy I nacierając czoło zawartością słoika z goldkremem. Powtarzała
iż nie może
z zupełną szczerością,
uwierzyć w coś podobnego. Od chwili
przyjazdu do Beckley jeden tylko jedyny
raz zaufała Evanowi. I to, że ten właśnie
raz .Evan, potraktowany jak mężczyzna1
zdradził ich wspólne interesy 4 oka?.at się
skończonem dzieckiem, było glupstwem1
które z pogardą odrzuciła jej inteligencja.
~ A jeżeli to prawda! - rzuciła w od
powiedzi na ostateczne zapewnienia Ka·
roliny. - To w takim razie Evan nie jes\
synem swego ojca!
Z czego widzimy, że hrabina napraw·
dę ukryła się przed armją faktów w niezdobytej twierdzy przeczenia.
- Udaje, Karusiu! udaje, że wierzy w
to, co się lęgnie w jego głupiej puste)

Dla niego słowa te i łzy nie miały głowie!
- Nie ... - żałośnie powiedziała Karo·
historji. Nic więcej nie zaszło między
nimi. Karolina poszła do siostry, Evan ,lina. - Evan nie udaje. Nie pamiętam,
czekar na Rozę. Słońce stało wysoko. żeby skłamał kiedykolwiek.
- Więc zapomniałaś, jak kiedyś do·
Oblicze strumienia połyskiwało jak metal.
Dlaczego nie przychodzi? I Więc obcym stal za to od matki w skórę?! Balwan l
• ustom uwierzyła, że zawinił?! Jeżeli tak, egoista! prosię! Opiera swoją reputację
to mniej ma teraz do stracenia. A wtedy tylko na własnym potwornym egoiźmie,
ofiara, jaką spełnił, szepnęła mu· do ucha a potem staje sobie i żada, żebyśmy gc
opowieść o śmiertelnej wspaniałości: podziwiali! Pęka z próżności! ale jeżeli
zbudziły się w nim uczucia niekoniecznie ty w to wierzysz, Karusiu, to jak, na Bosię zejść na śniadanie?!
szlachetne. Czekał, aż ciepły powiew z ga, odważasz
1
cię zapytać, czy ty bę
Przyszlam
ląk ·powiedziat mu, że dzień wstąpił już w
okres skwaru. V/tedy przestał czekać, ale dziesz mogła zejść? - zimno powiedziała
wszedł do domu ze spokojem człowieka, Karolina.
- O ile uda mi się w ten czy w inn:,>
który przezwyciężył więcej niż wzgardę
ulbżyć w losy - oczywiście! sposób
ludzką.
odrzekła hrabina. - Co za obrzydliwa
krajowa pomada! Dlaczego nie prz~
Rozdział XXXVI!.
wieźliśmy większego zapasu Anduluzy1Odwrót z Beckley.
skiego Regenatora? srowo honoru, motlrabina nie uwierzyłaby nigdy, że jej ja droga! używasz mnóstwo pomady!
brat, aczkolwiek idjota z urodzenia i muszę ci to powiedzieć.
(D. c. L)
dziedzic niezliczonych epitetów, zapomni
- ·~
·-~:o:_
do tego stopnia co ona dla niego zrobiła,

