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Wycltodzi codziennie o godzinie 5-eJ rano.
Pod protektoratem Ministerstwa

Przemysłu

I Handlu.

Wystawa Ruchoma w Helenowie

na

życzenie

publiczności

PRZEDt.utonA do 23 (niedzieli) r. b.. włącznie

w sobotę, niedzielę i następnych . dni będą wydawane do każdego normalnego biletu wejścia numery na cenne PREMJÓWKI jak: tonnę węgla, worek cukru,
m~kę, obuwie, kilim, miody · wina krajowe, swetry i t. p. wartościowe przedmioty.
Nadto w sobot• i niedzielę od Qodz. 2 po poł. urozmaicona zabawa dziecięca ogniami bengalskiemi pod nazwą: "Polska jesień w Helenowie".
Wiec1orami każdego dnia i w niedzielę na porankach prsyQrywa orkiestra 28 p. Strz. Kan.
A wf•c apieazele po Hezqaele na wyatawę I

I

Decydujący krok wrozwoju eko1:1omicznym Polski

Ambasador Stetson o poiytzce.

Delegaci finansistów
Telerr. ,.._,, ..Kur. t6dz.•.
Warszawa, 14 paździemi!ka.
W cfągu soboty J>Odpisywano w dalAvm cfąp umowy w sprawie pożyczki
%altlnicznei, Kontrakt jest obszerna brosz~ Przed J)OdpisYWaniem odbywa się
odczytywanie tekstu umów, przeto strona
techniczna postępuje tak wolno. Zapowiedziany wyiazd pnedstawicieli finansistów
'

amerykańskich został

odrocz<>uy.

POS'fl AMERYKA~SKI O POŻYCZCE.
Ttltsram włuny „ICurler:a r.6dzkieiro•.

Warszawa, 14

z uwao na bairdizo

października.

banków, któr.e mzją udz.idić Bmkowi Polsldernu kredytu 20 mi1.iooów dolau·ów znaj

duje

siię również

Polska Air;encla Telegraficzna.

•

Gdańsk, 14 paźdz:i1ermka.
Tutejsza prasa niemiecka w dalszym
ciągu bardzo obszernie omawia sprawę
pOżyczki polskiej.
"Da'Mi.ger Volkstimme", oc11nic>szący się

wirogo

oo

obecnego rządu polslctego, oś

wiadcza w tej sprawi.e m. in.:
Uzyska:n1ie przez Polskę pożyczki uwa

Jednego

~o Posła amerykański ego, pana :milnistra

czonemi a Polską.
P. poseł Stetson ośw.iadiczyl k0irespoodentoW\ii na-szemu:
Mojem zdatiem układ o pożyczkę zawa:rty między rządem polskim a grupą
na.oków reg·ranicznych, między innenri z

Bankers Trust Company Blair a:n<l Cot.nflany i Chase National B~ w New Yorku

" lest naturalnym krokiem w rozwoju eko-

r>mlcznym Polskł.
}o. zb~iżenie między Pol.siką a amery'4ńsk!em1 rynkami l!inansowemi otwarzy
szereg nowych moiliwOŚci, baTdlzo konntnvch dla hand.lu obu kirajów.
Zakończeme z powodzend:em tych rotoWań jest szczególnie znamienne dla o~zdrowych podstaw, na których opar
1St ekonomiczna przyszłość Polski.

~NJA

RESTITUTA NA PIERSIACH

KE MME RE RA.

ltlerra.- własny „Kuriera t6dzkle1to•.

Waszyngton. 14 października.

A1enct1 Wschodnia.

Pa:ryt. 14 października.
ra1tm e dzieninfilci oglasiz.a:ia.
ił\reść n'Olty T'Ząidu so1w·ied<.hego, wrę.czonej
~ w Mosikwlie amlbasadOrOIWi ńrat11Cu
s'ldema, Herbeffe. W n~ie ~e'i ośwladicza
!I'ząd sow.ieidld, iiż izmusZ!Oln'Y jes't odrrucić
a1r.gumenif,y, rro:rowame przetz rząd framictt
Siki w sprarwiie R.ak'OiwskiegQ. W1prawd:zie
rząd fraIJIOU'Skn ma ·ipraiw-0 domagać się od
<WO'taklia zaigramłczne;go 1pir.ziedstaiwlcLe+l•a, je
dnakże prz-ebieig caif.eij sipraJWy wslkaizuje.
iż <l'z.iia'f.ały futia1 inne p:nzyczyny, niż fe .
~óre tJJI'zyfuicza irza.id irancusłld. W końou
nOfy rząd sow.i'ecki oświadcza, iż w)"ftłła
zgodę na OdWOłanie Rak:Owskłeigo. je00a4{
że, nie 'J)'Odzllelają;c fra1ncusłki.cll mdfywów
DzJsłeisze

zr:mca z siebie całk<>wkie Odipowłedzial

~naki orderu „Polonia R.estituta" ud'Zie

waota.

Kemmererowi

~ za jego zasługi na stamowisku prze

""· . czącego gospodarczej lromi1sji ainkie11 "we1 w Polsce w 1926 roku.
Po dekoracji odbył się w poselstW'ie

OCzysty banki.et na cześć prof. Kemmerera.
BANK RZESZY RÓWNIEŻ.
Polska AitencJa Teler:raltczna.
Berlin. 14 października.
.
""rankfurter Zejtung" do.oosU, że :'rir9d
I)

bez

i po!iityczne

za

dałsze następstwa tegO J)OStęp<>

Dzienniki s'tiw~terdz.aiją, iiż iIJ[O!pon01wany naStępca Raikowsikieg-o jeslf w świecie
dW1lumaffyicz:nym ikalr'fą nre z:aipisauą, co
J)'O'ZwaiLa iprzypuis~czać, i'ż 'l"Zątd fraincuski
nie odmówi mu swego a:gremenit. .;Jomnal" tiwie:rdizi, iż 1ustępH1we staJrJ'OIWi~lko rzą
du sowie'C!kiego Humaiczy srę interwencja
Niemiec, które jako jedyny wielki kredytodaiwca 86wietów, na~żywiej by<ly 1Zain
~eresowane w 1Pod'trzyima1ndu stos.uników

WIELKI SUKCES PRESTIOE4U RZPLI·
TEJ.
Polaka Az:encia Telecrallcm.

Praga, 14 paźdzlierll'i1ka..
„Prnger P.resse" w a;rtykul·e wstępnym
p. t. „Polens gross'ter Erlolg" nazywa posta~o przez fi'Ilansis.tów świiaita za zasługu
życzkę polską wł'el'kim sukcesem prestijące w zupełnoścl na przymrunlile..l:l;lu krege'u R.zeczypospolitej. Pomimo usiłnej ni:edytów.
W k<>ńcu organ socjailno - demokraty- przyjazinej propagand~ Polska pożyczkę
czny wyraża nad.7.iiej.ę, że w ślad za poży otrzymafa, oo dowodzi, że aanery.kańskie
k-ota filThansowe są dobrzę poilniformowane
c7Jką nastąpi zawaTci:e traktatów ha;nd:l-0wych z Ni.emcami i Rosją sowi·ecką, które o s'Y'tuacji gospodarcze.i i pol'ityCZ111ej
państw, ubłegających się o pożyczkę i 0:
umoż~iwią dalszą szerszą stabilizację stoceniają sytuację Polski jako pomyślną.
sunków gospodarczych w Polsce.

<><l chwili swego wskrzeszenia uznane zo-

podżegacza zastąpi

inny.

Rako·wskiego z Parqża.

Opinja francuska widzi w tern

nOść

wręczył p.rof.

odroczyli swój odjazd.

wątprema za gosipodaircze
zwycięstwo rnądlu mM-szalka
Pitsudskfogo. Już dziSliaj stw1i1erdzić naile'1.y. że państwo polskie po raz pi·erwszy
żać naJ.eży

Sowiełq odwołał11

·~-~oset polski w Waszyngtonliie p. Oi:e-

"'iawwskii

Bamk Rzeszy niemi·eckiej.

GLOSY PRASY GDAŃSKIEJ.

życzlli.we staatowi-

Stetsona, który staranLa Polski o pożycz
kę gorąco popierał swem1 wpływami·, korespondent nasz zwróci'ł stę d'Oń z prośbą,
by zechciaJ laskawtie udz.ieliić ,info.rma!Cyj
~do 1llaC2lenia tej pożycz3ci z ptmktu Wl'dr.enia stosunków mi.ędizy Stairuami Z}edllo

amerykańskich

podstępny

francusl!ro-sowie1oki1ch. To też rząd rniiemi'ooki Wtliaśnie WP1Y'I1ą!t na 'J)OlffiYŚll!ne zakończenie kooflilk'fu.
NASTĘPCA RAKOWSKIEGO.
Paryź. 14 iparroziernika.
W zwi,ązku z 'W'Y'S'tllllięciem na st.amwi

sllro naisl'ę,'J)Cy Ralkow:sildeigo doftlycli.czaJSowego pois·ł·a w Tokjo. Dow.g-a1ewsl!degu
lefW'Siki byl przed
podają 'tlt.tifatl, i:ż Dowga1
'Wl()ljn.ą irniży1ni1erern-ellelk!tlro'foctunlilde.m, po-

dlOt'bnie jalk Krrnsm. pfel'W\S>zy :pirzetdstarwiciel SoJWieitów w ParyŻ'\l. Po re'Wl()IJ11ieii
pe.oo iit wzeiz <l'f:uższy czas funiKtje l!rornisarza ·lrudowego ipoczt i foil egirafów. Jaij{o <ly.płomafa jeiS'f on niieroa1t1y, ał>orwrem du·
JJ1ero w tym roiku za1S'fą!J}i1t byitei..iro przeid-

manewr.

gO. W zwf.ąZlku z tern „Maltill" ziwtraca
się do b. amlbaisadora w Tolkti<>, :wtóry olbei<.

me

mialllOwamy zOtStait ambaisadorem sowiectkilln w PaTyżt1, z ape:J.em, alby nie brał
naJjrrunieljs~ego wdlzfa1łu w agvtaicji !kxmnuniprzeciiwn.ym bosfycmelj we Francji, w 1
wiletm ll'aizfe doijd·zie do po1waiż;niejszyich da
leb>, 11~ż <Jisfultni lk!onflilktów <lYl!Jlloma't ycz
nyich.
„:Echo de Pa1ris" s'tlwiieirdza ina~omiiais~
ze sceip'tY"ZIItleim, ie każdy ambasado.r sowiecki za2t"anicą jest ZwYC!Ziantłe szpiegiem b<>Jszewickim i tern tłumaczyć sobie
na1eży, iż lf'Ząd SD'\vieclki ta!k szybko .posfa-

ra!ł s~ o IIlalSt-ęipcę R.a1k-01Wsildie,go. Z<l:ainiero
„!:oba de Paris" szyhka 'ZJ11rlainia na ~
wis!lru altllibasadoir a sOIWiedldiego wyjaJ~n:a
sfaJW·ilCi.e1la So'Wf•etów w Tokt}o, KQIJJ!pa.
sfę rówriież w falkcie b11s11doh wy.bQrów
iż
.P6t-rnrzędo1 wy „Petit Pairiisi en" pisze,
we Firancjii, a co za tean id'Zie, iJmni·oczino·
wyzooiczeni.e Doiw~g-alewsiki·eigio na miejsce ścią 1poslada1nia pirzei Sowielty we Firan·
'Ralrowslkle·g:o dollrn:naito się pod wpfyiwem c.fi ·przedsfaiwicieila. kil'óryby nq.e mi.alt r<lik
Czkzerina, który pra1~mąJ ·w ten s.p0sób Sikręp'()lwamy.ah nieichędą i szczególną u·
trudnośd
obeł.iść wew111ęfr.zno-ip01ifyicz,n e
waigą kót Tząidorwyclh francuskich . jalk N?
S{)IWi1eł6w.
mi1ai1'0 rniejlsice z R.akows!kim.
1

PODEJRZANA USTĘPLIWOśC.
Paryż,

14 paMz.iern'lk:a
Większ ość pism paryskJ.ch dio1pa'trnje
się w odiwo1t.a1ni'll Raiko1wsk iego z Pa1ryża
i szyibkic.i noimina.cii no1wego ambasadora

I

więke~ego

el•ttanckiege po,
snku1e firma Wauuw1ka
puy ulicy Piotrkowskie! w pankoi• między
ulic" Nawrot i Gnnd Hotelem. Oferty prH•

Sklepu

•Tłać do blua
szałkow1ka 115

Pietraszka, W an••wa, Marpod .Sklep•.

Sow~ zwyciesttMl rządu traoouslde- - . . . - - - - - - - - - - . - . - •

N
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Przed wyborami we

Fr~ncji.

Socjaliści wyciągają rękę

po

w .ładzę.

Program wielkich obietnic.
Paryż,

W
ty

14

paździemika.

po!łtyce wewnętrroej PrancH nale-

s·ię ti!czyć

obecnie z faktem olbrzymiej

·
doniostoścl:
Socjaliści wyciągają rękę po władzę.
Wystarczy, jeśli uzyskają w przyszłej

tyki ma ukazać się książka p, t. „Doświad
czeni'a poliJtycz,ne Poincar~go", której autorem jest wybitny polityk umiarkowany.
Obóz ten nfo chce w przededlniu wyborów brać odpowiedzialności W'CJbec wyborców zia politykę, która jakoby rzuca
Francję w objęcła lewicy.
Oczywiście, niezadowoleni są również
krzykliwi, jak nieliczni, ale z nieostrożno
ści ich umiejętnie korzysta lewica, która
~uż dZJis!aj mówi tonem podniesionym.
Paul Boncour nakreśli! złudny program
i przyz,nać trzeba, uczynH to po mi·s trzow-

tibie 200 mandatów, a nawet 150, <l!by mogli wspólnie z radykałamd utworzyć gabinet wybitnie skrajny.
Że tafoi właśnie rezulta:t wyborów prze
witlnją partie umiarkowane, dowod:oi fakt,
iż zaczynaia otwarcie występować przeciwko Poincaremu.
Wkrótce, nawet, w formi·e surowej kry .sku.

Marsz. Piłsudski złoży wizytę Ojcu łw. I Mussoliniemu.
Charakter wizyty ieszcze nie ustalony.
Teł. własny

„Kur. Ł6dzkle~·

Rzym. 14 ipaiźdiziernilb.
Z rupel'rlie wi.airogod1ne1g o źrócUa dowiadi11łą siię, że między 20 Jristopada a 10
~dnia
będzie

r. b.

do

marszałek Piłsudski J)l'IZ'y·

Rzymu.

Do fe.i cbwi'łl nie us'fatlotno jeszicze, cey

Odpowiedź

bed7;ie młała charakter prywatny,
czy też oficiałny.
Celem wli·z yty będzie odwiedzenie Ojca św „ w każdym razie jeclnałi jest pewną JUCzą, że marsz. Piłsudski sp0tka

p<>dróż

sie

także

z Mussotinlm.

-:o:--

Wilno, 14 października.
Dzfś o gOOiz. 11 zrana przelcroczy~i grauicę litewską między wsi·ami Uzu!.eja a
Markowiszczyziną wysiedleni z Polski
działacze litewscy, a mianowicie: Ksliądz
Kastuzis, nauczyciel literatury w gimnaz,fum litewsk1em w Ol'kńennikach, ksiądz
Kamiokis, ze wsi Marcinkańce, ksiądz
DworakowskIB i Marja Bajbakands z Suwalszczyzny, ksiądz kan·onik Wentius,
1Juijan i Stanistaw Anton:i:sowre oraz Mozajtis i trzech żydów Zacharowicz, RY<izewski r Josaf Szmul, podejrzanych o upraw1ani'e szpiegostwa na rzecz Utwy.
Przy akciie wysiedlenia obecnym był
ze strony litewskiej komendant placówki

Iejtna'111t Betkowski, który przyjął wysiedlonych, ze strony polskrej obecni byli:
stairosta _,,, wileńsko - ·t rocki Łukasiewicz,
komisarz poMcii Dubowski t por. Baranow
ski.

SZAIJ ZEMSTY.

Agtn~a

telegr. "fx1>ress„.

Wilno, 14 paźd'2'Jilemi'ka.
Pod~·as aktu wysi.ec:filarua przez wła
d"Le polskie dziaJaczy l:tewskich Litwini
wysiedlHi bez uprzedzenia za kordon na
stronę polską rodZinę Ziironów, zitożoo.ą z
m~ża. żony i trojga drobnych dzieci.
Wysiedleni znajdują się w skraJnej nę
dzy.
- -·: o : -

,

Swiat potępia polityk'= gwałtu Waldemarasa.
Pismo genewskie o stosunkach polsko -- litewskich.
Polska Agencfa Telegraficzna.
Genewa, 14 paźdiziiernlka.
I>mr~za „TTihune de Gooeve" zami.esreza arlyikult ws'tę:pny, 01111a1wiająicy
sl[osunkł pOl)isko-dilfewsłk:ie.
Auifor airfylrufu ipodaij e h1sltbńę SJPOnt o
Wihto. pOOl<Jreśfa.~ąoc, ż,e Po1isce dtodizf w

fym wyipad!kiu o zadl'Oiwanłe kraju i m!asfa 0 O!~romnej więlksZ'OśOi i!J'01skiej I o -po1

skiei kułt!U!rze.
Podczas po1byfu siwego rw Wi1l1nie w ro
K11 1924--ym autor airtykuJu silwierozPt naOCZJni·e poil.sikoiść lego miaisia. Liltiwa, żą<la
ia.oe WElnia jako sW(Jjej s'tlo[icy, ipragnle tY'l(<:0 ucz-yni'ć zado~ć swej milro0śoi wlaisnei.

Arfykut W'Y'licza dowody dobrej wdt
ze strony Poftski i podikireś1a pio~ć
potlsd<::ej ,poHtyki, k:tórei pirzecfiwstaiwia polttyczny wcislk Ubwy i d>yiktiatt111rę W a:ldemairaisa.
W d'ad'Slzym dą.gu aui'for zaznacza, że
piroj.eklf:' zmrany koins'tyttuoeji fjlfewsarie'j godzi w art. 10 rpalkfu Lig-i Narr<>d&w.
Pirsmo ~einewsJkie potępia metody rz~
dzen'ia vVa~derrnarasa. które W'Y'Woł!U!.lą me
zadowo,lenie naiwef wśród oł!Jyiwa'tedl fl'te•wiskicll i wysuwa iaiko jeden ze S'!J'OOOb6w z.airaidzooia obecnej sytuacji powróf
dlo m•n Utwy z Nsiką.
- -.: : : - -

Morderca Petlury był agentem bolszewickim.
tezą

stawia

Połtt• Art9cft Tel!!U•ftcs••·

Paryz, 14 pa~dzien-nb. .
\V ko1t~ch sądowych i wśród szeirsz~1

zaim1teTesio·war11c
wzbudza roz.poczyrn.aGąicy się dn. 18 b. m.
.proces Sc'hwairzbar'fa, zalbójicy Pe1tn.my.
Wezwano 01ko1f.o 100 świadków. Rozpira·
wy poltrwają 10 dni. Brcmi os'kairŻ0111ego
irianw z bo~szewickkh procesów ad1·w·o3ca't

wi e'l'lde

oskarżenie.

Tonres. PO!wóditwo cywi'line ze słtirolty
brałfa Petllury Wl!10tSi by~y dew~ny soc.i1aillis.tycroy WMllrrn, ze strony wdOIWY 1JIO
Pelfl'll!rzie - many olbiroiftca kryrrnimlny
Campilnchi i mecenas Cz.eslaiw Pomań'S!k;
z Wanza\V'Y. Wedf'Ltlg tez oislkairżen!i'a .
Sah'Mllfzrba1rłt by1 agenitern oo~szeiwiickim,
którv pozoroiwa~ 1edyin~e swój czyn za 'PO
.
'
gll'O!l11Y na Ukrałnfe.

rozsądku.
Socjaliści gdańscy idą do wyborów z haslem współ
pracy z Polską.

Pod znakiem zdrowego
( Ag„·ncJa Wschodnia).
Gdańs.k, 14 paoozier111i1Ka.

Qdań'Slka p.artja so•cjaliistyiczna og-;tosi'ta
dzfsia swói i>rogra1111 wyborcizy, w którym na pierwszem miejscu staiwia hasło
współpracy z Polską i pod haslean tern
zamłeml iść do '~·

Nadto domaga się soo']a[iistyczna par-

'tja ....vo11nego miasta Z1111ni,e1j!Szeinaa liiczhv
cL.'loinków obu izb, tak vo[lk:staigu, jaki set1alt'll, red'lllkcii 1.11rzędniików oraiz zniesi~nia

szeregµ i;dąi'lhvych poda·t1ków, nadnuernie krepujacv•ch kooiiectwo i przemysf
~

zwyczajną sesję

Warszawa, 14 paidiz.iernika.
Jak wiadomo 20 b. m. upływa 30-dnlowy termin odtnczenia sesji nadzwyczaJnel
Jeszcze nic nie słychać o zwołaniu Sejmu.
Krążą p0gtoski, że rząd nosi się z zamiarem zamknięcia SeJmu. Jednak rząd J>Otrzebuie 80 miljonów złotych kredytów
wynikających z zaciągnięcia pożYczld. W tym celu konieczna jest uchwała cłal

Sejmu.

parlamentarnych. Rząd przeto musi zw
SeJm na sesJę zwyczatną budż~
do dnia 30 b. m. i przedstawić projekt Pł
Ominarza budżetowego na rok 1928 29.)
śłl do 30 b. m. rząd nie zdecydułe się lVł
wiązać parlamentu i ustalić nowe wyboq
to musi do 30 b. m. zwołać zwyczaju~ 1

łać

się.

--:::-

Estonia w orbicie zatargu z Niemcami.

litwomańskich mącicieli.

Are.nda Wsohotlnda.

1)tlib1'iicznośoi

O

na prowokacje Litwy.

Wysiedlenia z Polski

1 aką

Oto glówne wytycz,ne programu socjali·s tycznego.
Chcemy republ!ki nie rewolucyjnej,
Jocz realistycznej. Pod nazwą tą należy
rozumieć c;ąglą postępową ~' pokojową rewolucję idei.
Nie chcemy dyktatury ani. jednego czk>
wleka, ani kasty. Stokroć lepszą, nit d!y<kfa tura autorytetu, jest dyktatura nairod'U.
Nie chcemy gwałtu, tylko dyscyplliny
'Vłiękswści republ!kańs.kiej śmia~ego msto
sowanfa programu reform diemdkratyC2nych i zbawiie:nia narodowego.

Państwo winno dotrzymywać wsz,a
kich swoich zobowiązań.
. francuska prurtja socjalJistyczna niezt
nuerza wywlaszczać, lecz organizoV/lf
wzmooruić zaufan!e do państwa, zagwar
tować oszczędności, które są mu ~
rzone.
Paul BQncour kategorycznie ~·
siię zabarykadowanlia dJrogi wszel~
imperjalizmowi zagranicznemu, bez W2&1:
du na to, czy nazywa się faszyzmem~
reż komurui!zmen'l. Jest absolutnie pr~
ny zawa•r ciu a·ljam;u wyborczego z ~
vnkami.
Program Boncoura obdliiczon1y jest ,
łatwowi·erność radykałów i łlilewątpli'I\
zamąci głowę niejednemu wyborcy, tet
bardz1iej, że socjaliści gotOW\f są pójść t
urny pod hasłem, wobec którego mi~
serce każcLego radykalfa: „Precz z kłll!J
kaili'Zmem".
---:o:---

Groźba

wybuchu wojny celnej.

Polska Agencja Telegraficzna.

Berlin, 14 pWdziiemika.

„firano.clmlfeir Zei runig" donosi z Talma
sprarwy niemi:ed{'()-estońisiki.e, lkttóre byty 1Przedm~o~.ean reizmów między estoń
skim mfniistrern siprniw za,granioczn-ydi Ake
km a mikliisńrem Stresemaminem, doitychczais nie zoista1ty ostatecznie ure,giu!Iowane.
Spór mię<lzy Estomją i Niemcami, o odsz.lro
<i·<ni, anie d1a wla'ddeli ziemsk\0h, którzy.
są obyiwa1teilami niemle~klmi, dQifychczas
że

nie 7JOista1t mzstrzyg-nięty, C-O

uniemorżlliw'a

zarwarcie lflraiktaitiu haITT<l10tWego estoiń:s!ro -

nioe:m~ec'ldeg40.,

gdV'ż Reicrs.taig

udnvaif!'t,

że bez
zatwrą

zailatiwieuia tej sprawy Niemcy nir

'trakt.attu

!Ponfowaiż

'Z 'EisttOttją.

fstooja przwdtorwuje obec·

Kie wYdarrie 'taJryfy min5ma1nel.i i malisr
mallnej, g.r'01zi w 'tein s.pOISQb 'WY'bu~h ~
ny cetl.nej.
Mfuisterr- Alke1 mtail w o.stamiej ro·zmo.
wie z.mpropoinować Stiresemannorw· li·
rartw~enie siprarwy odsz.kod'owa·ń dfa ·
w'tialslre'ZOll~rch przez estońską :reioirmę
ną (JlbYW1ate1t ni·emiec.'kidt n::i drodze sądu
rozttemczeg'(). ewentualnie rząd esto6!ł
sktomy Jest przeJ)lfOIWadzić pertirak'taó
z w,'1W'lasZ'CZOIT1VIJ11i obywa.~el.aml n!emłec
'lriimi.

Dlaczego „Amerykańskie Dziewczę•
\

z obłoków na fale oceanu?
Zbyt slaby by/ dopływ benzyny do motoru~
spłynęło

Telecram własnv ..Kuriera ł.6dzkłe11:0„.

Nowy Jork, 14 pa:Mzi,ernh
\Vl1adomość o uratowaniu samolc;>ttt
,,American Girl" przez holenderski parowJ.ec, na którym miss :Elder usitowala
pirzielocieć Ocean Atlantycki i wylądawać
w Parvżu, wywotafa w Nowym Jorku i
ca:tych Stanach Ziednoczonych olbrzymie
zainteresowanie. Pisma wydały nadzwyczainc dodatki. Wszyscy w Ameryce śle
dzHi1 z w:elkiem za:interesowaniem Jut jego i przeprowadzenie. Dziienniilci amerykańskie stw1ierdzają, że miss Elder mnsiata wvlądować na mor'zu, ponieważ w dopływie bemyny do morom uwydatmały
Silę od kilku godz1n przesz.lrody. Depesza
radjowa pall'owca „Olimpie" dooosł, ~
mi:ss Elder i kpt. Haikleman wylądowali
mniej więcej 800 mil na północny wschód
od wysp Azorskich na wysokośd 19° mchodnłiej d~ugości1 i 45° pólnocnei szerokoś
ci. Parowiiec holenderski spostrzegł jednopłatowiec miss r.lder już na wodzie.
SZCZEGÓŁY RATUNKU~
Paryż, 14 paźd171emib..
S7..czcg6ły Ułfatowania samolotu „Dziew

na wodę. odda:łane fest o 1000 ldm. od'*
sca, skąd wyruszyła, czy1ff, że sa.moll
przebył trzy czwarte drogi~ Okręt, ktU!
wyratował Iotn1ków, szedł z Amsterdam
dlo por1btt oo Ploodzie.

---··---

Na widowni polityezne1.
WIZYTA U MARSZALKóW

MENTU.

PARU·

Poset nimu6-ski w W3Jr'SZa4Wie DlfWI dobł i
mrar.m1.iGcom s$m. ł senatu.

SJtę

MlNISTROWIE U WICEPRDUEIU

BARTLA.

P. ~eees Rady MmJstrow, prof, Biiii
mkM
s>r:mął wcrorad o godiz. 11-eJ rMliO
pracy ~ opiekli s.paleCLnej Jmłde-wtcza. O -

„.

12-eJ od:była się w ga!ńnecie 11. 'l\'łc:e!piremjen ~
feroocJa z udzia~em mim;tta sbl'btl OrJecbal
eza, mimstra przem}'Slłu ł haadlu ~
go, o. o. młnltSlbra S1)ra'W za~ Kd
~.iistra rolniictwa Nieab~ego. O d
mm. 30 po !>()lł11<lmu p. wicepremfe'r prrzyJął p. i
ałstra spraw wtJW'llęiłrznycli t'eft. ~

POSEL PATEK O PAKCIE SOWIECI'
POLSKIM.
czę ame.ryka:ńskie", na którym~ Elder
Poseł Paltek w rozmowie rz; tpi\ICd!lte!~
w towarzystwie kapittaina wyrnsizyqa w
ubiegłą środę z Ameryki do Europy, były prasy sawii'ec&iej w Tyflisie 'WYrarrJł ~
!lastępujące: Wczoraj po polud!ndu radio- te pad« gwarmcyjny je9t opraoow11wui:y " '
stacje angielskie na wybrzeżu otrzymaiły obydwie strony i rozmowy li~ właśctwed W
następują<:y telegram iskrowy: „Holendet; mi, nie ~a4ąc zbyt lrosktwydi rMJ&
skL transportowiec naftowy „Bairend«'eckt
UL.TANOW WEZWANY OO ro
uratowait samolot „Dzliiewczę amerykań
RZĄDKU.
skie" z zatoga.. Podczas rairowania samoWskutek głośnej af~y w „Sielance„ ( lot został zniszczony przez ogi1eń. Pasauracja w Wairsizawie) sowiecki ;przeds-ta'Wlickł, ~
rów wysadzamy na hrzeg w ~zorach. Spotkaliśmy samolot na oceamie na 43 st. ja111oW, bohater tego zajści'a, otrzymal surowY ~
ni;t komisarjatu S'P'faW zagranicznych.
dtugośC'i i 43 sit. szerokości".
Sowiecki komisariat SlP'TalW 21a1tra.nicwyd ~
z dalszych szczególów wynika, że sa- zes-?at
do ws.zystk:ich swyclt p.\ao6wac dypoa'l
molot opu5c!1 s:ię na mmze z powodu uszrzatZ3,<lrenl<e, by s.tanlllf> • ~ łłl
cznyclt
oliwę.
kod1z.en;a rur, dopirowadzaj$:Ych
Miejsce. w którem lotnicz.lca opuściła się

~---

Sobota, 15 pafdzlernfka 19~ rokn.
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Pro bi emy mocarstwow e Wielkiej Bryt
14 1>aździemlka.
_ Jednem z naJban:lziei żYwot:rwch obe~ za2admeń dla Ansdfl Jest kwestia
Eril>ta i kanału Sueskie20. Ze wz2ledu
na kOmunikacie z Indiami 1 dalekim
Wschodem. kOinieczne .iest ustalenie je20
~tykalnOścl na wypadek WO:in:v. To wła
śnłe za).!adnienle wyjaśnia w znacznej mle
~ IJ'Olłtyke An21ii w st<>sun·ku do :Egiptu
1 stało słe IJIO!VOdem konfliktów z władza
mi e,r1pskiem1. W Odoowiedzi na art~'ku
ly prasy e2fpsklei. pOdafacei ood arbitraż
lrwestte IJ'Osladama kanału Sueskie20. WYJaśnla ••Daily News„ te sprawe w <>bszernrm artykule. który bez wzszledu na zabarwlenie partyjne plsma (Daily News reJlrezentuią liberalizm) Odbiia p02Jąd:v prze
waża:iącej większości pOltitYków 3,n2le.1skłcb. Absolutna i trwała kOntr<>Ja nad kanałem Sueskim jest dla polityki brytyjskiei. od dziesiątków łat •• tabu". o naruszemu któret?o niema mewy. Tak też ufllluie i przedstawia te kwestie autor art:viułu w Daily News. Pisze on:
..Przedewszystklem należy stwierdzić,
re k~ał Sueski nie iest własnościa All2'1ii.
Nalezy on do towarzystwa. które 20 orzekOpato, tak Jak sieć kOlef żelaznej Oreat
Western należy do swoich akciOnartuiWw. Po zatem towarzystwo kanału iest
całk<>wicie francuskie. Pro:iekt budowy
iest dziełem francuslciet?o lnż:vniera de
tessepsa biura Towarzystwa znajdują
sfe w Paryżu. filia zaś w Aleksandrii.
.Jakkohriek An2Ua nie przyczyniła sle
finansowo do budowv kanału. iednak znaczna cześć akcyj należących do ei;rlpsklero khedlva, została orzez rzad brytyjski
wykupiona. Było to w czasie. szdy kró1
ble
es!Jpslri. pOtrzebufac „dr<>bn:el sumy
iące. wydatki'• Postanowił akcie swoje zamlemć na 20tówke. Tu ieszcze Opinia.
026!na jest w hłedzie. Kmmo to nie da~e
byuaimniei Anidii prawa kO:ntroU nad Towarzystwem. llOść p0sładainych akcyj
nie wynosi 50 proc. ~ólnei łch sumy, jak
to mylnie przypuszczano, 2d:vż na 400.000
akcyj, w rekach rzadu znajduje sle tylk<>
·
176.602 sztuki.
„Korzystna ta tranzakcja przeprOwadzona została w r. 1875 przez Disraede20
z POwOdów oolitycznych. a nie finansowych. Obecnie towarzystwo kanału Sueslciet?o łkz:v 20 dyrektorów francuskich i
IO an1delskkh z których 3 mianowanych
rostato przez rząd. NotninacjamJ tem~
\VYllal?l"adm rząd brytyjski Od czasu do
czasu. swoich zasłużonych przyjaciół."
Cbarakterystycznem jest. iż prasa fran
cuska. która omawia l)OWYższY artykuł.
2odzi słe na powyższe wywodv ••Daily
News". zastrz~a sie natomłast przed
l.ódź.

na

przyznaniem

dziennika

racił

dalszym

londyńsk:ie210

i

konkluzjom

przyznaiąc pe-

prawa parlamen~ es?i,J>Sldemu
orz:v Określaniu charakteru kOttcesii kanału Sueskieszo. Prawa te20 itłe orzymaje
E1?:i1>t<>wi „Daily News••, wYW()dząc cO
nasteooie:
„Jeśli jednak kanał sam. t. i. ie1?o zasadnicza instalacia iest własnościa Towarzystwa (całość ma być Pl"ZYwró~
rzadOwl e2tpskiemu przy kOricu dzierża
wy w r. 1968) to sprawa pOsiadania terenu. w którym został wykopany, oOdl~ć
może dyskusji. W Okresie kOoan:ia. teren
ten należał do El?iptu będace20 wówczas
!>Od nominalnym prOtektoratem Turcił. Z
końcem r. 1914, przes7,edł E2iot ood protektorat An2Hi. a prawo do kainału przeszto tern samem w rece rządu brytyiskłe
l?O. Prawo to pOzOstałO w rekach anJ?:ieł
sklch, 2dy Egipt uzyskał statut mep0dte2łości w r. 1922. '
„Faktycznie został kanał Sueski umiedzYDarod<>wiony już przed r. 1922. W
0 ry2inaln:vm tekście k<>ncesii.
udzielonej
Towarz~rstwu przez sułtana tureckiej,?(),
orzewidziaoo była „wolna i równa„ UŻY·
wa\nOść kanału przez okretv wszystkich
narodów, tak w czasie ookOiu iak wojny.
Ale w r. 1888, pOdoisana z<>stała ściślej
s~ konwencja p0mlędzy An21ia. Francją,
'Y· 0 c~ami, ROsfa. Niemcami. Austria. Tur
C!a .i .mnemi mocarstwami. ustałaiaca na
S11l~1c1szvcb podstawach woln1>Ść i równosć koriystaiąc:vch z kanału.
. „DoniOste maczenie ma fakt. że kanał
nit "!Oie być nh!dY zamknietY. tak dla
sthtkow wojennych jak i bandl<>wych. Narody wojuiące mafa prawo używalności
kanału POd warunki-em uszanowania ie~o
u;utralnOśd. P<ldczas wojny ROsii z TurClą, w r. 1877 rzfid an2ielskl zwrócił uwa2e i{Osii na nieruszaJn<>ść miedzynarQdo.
Wes?o kanału Sueskt020. Rząd rosyjski
wne

uznał i :1.astosował

Slie wówczas do umowy narodów. Istnienie kanału ma oezy.
wiście. bardzo doniOsłe maczenie dla komunlkacil at171tfetsldeJ. oomhno te w Obecnych wojskowych planach strate1?icznych. fij}ia Kairo - Kapstad bvwa czę
ściej użYw:ana. Kanał Suesld iest wiec już
umiedz:vnar<>dowiony, Kwestla ewenitualnei Je-Jro obrony ure1?ulowaoo iest lesralnie w tein spOsób, że wszystkie nrawa ł

Obowiązki Oddane zostałY przez Turcie w
rece Wielkiej Brytanii. Sytuacie te może
wiec zmienić iedynłe n<>wy traktat pOmiedzv mOcarstwami p0recza:iącemt.••
P01dady „Daily News•• i opłinij pOJ,łty.
cznych kół auidelskich, odbie2'.a.ia jak widzimv z p<>wyższe20. Od pOgladów wyra·
żanych w sprawie francuskiei. która w
sposób dyplOmatycmy wysteooie w Obronie praw Egiptu do decydowania o umie-

dzynar<>dOwieniu kanału Sueskie20. Prasa francuska. a 1>rzynairnniei t>ewne dzleo
niki prawicowe. orOp<>uuia nawet wn~e
slenie tei kwestii na fOrum miedz:vnaf'Odo.
we I J)'Oddanle jej sądowi rOziemczemu.
Można przypuszczać, iż Ohecn:v rzad \V,
Brytanii jest daleki cd myśli J){)r.zynle1nfa
ustel>Stw w kwestłi pOwyższei.
- - : o : - --
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Jugosławji

do

BiałOuód. w paź.dz.
Na skiu1liek ohydnego rnordnl, dolkonane.g-o na oSiOlbie jug-01S'ł1owiańs.kieigo generaJa
K-0waczewicza '[)'rzez ~gentów komitetu
macedońslkieigo,

pofrtyicznyich
JtpgQSlawjf staita się p<Jinoiwnie alk1tuallną t.
zw. 'kwes'f,ja macedońska. Cfato za1111oir
dowanego g-einera~a ipmewiezi<Jne zo.stato do Bia1f 01g:rodu i wystaiwiione '\V domu ofice!I'Slkirrn.
Orgam,'i!zacja „Nairoona cd-brana" rozP!Wramiaira •OO mieścfe odezwy do Iu<lnoiki mfasta s/00.teczneg;o, wzywając .ią dl()
jalk natliczinieijsze.iro tttd'zialu w wieJ'kirn
wie'Cu -pro1te·stacyj.nym.
Sytua_,aja jest naogót dość 1rnprężon::t
Opozycja ipa1rlaiment'airna <loim<ega si:ę o<l
rządu w~ndamfa oifkja1'Tle:go o'świa.dczenia
co do ositatrniic:h wy:padq(ÓW w Seribji po1t,udnio1wej oraz co dio k,raków dy!}}1'01matyicz
nych, jakie '.rząd b1a lo1gr-0idziki ,podjoJ w
zw'i1ąztku z ootaJmi,eirrii wvstą•pirnfarrni dy-

w ko:raoh

1

1

weirisa1rrtów macedońskich.
Król Aifoksander ])()1wirócif ju1ż do Biakgrodu i wvsf11,cha'l r.eferatu premjera W11kkzewicza o syituacjf. . Prz.edstawkre·!:
dyip'loma'tycznii ipańsi!w obcych sta!Ie iITTfo;-.

w iministersitwie s.prr-arw zaigiranicmyiab o stanie kionfl{lkttu. OQroll'kimoś<Ć, żr
jed'yni·e posd w:rosik,, n!e zwr.aica~ się o in :lia1nma1cje do ministra spra!\v zaigrainiczny.ch, zda,je się - jalk sądzą h.lltej:sze kota
pollfit.yczne - wslkaizywać na isrtni enie pew11H!100 'lroinitalktiu mi.ę,dzy sfer.am;, wt<01Sikiemi a oirga1ni'zacją mace<laińisiką. Na ,pioiparcie powyższego :hvierdzeTiia p-e'Wne !kota
polityczne przyttacza1ją fa1lct ma1leizienia
prz;y areszito1wanych dyrwetrSaritach kairabi'?lów wfOIS!kiich.
Zaigirzelbslka „Slobod'na Trlłl:mn.a" pisze,

Bułgarji

że faszyzim wł101slki i mich m.a1c1ed10'ńslk'i dopattryiwaity sJę w 1zb1iie111lu jugos1 torwiań

siko - biuf·ga:rs.'ki1enn ,pcwa1żnego niebezpieczeństwa

<l1a swycih p1a:n6w. Faiszyzm u-

śv.Tliadamła

s'°lbie znallromiidie,

że

pod·e dm-

nie Juig-01sfawjf z ButgarJą ibylloby równo-

c:reśiniiie końcem imperj<::liz1111u wic.sik:iego
n:a BaJl1kanaieh. Również nielktóre pi:sima
b'LaJ!ogrodzlkie twierdzą, że 'lYOttniędzv kom11tetem marcoo:Oń·skim a f.aszyz1mem wlosiki1111 istnieje p-01rozumi1erli'e i że w sz,cze11:61ności Ma·cediończyicy o<trzynnywa1H od

Wlo cJiów zna,cmą z.a1pomog-ę ipieiniężną.
V.! s1p<raiwle demarche .posła Liwby Nesi-cza w So~iL pi'Slma .iuigorsf()twfa.ńslkie do1

wiaid'tl1ją się, że rząd bia't·D'g]rodzlk'i 1zażąida:l
od rządu buf,garslki1cgio n\.etytllko ()1~rani·czedzi.a•tań dywersantów, lecz
rów1nież ro,zpiuiszczenia k<Jimł:fe:tiu ma,ce-

11ia s.wobody

do,ńsikiego. Żąda1nf e swe rząd kiió[e:s't\va
SttS mottvwuje 01k-0~kzuo·ścią. i'ż k0tm'.1ieit
;naice<l'Oński, jak to z j.e,go wraisny,ch S!P'I'awmd21ń w P1ra!Sie z.ag;;rnnkznei wynika,
orgaini1rowa,f na1pady na te1rvr-01rjum ',fugo.;;f.OIWfańskie. P-011a!Clfo dr. Nesiic:z wysf::\-

mia1t podcibnJO z żąida1niem aireszltdwania gerrnr.afa Pro1to,getorwa, k'tióry IJ)rzy~
znalt s'h~ na laimad1 pe•wne.go p.i:s1111a zaig:ranicznei,g-o, że .ie'sif 'ki'eroJ\vni1kieim akcji maj1rngosl01wiań
c:eidtoń·slki ei na te1ry~o[j'tl'm
~ikiem. V/szvs1fkie ,powyższe ż.ądarnia rzą
du jugo1slow'ia'ńskfeg10 zalkom1u111.ilk.io1wane
7 G1stały róv.11i f''Ż ;n01S1towi buit,gairskiemu w
B ia,to12.T•odlzi e. WaQrnreąskiemu.
W koll'ad1 ip 01lity.cz111vch Bia tog:r'Odiu ro, ~·szta się ,po1.!!'toska, ż,e w na~ibUi'szych
dniac'h iprzv!iedzie do Bia1togrodu poset ju,,.01s.foJ\vir.ifo:lkl przv rv.dzie bu~gairs!k:m.
Ncsicz, <'ckm poinfo1rmo1wanfci rządu o
""Yniikad1 swetro de'111a•rchc. O i!lelb y rizą<l
l'mt·g:a1rsIT(i nie s,p.c'fn;l warrwnków rządu .iuno1wrń
1\0'stviwiań'~łdf'gO. dr. Nesiicz ni>e
citby do SolfiL a rząd bia_,to:g-rodziki c.atą
s.vraw.ę Drzecfitooiżvllby Lidze Nairodów.
p!ć

1

1

1

1

BAŁK

po zamordowaniu

. Koimerntując ostaitlie wydairzemia w p0t,udnfo1wej Seirbji, jugoistorwfańsilra prasa o-

PO'zycv.i11a zairzuca

rząd101w·i

ibiaitogr'Od'zik:e-

mu, że dc1puścit się 01n \\' . pm? esz:tości kinku
.zasaclniczyich bfe<lów w swe'.j !po11'ityce w-0bec BuJgairji. Mf ędzy innemi wskazmje
prasa O'J)Ozyicyfina na fakt, że Jugo.stawia
wystę1powaita w sworim czasie przedwko
przyzmw1ju Bu.t1ga1rJi pDżyiczik i międ'Zyl'l ::i

rodowci d;Ja

uchodź.ców

maicedo11sikkh .

QtówinYm zar1z,u1tem, wysuwanym •przez
Di1s1111a jugostoiwiafrskie pod adires,em rzą
du bu,ł,g-airskiego, je:st z.airrut CIO do to1lerol111e szko<llllwei
\v.a~1ia 'P'rzez czy,1rnllk! oficj.a1
dziafal!ncści k oimi1tctu ma•ce,doń~kic~o. Jednocześnie uzrla'ją jedll1ak pisma jugÓsło

k·omitetu tego
vo1to_,czrone bylo[iy <lfa rZ<\,du b111tga1rs!kie g-o
z ()1lbrzymi1e.mi trudmości.aimi. a to ~r,t&wnie
d'lattcgio, że w .!:!,"<Jibi1Jede p. u .r1p·czewa zs. siad2dą też cz,f.0111kowie k•oimltetu ma,cedo fiwia1ńs!kie, że yiozwią1zain.ie

1

1

~kieg>o.

NACH.

O czem

Jeisrt falktenn niezbitym, że każdy rząd,
kióryiby 'Odwaiżył się na wyistą:piemiie prze
d wiko !Jroimrtetowl ma,cedoń:sikiem11 .
ndo1ciznie zoistal!•b y oba1l-0,ny.
Zaznaczyć

w cakj pełni wartość uzyskania pomusimy jednak przestrzec przed demagog-kznem i "1a efekt obliczonem tanio reklamiarskiem jej przecenianiem. Z punktu widzenia gospodarczego pożyc zka nie jest elementem rozwoju
gospodarczego, ale jego ważnym podstawowym
niemal warunkiem. Daje ona w pierwszym rzę
dzie to poczucie pewności i stałości naszych stosunków finansowych, które umożliwia myślenie
o przyszłości z pe'.vnym spokojem; pozwoli to
robić pewne nieodzowne inwestycje bez obawy
niespodzianki w zakresie iinansoWYm.
jakiejś
Pożyczka daje życiu gospodarczemu ten oddech
tak pożądany przy wszelkim w tej dziedzinie rozpędzie. Stworzy ona nadto podstawy dla szeregn
pożyczek specjalnych, w których zaciąganiu wskazana jest jednak daleko idąca ostrożność. Kapitał
obcy jest potrzebny, ale mo ż e też być niebezpiecznym.
Oceniając

życzki,

„Nasz

Przegląd":

Od siebie dodamy, że poży czka, zwłaszcza zagraniczna, podobna jest do owego przysłowiowego
drzewa, z którego można zrobić zarówno łopatę,
jak szubienicę. Pożyczka zewnętrzna jest pożyteczna lub szkodliwa, stosownie do tego, na co
r.ostanie użyta. Użyta dobrze, przyniesie ulgę .
a użyta źle, pogorszy jeszcze sytuację; obarczają :.:
dość wysokim procentem. Rza.d
społeczeństwo
powinien sobie także uświadomić, za co dostał pożyczkę.

„ Warszawianka":

warunków pożyczki potwierdza przekonanie, że będzie ona dla państwa pożyteczna, a
zatem uprawnia do zadowolenia z jej zawarcia,
jako zdarzenia gospodarczo, skarbowa, państwo
wo, ważnego i pomyślnego.
Przegląd

TORYŚCI I LABOURZYŚCI.
„Il. Kurj. Codz.":

Ramsay Mac Donald staje oko w oko do walki
z Baldwinem. Na konferencji w Blackpool'u sprcrrnrowany został zajadły bojowy program.
Oto jego postanowienia:
„Pierwszym aktem -przys złego rządu robotn iczego będzie ustawowe ustalenie wszelkich płac ro
botnlczych w Anglii na poziomie minimum:
t. 4 tygodniowo (zł. 180). Bezrobociu będzie położony kres. Górnicy wzięci będą w specialm1
opiekę. Za staraniem A. J. Cooka (głośnego ze
s!rnjku generalnego!!!), urządzony będzie w przyszłym miesi<',CU demonstracyjny marsz górnikó~
na Londyn. Górnicy wyruszą z Walii i przybędą

z Sofji,

n;e-

że według ostat
macck<>mi~et

dońsiki ipodją~ akcję w kierunku zmus'ze·n12
L_ta1pczewa do dy.misji, by móc na stanowi-siko p1remjera p0iwoitać syimpatvzującc
~ o z Maoedofrczykaimi Ca1111k'D'\\:a. Can -

kow znany jest również ze swyich sympatyj dfa W toch. '\\"Otbec azego niie moż.e u1

le.11;ać wąJńJYli'wości, że ,,, razie dc1.tścia do
~kui1<n DPClielktu ma,ced<Jństkiego, Butg-ar!a
wc l eśni'faby tączącc .ia iuż \Yęz.Jv przyjaź

ni z Wtocha1111i.
Pomimo }edna[( 1)a111ująieego obecn:ie nanrężeinia w srostmkacli jugXJsit-0rwiańsko htlitga:rslk:iich, w oibu ·pa.ństwacli ni1e P'rzes t aiją {)ld\zywać sie gtosv. muwof'ujGlJce do
norozumien'ia i ?Jbrata n{a oibu na;rodów
1

s ro wi1a,(11s:kkh.

PRZE - GLĄD
UNIKAC REKLAM.JARSTW A.

tu \vypa1da,

:1icll wiladio1111'Dści

piszą

„Kur}. Polski'•:

Kowaczewitza.

generała

&liNtli.b§L#!MWtr - W W W W A H *

muią się

1

NA

&!&

inni?

PRASY.

do Londynu po 10 dniach, by tu zamaniprzed poszczególnemi ministeriami swe
tragiczne położenie" ...
Co do reformy Izby lordów, Partia Prący stoi
na stanowisku, że instytucja ta nie może być ani
reformowana, ani tolerowana, albowiem zasiadają
w niej ludzie „pozbawieni wszelkich skrupułów,
bez serca, egoiści, cynicy i· reakcjoniści" ( ! !) ...
Konserwatywny „Dailly Telegraph", analizując
uchwały labourzystów z Blackpoolu pisze: „Najhardziej frapującem jest żądanie nlednostalnłenia
płac zarobkowych na poziomie L 4 za tydzień.
Oznacza to bowiem wydatek roczny na płace w
co stanowi o
wysokości 4 miliardów funtów,
blisko 500 milionów funtów wiecel niż dochód na·
rodowy". Absurdalność tego żądania jest wie~
oczywista"...
Tak się prze_dstawia ją demagogiczne hasła WY
horcze uchwalone w Blackpool'u.
A teraz wYSluchajmy programu komerwatystów:
Do Cardiffu zjechało się 2500 delegatów, i
limuzynami,
tego 1500 niewiast... Zajechały
faxisami, dwu-osobowemi autami, pociągami i na
Panie były strojnie ubrane... Premier
piechotę.
Baldwin mia! powodzenie... Jego głośny i uparcie
od miesięcy podtrzymywany projekt „głosu dla
podlotków" („Votes for flappers) zyskał niespodziewanie i wbrew ogólnym przewidywaniom
aplauz delegatów i przeszedł znaczną ilością gło
~ów! W ten sposób sprawa przyznania głosu
dziewczętom od 21 roku życia weszła na realne
tory. (U nas w Polsce kobiety maia. już to prawo
dzięki naszej „arcypostępowej" ordynacji wybor·
czei). Oznacza to 5 milionów nowych głosów przy
najbliższych wyborach ... Drugą zasadnicza. uchwalą to - reforma Izby lordów. Będzie to ostatnia
praca obecnego parlamentu.
O Izbie lordów i „glosach dla podlotków" WY·
razi! się premier angielski w ten sposób: „Przeszły
t•1 na zieżdzie yr Cardiffie rezolucie donioslei w a·
gi. Przypuszczenie. iż dziewczęta w wieku 21 do
30 lat będą tylko glosować za labourzystami, jesi
odmawianiem zaufania, jakie w nie pokładam„.
Intuicja lcobieca każe im zrobić dobry użytek z
ofiarowanego głosu. Izba lordów będzie zreior·
mowana. Rząd odnosi się sympatycznie do te;
sprawy i rozważy ją clokladnie w ciągu sesj'
jesiennej".
Tak się przedstawiają wyniki obu w ielkich
konferencyj politycznych w Blackpoolu i Cardiflie
- konferencyj, które stanowią nieza.wodnie pre·
ludium do wyborów ietienlą przyszłego roku.
--:::-piechotą

festować

/

/

,..l(URJER LÓDZKIM. -

Sobota, 15 patdzfernłka !927 roku.

u_ -

----·----------------------~I'łl"~·~61G.J;._

W pałacu czarno-żółtych imperatorów.
Tam, gdzie gościł zwycięski Belg woinY Napoleon Bonaparte.

~442 .•ale w złocie I purpurze. Tempora mutantur. W pałacu dawnJch ceaarzJ 11ustr)acklch• .Ta·
Jemn1cze portrety. Ciekawe podarunki. Pałac bez łazienki. Dumna Glorietta. Czego uczy hfstorja?
(Od wi-edeńs!ldego lroresp .•.Kar. Łódz.")
Wsta,ci, jaik ci pm.}'lka•zane b)l'ło, synu we.I", która w przeciw.leństwae do ~
Wiedeń. w pruźd'ziern.

W ·I>Otn4łrY raneik Jesieilllly wyihra'em się
Wll'az z dekgacją ipoilskkh inwa~idów i>rzyibyil'yich do \\Tie-din'ia, na WSIZe•chświ'aifowy zjaJzd ilnwa1idów ( uczestnilk6w W()ljiny
świabawej do ipalaiou Scllonlbrunslk'i1ego.
Sziliśtny 1PUStemi adejami w51Paniaił'ydi
ogirodów paJtacu cesairskieRX>. w kttórym
Olbecnfo, jaikibv widomy cud11y znail{ naszej
WOilności - zinainy pQlsrki kompozyfur Lu-

dQmiir Różyiokł, mies2ka

i nowe d~ieł.a
~worzy.
Różycki , k'Mry d'la Opery Pańs'fwO!weJ
w Wi1ed1ni'll, p!l'1zy:got'orwuje szereg d·z'ieil
swoi•ch zosta•l za1pro1szony przez m'iinis'ter·
Si~wo ośwfarty, do za1jęcia wsipanlall'yicih apa1r't'amentów w daiwnym prulacu ilmlPera-

torów habsburr~skirch.
Zoanmmity lkorrnpozylor. praicm}ąlcv obeicnfe nad nową oiperą „Mtyn djabli" przyrze'k:tł mi dfa „Kurjerra Łód:zikieigQ" wy
wfard i 'W iprzyrszł'ym tygodniu 'DTZeczyibrją
kooha1t1i czy'tell!Ilicy w ,J(tJl1'1jeirre" clellauwie
rzeczy o J)Ołlskim kompoeytorze, ipraica1'ącym w pa1łaou, gdzie mfeszika11 nasi gnę.biciele. skąd sZ'ły rozik.a1zy rprzedlwil;(o narm, a
gdzie leiraiz roz9..eiga)ą siię cudne tc11y prodskiiej rpieśni.
A dziś pra·gnąltbym wn>1·eirw zaipotz1t1ać
czytelników z paitacem Soho111bnmskim,
fyim kolosem o tysią.c czterystu 'IJ'()ilrojach
z.focisfych. Zawueruclia woje:nna fu wtaśnie, w fyoh .pysizn}"Ch aip.rurtallTherlltaclI
T"OZipęlfarna wrruwiedlliwość dziejowa i
duc:h wioo:ący 1udzkość ku 1lepsz001U ju-

ńm, wyptQSzyty stąd ukoronawa1
ne gtowy
i przernfenilty ten zameik w muzeum m'inio-

nei p<>tęg'l ttalbsburgów.
Ttumy różnojęzycznaj

Amfl!looha. Przechadzasz się PO .pu!Sfych
1)allaicacti ces.an1dch ina.di Newą, ruro Sziprewą, 11ad Duinaierrn...
•
•
•
Tysiące 'W'iiedeńczy!k6w IJ)rzycliod'Zi co-

dlzienrtle d<> SchOnbn.rnu, a mfjad1\c ipairk.
~się <I() menaiżerii - od /krzyczących.
ll"OZlbaiwionyiah dtz}ecr roli srę na wszys~ch
drogach - 1udizfe ciSITlą się, pędzą, re mimo 'Wdli na pamięć przyichodzą s'fowa
~~1.lt!ttiego imperatora Austirji, który
z okna w cvwMrlem ubraniu, o+bsel"wOw-aJt
!fę PielogirzYUDkę Judzi, mówa-ąc zalW'Sze do
swego adjuitainita:
- Paitłnzad 'J)an, co za 1'Udzfe, co za !ud?;ire....
Pozwótcie mi, kocbam czYrehi'icy. 'fył100 na krótkie „brst'o rycme" porównania
a n:attychrmiast rozpoczniemy ~ędzirrv
zamku. Prancuscy Bo'll!r\bronowie mie-11
zair6Wltlo jak ttahsibuirgowie - kochanki.
W Wetrsa~u byty k<>cłta1111kalłTl!i~ markiza de
Main'teinov. Larvamere i rna.'I'kirza d'e Pompadoor. Kochanki ttalbs'burg-ów rek-rutowafy s'irę iz tealt'rów i ka1b-aire!t.6w, byty ro
wesroile, wiecznie uśrnledmięte stworzenia....
~ę<lzilny
orl'bywają się

Scih0nlbn.m~eg0.

zamku

w fen s•pos6lb, ]Iż ro kwa-

dranis pir(>rwadzi silę ij)lię6d1zie:sięcirt.1 ~śd
przez u:bl'lkarcje. w ciągu <lITTi.a rni•erzadiko 2
fysiące - ljesif tb na:.fuar<l!zie':i g-0dna widzenia rzooz w W1edn:ht. Wszystlkiie nierna1
aut~msy wiedeńsk'ie feżdzą w dtugi'Ch sze-

iregaic:h dto Schonlbnmu f załtrzymll1}ą sf~
'falm przeid marrm'Uro/Wemi sc:bord:armi.
- Oto, 1ll()li pafflfwo ·- tJ3lk zaiezyna

cicerone - jest !bllęildtna chi'ń'Slka sa1a. Tu
albdykowal i z.łotyt w Tęce llllldltt !korone 1
przewałlaiją się 'fu nfoustainnie, 1p0 oah11zyspr.aiwy ip:a'ńSr~ cesarrz Kan:d I. Zwróćmkh salach, 'Podz iwiając spJe.ndar nie- de ~<l!Skarw'ie wwaigę, mol rpaństwo - imów.ł
'.fkniętyich ibo:gactw zdobytych w ciągu
dallej ciceirone moodtu•ninym gotoserm - na
sfuled.
fugo m.ibem Chiińczy!ka ma!owaniego na
W świooOtrttości Pofaika, krążącego 1ed:waibi'u. Za dma jes't oblicze !tego Chińdziś .po lśniących paiflldcltarch źwieirciru:Ha· cZ}'b bi.aite, wieororem na1tornf.ast testt ono
n y ch sa:J cesarrskich, budzi się przejmują- niebieskie.
cy dres'Z·CZ WS'])Omnieoia.
rnęboko wz:ruszem:i. l)'r"L)"S't~ bł\Wspomnienia czyichś krolków... Kiro- żei ero Chińczyka i l>rzY'Palt•ruóa. mu się nków, ocz:eildwany;oo w m'lodośei na lawie 'W'ai:nie. Mai ~ie biaite ob1Jcze.
sz.kolnej... fogo to kr011d, Icydiona....
Ntis'tę.pnie udai}emy st~ do sat ,orótoipu'bl'Vcmości
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CLAUDE FARRERE.

ito milionów wlłD[ie.
(Thtm. O.lwyel Karaki).

(Dalszy

ciąg)'.

Szcześ·oiem

t.ż

Troudiule mla1t fY!le ·l:akfu,
wldia1r s«ę w to natvtcl1qnriasit:
- Daj!ŻJe rtaJltl s.pl()l'kó}, hę? Rozanawrliat-

inv wwM.illliie od czi!erech czy płęoiu gO-

diZ5n, p. T'enre151Sie, Chra.pparl ł Jai. nilkit nam
<ioty;chczas nie ~od7'fl Chyba ty
nie za·eziniesz teraiz? I zresz.ta. ld-edy mówię o cz:terech czy pięciu g-odzinac.h ...
- To oz.nocm co 111ajltl!11iel.i dwa4rzJle-

Ch01PPatr1t! - za~1r:air - mlkA.inlam
nlie \val1rnjmy w~ 'f uro samego! Kro~. ktoby z&5h'SZaił' o ~ Wi
mi!jonoch? Kto? Od Irogio? JG'edy? .Tulk?
Pat O'DOln~han zwi1erz}1t słe z 1Je.i ltaljemnicv wylącmfe pia,nu., prawda? A mam
-

'Parułl,

w•.ratein~. te pam· fesro me ~
ntlaif w ~t!aich?
- W ~atzellladt Ble. W :PaM'kiem bib-

tak.

rzie -

-

He?

-

A nilecl:Jtt clę!

Cóż? T.roudrue
zaiśwEadc:zvć.
wiletdzfieć. że? ...

-

twt dbeony,

może

W'feic ioiam chce po-

Chcę potWi1eidz·iieć PoPlfOOfu.

że od

pier•wsziel!O dmia b)itv noo trziech męż
C'Lvz;tl i trzv kolbiety z.na.tącyph cala 'tę
śoia minu'f - siprecv.zowait nfowzrnsron'Y · SP'fa!Wę. Ciziiereoh mężrezyzm } trzy !robfieGbappia'l'.f. - Palfli Balf!ryson. nlie chce nik tv, jeżel5 wilr!ozvmy Palta o•Donoghian.
p.aini

nairZ1.11cać.

a11e im mn~ej v.-a111if ?ędrz$e

mówić. tern Jepire.i to wrszYSttk? oojd'1fae.„
Dyisząie z oburren·~„ mmJilkta; o co

wiłaiśniie ws1zys.~m ohQdz.r,łlo. Zaczem,
śr6d ogó!Joo.i cis.zy„ Chlal!Jil)alrt pilelrw1Słz1y

w.7Jt1Qrwi.t ofonrsYWe:
.
- Ja owibfśde - zamooz:yit na ws:iiepie - nie j•estem tu z.aiilniUereisowany... Je~tem fyi!ko Rit'll!J)'Cem. k/t6ry WYGro!Dal drn~ieogo g-lwpca iakim }etst Palt O'Donogham.
I z tej mo•Jej gifutp-01ty p0wst1alta cala siprawa. Skoro t.edv ludizie ro©Saidnti w~puśd11, z~urbiłli Pa;tia. talk do[da1dinilie. re ntkt ntfe
w.ie gdzfe s~ rui1eboralk 'POClzie:wa., mam
tlłto ... tak s.obe ... dzfiwacmą;. UJPOII'crLYW3, ...
chęć ... - tak jak. naiprzykt.ard. iroilJi~l~ w
dąży z.ad1daitobv s.fe pa1litn aikade!lmcOOiJcli!
- chęć dowleidzemia siię, co sile dzdedre z
Paltem O'Doool!han !...
Urwa1t, za&tarnowfil si.re, p0ezem śród
tnwadąoeg-o dolkoła mikrenia zaaltfakowal
2:1nienar.:ka:
•
- Szefie? .„ A gidiyby l!aik pirzyipuśmć,
żie na~de się pa.n przekoina iż Pait O'DotI1ogba111. votir.rebu.iąc wszvstikkh oiclrrn?w!o~
n'Yic:h mu prze.z p.a·na ludwu!ków. PTZY'JąJ iiakaś wipł'a'i:'ę od kog-oko1wlek? Na1orzyffdaid
1 od lrog'OŚ. kitlo z.as·tyiszal o 111aiszvch sttiu mdljonach w ztooie i komu oo.e ml.te za„
l)ll.Clbniab·?
Tferreisse wcllł'<>rn·ął jie00."1111 haiusnem
I

MlllÓI cocłdiaA.

A 'Za!Potnłmm o baT'l11am~·e. Wrnioook: ~r
bym orgoromni:e zdum!o11w. rod~v Z1I1aillatzll
s4e w Pa1"'y'ŻIU ktoś. k!to1by nlie wifOO\zdlaJł„ u
szudramv rodizieiś stu młl.iOOów. wt ztoofie.

s.tię mweit d:ałe'i ...
~ad?!
Boże ty mój! do zaipyihalne }l3.1111a!;
gdlJfe }est J>a,f O'Dooo1g-hruJ., na& t>ier'W.-

POSUlne
-

szy iITTformator? ... Trzieiba być ~wJed.i

wvm ... 2'dt;iłcl piain ~o ukr'Y't. ~ ndeizibęch
niego .nam c.-z'.tleka?. .. Czyrż. sąd2:i pan, łż w
ep01oe Tr,r ech Mu'S'Zkiieiterów kard'Yl!12l die

riaZJWY. ,fest btękiltną. Afe n.adpfęknieJsza
jest sali.a, t. 'l!W • ••milljonowa", ~yt wszellde ozdoby zrolbione są ze złotta dukattowegio i kosztowalfy mmoin 'ta1arów. Ten
ws.paltld.alły a.parrtarrnein't wyd{on.arno rwi <*resle słedlmioleitnietl wojny dfa MairJL Teresy.
Slia~emy iprzed Otg'rOrni1;ym l)IO!r'flretem
cesarza, •wyikooanego w rupeln+e nataratne:i W'iemJrorścf en faice. Tu czeka nas ~

raz coś chyba bairdzo dTarma/tylcza1eg<>,
gdyż cicerone czeka 'W 1)!00ie ~ej.
at goście zibiorą się raizem.
- Of() jeslt rira11clsz·e!k: Józef I, moi

pcmst'wQ. Proszę się przekona'Ć: k!edy
pa'trzeć będziemy na iprarwo, pait!rzy 'też
ceisatrz na praJWIO, a jeśH ,przoc:hodizi sfę na
s'lironę }etwtą, ro oczy je-go

słe 11a 1ewo.

•t1et skierot'Wlll'ją
·

Idtzierny wszyscy na pratw.o - ~
paitirzy w ;pral\VQ. nas'fęipnie wszyscy ilło

czą się na lewo łTzy w 'lelWO.

i zaipraiwdę, ces.an pa•
.

Cesair-z 'f'T311Cmek I 'b'Ył ~ baiu:ho
uprzejmy i ,przystępny. Peiwnegu T'll'll

TJI1Zysrnchi·wa~ 51ę grz.e Beell"h/QIVerut. Orall
W1SIJ)a111iia~oą symfonj~ 'f)ią1fą. Po koncercie
zaiwwwat w'fei'ki~o mfs!trza, !P'Olldeipalt gO

'PO

rnim1enm f rzelkl .Joiwi•te:

Painie ka1Pe!lmistirru, afo pairi Jes'f
szfukrn1isttrzem uinf!wersai'lrrrym.
- Of.o :Tesi ceisairz Frandsz·ek Toskań
ski, rnąi Mrurn Teresy, b:y1t oo rpiel"WS'Zym
ksieclem JO'f:'.a:rvf!:skim, następnie Pod:arowa1f fu airc'Yksfestwo swenm !Pf'Zy.jadeło
W'i~ iklrólow:i· ~emu. Pranciszek oftirtrymatł ałto'l! za nie aircylksięshvo To'S'Canę, a
p6młe'.I Slfatf sf ę }esze?:e cesatrzie.m nimec·
-

ldm.

Tak ~ w dzlleclęcydi la'Eadt maczki ~l<>we.
- „Da ie ci· ll110ią b'tękWną K'lllbę za 'ti\w~ ztenoną Peru".
Ty.l!fro, te w'toory u \tyoh ~ych
~a sz-lb o całe tnd'y ł te talk rodz!ty
sfe oJczymy, za k'tóre pMm.fej musfam z
1

za;paitem umi'erać.
Kr6'\eSt\\•o ~~

~

"'i.os il[}aczej.
- „Sak Nalpo'leona" ne•..

and nra

mówi cloero-

Tu więc mieszkaił, On~ zwycięski INII
wojny" NatPOleon Bon.aiparrite.„
Oto schody, oo ikitórycli ~. Idąc dl

swo~e:i s.ail ~ g'Ościn111ej ...

Oto icgo

k!ę-cznik,

stót do pracy,

łót.

Okno, z !którego paitrzał na ~
GlQriettę, 1z iktórei szczytu obelimOwal or.
Um sw:vim wzroki·em uleg-lą, komie do St6,
mu padłą Vlnd<Jlbolnę. A d:olroła tem Sill
!P311'k. co wówczas, wspaIDaily, 01Iłbr:z.•
oaric. Te same aranienije i 1)arace cieiplar.
ni~ i tytllko inne tuż dzi§ rosną ~
ime oroMdei.te... ltflrtt'f ~le ... lli:ne cza:

ko...

~

...

Z.łoiy.ł też

NatJJIOilron J)Odlruruuok

tt•

iburgom, po2osita1wd•l !l)amiBJtkę w pair.
Scbonłbrunskirm: obe"Usk'I ~ wejściem·

obeUSki, 7,aopattzone u g6ry w o•r.ty

'W'il)ające

s·VJ1C1.ie

ttaibsbuirgow.!e

roi.

lrorsy:kańslkfe s:krzyĄ
pozyję1i wówczas te:n JJłi

da!runek, z wymuszcnym zavewne g'ryma.
sem uprze·jmości.
I Qlfo iwyobraźmy s.olbie te saJe ośwlet
lkmą rzę:si'śde świecami wosikowemf. odo
źWi;er-ciad1.aijącemi się w tysiącatCh btY!ł
czących źwierdade.t, podczas dblad'ów

łoWYch na wielłkie'j sa1li. JadanQ ze z
tydi talerzy, na stołacti bi.esiadnydi

Teresy.
1442 sałe i pokojów }est w zamku SchGe
łm.ms1kmn f 139 kuchen, a~e .nalturainłe, Ilf

ierln~i łazilienacL Copraiwda widać tu
owdzie w ściainach dY'Skreltnie przytfwl*
dJrorte dr7JWi ta1Petowane, a 'te mog-ł}1łJ
może !PI"Owadzfć do jałkle!Jś ·ta~enki - alt
11ie :wierrze w ro. W osiemnastym w!eb
uoszQ!lo sulkniie z brokatu i d1artego ufa
ftrzetba się ibyło kąpać. W dziewłętinastl11
wfdku prarwire fu SMTIO•••
DrZW1i itrupeltowe byty TaOZe:i dfu. ow}'di
w1rchni'll!tkicll parnienek z ifeaJtTów. 1eślr pa.
tatiernnie wcllodziły do zamku ...
O Kalt.airzynie Schraft, iroclraince il111Pfo
T'altOra PTatlza;, ł«"ążą takie legendy ...

My, ·współlcześnf, me ZlltO.S'imy wieQel

a'timosfery dtwOf'Slkiej i tyle zlłidtych sil
Kr6le:5i~wa pad·ty n.ie'tyliko d1altego, że zro.
drzitv się nowe 'J)Olliłtyczne rpojęcla i izaa
dy, ale dlatego, . ponil6'W32 my zn1e.ść nfe

imor.temy srebrem ;przetykanych ubior6w
wii~ ta.dać rnie możemy ze złottycb taft
rzY.
- Dziękuję rpaiństwiu - mówi ciC«tne. wyciągając fapę oo napiwek. WS'f.'1·
scy daJją ct.~e, obcy ~ obcą -..

da!lą wa!httę.
Iście ceMrTSkie dochody ma
lf<me. Zal7.dirości mu
wwnainy airc:yksiążę, a nawet

z:aoewne

ten cicenie,fedea

saana ex·
cesarzowa Zyta, skaJzaJna bledaCZJka na be:mOO<>c!e...
Rom.i Hemicf.
ź,at"flować:
oto ózbe.słęć hlctwdlków. «*
dwaid~ścfa loo'\\·!ków. df!o ez~erd7Je6&1
ptjęć ludwri!ków .•. (O!J)l"Ótńal wszvstkie kie-

szenie._) a wszy.s.tkłe 1Je tatdorv otrzyma
niaan tu ~ onaitydmmst Pń
O'Dotn~. żyrwego czv matT'tweR(> •••
Zaipa111owalt pew.loo chłód. Nie ulega

Ten, '.kto

~MllŚcl. l:t Izaak Tmesse. ~
~oczvł ~nice~ co. w. st'Ytll •
slrowvnn. nazywa ste stanem bM1In \łło

efa s.ię. .Emma, cx-ś1ubna matłrbon'ca deł
kw.enlta. kinntvcz.niem sPo'ir'zenłiern ooradlt
wala pd:ę'tirzą.1Ce sde w kołlumn~ sPodecztl
Lecz oto nagle ktoś O!PO<lrail ws1ałt ze SWł
~ .mfejsca: dama. d.ama .Jasnowlosa t rt
miana, smukła acz krzepka; która to dam
ootvichczas m?lczą1ca f maro widoczna. Po'
p!jafa kish whisky przy jednym ze skroot
n}'Ch SltOOłlców nalPT'Zedwko mahoniOIWCf
lady. I diama ta., pirzremaiwJaJaoa oo·nea

aITTesvw.nvm.

głosem

pr:zytem

mOCll

chmt>'lfwvm (tak jaik mówl a diamv. piłJące
1

wmiieszaita sie da
sooho
- Pan mów.i o POOie O'.Dotno.cliiain? O
bm Pacie o·nan~ Jctóry zaijmuj.e sit
spraw.ą stu mf!jomów w złlotof.e ~
nyd:l w morzu Póinocnem?
Chait>PM"t w.adrn·a t :
- NalttJra~n-ie. Wszyscy .iuż wiedzrt

duto triish-Wlhisky...)
rozroowy,

oowet

ośwładczadaic

~klite

Lecz iierireesie
- Mów.lll·iśmy

1:

kokoty.I

za,gh1$ył g0:

WY!l"amiie

o

P_.

R~c:hieil~ n.fe byłby ~ 'Wfflraait do demme,i'srrego Ioohu Ba.słtyLjii? To slrokłe
st1tlocłe . .twż mineto. Może IPOiwiródl Tymcm5iem ws·z.akte Ułl)'yltuję.: gidtzlie !I)all1 po1-

O'Donoid11311., proszę pani. Ozy l)8lni prą,
oodklern wdomo. ~ •
chowa 18
oso.l:milk 'P

Pata O'Dooogham ?
- Afeż nrgdzre ! toć iuri '!)iaJll'll: mówi- .
tem, do pioruna! - hUkna.t 1llC"ZYOOIJa.CY
tracić cleT'P!lll"lwość 11erresise.
,- I skąd oo ma wi.ed0iieć gdzie jes~
ten pijak? - krzyknę.ta ipan1 Ti~Be.
które · zaczyn1ala róWtn1iież · 'f!rlaci~ ater~li
wość w mi·rurę jak Chappa1rif: P'fedź PO. p1ę.
d.z~ OIP~orwywrait teren fui mail.01w11111c:zie!i
dvsnrnsjl.
Vlówczas pain.i DO!St-0vewiSikoff. owa zialedrw:ite siześćdzd.esi edoą e'f,nfa trzfP!iolbkia,

od~ew:

dz1iał

1

mor~ainty.clZit11a ma~żo.nka

Pawła Ćha1pprairt,

~;

dzieLne~o Jama...

uczula :oołnizebe itnbe!r-

Na co cudrozt001ska k'Oko1la odooda •

- Ten <>isobniiU{, jak g0 :pa,n· naz.ywl.
~tie chowa ~ ! i ś:Dies'Ze <>zmltinlić. że •

móli przyLiadiel ! Ma• się u'tllS'Zlta SIPOlhkać tit
tra1.i ze mną za chrwłlę I C1Je1J!ro 'W'Orl:>ec, i

do chwm wjy sam będ'Z'ie mó~l oopowi-

dzreć na WJMze nłeprzysto.Jre ,pyta:nta;~
~e pialńs'twa wwa:Zinie byśaie z.am~
swode jadaic.zk·i., WS'Z'Y1SCY ·file was tu }ed

Bo ia tu CZ111Wam !
Żau>a·noiwa~a cisz.a śmie.ritdna..
cl.

-

)

-

~.n.
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dzień

Co

niesie?
t. 'O Z!~.

PlldZIBPDih I

Teresy P,

1uTRo: Martyniana i

I

15
Sobota

s.

-~

Wac:hód stolica 5.59
Zachód słońca 16 46.
W schód kaięi. 21.23.
Zachód kaięż 9.25.
.Dłufoł~

Ubyło

dnia 11 OO.

dnia 5.49.

-:o:--

Przyjazd J. E. Ks. Kardynala Dr. A. ltlonda, Pry,.,
masa Polski do Łodzi.
o godzinie 6 m. 30 oo poludtni11
na dw-0irzoc Kailiski przY!leżdl.a
do naszego miasta J. E. ks. karoynaił' dr.
Dziś,

p0eią,gl001

Augustyn Hlond, prymas Po'1sik:i.
Pobyt Do stojnego Księcia Ko·ściota w
naiszem mieście poła.czo1ny jest iz uroezystościa. ·poświęceaiia uQlwego kośdo~a na
kirańcach uUcy Pomoirski.ed, pozostatrące-go
pcd utTządem księży Sa!lezjanów, mają
cych już mota. kartę w histeirjl Łodz.i ze
swej chlubnej pracy a których J. E. ks.
pryimas jest c~ornkierrn zigrOmadzenia.
~fewątpili'Wie Ł6dź..!katoHcka godnie
Powita D<Jistojnego Gościa na dwo1rcu ora1z
wzięciem tłumneg-o udzia·fiu w umczystolnych, które roz1poczmą się
ś-aiiach nleidzie1
o godzi1t1ie 10,30 :ramo w llmśdele Pl"'LY Ul.

Prze~ wu~or1mi ~o Iz~ Przem~słowo-~1n~1owulft,
Organizacjo gospodarczo woboc proiektu statutu.
ex) Z uwagi na mające nastąpić w
pherwszych miesiącach wybory do Izb
Przemysłowo - Handlowych na tereniie ca
tego państwa i poważna. rolę łódzkiej Izby
Przemysłowo - Handlowej w cafokształ
cie ukbdu stosunków gospodarczych Min. Przem. i "Handlu :Przesłało wszystkim organizacjom przemysłowym i kupiec
kim Łodzi projekt statutu organiiza.cyjnego tej Izby. W odpowiedzi na to poszczególne orgamfaacje wysunęly swe postulaty. ~ mianowicie związki przemysłowe
zwrooi'łv uwagę na szereg bf ędów format
nych projektu organizacji Izby łódzkiej w
której winna być zagwa.raintiowana haor~o
n•i)na współpraca poszczególonych grup
gospodarczych. Stowarzyszenł.e Kupców
m. Łodzi wvsunęlo w obszernym memoriale następujące zasadn!cze postulaty handfo łódzkiego: Obszar terytorjalny i zakres działa!11ia Izby łódizki·ej nie powinien
pokrvwać si'ę z granicami administracvi. '
/

0

Pomorskiej.

W ciedz.!1etę, dnia 16 b. m., o g'Od'Zinte
12 w p0ludnle, odbędą się w ikoścd-o~ach
e~aingediokicli naboź.eńs·twa w języfilt p0l
sk1m.
W kościieffe św. 'Jaina oid1Praiw•i na!boiteń
slwo SU1Peirlnt. pa1sto!f Angersteiin f w koś-ciele św. TT6jcy ipaistoir KIQttiU!la.

ZMIANA LISTY RADNYCH N. P. R.
LEWICY.
'Jak się dowfadujemy. nowowybrani
tadni z Hs.ty N. P. R. lewicy Urbaniak Pai And1ela:kowa Helena zrzeklli się
swych mandatów, a na kh miejsce wesz!! dotychczasowi radni: Zubert i Pfeifer
Seweryn.
weł

tódź

--:::--

W wyniku szeregu posiedzeń Magistra
tu m. Łodzi, na których oma-w.iaino postulaty pracowników miejski;ch - Ma·gistrat
postanow!-1 przesłać do Min. Spr. Wewn.
memorjat domagając s1ę wprowadzenia
specjalnego dodatku fabrycznego dla pracown!ków samorządu łódizkiego, na wzór
Warszawy, która otrzyma.fa t. zw. doda-

dyrekcją

tek stołeczny. Co się tyczy 13 pensji, która jest jednym z podstawowych postulatów pracowni'ków m! ejskich, to w tej spra
wre Magi.strat m. Łodz! · poweźmie w najbEższych dniiach ostateczna. de·cyzję. W łon!e Ma1g·i stratu istni.eją tendenc,ie do
przychylnego załatw!·enia tego post11latu
(e)
pracowników.
0

P. A. S. T. na martwym punkcie.
władz związkowych.

lnterwoncia contralnych

Swego czaosu pracowni·CY 0tel0e~0<11Ó\V w która weźmie udzoial w konferencji zarzą
zwrócii!i się do dyrekcji PAST-y w dów związków prac. Inst. użyt. publ. N;:i
z szeregiem postulaitów, obejmują zebraniu tem omaiWli1ane będą postulaty
cych cafokszta'łt spraw regulacjf warun- tych kategoryj pracownlików i ewentualków pracy, kaisy emerytalnej t normaHza- na WS'P'ólna a.keja pracownicza. Po powro
cji płac. Dyrekcja P AST-y, która w spra- cie delegacji odbędzie się posiedzenie zawach ty<;:h miała się porozumieć z zarzą . rządu zwiazku, na którem zapadną decydem swym w wa.rszawi.e, nfo udzi:eEła zje dotyczące akcji pracowników tel~fo
nów przeciwko PaśC'ie w obronie wysudotąd pracownikom żadnej odpowied7.i.
(e)
niętych postulatów.
specjalna
wczoraj
s'ię
udata
tego
Wobec
--:o:--delegacja pracowników do Warszawy,

Łodz·i
Łodzi

robotników kanalizacyjnych.

Ruch, przodwyborczv
w 1 omaszowio.
·W początkach bieżącego tygodnia zakończone zostały diugotrwaJ·e pertraiktacje w sprawie utworzenia ki:lku bloków
Wyborczych przy wyborach do Rady Miej
~k!ej w Tomaszowie, które odbyć się maią w niedZJi'elę. W pierwszym rzędzie zawarte został.o porozumienie dotyczące
elemen~spóbej akcj( mieszczaństwa,
tow chrześcijańsko-narodowych, idących
pod hasłami obronv polskości w samorzą
dzie oraz rzemieślników. Te trzy ocMamy
wysu~eły jedną wspólną listę wyborcza,
na ktorej figurują nazwiska mi·ejscowych
działaczy społecznych. Z cLrug·i·ej strony
Wystąpili z jedną wspólną listą żydowscy
kupcy, rzemieślnicy i sjonriści. Rokowania
organizacyj radykalnych w sprawie utwo
r~en!a bloku sanacyjnego przy wyborach
(e)
n·e zostały jeszcze zakończone.

strajkujących.

W d'nilu wczorajszym o go<lźi.iniie 11-ej
rmn-o udaJfa si:ę dei\.egacja strnjlkująicycth robOIUniików kainalizacyJnvch do Magistratu.
w swarwie uzysk.amia 17 % podwyżJki i -zl1
kiwńdowa111ia slf!raijku. Dei!ega1Ciję iprzy}ą.t wi
cerprezyidien:t Gros?Jlwwski, który po wyslłiucha1t1łu <le1egaąH wytjaśni1t, iż mimo na.i
is'totfulejsze chęci, woibeic lbtaku g()lfów'ki
miasto ud-zielilć tei J)'Oodwy•źti niJe może.

Pożar
Czyżby

Odmawę wiic·e1prezydem.t Grosz;lrows1ki tof:u
maczY'ł tem, że Mag{strat chce 'P'fOWadzić
nada!! roiboty ka:na['1zacyij.ne, by zatpel\v.nlć

roibotnilkrnm da1!szą pracę.
De'lega'(:l po1wródli do zwtliązlk'll, gdzie
oczetkń1wani i•r h zg-roima<lzeni srfirajikują<:y
T101botnicy. De1egacja zd.afa wbranym
sprnwnzd21ni1e z prze.bi·eg-u k-0inife:re:nojl.
Ze1brani po v.·ysfucha1niu dC'le•g-aicj'i uch-wa-

przy ul.

Wlaściciol składu

cv P~udtniowej 18.
· Ja:k się okazafo jeden z Iokaforów domu przy ulicy Południowej 18, k!tóry ziam'ieszkany jest przez kHkadz>iesia.t rodzin,
spostrzegł w drugiem podwórzu tej posesM kłęby dymu i dtugie języki og;ni'a, wy
dobywające sii'ę ze znajdującego się tam
murowanego budynku.
Budynek ten. w którym znajdowruły się
składy szmait i odpadków, na.Jleży do niejakiego Olejmana, który naturalnie jest
właścicielem ca~ej tej posesji. - Składu
OŚWIETLENIE ULICY PIOTRKOWszmat i odpadków był jednak właścicie
SKIEJ.
Maurycy Chęczyński. Ponieważ ogień
lem
oświetle
. Onegdaj uruchomione zostało
m~ ~lektryczne odcinka ulqcy Piotrkow- rozprzestrzeniał się z niebywaJą szybkoś
sk1ei o~ Głównej do Karola, wczoraj zaś cią za:chodzHa obawa, iż obejmi·e on równ!•eż zam1eszkane zabudowania.
od ul. Karola do Radwański.ej.
1-szy oddzfat s.traży ogniowej podjąi
, \yym1er:iona część ułicy P io:rkowskiej
ratowniczą na drugiem podwórzu
akcję
500-watowelampkami
usw1etlona została
posesji: prz.y ulicy P9łudnrowej, Il-gi od~
rai co 50 metrów.

ulu ina arce Noego!
62 m4ijo111ów an-nery~
kltńs~ich dolllll'IYWY.Ch .!roni t>aroWYOh d 2 miljonów
angiels!kich petnej ikriwii fu.nemów!
Jest! A }a.kie!
W pierwszym ćw:ier6nerv.-XJ1wym o<lrw::hu tli\
Leci forsa.!

wood:i;iaino w Łodzi,
ty <leszcz!
Pchnię.bo

peszę

do

szmat,

iruk

na ten zło

zareag()fwać

grafolaoeyjną

pr.zedewszy-stkiem

de-

WarSfZaNł'Y, lk:ząc zupełnie słuszsnie,

że

ten wysHek hołdoWJlłiczy będz.je cxlpowie<lonio 'la-

grodwny.
twO!l"zyły się rut mgach ulic i w
ostatn1!em! czasy przepct.nia.nych
cukiiemilach pr.z y ul. Piiotrkowskiej kom·so-roia kredytowo-pożyiczJrowe !
Pończochy, poduszki i gaimki w ruchu: dola·
ry, Móre da'Wlllo już stę.chłem żywHy się powietrzem - ujrzały dy.meim przeslooi·ete dzienne

M.omeJlltailnie
niam!ętnde

talk

świaotlo Łodzi.

Otleitchnęly!

kich

meżów

raod-0.śoi !

Duszo<11e w beta.eh .portrety wlel„U. S. A." zabarwiły się czerw'eni~

Wrócimy do życia!

ofa.fkaimi krwi

żywczemi

Staniemy sic; c<l-

gios}X)ł(!a•rczego

organi-

zmu kra.tu!

zawrotne zabvit-!y nadz;leje !

*

„

'
Tylko pięćset złotych!
Zaufainie musi być ogólne!
Nie ·p owinno się wymagać żyra hail11Cflowego!
Grzecznościowe weksle są najcenniejszym wsrkaź
ni.kiem „pewności" stosunków! Czyż może b~·ć
ooś bardziej pewnego o<l po,dpisu wyistawcy?!
Wszelkie ham•dlmvc biu.ra wywiad01\vcze należy zlikw~odować!

Albo jest krooyt l .można z rneg<0 korzystać.
albo podeJ!'IZe'waattY w ikaidynn bliźnim myśliwego
na jeńców goitóWJkowych !
Tert.um OOl!l datur!

•

•

•

z przewrotem finansowym w naszym światku - otwieora.m ,;kasę mO'f11entahty:h
.vw1ątZku

W

obrotów".
Je.sł to 1impreza w aimerykafts·kiim s.tylu, - coś
mniej więcej a la dom lbantk-OIWY Morgama!
Potrzebny mi jest tylko kapitla! ~ildadQWY.
-

Hape. -

--:o:--

PIECZYWO

BIAŁE

POTANIEJE.

Wczoraj -0dbyła s.ię w Magistracie m.
t.cdzd pod przewodnictwem p. wiceprezydenta Groszkowskiego i przy udziale
dr. Grabowskiego konferencja z pieka-rzami w sprawie potanienia pieczywa.
Piekarze dowodznli, re nli-e mogą się
zgodzić na żaidną z.niżkę, gdyż kalkulacja
na to n~1 e ~wa.Ja.
OstateczllJie po dlługich targ~h postanowiono obniżyć cenę bułek o 5 gr. na ?
klg., a ceny chleba poz.ostawić bez zmia(b)
ny.
J,i1ll rnwluc}ę •pas.tana wiającą daiszą akcję
strnik•o1wą.

Ja:k się do1wiaiclujeimy. zarząd ziwiązJku

r0łbo1 faiików budowlanych w d'tllilll dziisiejszym U'da się do Magi•stra1tu ruby zil'ilkwido
wiaoć ,,·yn'1k.tv strajk l uzysilrnć 17% ;po<l·
wyżkę.

(r)

Południowej.

Lewensona i

śladami

UlYDeg'łej nocy miasto nasze zaa:laormowane wsta.fio trąbkami straiadci:em.i.
To I i II oddział straży ogruiiowej wezwano do pożail'U, który wybucht przy uH-

forsa jest...

Łodzi, jaik rw
Poha się sUą

•

na zjoździo komu,., Strajk
Wico-prozydent Qroszkowski konforu;e z delt:tgaciq
nikacyjnym.

Dziś wy.jeżdża d.eile.ga-oja lódzika w os<>
ha·ch pp.: At RżewsOOiego, sltiaTOisty łódz
'dego, dyirekt()lJ'.ai ikolleJelk dojazidowYch p.
Gerlkza maz lkilllku inżyn'ie:rów pirzedisitawidielf poszczególnych 1przedsięhłorstw
komuinikacy:J1ny;ch w Ło<liii1 na 1zja1zd komu
nikacriny do Wariszawy, zwoifamy z lnricja~ywy ngólno ...po!lskiiego .zrw'i a zilru ;pod
PI'Otektorafom ministra llwmmilkacjl Romookieg'O.
Na zje.źdzfe omawiane hę.da. spra1wy ujednosfaljnieai1i1a systemów ko1mum:likaicyjnych w całej Polsce i 'PO'S ta wienia tyoh
())
środków na odpiow1edlni!m po.ziomie.

w

„No, teraz fo chyba każ<ly może się }uż naresz
cle spodziewać, że „fódzki bank przyipadikowyd1
operacyj" z<lys'lmntuje nru weksełek .na 500 :>:t !

Zatarg pracowników telefonów
z

Już

Za.wizał<0

Ja.kież

O dodatek fabryczny dla pracowników miejskich
i wvpłaconio fJ,.,oj ponsji.

NABOŻE~STWA POLSKIE W KOSCIO

LACH EWANGELICKICH.

podziatłu, t. zn. nie pow.ioniien obejmotervtorjum województwa łódzkiego,
Jak to przewiduje projekt Min. Prz.em. i
HCl'ndlu. Celem stworzenia Izby Haindlo';vej w Łodzi o jednolitym charakterze -należy ustalić zakres jej dizfafaind:a z ptmktu wi:dze-ni•a przemysłowego i handlowego, gd~ż tylko to pozwoQli na uwzględnie
ni·e żywotnych postulatów wlókLennictwa
łódzkiego, w niiedostaitecznej dotąd mierze
uwzględn!ainych prz.ez czynnik~ miairodajne. Wychodząc więc z tych zafożeń Izba Przemvsf.owo - łfandilowa w Łodzi
obejmowałaby zakres dz.i:ał<ł!nia Łódź Pabjaniice. Zgierz. Konsta111tynów Aleksandrów. Zduńska. Wolę, Tomais.zó~ i Brzeziny. Pow!at radomskowski i pi•otrkowski
mógłby być wdelony do Izby Kieleckiej,
zaś pow!aty: koniński, kruliski i słupecki do Izby Pnemysł-owo - Ha:rudfowej w Po(e)
znaniu.

nego

y.rać

NA MOIM MARGINESIE.

Wojdysławskiego?

Chączyński, został

dzia·t zaś chroni'! od ognia sąsiednie posesje od uficy Wschodniej 36. Pomimo natychmiastowej akci! ratowniczej ogtllia ugas~ć się nie udało, ponieważ wybuchł on
jednocześnie w kilku miejscach i szerzył
się z zadziwiającą szybkością. Po 3-godzinnej akcH ratowniczej udało się skaży
n!·e dopuścić ognia do sąsiedni'Ch budynków. Dach budynku, w którym majdowal
się skład Chęczyńskiego oraz caiły nagromadzony w nim materjał spłonął dosz.częt
!lle, zaś ceglana ściana uległa ca·tkowitemu
opalenPu.
Podczas pożaru na miejscu obecny był
naczelnik Urzędu śledczego nadkomisarz
V/ eyer oraiz ki,erown·ik pJerwszej brygady
aspirant KNmck. Po natychmioastowem do
chodzeniu, celem wykrycia przyczyny po
żaru, :wstał aresztowany wfaściciel skła
du szmat i odpadków Maurycy Chęczyń
ski i osadzony w areszcie przy Urzędz.le
śledczym. Jak się dowiadujemy skład ten
był zaasekurowany od ognia przez Maurycego Chęczyńs.kieQ:.o na 54 tysiące z-to-

arosztowany.

tych w Wa1rszawski·e tn Towarzystwie lJbeZJ>'ieczeń. P<m'i·eważ z.achodzity podejrzc
mia, że budynek ten zostat podpalony, podjęto w tym kterunku energiczne śledztwo,
które trwa w całej pełni.
W dlniu wczorajszym o godz,i1n.ie 2 po
pdłudniu w tym samym sktadz:i!e szmat i
odpadków Chęczyński.ego wybuchł ponownie pożar. Po przybyciu na mi·ejsce I
1 II oddziału straży ogniowej, która za.jęła
poprzednie pozycje, skonstaitowaino, że
zapafity się ponownie znajdujące się jesz
cze w gruzach budynku, a nie spostrz.eżo
ne uprzednio przez strażaków - szmaty.
Dcpiero po d'wvugodzinnej pra'Cy strażacy
zdołali ogień umi·ejscowić,

porosfalośc '

szmat usunąć.
Na miejscu jednak pozostało pogotowi„~
strażackie, które miało zapobfec ewentu·
alnemu wznieceniu ogrria.
Wypadek ten wywotait w mieści'e, \\
szcze~ólności zaś w sferach kupieckich
duże wrażenie i zrozumiała. sensację ze
względu na airesztowan1ie Chęczy •

zaś

,
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Zllbrania kontrolnll rCJzCJr•
wistów.

KRONIKA ROLNICZA.

Podziękowanie.

PlERWSZE

Wszystkim, którzy oddali ostatnią przysługę
Biur-0 Wojskowo - Polllicyj.ne Magistratu m. Łodzi podaje do wiadomości iż w
'cLrJ:iu dzisiejszym rozpoczynają się ~ebra
nia kotJ1trolne szeregowych rezerwy i pospolJiiego ruszenfa z bron1ą (kait. A, C i C
iede-n) rocziników 1901, 1899 i 1887 oraz
koleiankom, kolegom, krewnym i znajomym składamy serdeczne „Bóg zapłać"
tych z rocmików od 1890 do 1898 włącz
nie, którzy w latach 1925 i 1926 byli zoboRODZINA.
wi~zain·i do zebrań kotTolnych, lecz z jakichkolwiek powodów obowiązku tego do
tychcza.g nfiie spelniH.
Wedle planu stawi·ermictwa w dniu dzi
si:ejszym, t. j. w sobotę, dnia 15 patdziert111'ka r. b. wi'l11łi się stawlić:
Zamieszkali na terenie P. K. U. Łódź - Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu w 11 Dzienniku
l\Uasto I (Kom. Pol. Państw. li, III, V,
Ustaw".
VIII. IX i XI: rocznik 1887 o nazwiskach
na litery A i B - w lokalu przy u,licy LeW ootaitnim Dzieumidrn Ustaiw o.gtoiszoArt. 2-gi •porsta.na1wia, że 1przeciiw odm6
szno nr. 719 (koszary 28 p. p.); rocznik ne zostait-0 roztpOrządzenie miniistra s'kalf'bu wi1eni'u ko1ncesjl nie iprzyisfugu}e stronie
1899 o nazwiskach na lilf:ery A i C - w w spraiwie nadawani•a i C(Jfania koncesyj i.n'teresowanej żadoo środelk odlw01łarwczy.
lokailu przy ulicy Konstantynowski1ej nr. na sprzedaż wyir-01bów tytoniiowych.
P•rz.e.ciw cof.niędu koncesji 'J)rzyisługuije
62 (koszary 31 p. p.).
Na podig,taiwie arl. I-go tego 'fO.zipolflZą surmie odwoltanie, z!o·żone u wtad'Zy, któZ przynaieżnych dio P. K. U. Łódź-Mia dz.emia pra1wo nadawaini'a ilmnceisyj na de- ra orzek.ta o ooifniędu w for.mi1t1l·e 14 drni.
sto II - zamieszka,J.: na terenie komisairja- ta11i1czne s.przedaże wyrobów tytooioiwycli Jl.az.a"c od d n1a następnego p0 do1ręczeni:u
tu I: rocznńk 1887 o nazwiskach na litery przys.tiugiuje władz·om s.ka'f'boiwym I i'!1S'tan coinięda. Odwotanfa, dotyczące delta!licz
od A do Ł - w loka·lu przy ulicy Leszno cji t. j. urzędom skairbowyim alkcyz i mo- ne.i sprzeda.ż~\ rozstrzyg-.atlą w drrugiei i onr. 7/9 (koszary 28 p, p.); roc-ziniik 1899 o 1101p0tlów ipańs'tW()IWyich, z wviątkiem stalr1i·e'i inst2incjl iziby skalf'bO'We. a dotynazwiskach na liitery od A eto F - w lo- sprzedaży wyrobów tytooioiwyd1 spocja•l czące hurtowe.i S·nrz.edażv d111relkoja Po1kalu przy ulicy Konstantynowskiej 81 (ko- nyic:h i ifmIPOirtowanych.
sokiel?:o McmOfOOilu Tytoniowego.
~zarv 4 Baonu Sanitarnego).
Ro~porzą<lzenie weisz•to w życie dnia
Koncestie na hurtową s:ptrzedaż wyroZebranfa kontrolne zaczynadą się o g. bów 'fyvcmiol\vych nada;ją wJad1ze skadJo- 13 b. m.
---:o:.- - 9 rnno. Reze·rwiści winni Slię stawić punk- we II i11sitancji, 't. i. fzby silrnrbow.e i śląs•ki
tualni-e z książeczką wojskową, kairtą mo- urząd wojew6dzJki.
bliHzacyjną t mnemi posiiadlanemi dokumen
tarni: wojs'lro·wemi.
Czarny zwiastun śmierci. ·

i.t•.

Jadwidze

Szymańskiej

Prawo nadawania i cofania koncesyj tytuniowych.

1

Rojostrac1a rocznika 1909.
Dz.i'§, w os'faltnim dniu ll'Ci}es'traic.ti roeznilka 1909, wiinni się zg.!ost'ić •w łokafo biurn woj'Sllrowo-q>01llcyjneigo, ip.rzy ut Traugurtlta 10, mężczyźni rocmlka 1909, zamie
szkaill w dbrębi1e VI k01J11fsairja~u •J)-Ollicji o
nazwiskaC'h na L!ltery: A. B, C, D, E. F.
O, H, C'h l J, K. L, Ł. M, N, O, P. R, S
Sz, T, U, W, Z, Ż, arnz zamies·ZJka[i w
obrębie XIV lkoimiisai11jafo J)Oql1
c:H o .nazw.iskach na Irteiry Sz, T, U, W, Z, Ż.
W zwi:ą'Zlku z kończącą się !'ejestratją
Komfisairja't Rządu 'PfZY'IJ'Omi111a lż wszyscy, którzy nie zg<fosi:li się <l'O rejestracji w
wyzn.acz0inym formlnle. bez IJ)Oiwodu us.pra'Wl.iedtliwi·onego, ukarani będą w d.rodtze ad:mik'listiracyjnej kairą grzywny do
500 .z.roitych 1ub airesztem do 6 tygodni
allbo olbu karnmi łączmi:e.
(i)

"'yniki togorocznvch
lonij latnich.

ko~

'ta~

ntwon ~m

mor~~rrn ~w~i~a

un.

Krwawa awantura w domu przy ul. Bankowo;.
Wozoraj w godzinach późnego wi.eczoru mieszkańcy domu, mieszcw,cego sfię
przy ulicy Baukowej 18 w Lodzi zaalarmowani zosta~i krótkotrwaaącą lecz do-

niosłą salwą rewolwerową, pochodzącą
jaik się oka·zało ze strychu tego dlomu.
Po zbadaniu przyczyny strzaiłów ustalono, że sprawcą zajścia ora2 zarbójcą byl

nrejaki Ptak, mieszkaniec wspomnianej po
sesji.
Tłem zajścia byty stałe zatargi między
Ptakiem . właścicielem domu przy ulicy
Ra!flkowej 18, ·wi.:ncentym Matjasem, który chcąc pozbyć się niewygodnego lokatora, 2')nalaiz.f powody do eksmisji i postanowił Ptaka za,ska.rżyć do sądu. Z tej racji między zwaśni.onymi n1enawiść di0tsz,ła
do wysoki·ego napięcda. ObydwJ.e strony
szukały powodów do sprrec.zk1i. i znafazt~
je wczoraj.
Oto o god'Z. 11 wieczorem na strych domu udała się po bieliznę teściowa Wincentego Majt~a. Waleria Brzejsz,czakawa.

a

Korzystając z tego Szymon Pt.ark i Wa
wrzynioc Wiielogórskii wpadiJli tam i bez
wyluszczenfa przyczyny poczęli bić tempemi narzędziami Brzejszcwki()Wą diO utraty przytomności.
Na podnnesione przez napadndętą larum
zbiegli się Majtasowie, a widząc, co się
dzieje, w jednej chwili pośpleszyli z pomocą.

Jeden z napastników, według wszelkkh przypuszczeń Szym-on Ptak wydobywszy rewolwer, dat kilka strza:rów w
stronę Majtasów, ojca i syna.
Kule ugodzily w Wincentego Ma]tasa
i syna jego Bolesława raniąc ich nieomal
śmiertelnie. Sprawcy zajśo.i:a. usilowałi
zbi·ec. Zatrzymani Z'ostali przez mieszkań
ców dornu i oddani w ręce policji.
Do poszkodowanych wezwano pogotowie Kasy Chorych, które przewiozło rannych Majtasów w stanie silnej aigonji do
szpitala Poznańskich.

W roku bieżącym w mieSii!<l•Cach lipcu
t siempniu przebywał-O na ;półko'lomaaoh łel
tticli w rparlru 3-go Ma1ja, zorgani'ZOIWanyich
--:::-przez Maglstiralt m. Łodzi, ogótem 4.827
dzlialtwY - (2118 0M01PC6w i 2709 d•zi·e wcząJt), w o.rem wyznania 'katollokii·e~ 3721, f!wainig-elidkiego - 309, mo1żeszo
wego - 765, iklinycli 'W'yznań - 32 dz'iecL
Dziieci !PfUbywa!Jące na pól!k()llonrj.ach, li- Upadok życia rodzinnego na Ukrainie Sowieckiaj.
czyły od 4 do 14 la'f.
W prasie sowieckiiiej znru.tdujemy cie- nych żon i drzieci. W prz.edą.giu 6 miesioę
Zwa:żołno 3779 d'Złed, przyczern stwier
az<>n<>, itź zv'Słka1ro na waidlze 93 2 % d1zii1ed kaiwe s'Z'CZeg<Yty, cihatraikteryzująice ewolu- cy r. b. w KUo•wie rozpaitirziono 1.200 ta(z 'tego 4,1 % poarnd 2 kg.); we 'W'S!p0111nia- cję i1nrstyirucji ma,tżeńrsikiej 111a Ukrainie. sc;- kkh spraiw; z terg-o 17 % p.rzy,pada na śiu
w1eoki~. Jak wiadomo, prawo maiłzen bv cenkierv,:ne: 51 % na śluby za:rejestronym ołkresie wYką;pano 9.180 dzieci.
skie
rostato ca1łilwwicie zmie:rJJhone przez wane w „lspo·lkonnlc" ·i 32% na t. zw. śil.'U
Dz'ieci iprzelbywa.ty na pól11cc1locnjach co
ho~srewik:ów.
Unieważn[oino iprze<le<WS:ZY by falktyicZine, to znaczy nie zalfe(i.eistrowadzi1ermie, oprócz nied'Zlie1 i śwoią't orarz dnl
stlderrn śl't!ib oorkierwny, zastępując go IZW~ ne, rui.bo kró'tlkotrwałe '!)O:żyde, Jutb też ł.
des·zczioiwych, od godz. 9-.ej do 17-ej.
czaij.ną
re:iestrncją w „Ispol1konnie". ~ rzw. J)O·żyde wypadkowe. Socja~ny slk:lad
Opuekę n.ad dzi:ećmf spra:wowalto 48 oskarżącyich iprzedsta1wira się w Sl!J'O!SÓ'b nas&. które wrządzatv z d.zie6mi zaobatwy ; wi·clu wypa.dkaich kood<:s so1wiedki uzaa'Je stęipu~ący: wtościane'k - 8%, !fotbotlnic rów.nl!eż
ri
•
n-Le·z.a1rejestr•owa1ne maltżeństwa:
giry, do!7..iOlroWały P'.f'ZY przeiwożC'IlJi'll dzie14%, u1rzędniczek 13%, S'ł1l!żąicyoh-16%.
ci lf!raimwaijaml, razdarwaniiU IJ)(lisi1łk6w i l"p. decydują1cą ozinaką ma1t.żeństwa ;podług gos.podvń mi!t~tSzlka:ń - 40 %, ucreni1c Dzieci 01Tzymywa1ty 3 .wzy dzioonie wawa oowiookiego jest wsipólna goo.po- 0,3 %. Wed:tu.g narodorwośdorwego s!klaid.u
jeidzen1ite: śniadanie, oiblad (3 iraizy w 'ty- d:auika dQ1m01wa -::irraz uja:w:niem.i:e wSipÓllne- skairżąicyoh: RQ·siaITTefk-47 %, l.Jik!radlne'kg0 ipor.lycia. Na t1e tyich zmian w praiwie
godiniu mięso) l p0dwiecziorek.
mait'ieńiskiem,
i))Olwsta~ą 111ajroznna.ftsze kon 32 %, żydówek - 7 %, Polletk - 4 % i :11Dziieci, mlesz-kaiące da:l·eil<:o, codzi'ellutfe
fl!kty,
rwsk'!lltek
czego sądy sowi:edkiie są nycli nairodQWości - 9 %• Co do ipo~a
były -przywożooe i odwożone ibelzlpta'tnie
iprwpe!bioo·e różnemd. skargami oraz po- nJllcli to naijwi.ęcei wśród nich jest r?botni
ftiramwadamt
wódiz twami o aUimenta na rzecz iporzuco- k&w - 44 % i m·zędnilków so1wiednch ROK O W ANIA Z TKACZAMI PLUSZO·
WYMI PRZERWANE.
Wc·zora1 odbyła się ponowna konferen
cja w Inspektoracie Pracy w spra:Wtie straj
ku tkaczy pluszowyoh.
Pracodawcy. którzy oo oneg.dajszej
konferencji zaofiarowali 3 proc. podwyż
ki, wcrora~ oświ·ad:czyili, że ostaitecznie u'dzielaią 5 proc. podwyżkli, aiłe na da:lsze
ustepstwa 111iie pójdą.
Przedstawiciele robotników propozyo,li tef nie przyjęli. Strajk retem trwa. (b)

W krainie

zamętu

i

zdziczenia.
1

•f

NOCNE DYŻURY APTEK.
Dziś dyiuirują lł!ptelki: F. W?jiciiok!e.~o
· rk-0wsk1iego 27), W. Dame!lea'k1ego
wsika 127), P. Joo4ickiego i Cymera
'ska 37), J. Hairtiman.a (Młynar
ł(ahama .{A\~ 80). (b

TARGI

MIODOWE W POL
SCE.
'
Na tegorocznych Targach lwowskich
9dby!y ~ię pierwsze w odrodzonej Polsce
farg1 M1od0we, urządzone starani•em To.
warzystwa Gospod arskiego \Vschodn!ei
Małop~lski na wzó~· a.n~logicz~ych targ6'i:
za~ram~znych. Ob!era1ąc Lwow jako sJe.
dz.rb·~ l argów, postąpiono w myśl daw.
nvch. tradycyj •. ~~i~m Lwów jako rnias!r
połozone n?.JbltzeJ miododajnych okolic_
Wołynia! P.o-dola - słynął z daw.len da\'. 1
n31 z dorocznych targów produktami !la·
sJJeCznc:mi, a zwłaszcza woskiem i miode11i
które to artykuły nabywali baTdz.o chętn:t
kupcy zagraniczni, dokonując niejednokrt
tnie bardw poważnych tranzakcyj, Nałe.
ży mi·eć nad.zi1 eję, że zapoczątkowana "
bieżącym roku impreza rozwinie się po.
myślnie. przyczyniając się tern samem do
wzmożone.i produkcji miodu i z-normalizo.
wania handlu produktami pasoi.ecznemi 111
Polsce.
l\REDYTY W FORMIE PASZ TRESC!.
WYCH.
Państwowy Bank Rolny wyasygnował
w ostatnkh dTliiach 1 mHjon z,ł. na zaopa.
trzenfe ro!n!ków w paszę treściwą. Kre.
dyt udziela•ny będzie za pośredni'Ctweni
mleczam! spółdzielczych, zrzeszonych t
jednym z is:tnfojących zwtia,zków mleczar.
skich, spółdzielni rolniczo - hancliliowyc~
ewentuailnii·e spófd:zielni kredytowych, SIX
żvwczych. kółek kontroli obór, dz,iata~·
cych pod e!r!dą swoich związków i t. p.
C1.J·onk0Wie s.pó1dzielni będą mogli !ro.
rzvstać z kredytu wytączinie w postaci
otrzvmanej paszy treściwej. Sp-łat<\ kredy.
tów dokonywać się będzie drogą potrąca.
ma im przez mleczarnde ocLpowiedin·iej cze.
ści z ich należn.ości za dostarcwne mleko.
Podama (1 kredyt spótdzi1elnie kierował
będą do P. B. R. za pośredniotwem zwią·
z.ków mleczarski.eh względn~e innych cen·
tralnych organi'Zacyj spółdixi1elczych.
O WYWÓZ .TAJ ZAGRANICĘ.
Mi·n~sterstwo Rolnictwa przesłało do

uzgodnfonia poszczególnym minister·
stwom świeżo opracowany projekt rozporządzenia p. Prezydenta Rzeczypospol!te,i
o wvwozfe jaj zag-ranicę. Projekt powyi.·
szy został sporządzony po uprzedniem zebraniu op;nji od zainteresowanych ekspor·
towvch organizacyj jajczairskich.
Ma on na celu przystosowanie •tra.nsPOrtów jaj, wychodzących zagranJ'Cę de
wymogów tamtejszych rynków po<
względem ich jakości, sortowania i pakowania.
Dotąd bowiem wskutek wtaśnie zanie·
dbania tych rzeczy zajmowaliśmy np. ni
rynku angi.elskim. przyzwycza(jonym do
starndairyza-cji, jedno z ostatnie~ miejsc,
zajmując jednocześnie jedno z pierwszych
pod względem ilości wysyłanego PT?iektu.
Należy dodać, że powyższy 1>ro3ekt be
ifa!e pierwszym aktem ustawodawczym
w zakresie standaryzacji produktów rol·
nvch. Jako drugi zamierza ministerstwo
rolnictwa opracować projekt stainda·ryza·
bekonów.

en

40%; z.naczmie mnie.i jes'f wtościm - 5%,
rzerrnfeślnilków - 6 %, iintelligoocjt - 3 %.
uczniów - 2 %. Zaznaczyć się godzi. ze
wśród po:ZJ\.vanych poważn.ą grupę stanowią ko1lejarz.e. Prasa s~1e?ka t~'lrll!aicz.Y
'to tenn, że urzędniicy kale:JOw1, znajdU1Ją .sr.e
diługo w 1podróży, zmienia•jąc. często m!e!sce zamlesZ'kan!a, co o.czyw11śde sp11zy1~
narwi.ązaniu stoismków z COITaz 'to irnnetm
kdbietami, .femba1rdz'ieii. że ko1e}arze sto·
suntkowo są le.piej tlll)OSa:żenl, niż i111nf t1•
rzędnicy, co też od.gir~ 5woj.ą .m.ę.
Chairaktervsty.cmem ,.est równ1e:z, ze
na~więcej S'J)Orów o a1limoota wyrocwno
ki·OOY dziedko Hozylo do 3 W (55 %):
19 % spra'\V wytoczooo 1pOldczas dąży:
ire:s?ifa zarś iprzy wi.ekn dziedm od 3 la'!
1wzwYż. Zdarza się często, że sąd ni~ jest
w s'f.a.!Ilie oota'lić, k'to jest ojcełtn dz1:eck:a.
wnieważ ipowód. ułtirzYfi!ywa~ stois~: 7
kil!Broma męż.czyzn:ami 1ed!n~~1.e. W
:takich wyipad'kacll, sądy SOW1erck1,e, zasa~
dzaiją ipowódz.~~ oo wszystłkich tyc·~ me'l
czyzn solidarnie, nie paitrząc na 't<>, ze 1pO·
zw.a111i mają swoje rodzmy. Sfa~'%'ryk,a
spraiw wlimentaimvch wY1kaizaita rowmez
stoounkol\V'o ma•ty ·iprocen.it ~?w i t>O'
?JwanY'Ch n.arodQ4W'01ści żydowsk1e1 - 1~ ·
co tfi111111aiczv się tern. ie żyd!zi w spra_:wa~h
a~i1ruootarnvcll 1 tf'Odzinnyoh zwrnca.1~ s1e
ni•e do sad6'w sowioc'kich,_łecz do. r~b1·nów
Powyższe dane w zU1Pd1no§cj, OS\V1et1aia
ffę dremoirarlilzaicije, .iaiką w.n1os.to ~~stawo·
'dawstwo soiwieckie w życie :ro<hnne, orruz .t)trzyczynę tak wieliklei i~ośc i h~·
nyc:h dzieci, kitórych Uic7Jba n:i. l H"'1tłnie
s?ęga 'J)(lllad miqjoo.
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Sobota, 15 patdziernik a 1927 roku.

Tę dziedzinę życia akademiclciegio ujn,ć
W żadnym bodaj kraju rola wyższych
ucze!ni akademickich nie była tak donio- po raz pierwszy w możliwie pe!ny obraz
słą, Ja<k w Polsce. Ni·gdzie uczelnie te a to - oto najważniejszy może cel, który speł
za1równo w zakresie wpływu pers~nelu nić ma Wystawa Akademicka w Wairszap~es<?rskiego, jak i ml-odz~eży akadiemic- wie. Organitzują ją ~rzeszenia mfodziiieży
klej, ~.e za·z naczyly siię równie potężnde wespół z :Przedstawicielami wszechnic l
"'!! życiu cale~o narodu. Od z.arainia dzle- szeregi.em kompetentnych przedSitawicieli
starszego społeczeństwa. Ma ona z.gromaJOW Wszec.hmcy Jagfollońskiiej, po przez
lata roz<kw1tu Rzeczypospoliiitej aż do jej dzit wszystko, co dotyczy polski·ej mloupadku, w półtorawiekowym okres·ie nie- dZ'ieży akademickiej w przeszłośc·i 1 teraź
\VIOli naszej, wreszcie w wspólczesn ej do- niejswśoi, zairówn.o na wszechnica ch Polskich jak na obczyźnie, za-równO' w zaikrebre odrodzenia państwowości polskiej nasze
ą
promie111iuj
stulecia
pófszusta
pr~ez
sie życia naukowego, jak społecznego, ])0umwersyte ty, akademie, poH:technikf w HJtycznego, samopomocowego, za1równo w
najroz1!1aitsz.yc~ dziedzinach życia, prz.e- materjalach drukowamych, jak w wykrekraczaJących w1elokro.tniie zwykly normad sach, fotografjach, sztychach, rękoP'is·ach,
ny zakres dzlafani.a zakladów naukowvch. mod~lach plastyczny ch i t. d. Od dawnych
~ol.a wyżs"y~h uczeini JJ' is.kich, ich dzie- żaków krakowskic h do współczesnych aJe, ich funkcjonowanie, ich znaczenie - to kademilków wszystkich polskich uczelni
obraz pele~ n~piięcia dramatyczn ego, o- wvższych - takim jest idealny plan Wybraz .rozkwitu 1 zmagań się z prz.eciwnoś- . stawy. Rzecz prosta, że cel ten nie będzi.e
c.am1, obraz nfośmiertelności wysiłków odrazu na pierwszym tym pokazie osiąg
ducha, pełne odzwierciadlenie zmiennych nięty. Zapoczątkuje on jednak da·lsze balosów Polska"
dania. dalsze gromadzen1Ie materjatów .
Piśmiennictwo 'lasze nie posiada do- cdsf oni wi ele stron i faktów nfoznanych
tyc.hcz.as dzieła, oddającego syntetyczn ie : już przez to samo stać się musi• doniosca~o~ształt. tej wi.elk!ej ka!l'ty historji pol- łym czynem w dziedzinie kultury p0lski·ej.
Tak.ie będzie .iech10 z zadań Wystawy.
sk1e1. I posiadać go jeszcze nie może. Nic
opracowano dotychczas nawet dzieiów Organiza,torzy jej ograniczają się jednak
poszczególnych uczelni. Niektóre tylk.o z w swych iamiarach do tej tylkc strony
pośród nich doczekaly się specjalnych mci sprawy. Chcą oni iednocz.eśnfo ukazać pla
n?grafij. Maiterjały są często rozprosizone, stycmi·e i ŻY\VO obraz bytowania współ
~u~ usystematy zowane - nawet jeżeli cho czesnego ;ikademHra polskiego, tak pod
Cizi o czysto zewnętrziną, ściśle formalną względem duchov.'Ylll, jaJk materja1lnvm,
historję wyższych zakładów naukowych zbHżyć starsze spoleczeństwo z jego ży.
"!' Polsce. W sHniejszym jeszcze stopniu ciem, ujawnić tego życia wszelki1e, tak do~otyczy to zagadni.eń socjologicznych i po bre jak i ujemne cechy wewnętrzne. liltycznych, związanych z ich dzrejam'ii; na- W Polsce n'.epodległej wytwarza siię noukowa analiza. ich wplywu na różne dzle- wy typ akademika i akademiczki, wszyst'dz.i·ny bytu polskieg-0 powstaje jeszcze w ko się układa inaczej, aniżeli dawni.ej: poPełnym mroku, czekając na trud p.rzysz- znać prawdziiw!e tę część młodego ])'okolenia, z.raz.umieć jej dąż.enia i pragni·enia lych badaczy.
Z pośród wszystkich jedinak stron ży przedmiot to za·iste godny najżywszego
cila akadem1clciego w Polsce najmniej n!e- za:i.n teresowaru a społeczeństwa.
Wystawa odbędzie sJę wiosną r. 1928.
\Vątpliwie jest zbadane życie mlodzieży
akademick!ej. \Viemy wszyscy, ż.e wplyw Nawal materjału jest tak wielki, iż projektej m11 odizieży był zawsze wielki i że ży towany uprzednio termin jesi.enii obecnej
cie jej byto· i jest wysoce zróżniczkowane, musiał być przesunięty. Le<;z praca przyte dzieje polskich organizacy j studenckich gotowawc~a jest już w pełnym toku. Proto jedna z najciekaws zych i najbarwnie j- tektorat nad Wystawą objął p. mi·l1Ji'Ster
szych kart historji polski·ei; że chociażby oświecenia pubHcznego. Organi'Zacją Wyjedna tylko sprawa prasy i publikacyj a:ka sta.wy v1jmie się spe·cjalny komitet, zlodemickich, jawnych i tajnych, odsłonifaby żiGny z kHkudziesięc!u osób; w skład jego
wiele nieznainych faktów i zjawisk nasze- wchod.zą profesorowie wszechni·c, uczelni„
go życi'a zbrorowego. Lecz wszystko to wybitni znawcy kultury i życia społecz
raczej tyłko odczuwamy lub znamy z tra- nego, t>rze<lstawiCii:ele młodzieży akademie
dycji, a w ostatnim pokoleniu z wlasnych kiej i t. d. Na czele całej a:kcji stoi Prezydium Komisji, złożone z pp. rektora prof.
wspomn1eń, nł.e uczyn.ii'1iiśmy jednak dotychczas niic, by przygotować naileżycie Hryni1ewiiecldego, b. mi'111istra Gust. Simo~
i systematyc mi'e, a nader często uchronić na, dyr. Wacława Bruna, b. ministra Z.
ttilbnera, prof. K. TotloczkL i pp. Telatycod zatraty istlnoiejące materja~y.

kieg0 i Arlitenicza, jako reprezentan'tów
Dyrekto•rem Wystaiwy jest p.
Gessner. W poszczególnych miastach akad('m!cldch Rzeczypospolitej powstają
lokalne komitety, które gromad~ić będą
na terenie własnym eksponaty. Wystawa

Zgodzft.em siię na: wszys1tko.
NazadU'tirz S])O!tka~em w sieni jef.i córeczkę. Mog:ła mieć 17 - 18 lat Smulkta,
wąsika w ibil()ldraicih, drtopięca, wesola. o
nzęs,a.c!h ni·eprawdio1potd0iboie <Uug:i1ch i uśmi1eahu ho'Slkiej Giocondy.„
- Da.i.i no s'J)Ołkój .tym sentymenrom !
- iprzerwaił Bdleik. - To j,uż ini.e:modne.
- A ja wta·śnJe uwa1 ż a011, że to ma
dzi·siaa nie.bywa.ty wdzięk Ucz111ci.e, zachwyt - •to coś no1wego - zawotait Jerzy. - Mów daq•ej, .Mbercie !
- A~eż po-wiedz ipoiprostu - stodka
lailecztka i zroz.'l.R11!1emy, o co chodzi. Toć
i ja ra1z mi.eszOrntem u gosipl()ldynii' z lad1:1ą
córeczką i <lio dziś dnia ją iprzelldinam UJpierait się BoMc
- O, pro~iicy! O, lud.z.fe bezduszni!

ieti !kam1fa1owe wargi. W pocai!unku pa-

0

mkdz!eży.

7
odbędzie~ się wediłiug wszelkiego prawdo.
podobkris.twa w gmachach Uniwersyte tu
War sza wsk!ego.
Tak oto przedstawi a się w najogólniejszym za.rysie pr.ojekt Wystawy. Pop.rzec
ją powinno cale społeczeństwo gdy będzie
otwarta M{. najliczniejszą frekwencją, a
obecnk gromadlzeniem i nadsyfan.iem ma·
terjałów do bima Wystawy: Warszawa,
ul. Kopernika 41.

-

Niezwyciężony nałóg pij,aństwa.
„Bootl eg booze" i denatu rat.
W Ameryce uj.aiwiniony zosta!ł zaileiwa(i~ Kalll.adę swym SZi1111!.l•glowanym
den.aituraltean, k'tóry odlkaiżotny, s1prze<lajc
dają·cy diuż.o do myśllenia na
naistępnie o wiele ttam.iej, od miejscO·
siJę
wszys1:temart: ce'lowości i skufoazno·śd
kic.h ' pro1htbiicfjoin1·~mów, ibairjieir ceanyich itp. wyoh kanadyjs'ldch wódelk, na1raża1jąc aa
ciężki kryzYtS !kanadyjski przemyst a:Jkozairz~dzeń, któremi dziisi.ejsze irz.ąidy trahcilowy!
naąie
j
:a1
n1iemoż.Tiiwi
pią swvch oibywaiteH,
W tein sposób za.<lan1i1e komfe1rencji mr.
turnlny, swOtboidny obrót vrodulkt6w gozoistato ndw•róeone: z za<lan!a
tylLowman•na
S!l)odairczych d w rezuiltade podnoszą
ko ik:<Jts·z ty żvicia, nabj.j.ając kieszenie szanu· jalk ochronić „suiclle" Stal!ly oo s~muglo
wa.neti wódikii kanadyjskie-O, wylQinił>o sie
g1erów l kootra'ba'lldizistów.
jaik oohironlć „imolkirą" Kanadę od
izaidarrtiiie,
Rzecz caifa wYil)fynęla na ille za'lrazu denaturu a:merykań'Slkiego„.. Konferenpiicia a!llk:c1hoth1. obo1wiązuja,oeg-o w Stta1nac-h cja ·p'OIWzięfa zg-cdną uchwailę.„ rozje·chaZJe<ln'()icz,criy1ch A. P. Aże1by ;pirQd11.1ikcję u- 11ia się dJo domu. W rezUJltacie kontrałtzy:mać w sile, Sta:ny zmuszone byty do
band"Zistów O'bu zaintere.sowa1nych kra.,iów
zor~amizo1wania o-g-rom:neiR"O l wlieke kowyn·1k ko·nf•eirern·cii pop·chnie do tern aiktystto•wneg-o aipaira1ru, który zalimuje sńę wy- wntl•ejszej przedslęb;o1r·czości z wyraźne,
tącz,nie wyfa"lywaniem szmug1\erów aflroszlkodą dla ich wsipófobywate[l.
holu. Apairalt dziaita z.u1pe.tnie 111.i.ewvstarH
czająco, jel?'o urzedriicv są st211e z:mienlaA
nt z J)(l'WO<lu udowod·nirune.iro stalle przekuPSt'Wa. ta.jemne zaś S<po.żyde a111kolhoOu
rozwUa sie w snoSób za1Siirasza 1Jący.
Gtówneim źiród'f em. skąd 21l!Jrnlho1 pirzenilka do Sta1n6w. iest szmum!·eł i<la•cv z Kanady. Ażeby szimug-ie1 fon Ut~rudinić. gtówny dvrelkfio•r 111rze<lu pirohilbicv.f!oeg"O. mini:s:ter S. W. Loiwma'!ln za1Pros!1t do Waszyng-tonu na konf eren1cję · iprzedsltawideHY/ł~WK&
PRZE
Woda. Koloń;Ka dle.znawcóv
H rządu karn.adv.iis'kie,.g-o i wileO·re wymown.etmi rurl?'WT11ental!11i stairnt się ilC':h orzeikonać
Hfl~V@NT ~rt~~·
p~vta i pro;zel't doz~bów
o potTZe1ble wsipó1n~o d'Z'iaihmiu obu
1l')oOOS'tw W s.piraiw!e wa1Jlk:] pr!Zediw rlro:n'firaL@R ~~Ji~gs~
Nl&f
iba1T1dzf.lSf'olfT1. przeimvicającVllTI kcim c>tdvii<;tką
mydł'o,o"zt l:oa.letowy,extr&t
„Boo1ffleg- Booize" (rod-zali whi!"iky) dl() StaHYDł@ T@&LfT@WI:
nów Zieidnoiczonvch. Kornitrnlbanda ta, ze
w nafprzedniejszym galunT<u:
Przemy.stawKa,fLeurrooScamhoui
wzg1lęidów 11a i1niteresy ·rodzi1rme Kamady,
Lor4n,Kulcz nr.2D4Q,gliairynowe
kalllawtadz
oefieką
cwltą
jest oltaiczana
nr. 2.038,urazelinowe nr. 2062.
A wyptót>owp.ny- środczl< '°""' ,,.1,_
d1'1s'kich.
na poros. w.c>sóv.r. OOW1.Juy
ł1 I/A\
uznani.8.;~.svta faoryKa. Tia.
Wymowa mr. Lo'W'tT!ama Sipa1Hfa jed·
;i;'ł""'"a.nie.
nalk na panewce: de11·e~aci kai11adyjscy odłłfNPo-t;~ Z&K .
mówm „'J>rt?•eślaidoiwainia" ko1J11tralbamdzil'UIRYKA PEl!.fVM iK05M ETYKOW'
stów, dopókl wtadze amefylkańsikiiie„. 11.ie
!J)iTZestainą 1poipierać tajne.go szmu5!'1U s1Dilryiusu slkaż{Jtnego. i.dąocego ze Sta'!lów Zjed- jQl(lil(QQJU U S24W:WAW ZL
sszuw
111ocZ10I1y;ch dlo Kalfla<ly. I oito .przed oczam! ilwnfereinc}i WJll}aśni~ się natStępu'}ąicy o- Pamiętajcie
bra'Z rzeczy: Kanada za1l>ewa Stainv s.wą
siz. nmg-lo1wa1n.ą „Bootłeg Booize", zaś Stany
w)

świeżo

falkt,

·
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Pokói umeblowany.
Sled-zialłem

w karwiatt"ni z B01likiean i Je-

:rz;-m i czelkatem na Alberta. Przysizedt
,wireszci·e, zdeinett"WOwa:ny ; ·poidlliecony.
- C-0 ci się stail'o? - SPY'tatl Bołetk.
- Znów n.ie mam mieszika1nia !
- Jailcto? Sądzę, że masz najpięiknie1sze, jakle można doisttać w Pairyżiu.
- Miailem, mój drog'i'! Mfa.tem ! Sam
wam przecież o'J)(lwiadattem o tym '])'Oikoju.
Duży, sło·neczny, wykwinfi.'1ie UJm·eh'll()iwa11y, tóżko w a1lkoiw1e z tmpe!towemi d!lzw!·
czlkaml do 'laz.ienk'i, bauecznfo sze1roka kana:pa„„
- Jim! - chirząlkinąt Jerzy znaczą

co.

- I do tego wszyiśbkioego 'fęga, dobroduszna gosipOd}'II1i, uoiso.bieriie seirdec·zności, i... córoozka jej, dziewczę piękne, fertyczne, a2 s11ę za1chtysną1tem z zruch'Wytu,
ki.OOy whlegta dio llJ'Ollro~ pod.czas me.i rozmowy z wf.a.śdcie8'ką mi·eszkania. 0czylean UJmowy.
,W1ścle. czem prędzej d<J1bi1
Adh, iak ona dziwieaz1n.'ie mówi.ta! Wiecie, że umiem 'PO· francusku nve więcej,
nl'Ż wy wsz}"SCY - a mimo to, gdy ooa
sz.cze'bi'Oifaqa, ro·:mmfa1lem wszyisttlko.
Oo'Spodyini zaiżąda•ta za m'i 1esiąic z góry. Pvtafa się, czy j.eisfom S()IJidny, czy
k
r~Iigiilny, czy nf e ipnzyichoidzę późno i n1
~tię alkohmu, gdyż odda1e lte1t1 'JJ'Olkój la!k
'tanio 'ty4iko <l:la'tego, a1by mi1eć spoik:Olj111ego
l llewne.g-o subloika'tora. Już od ~rzydzie
stu faif mi.eszka w tym domu i musi dbać
o Oi>inję, zwłaiszcza. że naipirzedwko mies~ka znana iploilkarka, która rolbi z ii&"·lY
IWI<Hv.
Zctpropo.nowa1ta mi }esroze, albym od
cza'Su do czaisu ja<lait u nle.i. P.r-01wa<lzi
IPi·erwszQrzedną kuchnle p21ryską i dla
swego sub1clka'f1oira go1towa jest po przy·
. stępnej cenie ...

Lanką nazwać tę uduc:ho'\vio'Ilą ipięffmość„.

- Wietrzymy na s1f.01wo. Mów danej.
- Wczora·i miaJem wi•eczerzać w domu. O 8-e.; 1zapuilrnt iJdoś cilcho do mego
J)Olkoju i... weszła Ol!la ! Nalkryta 1.1ręc.mie
do s'łollu i przV111fOIS'fa mi 1e<lzeni1e, iktóre
byto irzeczy.wiście wyborne. Ptrzy lkaircz<>chaich moi!a Gioconda -pollrnziuje mi, jaik
wysyisaić ]is'tki. Rączk'i ml.alfa ipll'ześHczne„.
A przy serze naiw.iązuje się pogawędka.
Zalwsze, gdy wyipiję 6wietrć ntra wina.
franc111szczyzna idzie mi fa:twi!etl„. Polka:z:uję dej Ms.tioirlę sztuki. Prod11.1ikcję 1za.i nteres<Jłw.aiły ją g-orąioo, a:le oo chiwiUa musi wyJu - mamusia wOlla. Za lo
bi·egać z ipo!lro1
może późini'etl iprzyijldiie 01be,jirzieć 'te cudQWW>ści.

- A•beirciie, do :rzeczy! Nie 'baitaimuć !
Twoja hlisto'lija zacz:yria mni1e interesować
równie gorąco, jaik twoją pięlkno·ść i1lu·
straicJe! - zawioofait Bo~elk niezroizU1TTiia'1e
pcdnieconv.
- A więc po peiwnyim aza1Si1e otwierają się drl)W'i i wś.l'iz,~uje się bezsvellesrnie
oina. Si.adamv na kanapi·e i 01g-lą<l a1my obra•zki. Leduhko zacnr1 ~m muskać Je.i
oofrczek ustam i, po~em c.afa.ię wygo1l0!1Y
ikair·czeik, p:0:tenn, ośmiefony. \.V!Pidam si1ę w

.: o:--

o inwalidach
wojennvchl

1w.~.__~., _.,~_...-,~ ..,....,

damy ,na Podu1szki, tu!lę ją gou-ąico, ca~uję
roraz ohdwi·ed„.
Rozma1wi1arny dalej. Zwi1e11za mi się,
ie ohda,talby zostać tancerką. Może mi
coś zaltańczyć, aib}1m ocenił jej zidl()IJn'()'ŚCi.
Zgaid:zam się chetnie, ałie 1P'l'·01po:nuję zrzucmie su/kier.ki d'la większej ip[astviczności.
Ona nie eidl!11aiwia, gdy cho<l'zi o sZ't'lltkę.
- Ozelk:aJ i ja d coś ()1powi·e1n! !krzyczy BQllelk, .pobfa.dty ze zderneirworwan'iia.
- W ś%cznej batystowej ·komlbinacj'i
zaJCZyt!!a moua maila tań·c·z~-ć. RuCJhy nier ywa1ja,,co wdzi•ęczne. To
WY•UC:Z)()itle,, ane pi01
też ipo ohiwiłi Po'I"Y'Wam ja, w tranni<ina i namięt11''1e caJ•uję 'PO szyji, rarniooac.h, kotlainka1C'h. Os1troiżnie 1zsuw.ann kioisz,u!l!kę z jeij
·Dietrsi i !Pl!'Zytufam się do g-fadkieigo clt~od
nego ci.ruta. Na1gfo„. gwaif.fio1wine dlolbij1anie
s~ę do drzwi, kt6re udało mi się vcdczatS
fańca zarmikinąć na klucz - i lkrzyik sltarej
oraiz jalkfego.ś mężczyzny. K.aiżą 1rua'.tychmi1aist oltwl()lrzyć.
- Oczywiśc1•e, stracha miatleś s·zailocwgo?
- Może.cie sobie w1'()bra1Z'ić! Moje
maileństwo po;ptaOrntie l n1.e może ze zde·
neirwtol\vania wcfąg'!ląć 0011kro1szelk„.
- Jaikto. i po.ńczod1y :zd·Ję.t.a?
- Do tańca, ~f'l.1\pcze ! Próbuję )ei.i pomóc, k•rzycząc <lio drzwi': „un momen'f, un
morrnentt", a1le ma~a ldaidzi·e 'Ze sńrachu pią
s'tki' do 1.l'Slt i 1f)lt'()'Si., 'l:e'bym ()lfWOl!'IZyf ąe,piie~
bo .ia .g">0trzej zbl;ą. Otwieram więc. Wpada moja g-os1oo<lyni. uzbro1joo111a w szczoit.ikę
i zamiena si·ę na pifaicz.ącą córkę. rtłrzyma
iąicą rąicvkami oipus·z,czcną k'()srmłlk:ę. Odważnie rzucam sie ·DOmiędzy nie f wyirywam szczctkf.'. ';\'tedy sta1ra k1rzyiczy
i dzi·ewcząittko, <"hiwyta„Wyno.ś sle !" ma'tiki, wyibieg-a r1 p-01koju, pojąoc S\\10je S71
trą·ca.ia·~ w d"zw:·aich o~ca, kłtóry 'Z<lążyił uder7vć . ją 'W r amię.

Teraz <lo·piern oiboje wsiedli na. mnie.
To je'St w[~idiny mtodzienieic? To ietS!t ~-

wny llOikaiboir? A.ni ohw Hi cl:łiuż·ej 111fo mogę 'POZ<J6tać 1JJ10d ich daieihem. A maola dosta111iie s1wcaj·ą lpQlrcję !
Usi~owait.em ich iprzelkooać o met:i niewilltnośd, wyrazHem nal\ve1t go[a'bwość pośilubieiniia dziewczęcia„.

- O. ldealiist-0 !
- Ale to· wszystko ni1e pomogło. U·
izytSlkait.em tyllko 1:yiloe że poe:wo•łiili mi iprze111orować. A dziisiaij ra1nio starn ~ama 'Slpa!kowalfa 1t1101.ie rzeczy i wyiprawi'fa mtTie za
drzwi. I cóż wy na to?
- Słuahaii. identycZin.a hiisto1rja z,danv·
la mi się niooawno - · oświad.iczyił Bo[ek.
- Czy ~o ni1e miaiło miejsca na ul. Renau
Nr. 7 u .pani Chaiput?
- Tak!
- TyLko, że u mnie ·za.tntetres0iwa1ł ma·
1ka gramofon. Po za
~eńlką i s!ktomlt d-0 ta1
ifem nie tZaidaiw.a1fy so1b1oe te pani•e trud'll
~mfany programu. aby uzvskać mi·esięcz·
11e !komorne„.
Pirzy st01lilku zai\\'IJ'zaiłto. Pirzvijade'lc
wczuih w solbie ducha zennsit y i 1postainowi·
1.i uda1ć. si'ę dio pani Cha'Pu11:. Jeden wzi:tl
s?OtWlllik framicuisko . p-ol·skl, abv ro•zumieć,
co mówią, diru.gi po1lslko - fra11cuski, aby
odipoiwiadać, a ~rzeci mia.ł ty!IJro w'trącać
„ma,fs Q1t1i" dla sipo1tęg'Oiwa111ia w.rażenia.
ga1cje u1przei·
Pan'~ ChalplUJt 'Pnz yjęita d•e1le1
mie i spcikod.ni1e. Była już snać i do talkich
\V e"Zlwaila
przyzw·yiczajotia.
wysta;pień
męż.a i sa!Siadki i• oświaidczyla, że pyta zaws·ze s·uib'l1o!kaitlotrów, czy są s011iidni i <l'ha
o mOiraJlniość. a każ<le·g>O foklk:'oducha ze
swego boigiolbo.ine•go diomu 1prze1pędzi. To
;p;rarwda. że ma~a ma ~:emper:a1111eint - acre
e są )uż d1?fećmi i o<lIJ)'rzec!.e,ż pano1wie nl1
e!
P'OiWi!adają za. sie1J.i1
Ze Śipiuszczonemi g-toiw.atm1 OIP'Uśdli
iprzyjad1e~e pr·o•g<i .pa111i Ohaiptt.~t, sz.tilkaij.ąic opdk01ju do wynajęci~.
g.toszelń o 1
Tłum. Ir.
- - -·:o·:-,- -

.fCURJER LÓDZKI„. :.... Sotiota, 15 pa.:!dzterniKa 1927 roliu..

Co

dzlł usłYszymy

z

gło·

tnlcy radJo·aparatu?

Progra• wal'llzawskleJ stacji
nadawczej.
Sobota,

~-------------------·---------------------------------

Ważne

'
---w

gląd

dla P. P. Oficerów.

Lokal CASINA GARNIZONOWEGO

(Kościuszki

4)

został

Warszawa, 1111 m. - 12.00 i 15.00 Komunlkaity; 16.00 O<lczyit p. t. ,;Drzies.ięć lait szkolni'Ci'Wa
pows.zecbmegio" (dziat „Pedaigo~a i szkolnictwo')
wygl-0si włzytafor Józef Styp.ińsiki; 16.40 ~Radio
'kronika", wygłosi dr. M. Stępowski; 17.05 Przeomówi prof.
s:łąd wy<lawnktw perjodycz.nych,
HenrY'k M1ośctcnd; 17.20 „Hymny" Kasprowii;cza,
cyikl o twórczości Kas.prowicza z dz.Jalu ,,Uteratura polska", wy.gi!osi dr. Konrad Oórskj.; 17.45
Program dla młodzi eży i d.1Jieci. Audytja 2lhiorowa z muzyką i ś·piewami p. t. „Jatk spędziidi~my
wakacje", J>ióra HC'llryka Ładosza. Wykonawcy:
Orkiestra P. R„ panie: Zoija Dobrowolsika-:Pawlowska, Hallt11a Czerinlawska, Wa,11Jda Tata.dciewkz, s~letnia Renusia, Helena Solko1owska, panow1ie: KazLmierz Czekotowsk•i, Je.rzy Tatl:arkieiwia,
Henryk Ładosz, Andrzej Wodzi'llows1d, Stainislaw
Nawrookł; 19.00 K>Ollllunikat rolnitczy; 19.15 Rozmal·tości, wypowie p. Ludwik Larwiński. Komunilkrut Tow. Zachęty HodoiwH K0t11.i ; 19.35 Odczyt
p. t. „Nauczanie higjeiny od lat najmlods.zych",
wygłosi dr. m jr. Babecki (dz.iał „Higjena"); 20.30
Konoert wlecZO'my. Muzyka leikka w wyOronantu
':)l'Jdestry P. R. pod dyr. Zdzlisfawa Gór.zyńs.kle
go oraz rp. LllJainy Zamc.r.silded (śpiew), Stani'stawa
Nawroalciego (~omp.). Podczas 'J)rzerwy k<mce-r
łu biuletyn „Messager Pol-0«m.i5" w i~zyku frat!I·
cusikLm. W programie: Leilar, Offenbaich, G!tbert,
Ben.aitz.ky, Oska'?' Stran.tss, Leha.r, Kaitmain, Kookert,
Waichs I J. Straltl!Ss; 22.00 Sygna'ł czasu, ik:omum\aty: łoitnicza-meteorologic rey, 'J)Olioji, P. A. T.,
00'3fl Md pro.gram; 22.30 Tra111smitsja muzydti ta'·
neaznej z ~ MaimooweJ hotelu ,,Bristd".

gruntownie

· ~~~~~~~~~
OD~WIEŻONY -~

Codziennie od godz. 18.30

o

I

KONCERT ALBKSANDRA MICHAlOW
SKIEGO I IRE·NY RUSZCZVCóWNY.

otwarcie sezonu zimowego 15 b. m. t. j. w sobotę. Wejście dla P. P. Oficerów czynnych i rezerwy oraz wprowadzonych gości bezpłatne.

Wairunkł żyda uilegają z bi.e.giem· c~
su 1poltężn'Yl!11 zmia111onn. alte !J)e'Wltle wtaści
wości chair.ak'teru ludztkie.g o iporostaj.ą te
sanne - g'Olrąc?Jka z!ł'-01fa ijest niieśmieirteil
na. „Qlas.gotW Hetra!ld" prQtp10111it•je zt0Tg.a111i1ZOIW'aniie wy1prnwy s'lleirowcem po niewyizysika111e doitychczais ska1nby ws.pani.a.te.
lstlnleją boiwiem rtrzy miejsc:o1 wośd, w któ
rycli ·matitllll~ą się o~brzy1mie bogactw.a~ do
slęip jetdn~ do nid1 jes·f 'tak uitirudniolfl.y, ~ż
najśmieilsi naiwet tp0 szuikliwacze ..uśmie,
chu fort'imv" inie mi1e'li odwaigi prÓ'b-O'wać
szczęścia. Do mlejscoiwości lyich ni.a1eży
i:>rzede1WszysJlkiem ,rpil.aJtyino1wa góra", ·J>Ofo0ona w środku po~t1dni-0tvv"01-1WSJahodnie:
ous'tvni aifryikańsJkie•i, naistęmn~e ,.zt-01t.e p-0la". zr.iajdujące siie w slkfl1lis.tych "'.óra.:h
Peru, 01r.a1z '])lrawd:tiiwe s:kairby, zaryte
przez p-ilra'tów inia nied<Jsiter111ej wys.pie
'.~:! ...... ,.
~
A't1hlm.'fy1ku . ..,G1asilww He:ra,ld" iest zda.nia,
......._._..:•::~
}ż op.1'aca się z:buidcl\VaĆ ooois:Jronafftooy ste
T'OWiec, k!fóry ibytby W Staltlie dolbrzeć do
'fych nunktów, wysadzić na 1ąd oddzh't
lecbfli:ków. za01pa'trzicinych rw żyiwno·ść oMalarz Alekeander Rzewuski raz nie:zbedne na!l"1zę-d•zia praicy i1 zalbrać
i·oh n6źn i e5 v.Tatz z wvid:otbvtvmv przez nich
wstąpił do zakonu.
slkairib21111i. Chdiwość czl1owl.eika iesf 't~ik
· W jeanvm z arystokratycznych pata- silna. że fantasty.cz.ny tPn .pT<J>i'e!kf mo7e
cow przy Faubourg St. łfoniotl'c w Pa1ryżu si~ w nletda1eilde1 przyszto.k i U!rzeazyw:st
otwarto zbiorową wystawę dziet pols.kie- '1iĆ .
.~o malairza, Aleksandra Rz;ewuskiego, bra
tanka znakomitego powi'eściopisairza, Hen WIEC70RY TO\VA P7.VSKlf.: W OGNItvka Rzewuskiego, autora „Listopada",
SKU OFICERSKlEM.
, ,PtJmiątek Soplicy" i w. in.
Zarząd Garnizonowego Ogniska OfiUtalentowany malaJl"'L polski. którego
za naszem pośrednictwem kocerskiego
prace wielokrotnie reprodukowały pisma
w celu ożywtrł'lia, życia toże
munikuje,
paryskie, zrobi'lł tę wystawę na pożegnawarzvski.eii:o w garnizonie t6dzkim, po·
nie z życiem świeck.1.em,
się
Wstąpi't bowiem do zakonu O. O. Do- czawszy od soboty. 15 b. m. odbywać
Oflicersklem
Ognisku
w
soboty
co
będą
minika·nów i rozpoczął nowfojat.
vl!'e czorki towa:rzyskie z dlancingiem.
W najbliższej przyszłośor zamierza zaZE ZWIAZKU P. N. S. POWSZ.
Dziś o godz. 6-tej w!eczorem odbędzie rząd uruchomić tombolę, któraby poprzeznanesię w lokalu Zw i ązku P. N. S. P. Andrzeja dzafa dancing. Cod1Jiennie koncert
o g.
Początek
edeńskiego.
w!
kwartetu
go
ar. 4 walne zebranie członków związku.
21-ei. Wstęp dla członków i wprowadzonych goś~i bezpłatny.
1

W niedzielę, drua 23-go lb. m. o "°1dz. 4-ej 119
poktdruu odbędzie się w sal! Pltha.rmont]:i pierwszy
. koncert J>OPOłudtnlowy tf). t. „Żyiwe ~O'WIO ł ma.
zy.ka". Na popołrudruiówoe tej wys-tąpi ceniooy l
KRADZIEŻ FUTER.
za.slurony 1>rof. Aleksander MichalOIWSki, któr,
Wczoraj nieznani sprawcy przy pomo- jest wy~ątlrowym artystą, łctóre~ talent ml1111
cy podirobiionych kluczy dostali się do mie wiek l olbrzymią pra-cę jest za.rwszie rnlody. „że.
sz.kania I'.mamuela Sierad11;kiego przy uli- la.zna ręika s.p01Wiła w aksamit" - pcrnriada Prof.
cy Zawa<lzkliej 18, skąd skradli trzy skórki "Roze'll-O'\Va}g, Pi·sząc o koocercie jubileuszowy,,
wydry. Złoczyńców sptoszyl przechodzą Mliichalowsddego.
cy klatką schodową lokrutor. Sieradzki poŻe aksamit za1Ch-OIW'ail SWl\ mtęklcość, a że}ue
o kradzi·eży pol'i1cję, która nie skrusza~!(), 'P!'zekooadą się słu.chaoz.e na nie.
wiadomił
wszczęła dochodzenie, celem ujęcia zło
dz!el111ym koocerde.
dz·!eL
Oprócz prof. M.ichaJcrnrskiego wystąn>i świeblt
Skradzione skórk.i przedstawiają war- deklanatortka Irena Ruszczycórwna, która WYW(r)
tość 1.800 z.l:atych.
wie utwory: Mircldewicza, Kras~skiego, Slowae.
kiego, Sien'k:iewk1za, Kas>prowkz.a i łtm~h.
Kc.n<:ert więc 2atPO'\vktda się niezw-ykle inter&
sująco.

PORANEK MUZYCZNY TOWARZYSTW A MUZ
IM. CHOPINA.

Od palety do celi zakonne;.

TEATR MIEJSKI.
D.zi·ś, o ~z.

4 po J>Qlu.dnht po cena.eh 1)0pularny-ch „KredQIWe kolo". Bilety do godz. 2~j
w cukierni Gostl:amskiego, od godz. 2 w kaste teatrn przy ul. Ceg.ldJllliainej.
Wi-ccwrem po r~ drugi weso.fa Jrotme.dja Hennequ.i,n 'a i Coolus'a „Królowa Bianifa" z Ireną
Grywińs.ką, R.eleiwkz-Ziernbińską, M0trske,, Dzlewońs1ką, JamO<WSkim. Krołkem, Krzemieńscldm,
Kwia1'k01Wskim, Mro.z.ińsikii«n i Zniez.em w r-0\ach
wart.n.iejszych. Początek <> godz. 8 mi.n. 30, koniei::
o godz. 11 m. 30.
Jutro, niedziela, tl'IZY przedstawrem.ia: o godz
12 .po raz drn~l balka dla d>z:ieci „Tomcio Paluch"
przemiła śl!tcu~te wystaiwiona bajeczka dla dzieci
B. Hertza i W. Tatairklewic.z6wny. Bifoty od 50
groszy do 4 zf. (ina .każdy bilet może we~ć osoba
dorosła z je<lnem dzje.cldem) do natbycfa d2iś
p!'1ZeZ cały dzień w kasi'e zaana!Wliaó, zaś mtro,
w niedzielę od 10 rano w kasie Teaitru przy ul.
Ceg!elinla111ej. Począ.tek o godz. 12~!. konffec o 2
m. 15 po 1>0łudnlu.
O godz. 4 po 'J)oludll!iu po cenaclt popularnych
prze:zalbawna „Painina Pltrte", z StlrfanJą Ja.pkow·

Ceny na rynkach łódzkich.

ODClYT W SALI RADY MIEJSKIEJ.
Starnniiem Komisji W·ojewódzkiej Zw.
Polskiego Nauc.zycl·elstwa Szkół Powszechnych w ŁodZli odbęd.z,ie się w niiedz:ielę,
dnia 16 paździ.ernika o god1z. 6 wieczorem
w sali Rad'Y Miejskiej, Pomorska 16- odczyt: O żydu i potrzebach kulturalno o~wia!Łowy.ch emigrac)i wlskiej we f raincH.
· Odczyt wygłosi p. Ja'll.usz Wiącek wiceprezes Związku Polskiego Nauczyclclstwa we Francji. Wstęp bezptatny.
ODCZYT.
Prof. Zygmunt Lorentz wygłosi w najbiliższy wtorek odczyt p. t. „Geneza i rozwój Lodzi przemystowej w śwd1 etle his.torji".
Około 40 przezroczy (i.lustrujących d-0kumenty ludzi i zabytki dla:wnej Łodzi)
zebrany~h i>rzez prof. L. Waisz!kiewicza i
,
Lorenłza dopełnią caJośoi.
Odczyt, urządzony starnniem Tow.
Kra}oznawcz.ego, odbędzie się w dniu 17
b. m. w lokalu P. T. K. przy Al. Kościusz
ki nr. 17 o g·odz. 8.30 wi·ecz.
Wstęp Zlł'. 1. dfa mf.odZJieży szkolnej i
wojsk. 50 gr. Dla cuonków P. T. Krajom.
wstęp bezplaitny.

----

Towarzystwo muzyc:vne im. Chopina w Łoo!!
3-ci J>Ora.nck muzyczny w Tea·trze Po.pu.
la·rnym w niedz.ielę, dnia 16 pai..<Wiemilka r. b., ę
godzi.nie 12 i pór w J>Ofudnle z ła-sikawym ws!)Ó!o
u~tem chórów T<YWa•rzystwa pod batutą 11r<>I
A. Turnera, orkiestry Towarzystwa poo bat~
dyr. St. Krzesi.ńs'kiego, chóru dz.ieci>ęcego pcd ba·
!utą prof. K. Prosnaka, solistów: pp. S. Lewitina.
E. Krzesińskiego, artystów Teatl:ru Popula'!'>11eg1>1
p. Niemirza:nkl i p. Urbańs:kiiego ara~ zespolu uczt
llii>C jednej ze Zillat!lych w nasz.em mieście sz.kól pla
~tyki i rytmiki p. St. Pas0kówmy z jej taskarwy11
współudziałem. Ceny miejsc od 50 g.roszy dQ 2
zloty-ch.
urządza

' -

W dniu wczorajszym ceny artykułów
spożywczvch na rvnkach łódzkich ksztarfowaty s·: ę nast(}pująco:
Nabiał: kiilogram masła osełkowego
5.80 - 5.90 do 6 zt., jaj'rn 2.90 - 3.10 do
3.20; za pierwszy gatunek jaj wybieranych ptacono 3.40 do 3 i pół zł.; jajka
skrzynkowe 2.90 do 3 zł.; lti1t<r śmi.etany
słodkiej 2.65 - 2.80 do 2.90; litr śmietany
kwaśnej (zbieranej) 3 zł.; litr mleka słod
kiego 40 dQ 45 groszy.
Drób: kura od 5 zł. - 7 do 8 zt; kurcza~ od 3 do 4 i pól zł. za sztukę; kaczka
4 r. pół, do 7 zł'.'; gęś 9 - 11 zł.; indY'k od
10 do 13 z.totych.
Ziemiopłody: kilogram ziemniaków od
12do14gr.; klg. buraków od 18 do 20 gr.;
Jdg. marchwi od 25 do 25 gr., ceny w hur-;:ii.e (cena za 100 klg.) korzec zLemniia.ków
10 do 11 71.; korzec buraków 15 do 17 zł.;
korzec marchwd 19 do 22 zł.
Ogrodowizna: pęczek marchwi 10 'do
15 gr.; kilogram fasoli 60 do 90 gr. ; ldg.
groszku ogrodowego 50 do 70 gr.; klg.
~rochu polnego 40 do 60 gr.; ldg. bobru do
50 gr.; główka kapusty ~yktej 10 do 25
gr.; główka kapusty włoskiej do 30 gr.;
ogórld do ki'sz.enin 3 do 4 zł. za kopę; korn:swny 1.50 dJO 2.20 za k.Hogram; kalaLrory od 30 do 80 gr.; pomidory 60 - 70
ti'O 80 gr. za kilogram; pomidory w hurcie
od 5 do 6 zt. za pud. ·
Owoce: (cena za 1 klg.) jabłka kompotowe od 20 do 40 gr.; jabtka do jed.-zenia
od 50 gr. do 1 zł.; gruszki od 70 gr. do 1 i
pół zł.; śliwki węgierki od 1 zł. do 1.20.
Za koszyczek grzybków do marynowania płacono od 2 do 4 zł.; koszyczek
rvdzów 3 do 5 z:t.; li1tr grzybów do jedzen~a od 60 do 80 gr.: sznureczek grzybków
suszonych od · 1 do 3 złotych.
Ruch na rynkach duży. .1
-·
•

ł:.ochi" z ud.zlafet
Pop.~eJewskieJ, Ta.
KamińtSJdego, Laskow.

g°*

KOnCERT znanego Kwartetu Wiedeńskiego
każdą sobotę DAnc1nG. - - -

Wyprawa skrzydlatych
Jazonów.

oo

lanco, Jastrzębca, Boleia
skiego, Nowosielskiego, Sieladskieg,o i Sk<mie"nego oraz baletu z P!"imatbalen!ną Soboiltówn~ I
baletmistinzem Wojnairem. na czele w składzie·
Bargielsilviei, Borowski.ej, Durano'W'Slkiej, Lisze":
skiej, Kozlow sk iei, Paleryńskiej i Rrmow·ieckifl
Batu.tę trzyma kapelmisitrz T. Sygietl:yńskJ.
Jutro, w niedzieJę, 3 przedstawienia: o
5 nnn. 45, 7 m.m. 45 i o godz. 10-eJ.

bufet obficie zaopatrzony, kuchnia wyborowa.

15~go paździemiika.

J>Od tytule.m: „Jaz.da

w'.: BukojemskiieJ, Ja.skówttiy,

NIEUCZCIWY JUBILER.
Stanisław Jaworski, zamiesz:kruly przy
ulicy Łagiewnickiej 84, da:t przed ki1ltkn
dniami jubilerowi Szmulowi Kornowi (ul.
BrzezJńska 5) zt.oto dio zrobi1enia mu 2 obrączek ślubnych. Gdy wczoraj Jawors~i
przybył d() Korna, ten wręczyl mu zamow~one obrączki. Przyjrzawszy sqę im d-0kła-dn~1e Jaworski. stwierdził, że są one zro
bione ze zwyktej m~iedz,i, wobec czego pow :adomi·! o oszustw'lc policję.
Koirn pociągnięty zosta1ł do odpowie(r)
,dl7;iałnośoi sądowej za oszustwo.

ską.

O godz. 8 m. 30 w.iecrorem pco raz trzeci wesola k·omedia salonowa Hennequlma i ~tJSa „KróloW!a Biarritz".
W pon.iedi;iatek po cena>eh ·J>01pu)air.ny-ch „Kredoiwe kolo".
We witorek rówruież po cenaoh J>C>1l'lllamych
„Pa'11111a flwte". Bę&.ie to jedino z ostaitnfoh wiecz.o.rnwych pQIWltórzeń tei z.1mkomite·j komedji.

„

„DZIADY" NA SCENIE TEATRU MIEJSKIEGO.
Teatr M.!eiski SZY'kuje si~ go.rączik:owo

oo

na-

~tę.pnej „wielldei premjery". Po ,,Niiemom:nym"

S!()IWa.ckiego-Calderona przychod.z;i - stosownie
do zapowiedz.i kołei na ,,Dziady" Adama Mickiewlicza, w ukta'Clzle sce'l'!kz.nym St. Wyspiańskie
~· lns~i~e i reżyseruje Mieczyslaiw Szipaikic
wie.z. PJęć oibrazów deikoraiey}ny.ch :za~roijeikto
wał K. Ma:ckiewicz. Pracownie ko1St}ul!TKliwe już
szregu tygooni szyją pod kiierun1k.iern ip. Pytla

oo

nowe stY'lawe kost1wmY·

---:o:---

Na srebrnym ekranie.
KJNO „ODEON".
„NIESAM.OWIT A TRóJKA".
„Niesannowiita trójka" n~eży do na'}celnlei
szych fLlmów amerykański-eh. W zwartej, tęgie!
fakturze dramatu znać wielk·i i orygi:naJ,n y talent
a co się tyczy w yikonania, dość J)OIWiedz.ieć, że na
czele koncert-O<We~-0 zespołu stoi I.on Chaney.
Qdy·b y ten mm poosladal ten' tylko jedyny wt•
lor, . że odtwór-cą glównej roli jest ten genjaJn)
misŁTz masikl. to już ze wszech miar jest godnym
robaczen;a. ,,Niesamowita trójka" jest kor0111
twórczości Loo Chaney'a. Dal w niej całą
swyU1 uczuć, zrywają-cych się, jak wezbrany Potok górski i za1le1Wających niziny naszej wrałl

pa.

wości.

Rzadko się zdarza ohraz. któryby - bez wpro
waidzen.ia na ekra n specja•ln !e nowyeh pierwlast.·
ków, czy łYIPÓW cltara·kterystycznych, bez ol§M
wam.na wyistarwa., lub sensacją - stamO'Wli1! taiką pei
tę Ji.teratl:ury kin owej. ja1k „Niesa.m-O'wifa tTó!ka".
JaikkoJwieik mi a l•b~.- kto. pewne, 11°ieznaczne 7.ł
strzeżenia, co do saimej trefo.i i jej przeprowad2e
nlia, to je.d.naik każdy musi złożyć g!ę:bok! pokl('f
w stronę kompoz~'c}i. reżyserii i gry g!ówneci
bohaJtera. .,Niesarn>()IWHa trójka" zasługuje na W!
różnien·ie po·śró<l innych filmów.
Jest ona pr,z:edewszystkie.m po.pisowym fiłml!ll
dła Lon Chaney'a, który olśnił widownię J)Oltęp
gry ak.torsikiei, doprQ'Wa.dwnei, Jaik sam twierdJI
do zeit1Jiit11. „Da•l em w tej r·ołi życie i wloiy!~
w n.tą całą swą duszę. Czuję, że jesit to mo1a, naJ
piękniejsza kreac ja".
Steep.

64 tMMA

szwalnła

TEATR POPULAR~.
Dz.i.ś i jutro po dwa prredstawiema: o godz..
4.20 1)0 poln.dniiu i 8.20 wieczmem cies.zący się
olbr,zymiem powodzeniem sensacyj.ny dramat w
5--ciu aktach p. t. „Pieczęć m:krienia" z Szafrań
sJd:m, BLs:ku.pską. Bolkows1kim, JarszeWS1kim w ro
lach główn1Ych. Kasa czymna od 10 raoo do 9
wiecz;orenn bez przerwY.

TEATR POPULARNY W SALI GEYERA

Dziś o godz. 8.20 wh~cz.orem i ju,tr'O o ~z.
4.20 J>O 1>0l. i 8.20 wieczorem za1b awna kmtochw1i1la w 3-ch atkita>ch p. t. „Kot11trole; wa.gooów
sypiarl111ych" A. Bi~na z p . R011T1arnem Uabaińsk!m
Bieleckim, l'vforainowiczem, Ziel.f'ńs1ką, Szczęsną .
Sabotikowską, Opei!lówną w rolach ~yeh. Re
żyserowal

R.

U;bańskii.

OTWARCIE TEATRU „OQN6".
D.z.iś o gad.z. 7 min. 45 nasitą.pi otwarcie tea.tru

liit. a.rt. „Gong" pod kierUtTI~'iem Walerego Jastrzęłx:a. Na Ina.uguraicje WYsfa.wiony bedzie J)rze

aa

-

I-wa lt~rony KoMe1

&.6d:.t, Piotrkowska 1M-•

szyje bi1H1ae

męsk-. da~ clziechmą i P9ścielowl\,o oru

kołdry ł

abaturJ.

Dzierganie daiurall,

aryle szycie. mertiki. ałut'ki, ha(
·
maczenłe i plisowani-.

. ._
.

f l1r11 I puch

ł ł'Qłclel

na zam6wlenla.

Ceny przystflpne.

__N_r_._28_3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._:.:„f(.::..:.:t.JR.re~ lOlJZl(J'•. - Sobota. t~ paźdz!ernika 1927 roktt.
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I

WSPOtCZESNE AMAZONKI.
tła ma~ginesie

Mityczna

poistać

fantazji grealdeigo lu-

du. oiwa. niczerm n1.eiposkirotmio1na, h"()d1a-

tylko si.eiMe 1 v,l'Q1l1ność, dz~ewilca byila przez dlugi e, dtiug-le wf eiki. jedynie

jąca

1

syrr'bole:m.

K01bie1a ~ed111i<J1wiie· czna, kobi.eta czasów no•WSJzyich. była pomo•cnicą mężczy
zny. bvta jego ulegfą towrurzyszką żyic!a,
nrzywriazaną do teg-o da~neg-n świiata, jaki zakre~lają: kuchnia i po1kói d·zf ecirnnv
To też arntvczna tradycja o dziewicy dumnie odtrącające) meżczyw, a z<l<>byv;ające.i sobie mir w świecie si1fą swezo ramienna, celn-0-śdą S\VVCh simzatów. potę
g-ą ciosu miecza i chyżo§cią bi~u - była
czemś

z.goota fa11ltastycznem.
Atołi życie s1po1lecz.ne ni·e sfoi na mie1s.cu, Uilega sta.it:vm ~miamom. I wielk XIX
wraz z coraz dafoj ldąicą zmianą sposobu
wY'fwa1rzainia. wv.rwat! ko•biefę z !Zacisza
domoweR"o i wp lótr w roz.g-wair olbecnego
życia kudturnlneigo. Po wo1Jnie światoiwej
1

sfanowlsiko k-0R:l!1ety zmirnia sie - wsze<l'zie pra'Wli1e uzysku.fe pteć ipl~na r6'W'l1e
prawa z

mężczyzną.

Aie wraz z tą izmienioną roilą kobie'!y.
Jaiko równego rnęż,czymie czvmnika e!konomkmego, poijifytc'Z'tler,ro i ku!1full'aalf!ego.
musi si1 ę wzeks1Jtaildć ca~e wyic.horwanle
1wbie!v. ca:te J')T'zygdtowanrie ie'i dfa tp1rzv.~z.fej wallki o bvt. Ko1hle'ta. jalk-0 wvchuahainy i<leait wdzieiku. bei7sily i beZJbrio.nności z.a.nilka pol'W()lf - 1 dla WSipóf.czesrneg'O ezi101Wi·elka zmiooia sie w Me.alf. 'fę'tnl-ą
cv si:tą, wo1ą oraz inicia1tviwa - ideait
chfn:l}CZV'CY. v.rsipótkzemeri A1l1::i zo'Tliki.
Nlc też dziwnego, że wycho!\vanie fizyczne musi slę r<Jłz•p{ll\V'Szedmriać w kolach, do ni e<la'W'11a urważanvich za niieoo
woitane cl.o zatmorwam!a sie 6\vicz·enienn s!'ty
i zdrowi.a cienesneg0. Kobiefa norwoczesna doskona.Je zroZ'UII11l:a-ta. ij!ż nlelQidwwnvm czyrnn:iJ<iem dtla uzvisk21'1i.a faiktwrnei
r6wmorzędności z mężczyzną. może być
'fvtlko wszed11~trof1n?. pieileg;no•w.anle wfaś-:;i.wości ipsy.cho - fizvicznvch i s:fąd tł'll
mne ~arnięcie się kolbie1t dto kadr spio;rto
we.P"<> ivda.
Kobi~ 'fennfsłs~a. kofa'!'ka. w'io§lairfC'a, pfywaczka. a os'faffn.io leik~-a'ftletłka,
sta1ip się <'zemś porws1.echnie UIZT1a<!'l1eitn.
et wyiraźnie
PocząJko1we dełbhl:ty koib:1
wvlkazvwalv S1fohn 1ść pkn. Afo wnett sle
1

olka1...a11'o, że !fa s•ła1bo·ść, fu jedvnie s·?.!fu~z
n!e wwi:eleQ'll1owa111a oe·C'ha: na:de·sz!ta Zuza'llna J en1.Ylen. które-i .irra slaneta ina wyżvni·e f'lle<lości0 Q"fe' i dfa wie1u
męscrck,h: orzvszta Oerfr11ida
<:a ·r-eikordv męslkie o ki1lika

rh;i'l'}111)io11-ów
f ·derlle. bija

g-od·zfrn

!)1!'1ZY

l)rz.e!P'raiwle .przez 1cam1°t La Manche. a obocrnllte s'fuiia.r.a na lirzedem mi:f'f·scu w klasvfilka•cfi naffltemzvoeb wyczynów: 1pr2ysz-

meczu Austrja - Polska.

la :Et Ohaipman, której w grze w golfa
wi.e'lu miis·rrzów ustSJI>ić musi miejs>ea jooneim sl'l()lwem, poiaiwiify się wi•eHde
S'J)01rtlsmmki talk sanno, jak poja1wUy się dos1mmute leka1I'lkii, na•uczydeLki, docentłk:,
praw:niozki i tyl1e i.ninyiah sipecjałiste!k.
Możemy naiwe't <Jlbsea-woiwać kraje,
g<lzfie skutkiem 'S!Petcjah1y0h wairunków,
niektóre gaif ętie sportu kobiecego stotlą na
sro1suri•lro\\'O wyższym J)O•zioimie, niż mę
Sk!ego. Takii·emi właśnl1e kraj.ami są
Aus:ńrja l POllska, jeśiłi to datyczy lelkildej
abletyki. W obu tych krajach wyichoiwanie fizycz.ine rD'Złj}D•wszechnHo się d0pi-ero
PO woinie. Niic ·więc dziwnegu, że Au~trjaiczkii i Po liJd od pierwszej <:ihwili ko11ZV'Sfaly Z doilJtrodzie}SiW racijo.nal1negO
treningu, a oo wdęceij, roz.wida~y swe umiejętności prawie Jecll'locześinie z i111nemi ,
bairdz.i;ej us1pio1rtowionermi •pa1frstwamf. I ,g-dy
le1kka aitłciyka męska w Austrji d Poilsce
jest ·zdystansiowa1na o 20 lat trening-u J)'rzez
rup. Skandynawj1ę, k<0bieca. r0tzwiUa się z
opóźnieniem ria1wyżelj itrzech1etni.eim. To
też ;pozilom relk·ord&w aitlet-y•cznyich 1koibiecyd1 j.es:t baroizo bllisiki świa1'oiwYl!11; ba!
jedyny rekaird światowy w teij dtzń·edz.i:nie
zawd· zlęicza Pol'Sika ramiemiu p, Iial'iny KonQpaddlej.
I jes·oc-ze joedtna nader ważna $prawa:
0

1

Kfasa ·ld:ik:i0aJtletelk jes'f o wiette więcej wyr6\vr1.a111a niż na:szyich atileit6w. Stąd możfrwość bairdzo J1n:te:nSV'\\l'1·ego postępu. Kto
byt ina z.awoda1ch PQilska - AU1Str1Ja w
Krailmwf.e, zalkończo,nyich nofa1bene l!rlęsiką
naszą w s~o·suiflk;u 61 :45, tein inie mógl się
oprzeć reflelksji aastę.pująiee!.i: gd'Y'°by tak
przed dzi:esięciu laty 'PrOOP<JtWiedzleć, te

o<llbę<l:zie się sij)Oitkainie młędzyipat'is'twow.e
przyibędzie
drużyn ikoibiecy;ch. na ik'tóre
pirzesz.ło 3000 widzów„ 'PI'IZetdstawiciele
w~adz rządowycli i kommaifnycli, że co
wiocej reiprezenfaintki będą wakzY'lv z
nielbywaJf,em ipo1ś'Więceni:em, z dmą ~ech
nliką i gorącą (11111bk:ją zwycięstwa ,g-fios ten srpoltkałbv się z pO!\VSz.eoe.hn em
sizyiders'tweim. Obecnie zaś ta.ki s.am lois
SIJ)IOttllca kaiż<leigo. który ni.e 'll'zna wMtośd
upralWiania SłTJ'(}lrtu przez 'kolbJ.ety i1nie Zl!"Ozuimie. ż·e 01d z.d1wwi:a. wzys.ztej matłki zaTo też match
leży •JJ1rzyszlnść pok<J~eń.

P•rz.eigir:amy przez n.ais mecz z Ams'łt'.fą
aiustrjad<:eij
się żywem echem w
Pf<i·Sle spOr'OOl\\'ej.
Wltaśnie kore.sipondenci iphsm, spoojatlni:e wjlldele;gowakli na roooz ten (nib. ip:erwszy mecz AustrjaczeGr I) bairdzo s~ze
i:rótQ1Wo 010isujq ;przeibie.g mecru, oib1e!kfyWiI1J11e ipo1cllk1reś'la~ą·c ·cee'hv dodatnie n:aszyc'h
zai~nodrLcz.eik i W)l1<:aiz·ll!jąoc icli s1laJbe strony.
A więc nip. w wie<leń.skitm , S~oge
blado" macy k-oresp<:inde1noję Jedneg-o •z
de1le1ga.t6w zw. auis'trjadcieg-o, rp. Kiihn.efa,
jedn0tcze&.'1ie znane·go zruwodTl'illm w biegach.
P.

Killhned

podlkireśla

f>io,J•ska, owa rew'.ia doslk:o1nale
sH i emergtri m!fo~
dy-eh niewi.(lsf byta dJa każdego mv1§1ące
g-o <'!z,J!owi·eika świ:adectwern, że jednak
ludzkość cornz ba!rdzłei da.żv do v,rytwarzania z<l1rowy~h m<>raJ!nli•e i fiizyicznie je<lnO'S'tek - bez wz~ledu na· płeć i na ta.kie.
czy 1nfle rnprzoo1zeinta.

Austr.ia -

roz;winiętyc.h, <pełnych

Aind. Z•

mia•sta.

Zaiwo<liniczikii i dei!egad aus'ł.r1aiccy są
zaidQiwo1en1 ze zdoibvte g-o sulk·cesu i stosunku vm11k:tów (61 :45), stwieirdzaaąic osi.ą
pi•errwszognięde n.a 7A W{)tdaich size:regu 1
rzędrnyich rezuat atów.
1

„ ...„„„„...„ .........„ .........„„„„„„„„„„111111„...„„„.
Wyprawy na zdobyci<J Atlantyku.

Polską.
A11J1Sfiiacv

Z za:wodtniiczek ipoliskfich,

tralkhliią IP. Kon01padcą. ta!k dawną zna:tomą. 01bctarrz.a1ąc ią 't'allderni wieli! mówiacemi 't>rzynli:o~niikaiml, ja!k .•słyrnna", „do-

skomata" i:td.
Ci.elkarwe t-eSf, że 'O. Kt1hnetl '{)15-re ft
wyiohraża.f stOfbie p. Koinorpaicką. jalko 11i:ewi.astę itrulbą i „'P'(JIS'.fal'Wl!lą", gdv tymczasem zaJilJllfP'onowa~a mu ona. oibok wvni!ków, iróiwnleż„. wzro-.stettn. To hy1f jletdyn~ rr.awód Ausffirfralków.

Z

dużem m:nanh~rn wwarta~ą się

r&w-

nie:ż rr.a'Slt g;nście o 1). Schaibfńislkiiej, m6wląc,
że ma ;prz.eid so'ba D·tw~urfo .palle do między-

11a:rod-0:wych siukcesów.

sympa'fycz.ne

w Kralkorwie, uZ. L. A. mtr. Glabd:sza, mjr. Engfa p. Ro'thel!"ta i <lir. Zającz
kow.ski e1go, 'którzy dba1li 1pirzeiz ca.ty czas
o ttrOZl!T1ai1cemle 'Pf1bY'lm gio·ści w KII'akO'Wle
i bY'li ipirzeiwodniikam; przy :z;wfeid'z.anht
przyjęcie za·wodnicze'k
prz.ejmo-ść deleg-a'tów P.

--·"'~--

ier I porro wJ.

Knr

W dniiu .mtm:zefc::zyim

<Jd1będą

sfę

diwa

ci elk ~ we me 1c:oe p!likc1rslkie.
ŁTSG ~a na bo·:'Siku przy ut W-0dne}
o .e;odz. 11 rano z 0alf'ba·rnią krako'W'Siką o
mi'Strzo•s1rn'o m?edn11"ikreg-orwe. zaś po poIu:dniJU :na lb0iisik1f} DOK Ttt!rYś·ci roizeyraią
zarv.ll()idy rewanżowe z Pollorna:ą wairszawsiką.

•

•

żeństwem

po~a. 1 c1.one

z nabo-

i roizdmlem nagiród.

*

•

•

Durika za:czynia ws tę•poiwać w ślady
Ktt1bf1ka: ·DO k i[kwletnim pO'byicie w ŁKS-'ie

iz<lecydov;a:f się 'Sl])'r ó'bować

s~częścb

11

fi:oa<"t•o•wvch.
Tv1mczasem mk caołv odbędzie na pokucie.

odleciała na samolocie "Ameńcan GirlH • Rooseveltfieldu

(Ameryka) do Paryża.

Miss Frauces Wilson Gravaon, siostrzenica zmarłego prezyd. Wilsona,
przelecieć

samolotem z
Ameryki do Danji.

zamierza

1

•

•

•

Rolbotnk:zyah Sooiwarzyszeń
$poirt-0rwy:ch w War•sizarwie posiad a czronków „egzeikutywy". Jak to dziwnie br zm:
w sJ)Olraiie ten termi111, ZJWtaszcza w sp-orcie amat'orskfm.
2Jwi".ązelk

•

RUCH WYDAWNICZY.
Ukaz.a~ się drugii zeszy;t „Przeglądu EmlgracyJ.
nego„, k'W'airtaJiniika, wyidaiwamego przez Ur.zą d Emlgracyj111y. Zaidao:iiem tego czaoopisma jest inrormowaJrJ,ie dziaJaczy państwowych i spe.fecznych w zakres·ie emigracji o d~i.aitaą no śc i Urzędu
:Emtgracyjnego, o ważniejszych iprzejawa·ch ruchu
wycliodź.ozego w kraju i za.grarncą, o warunkach
pracy i ikoniiun.1ct1Uorze .za robik<J!Wej w dbcyclt krajach oraiz o zagaodnieniach zwJwzainych z emigra0

cją .

W d.rug,inn zeszycie zmtid'U.iemy p.rzegląd mchu
z Boilsikil w r. 1926, (()ióra Michała :
K~ooldego, statystykę tego mchu w pieriwsżym
kwartale 1927 r. w szeregu taibli:c, zaw1!erają.cych
p.oozial we<ltug mi•eisca i><xkhOclzemiia., kra3u prze.
Zitllllozenlia, pki. n-a rodoiwości d z.aiwodu emigrantów, daae.j wyka.z fOi!illlaJnO'ści pobrzebmych dJa otN;ymamda witzy na pabyit w kra6aich eirropedsk!ch w cełu zairobkorwym.
W dziafo międzyna.ro<lowym manny wiaidomości o pl'lZelbiegu obra<l, ]JQŚWięoon.ych be.z,pośred
poo.ien.ło lub pośrednio s p~aiwiom em.i graieji .na
&ren.ltl Rady Mięidzyparlamein;taornel l na M!ę.dzy·
ttaroOOweJ KO!Pfe:reneJI BkionOO'li1emej w Geonewiie.
W dzilale zaigrainkznym Z&<;fuguje na uwagę o·
einrlgraicyjnego

pis warunków, wymagal!lyc.h w Brazylji dfa nostryfikaicji dyploanów zagrant.c.zinyich lekarzy. Po'
raz pierwszy WYdrukowa111y wsta.r 'W tym ze-

szycie w pr.zetkladZlfe 1JJoalskim tekst Ulkładu, zawairtego prze.z dyrek>tora Urnędu EmigracySinego,
p. Stanlisława Gawrońskiego % ~em stall1U Saio'
Paulio 'W sa>ra'Wlie emigrncJ! !POłskiieh robotmlr6""
roinych na plailltacie kawy.
W dziaae „Usitawo<lawstvro oboe" o~y,
k h1id ]J-O!fltu ga1lsktiej ustaWY emigracyjros.ta~ prze1
nej,, dopet.niaJący cyUu ustaJW kraJów emigiracyjnych, umies.zczonych w zes~h PQ1Prze<lnfic1J..
Na końcn ze..o;ozyitu poda.ny 200t3q W'Ykaiz biibljc>gra-'
ffcziny dziieł o zagatdin.ienfa.ch zwłąu..a111ych z emigr3JC\ią.

Numeir ten., obejmujący pr zeszło siedem arkuszy druk.u, .n.afu yć mażn a w cenie 2 zI. w redatkcii,
BrmgracyjJJYllTI w
mieszczącej się w Urzędzie
Waorszaiwie, ul. Korólewsika 23, lub w księ gar.ni ach.
pooila daJącyich czasopismo 1o na skla1d.zie.

'
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KINO Dom Ludowy
ul. Przeiazd 34.

. . . . . „„IRll„„E'!lllr.bamllllmmll:mlmllll•

Dziś !

• •

film p . t.

Iniemni[e iei a~wokata

dramat aalonowo-sensacyinv. W rol• ch głów·
nych llvnnt artvścl

Henri Baudin i Głnette
Mad die.
le_p_o_w_s-ze-d-nie
C-e-ny_m_i-ejsc~ W dn._
·--

na
wszystkie seansy. zaś w sobot~. ni edzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południ u
I m.60 gr II m. 30 gr. III m 20 gr.

w
po

'1

soboty, niedziele i święta od godz. 3
poi. 1 m. BO f,!r. II m. 40 ~r. III m. \!r. 311

\

Obecna ioora 1e'St w!ido1 ~ z,11fe 1najle;pszY1T11
lllkr l"·· e-m dla ·1'icznych pUikairzy, praigną
cyrh 7imiieni.ać swoje p-rz.ekonan1'ia i IJ'I1ZYwia.za nia .
no ko1111tredainisa za'Pli1sa11i sie: Durika,
Ka·h 2n . WY1P1Pvich, Ryide·l 1'td. J.a'k :na. powysfa·rczy.
czątek -

• • •

Dziś!
Pueplęlmy

• •

c:iie sezonu kofia1rskieg-o,

Mis Elder

•

•

•

Zn.any tenni·si:sta Cz.e'tw,er't~1ński, !>O
ostatl!ioch p101rażkach, wyicolfui.e się z życi:\
Sit>Qr'towe.go z 'P(J1wodu oho1ro1by seircowe~.

• •

Sedr-ba pl.flka;risik: 'fJ. Zf eimi.ań'Slkl dollruozył już wid10Cz111i·e i Poffl()fll,i. ~llroro wysta1fa ona zarwii:a:dlOmieinie do PKS-u z 'l)I"O§ba o mV'Ollniooi'e ie.i od elks.perY1T11entów tegl() "0011a.
Widać t ifero, że ŁKS :n1ie ]est odoodbn1ony w swo!ich pretensjach 1prredwlko ip.
Z~em iiaińisiki emu.
J'lll'fro odibf'<lzi·e się odkja~ne zatml!mię

}

miejscową dirużyną.

ro

Austrjacka prasa sportowa o meczu z
01d'bit

wLedeńslki w d:rni1u 30 b m.
do Łodz,i dfa 1r<>zegirania ~0 1 wa·
rzysikioeg-o meoeZ!u z ŁKS-em. Będzie to
pierwsza oo dwóch '!alt drużyma zagranioz;na na 'terente Łodlzl.
• • •
P. Piotrowski jest jedynym sędzią,
któremu p{liwierzcno zaiwooy międzyo1krę-,
z
gowe. rozg;ryvtane na terenie Łoidzi

Ha!koah

przyjeżdża

. 11
~~~----------------~--------

Piotr

Łuszczyń s k i
Krawiec

Piotrkowska 93, tel. 4-7J.
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Hif M[Y A~IUKA DA AMfRYKAń~KIM

ex) Pożyczka polska, zaciągana obecnie w Ameryce, Pożyczka zasadnfcro dla
nas bardzo pożądana, dOszła do skutku.
Tr wające przez szereg miesięcy pertraktacje doprowadziły ostatecznie do kompro
misu między żądaniami amerykańskiemi a
polskiemi propozycjami. Że wynik nie
jest dla nas, finansowo wziąwszy, zbyt
pomyślny, o tern przekonamy się, gdy pQrównamy warunki emisyj pQŻyczek niemieckich na rynkach amerykańskich ze
szczegółami układu

o naszą

pożYczkę.

Dopływ kapitałów

zagrani-cznych do
Niemiec w pierwszym kwartale r. b.
zmniejszył się poważnie, jednak w następ
nych miesiącach wzrastał bardzo silnie.
Szczegółem niezmiernie charakterystycznym jest i)rzytem fakt. że w momencie
przerwania rokowań o pożyczkę polską
ze względu na ,,niepomyślny stan amet?kańskiego rynku kredytowego•• latem r. b.
Niemcy osiągnęły punkt kulminacyjny
swych kredytów zagranicznych. Zilustruje to poniższe zestawienie niemieckich IJO-życzek zagranicznych za rok bieżący:
z Stan. warunki
w mili.
w proc.
ogółem Zjedn.
mkn.
6,50
31,1
85,4
I kwartał
kwiecień

ma)
czerwiec
lipiec
sierpień

wrzesień
Przeciętna

56,0
160,7
434,2
124,1
165,2

21,0
105,0
206,9
85,0
113,4

miesięczna

6,50
7.10
6.40
6.70
6.50

zaciągniętych

w roku bież. kredytów wynosi 116 miljonów mkn.• Jest zatem o 10 i pół miljona
niższa niż w 1926 r. Na wynłk ten jednak
wpłynęło wyłącznie pierwsze półrocze
1927. gdyż trzeci kwartał wykazuje przeciętną miesięczną 241 miłjOnów mkn„
czyli o przeszło 100 proc. wyższą od przeciętnej miesięcznej u 9 miesięcy r. b. ł o
bfisko ten sam procent wyższą od przeciętnej miesięcznej za 1926. Wtedy wlęc
gdy myśmy opuścili ręce w zabiegach o
pożYczki, do Niemiec kredyty płynęły
szeroką strugą, mimo polityki prezydenta
Banku Rzeszy, Schachta, zmierzającej w
kierunku redukcji dopływu kapitałów zaizranicznych na rynek niemiecki.
Rentowność obligacyj pożyczkowych
niemieckich z roku na rok się zmniejszała,
co świadczy z jednej strony o wzroście za
ufania do dłużnika niemieckiego, a z drugiej o ogólnei poprawie sytuacji na mię
dzynarodowych rynkach kredytowych.
Uwzględniając kurs emisyjny, kurs wykupu oraz oprocentowanie. kupujący obligacje niemieckich pożyczek otrzymyWaJi
z nich dochód w procentach: za p<>żYczki
z 1925 r. - 8,68, z 1926 r. - 7,87, z 1927 7,21. Jak wynika z wyżej umieszczonej
tabeli, rentowność pożyczek, zaciągnię
tych w r. b., wahała się dokoła 6,5 proc.
Na szczególnie korzystnych warunkach była zaciągnieta pOżyczka Deutsche
Bank. o której swego czasu pisaliśmy ,
Opiewa ona na 25 miłj. dol. po 6 proc.,
przy kursie emisyjnym niemal al pari, mia
nowicie 99 i pół. Pożyczki tej udzielił
znany dom bankowy Ditlon, Read CO. na
lat 5. Oprocentowanie innych pożyczek.
zaciągniętych we wrześniu r. b., wynosiło 6 lub 6 i pół proc., w jednym tylko w ypadktt pożyczka ·biskupstwa warmińskie
gO, niewielka zresztą, bo wynosząca 603
tys. gułd. hot., wykazuje stopę oprocento-

RYDK~ Kftf ~YIIWYM.

wania 7. Jeżeli chOdz.i o kurs emisyjny,
to z 9 potyczek, zaciągniętych we wrześniu, naiwYższY kurs wykazuJe wspomnła
na pożyczka Deutsche Bank - 99 i pół,
dwie inne PO 98 i trzy czwarte, dwie po
96 i pół, a pozostałe po 96, 95, 94 i 93.
Tymczasem nasza pożyczka wykazuje
znacznie gorsze warunki zaciągnięcia.
Samo oprocentowani~ jest wyższe, bo wy
nosi 7 proc., kurs emisyjny jest mniej
korzystny niż którejkolwiek pożyczki niemłeckłei. zaciągniętej we wrześniu, do cze
go dochodzi jeszcze stosunkowo wysoki
kurs wykupu. Jeżeli policzymy wszystkie koszty, związane z pożyczką, a więc
procenty, różnice między kursem nominaJ

---

NIEDOMAGANIA NASZEGO

PRZEMYSŁU

DRZEWNEGO

ex) Przemysł drzewny należy do tych
gałęzi przemysłowYch, które odgrywają

nym a kursem emisyjnym 1 kursem wy- w naszej gospodarce państwowej szczegół
kupu, wreszcie 5-proc. prowizję I rozdzie- nie doniosłą rolę. Ze wzdędu na znacmy
limy je na 20 lat otrzymaml1\ roczny ha- Obszar lasów tak I wywlrz zagranicę,
racz w wysokości blisko 8,75 proc. Jest drzewa w stanie okrągłym i przetartym.
- wywiera przemysł ten znacmy wpływ
to zatem o 2 i ćwłerć proc. więcej niz na kształtowanie się naszego bilansu han·
kosztowały przeciętnie niemieckie pO- dlowego. Z tych względów komitet eko.
życzki, zaciągane we wrześnht r. b. Jest nomiczny rady ministrów postanowił w
to mniej więcej tyle, ne płaciły Niemcy za swoim czasie otoczyć speciahtą opieką
przemysł dł"Lewny, aby mógł się on nadal
pożyczki w 1925 roku.
rozwijać pomyślnie.
Niezależnie więc od Olbrzymiej doPrzemysł drzewny w naszym kraju
niosłości pożyczki zagraolczneJ ma spo..
opiera się przeważnie na lasach l>3ństwo
łeczeństwo obowiązek zdawania sobie wych, których produkcja jest bardzo du·
ża. Poważną produkcję dalą rządowe bO·
trzeźwo sprawy z poważnych ciężarów,
matopołstde. z których osiąga się rory
nafQżonycb na nasze życie gospodarcze
przeszło milion metrów sześcien
cznie
P17.eZ zaciągnięcie pożyczki.
nych drzewa użYtkowego. MałopOlskl
K. P.
przemysł drzewny, oparty przeważnie na
długoletnich umowach ze skarbem pań.
stwa, stoi bardzo wysoko pod względem
doskonałości urządzeń technicznych, tak
dla transportu jak I dla przerobu.
Produkcła koncentruje się w rękach
kilkunastu przemysłowców. posiadają·
dalszej raty w wysokości 0,8 proc. od cych łącznie około 500 kim. kolejelf
szacunku majątku, ustalonego w roku wąskotorowych o trakcji maszynowej,
Cała ta sieć komunikacyjna, którą p0.
1925 przy wynliarze podatku mają,tkowe łączono zbocza Karpat z normalną kolełą,
i:;o. Rata ta platną jest w dwóch rów- przechodzi po wygaśnięciu umowy na wy
nych częściach. Pferwsza oo dnia 15 li- rab tasu na właśność skarbu państwa. To
stopada 1927 r. Druga - do dini1a 15 s.ty- samo dotyczy tartaków, przedstawiają·
c1Jl11ia 1928 r. Płaimicy n!iiższych stop.n i cych łącznie siłę 5 tys. K. M„ zatrudnia·
tysięcy robOtni·
n·ie poclilegaóący zwyżce korntyngentowej, jących stale od 8 dol>O12wygaśnięciu urno·
ków, które również
obowiązani będą uiścić w tychże termiwy przechodzą na własność państwa.
nach resztę przyp adającego od nj.ch poNależ}' jednak zauważYć. że runowy te.
zawarte jeszcze przez przemysłOwców 11
datku majątkowego.
Ptatni'kom, którzy n:adpiłaoilti dotych- okresie inflacii, nie są korzystne. Opierają się one JJr"Leważnie na niepraktykowaczasowe raty podaltku majątkowego, nad.nem nłgdzłi! jednostronoem wyznaczaniu
płacone kwoty zaliczy Sitę na pokryClie naprzez Dyrekcję Lasów Państwowych cen
leżnoścL płatnych w myśl niniejszego zataryfowych za drzewo stojące w lesie.
Komitet drzewny, istniejący przy Mini·
rządzenfa.
sterstwie Rolnictwa, wypowiedział sł•
śdągnłę
O wysokości PQdlegają,cych
tej zasadzie, której nie stoso. ciu zaleg'lości i termfiiJlach plaitności tychże przeciwko
wano też przy zawieraniu umów nowych,
z osta·ną pfatnicy pisemni1e zawfado:m1eni.
jak op. w BiałowleżY i Augustowie. W
--:::-Małopolsce jednakże jest inaczei. Stosowanie wspomnianej zasady w związku 1

Ograniczenia w podatku majątkowym
Zarządzenie
ex)

Ministerstwa Skarbu.

Zgodnie z dotychczasowemi z.a-

rządizeI11iami

Mi'rti'S'terstwa Skarbu, pobór
podatku mająitkowego, przypada3ącego w
myśl ustawy z d111. 11 s!erpnńa 1923 raku
(Dz. U. R. P. NT. 94, poz. 746) zc:ia!
ograniczony w następujący sposób:
a) dla płatn!i'ków wyższych stopn.i (ponad 10,000 zt majątku) I ~ III grupi1e kontyngentowej - do 100 proc. definitywnego podatku bez zwyżki kontyngentowej,
b) dla płatników wyższych sitop!lli (ponad 10,000 zł. majątku) II grupie kontyngeniowlej - do potowy poda,tku ze zwyż
ką kontyngentową.

Celem osiągnięcia wpływów, prełimi
nowa.nycb z tytułu pod"aitku majątkowego
w budżecie na rok 1927-28, zairządzi'lo
M~rr11Sterstwo Skarbu pobór od ptatników
wyższych stopni (ponad 10,000 zt. majqtku) na poczet zaiległości tego podatku

cłąglym

Komunikaty 7argu
Poznańskiego.
ex)

Dyrekcja

Ta1rgu

P01Jnański'ego

otrzymała z Turcji warnnfoi obOW1iązującc
przedsiębi'Orców, prowadzących roboty
dla Wydzfalu Technicznego Zairządu mia-

sta Konsta1111tynopo.la. Firmy polskie, które interesu]ą si'ę robotami budowlanemi
dla m1asta Konstantynopola, zechcą zwracać się celem osiągnięc i a bliższych informaicyj pod adresem Miejskiego Urzędu
TaTgu Pozinańskiego. Poznań, Głogow
ska 42.

•

*

•

1) Firma turecka pragrni:e importować
z Polski skóry i wyroby jutowe, kauczukowe i gumowe. skóry wierzchmie ora:z
paisy skórzam.e.
2) F irma fraincuska chce importować z
Polski fasolę, groch, soczewicę, owies, żyto, jęczmiień browarniarny, grzyby su-

został już ukończony. Linja Bąk-Ko
ści-erzyna będzie cząstką mag·istraH wę
glowej, za·ś odc·inek Czersk-Bąk stanowić będzi'e lokaitną odnogę.

Dokladne pla·ny i' studia nad odcinkiem
zos.taly już opracowane,
a nawet pod By dgoszczą rozpoczęto roboty. Budowa tego odtii111ka ukończona
zostanie w p.rzyszłym roku.
Również rozpoozę.to budowę odcinków
r)d Kościerv.mv do Ga tubia i od Osowy do
Kocka oraz prace związane z tą li:nją w
pobliżu GdYiJ1i.

B v dgoszcz-Bąk

WZROST DOCHODÓW PAŃSTWO
WYCH.

ex) Wplywy z danin publkznyah i monopolów za czas od początku biieżącego
roku budżetowego 1927/28, to jest od 1-go
kwtietniia r. b. do 30-go Wll'ześnia r. b. wyniosły ogółem 983 miiljooy ~., to jeSit o
215,9 miljonów wi•ęcej niż za tenże okres
szo~}'Fi·rma rumui1ska chce importować z nlYieglego roiku budżetowego. W tern
P·olski air.tylru~y chirur&1iczne i opaitrun- wp~ywy z da111i1n p.ublicmiych wyniosły
624,5 mij ljonów zt, wobec 485,7 mi~,fonów
Irnwe.
zł., wpływy zaś z monapolów 358,5 miljoimpoo-tować
pragnie
japo6.ska
4) firma
'· Polski wszellde artykuły madące zbyt na 11ów zt, wobe~ 281,4 mi:ljon~w z.I'. za !enże
~kres roku ubiiegteg<?· Danuny p~bli~ne
;·vnku ]Cl!pońskim.
Wszelkich bliższych informacyj ud'ZJie- ualy p-rzeto w okr~1e o~ l-g-0 kWletn~. r.
ia Miejski Urząd Targu Pozrnańskiego, . b ., do 30-i;:o w:rześnia r. b. o 138,8 m:ł~onc;w zł. wr~ceJ •. mo~l()IJ>Ole ~ o 77,l md10Po znań, Głogowska 42.
now zif. w1ęceJ n~z za tenze okres roku
--BUDOWA NOWEJ LINJI KOLEJOWEJ ubi egłego.
IDZIE W SZYBKIEM TEMPIE.
Prace przy budowie lin.id kolejowej
l ; y dgosizcz-Gdyrria~ która będzi1 e czę
Popierajcie
· ; c ią wi·elki·ej magistrali węglow.ej, łączącej
1; olski·e zagłębie węRl·o wc z mor zem, poprzemysł krajowy.
·~ t ępują szybko naprzód.
Oddnek Czersk-Bąk-Kościerzyna
1

podwyższaniem

cen,

nawet

uniemOŻlłwłt
koniunkturom,
wbrew
wprost amortyzację inwestycji.
W wyniku tego rodzaju polityki, prze.
mysi drzewny w Małopolsce jest zagroto.
ny w swym bycie. Zwyżki te zresztą sa
nle-Lupełnie uzasadnione. nie mot.na bOwiem kształtować ceny, opierając się na
wynikach przetarJ?:óW. na których sprze.
dawane są partie mniejsze. nabywana
przez handlarzy, nie p0noszących ta"
dnych kosztów inwestycyjnych.
Przemysłowiec drzewny w działałnośd
swej zupełnie słusznie liczy na pokrycie
kosztów robOcizny, administracji, ini
westycji, pewnego zarobku wreszcie. ~
sprawie tel złożono w swoim czasie odpOwiednio umotywowany memQl'fał L wowl
skiei Dyrekcji Lasów, jednakże odpowiedzi dotychczas nie otrzymano.
Dość już ciężkie położenie przemysłow

ców drzewnych w Małopolsce, pogorszy·
to się jeszcze znacznie, wskutek ostatnłel
powodz( która śpOwodowała niebywałe
wprost straty. Z całą pewnościa moitlf
dziś stwierdzić. że 40 proc. sieci kołu
wąskotorowych powódi 7:llłszczyła. Watr
tość łeb sięga 15 miłjOnów 7.łotych, a dodawszy do tego zerwane mosty, podmyte
tory, nadwątlone murowane wały ochrol
nc, zniszczenie dróg ·i zniesienie ołbrzY'
mich zapasów drzewa zrąbanego, otrzf•
mamy zawrotną cyfrę strat, dotykająCł
bezpośrednio

małop<>łskłch przemysłmr·

ców drzewnych. Po za tern ekspłoatacll
częściowo siłą rzeczy zOstała wsta: zymal

na, przemysłowcy zaś zmuszeni są I)
utrzymywania całego apantu. nie
ta
cbwłłt obecnej
noszącego w
korzyści. · Można uważać. 7.e kamoai~
tegoroczna prawie zupełnie przepadła.
W ynifde stąd straty S:t Olbrzymie.

AdlllL

!'Jr. 283

Sobota, 15
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1927

n.

rok~.

8-proc. l'iislfy B-ku Gosp. ~ajowego
NOW A f ABRYKA WŁÓKIENNICZA NA NOTOWANIA ZtOTfOO POlSKfl!OO
92.-, 93.-Rolnego
WĘGRZECH.
w dniu 14 października 1927 roku.
8-proc. listy zaistaiwne ~iiemslde zl.
ex) Budapeszt. (C.EPS). Znana wiedeń
ska tkalni!a mechaniczna p. f. Chaimowicz . LO!n<l:yn za 1 fullt s2te1d. 43.50. Za 100 83.-, 83.50
4 f pół 1>roc. lilsty zastaiwne Zliiemslóe
I Kreisler założy w czasie najbliższym no- zlo:tych: Zurr-yclt 58. Be!1lin wYIP'talty tełle·
giraficzne na Wairsz.arwę 46.90 - 47.10, zt 62.25, 62.wą fabrykę wyrobów wlókienndczych w
4-proc. l'isty za.staJwne memskre zl.
Magyal'owaru na Węgrzech. W myśl wę G<laińislk 57.68 - 57.82, wyiplł'.a'ty te«egra57.56.-,
Wie57.79.
57.65
vVa1Tszaiwę
n.a
fi.azne
przemystu
popieraniu
o
i;ierskic.i ustawy
8-proc. Msty zasta:wU11e m. Wa;rszawy
nowa fa brvka otrzyma od rządu ca:ly sze- deń czeki 79.39-79.67, bankalo~y 79.57.
zł. 82.-, 83.75, 82.75
79.77. P•raga 378.85.
re~ ulg. firma Chaiimowicz i Kreisler ku5-proc. Msty zastarwue m. W arSZaJWy
p:ła już odpow:ie<linie budynki fabryczne.
GIEŁDA ZBOżOWA.
d. 68.25
Nowe przed'siębiorstwo występować bę
4 i p6t proc. łimy zaSfu.Wlfle m. Warwęgi.er
akcyjne
dzie p. f. Towarzystwo
Poznań. 14 paździ1emi1ka (A. W.)
64.25
szaiwy
sldch tkalni.
Żyto 38.25 do 39.25
listy zais.tarwne m. Łodzi, 59.proc.
5
Pszeni•ca 47 .OO do 48.00
'
NOWY BANK W RUMUNJI.
Jęczmień zwykły 33.00 do 35.00
'
AKCJE.
ex) Bukareszt. (C.EPS). Z inicja•tyWy
Jęczmi·eń browarowy 40.00 do 42.00
Notowano w złotych,
wielkich rumuńsklich przedsiębiorstw leś
Owi.es 32.50 do 34.00
Bank Dyslrontowy 133.-, 134.r.ych założony zostal w tych dniach w Bu
Mąka żytrria 65-proc. łącznie z wor.
Bank Polski 158.-, 160.-, 159.25
ka reszcie nowy bank p. f. Ban ca do Credllt kiem s.taindairt. 60.00
.29
Zachodni
Bank
foresNer. Nowy bank udzialeć ma przeMąka żytnlia 70-proc. 58.50
Baink Handlowy 126.-, 129.kredytów rumuńskJiemn
dewszystkiem
Mąka pszenna 65-proc. 72.50 do 74.50
Przem. L wow 110.Brunik
przemysłowi leśnemu. Kapitał akcyjny
Otręby żytnfo 25.00 do 26.00
Baink Za.robkowy 99.-, 100.-, 99.-banku Credlit forestie·r wynosi 15 miljoOtręby pszenn.oe 24,50 do 25.50
Si1a i Swliatlo 109.-, 111.nów lei. Prezydentem rady zadządzającej
Ogó1ne usposobieni'e S'PQkojne. TenCzęstoclice 3.75
banku jest znany przemys~owiec rumuń dencja na żyto słabsza, na owies moŁazv 0.48
~ki. Zygmunt Rosenberg.
cmejsu.
Węgtel 115.70, 115.75, 116.75
Cegielslm 54.-, 58.-, 55.50
WARTOSC PRODUKC.TI TYTONIU
OIELDA WARSZAWSKA.
40.-, 39.Lilpop
POLSCE.
W
Warszawa, 14 października (Part.)
Norblin 202.-, 210.ex) Planowa akcja Polskiego Monopolu
Notowania oflcJalne.
Pooisk 3.05, 3.-, 3.02
TytOI11iowego zmilerzająca dn zwiększenia
Gotówka:
Starachowi'Ce 82.-, 83.50, 83.obszaru uprawy tytoniu w kiraju i udoskoUrsus 17.-, 17.25, 17.Doła!rY 8.88 - 8.90 - 8.86
na·lenli<a metod tejże, wyda.fa w r. b. nadŻyrardów 21.-, 22.-. ;,),1.25
Czekł:
spodziewanre pomyślne wyniki.
Habe-rbusch 160.-, 161.Lon(fyn 43.42
Obszar plantacji tytoniu w Po.lsce
Żegluga 0.57, 0.59
N. York 8.90
wzrósł w r. b. w parÓWlllaniu z r. ub. nieCzersk 1.25
p6t
·i
35.01
P~yż
wyprodukowa7.8.ś
mość
mal dwukrot'llie,
Cukier 6.-, 5.90., 5.95
Praga 26.415
nego w kraju fy.toniu dosięgła w r. b. imFirley 57.-, SB.Szwajcairja 171.93
ponującej cyfry 4 mi1ljon6w kg., gdy w r.
Nobel 55.Wiedeń 125.78
1926 wyni'osla - 2,3 tni!lj. kg., w r.
fitzner 7.25, 7.-, 7.25
1925 - 851 tys. kg., w r. 1924 - zaledwie „. iWlocby 48.72
Modrzeiów 10.25, 10.45, 10.35
'tylko 631 tys. kg.
Ostrowiedd!e 99.50, 99.-, 100.LISTY
I
PA~STWOWE
PAPIERY
DOLAR W LODZI.
Rudzk! 66.ZASTAWNE.
Na wczorajszym rynku prywat11ym
Zieleniiewsk'i 23.Dolarówka 63.50, 61.-, 62.50
w lodzi w godzinach wieczorowych dolar
Zawiieroie 41.-, 42.Pożyczka kolejowa 103.50
kształtował się Po ku~ 8.90 w żądaniu
Borlrowsld 4.30. 4.20
5-proc. potyczka konwersyjna f>6.-,
I 8.88 w płaceniu.
Sp1eytu11; ~.
(J6.50
Tendencta utrzymana. Obroty niePnstełnfk 2.90
5-proc. potyczJka kolejOIWa 6Z.wielkie.

,

Staro1two w Radomsku podaje do publicznej wiadomości, te w dniu 3 listopada b. r. o godz. 10-ej drogą·
przfatarsiu za pomoc2' ofert zostanie sprzedane w Staro1twł• Radomskow1kiem

291.135, metrów sześciennych uiytku
sosnowego na pniu w całeJ ilości I
w Jednej działce lasu maJątku Ko. . drąb, gm. Dmenln,
od najbllłazej stacji kolejowej w Radomsku

od1egłe1Zo

13 kim.
Drewno mołna ogll\dać w lesie majątku Kodrąb a
warunki aprzedaty drewna, sporządzenia ofert i składa
nia ofert, oSlll\dać można w Starostwie Radomskowskiem.
Ofertv z wadjum nalety 11kładać w Starostwie Radomskow1ldem najdalej do godziny 9-ej dnia 3 listopada.
Starosta CHYLIŃSKI.

Natyehmlaatowa naprawa wuelldch
aaskodsel1 6wiatła i 1łły.
Dyłury prm•• cal11 dobta.
60-34 11mle111socf w kńllłee telefona
pod „P. • (Pogotowie elektryc1ne). -

Samodzielni

Drzewka
~80118 HO'lf~knWSBIOJD

ROBOTNIKA

1,.

dale Ohr•!lowym w

SKI. zam. w lodsl,
puy uL Gda.41klei
ł'r. 6, na saaad•I•
art. 1010 Uat. Poat,
Cyw. ogłusa, te w
dn. 21 patdziarnikn
19J1 r.od lf· 10 rano
w l.od1i, pn:r 111.
Zawadzkiej nr, 16,
odbędsie 1ł• 1pn:edat pn:n lic,.taci•
rachomojc{, nalet,.
orch do Stanisława
Kreczki. JózefaBed
•arcz:rxa i Oakara
Kremua I 1kłada
j-cych 1ł' z 2 aparatów ldnematogra·
ficznych ł 1100 krH

Łódź

•Piotrkowska 38. Tel. 19-95.

poleca na se:z;on jesienny i zimowy
ł

..i

Odpłe.

Komornik pn:f s,daie okr•lł· w
Lodzi Stanłeław Dulkowski, zam.
w Lodzi, przy ul. Gdańaklej Nr. 6 na
z:aaadsie art. 1030 Ust, Poat. Cyw,
.-lfłasza, te w dniu 28 pałdziernlka
1927 r. od fodz. to.ej rano w ł.odsi,
pn:y ul. Zawadskiej pod Nr 10 odbędzie się 1przedd pne:a l!cyłac!ę
ruchomości nald•cvch do Salomona
Za!berta I akładaiflcych się • ro:sma·
itych mebli ocenionych na sam• Jso
::łotyeh.

. ł.ćdi, 11
I
•
•
t
.
s.
na1nowsze ma er1a y 1 mo {..'l e e. · 1
"-lłll1111 m••••••••••••mm1110E'.l@rl!EilB""'ll••&~!lliB& ~ mwwwsc~
J

m•

-

.

...,.., _ _ _ _ _I n_ _ _ _

MILNER .

1

patdziernlka 1927 r.
dnia
Komornik

Dulkowski.
ts

111,85

I

I

~

.
'

-··---,

~

l..6łka
metalowe. materace druciane i
wr•ciełane wóz
kl dsłeclnne . umywalki NaJdo
godnlel l n.aj
tanleP w •kła
dsfe fabrye••
n7m

"DobropoI•
Plovkow•k•
71 w podwórsu

18,17 1/e

Dani•
Norw61t1•

JB,0811/s

18.51

Hels1n~łors

193,17
48,tsO
War111awa

164 57
U,61

•

OIELDA OOA1'l~KA'.
Odańsk. a paźd~iernika (PAT.).
Zamkni~ie notowail. ko6oowyoh w gul100

denReh gdałiskioh.
57,88-67,81
polskich
Telegrafiosna wypła,a:

słołyoh

na WarHawę
osek na Londyn
'
.-

.-

„

H,66-67,79

H,01•/,
I

,·;·r"

_r••

li.

'

'

'

• ·,.

Or. med.

Sienkiewicza Ił.
Tel. 511-40.

Choroby ak6r·
De, wenerycsne
mocsopłołowe

Lecsenie ·~tacz
słoncem
uem
g6rskiem.
NARUTOWIClA 9
(Dzielna) tel. lS-98
Pnyjmuie od s-10

Maszyny

atolarskle
Cborobf' sk6.,,_ I nowe okurfnł• do
wenervczne:
Naświetlanie

•przedania.

wa.

na ·600 mfm.

lampa kwarco- DYKCIARKA
Prsrlmul• od S do
9 popołudniu.

QABl nET

'!k.-Oentus.
moom~HI

Główna 51
LECZENIE

st

':\.!.~ • ,_ '

,..._.~A.·.'\r·.:--

STRUGARKA
wpuatów i wypustOw podwójna I Inn•
Wiadomość u D.rdsilrow1klego. ulica
Kllh11kiego Nr. 85,

o ••

„

;„

Dr.

Cegielniana 43
- tel, 41•32. -·
Specfalista choró~
skórnych, wenerycz:nrch i moczopłciowych. Leczenie •zt. słońcem
wyłynowem.

Pnrjmule od godz
s....:.10 1 5-8

Dr. med.

Ra1e1ort
ni. Pr. namtowrm u
(Dsłelna) Tel.44-10.
choroby n.r•k, P•·
cherza I drójf mo·
esowych. Prsyjmuje
od 6-8.

Dr.

::~.- H~~fl

llJ[HIH

Konstautynomka H1 9
Tel '49-66.

Stomato1og

plombowani• sębów.
ZJPIY 1ztuczn11 na Char. uczęk. dsll\·
podniebieniu i be1 Hl. podniebienia podniebienia. lCo- :1•bodołów I t. p. ronf słote ł platy. Od 1111-5 W nl•nowe. .Moatki złote dzielę I święta 10·12

„

S>kol„
Choroby włosów
skórne, weneryczne i moczopłciowe,
leczenie prom. Roe·
ntgena i l a m p ą
kwarcową.

Przyjmujeod 6-9
wiec:r:.

„„

Spłaty

cz~ścłowe.

' ....

.i'~,,

t aner n. ~ uBI~ z
ft ópowr6cll.

Dla

, Magistrat m. ł.odsi niniejsHm podaje do wiadomości, że
ochwalona prsez Radę Miejską w dn. 21. XII. 26 r. na rok
19l7·my 1000/0-wa maksymalna stawka komunalneio dodatku do Poszukujemy wykwallfłko
państwowego podatku od nieruchomości, dotycząca budynków,
wanego
przeznaczonych na mieszkania luksusowe (pałace, wille i t. p.~f
włedel'lsklah,
sał
reskryptem Ministerstwa Spraw Wewnętrmych Nr. III. S. F.
ocenionychna su4697/77 zredukowana została do wysokości 600/o należaości na
2'000z:L
do obróbki drzewa
rzecz Skarbu Państwa s tytułu państw. podatku od nieruchomości.
lód•. dn. 1'/X-2' r.
na maszynach.
l:omomłk
października 1927 r.
ł..ódź, dnia
L..głaszać się do fabryki MEBLI S. DULKOWSKI.
ul. Składowa 15.

Pierwrzorzędny Zakład Krawiecki

Rumuni"

D~łonenie. nieWiBilki ::!.~~~tao

ł.odslST.DULK:OW

(-) I. Kalamowics.

81wecja
Prap;a
Wiede6

Ziemia ł..ę-1
• kt6
re
csyck a, przez liCJ t ac1ę,
odb,dzie się dnie. 16.X b. r.

x:omomłli pr•r

Ogłoszenie.

Dania

6'l7 75

Portu~alja 97 ,7fi

w Panęczewie,

ulica Plotrkowaka NI'. 240.

Do akt. Nr. 176 1927 r.

681.5'1

81(6,00

Londyn, 14 październiika (PAT.).
Notowania końcowe.
n,11 1 fe
Hołsndja
4.87
New-JOTk
84,!'17 1/e
Beliti•
124,05
Franoia
20,11
Niemoy
89,12
Włoohy
28.38
Sxwlioaria 25 95 1/1 His1nanja

730 morgów

poszukiwani„
Teichmann I Mauch -

Prezydent: w/z (-) W. Wojewódzki.
Przewodniczący Wydziału Podatkowego:

75.60

OJELDA LOND~SKA.

polowanie,

Do ald. Nr.14591l7r.

elektromonterzy

Łodzi.

Rr;waic111ria. 492,no
Holandja 1 ()'24-,Tó

1it9,00

Ssweoia
Niemoy

Do wydzleriawlenia

Pnqdsalnlana 86.

Magistrat m.

Włochy

Prap;a

Dr.

ŚwiaUo zgasło?
Motor stanął?
dzwoft 60-34

OWOCOWE. JAGODOWE, OZDOBNE i inne w dntym wyborn, poleca
Zakład Ogrodniczy

OBWIESZCZENIE.

OJBLDA PARYSKA.
Parvt. a paźdz.iern'1<:a (PATJ
Notowania końcowe.
25 .471/&
N. Jork
12ł,Oł
Lotidvn
439,50
Hhnrpania
R54,7!>
Bel1ria

Dr. med.
Na

1-~·5?1

wypłat~

obawle,flran·
kl, jedwa'll
ubiory damskie

choroby skórne
wene•
włosów
ryczne i moczo•

Południowa 23
Specjaliata
płciowe.
• k 6 r•
Chorób
n 7ch, wene• Leci:enie światłem
ryeznych i mo• Lampa kwar'"ową
promieniami RoentczopłciowJ'ch.
Lac:senle światłem gena od 9-2 i od
(Lampa kwarcowa) 4-8, 4-5 dla pań
Przyjmuje 9 do t 1 oddz:. pocz:ekalbial
od 5-8 i wlecz. Zawadzka nr. 1.

swe łr y

wybćr
gnfo.~terjl

orair: wielki

ł manufaktury.
Kra wlec na mlejacu .
Plbtrkowaka !IY
Ill welścle I pi ętr<1
-:' . Cblll7f.

___________________________..;..:.;:.;.,;;::_
.Nr. zs3

Sobota, 15 patdzi~rnfl{a 1927 roktt.

J<URJER lODZKI". -

,,GO G''

o godz. 7.45 wiecz~ uroczyste otwar•
Cle Teatru Litera~ko-Artystycznego :: ::

Dziś.

••••
•• ••

pod kierunkiem artystycznym_ WALEREGO JASTRZĘBCA.
Zespół teatru stanowił\ pierwszorzędni artyści teatrów Warszawskich: Jadwiga Bukojewska, Wła.t.ysława Jaśkówna, Czesława
Popielewska, Serafina Talarleo, Bolcio Kamiliskl, Stefan Laskowski, Stanisław Słeleńskł, Czesław Skonieczny, Adolf
Nowosielski, Marjan Rentgen, (od 15 listopada). Zespół baletowy: baletmistrz Eugenjusz Wojner, prima-baler. Irena Sobot6wna, Hanka Rumowlecka, M. Bargielska, z. Braumanówna, z. Daranowska, I. Koałow11ka, z. Lisowska i W. Pałczyńska.

Odegrana

b~-

dzle rewja -

''

JAZDA' DO LODZI'''
•

przegląd

aktualny w 14 c~41ściach pióra: Lela,
Nela, Szer-Szenia, Wima I A. Wlaata.

•

hisapańska

1) Pierwsze udeuenie gongu

5)

2) Prawie, jak u dzikusów
3) Inspekcja moralności
4) Operowe małteństwo

6) Przewrót w Pikutkowie
7) Jednak miła jest ta ł.ódt
8) Ich dwóch zna jedną

Fantazfa

Niewolnica

9)

12)

10) Serce kobiety

Radjomanja

13) Kto skatuje liczniki

11) Dance Excentńcke
14) „Juda! Do Lodzi".
Zapowiada: Walery Jastrs~błee, Re:tyser: Walery Jastrzębiec, Kierownik literacki: Jerzy Nel, Kierownik muzyczny Dyr.: Ta\łean:
Sygietyński, Dekoracje ertyst. mal.: H. Frasiaka, Efekty świetlne: S. Oględ•kłego.
DzH i codziennie poez,tek przedstawied o gods. 7 m. 45 i 10 wiecz. w niedziele dodatkowo o
Kasa otwarta od godz. 3-ef po poł. do końca przedstawienia.

Dzlśzpowodu

OTWARCIA

teatru

godz. 5.45 p. p.

,,GONG'' Kino nieczynne.

JUTRO poczfltek aeansów kinematogr. o g. 1-ej p. P• ostatniego seansu o godz. 4 p. p. a codziennie poczj\tek o g. 3
po poł., ost. o g, 6-ej, Ceny miej~c r~ pierwszy seans 50 gr. f Zł. 1, na następne od 75 gr. W programie

,,LZY i ŚMIECH WIEDNIA"

•

'

'

'

•

„ '

Do akt. Nr. 165S/21 t
OGŁOSZENIE.

Najnowsze modele

Komornik p n: y

GAZOWYCH

S1'dllłe OkręitoWJm
w ł.od11I JAtt RZY

li![Jków ogrlewalny[~

MOWSKI, sami•·
sakałT w l.odsl pny
ul. Słenklewlcsa 6T
na zuadsle art.1 OSO
U. P. C. ogłun te
w dniu :25 patd:aier
nlkll 1927r. od 1Zod11
10 ranowLod11ł pr11y
.Al. Kojcłu11ld 17

-POLECA-

~~I!~
~alOWDi MieUkiej wlO~li
ul. Pfotrkow•ka 40, tel. 21-08.

~~::::;:::~i~!;=

obej~w-y-stawę

I

I

ścf, nald"cvch do
0

Prosimy
w oknie.
· UWAGA: Cena gan do celów ogrzewMia
p omieszczeń nlzssa od normalnej o 40o/ 0

-------------------~
Obwieszczenie.

l6cU. dn. lO·X-17 r.
KOMORNI![

Jan R•vJÓo....W

Zfodnie z rozporządzaniem Ministra Robót
.Publicznych z dnia 15/VIl-1927 r. L XI-1372 Zar~ Drogowv powiatu ł.6dzkiego podaje do publicznej wiadomości, le z powodu przebudowy
jezdni, została przerwa~a komunik~cja na drodze
Piotrków-Chojny-odcinek Rzgow-Tuszyn na
czas od 16 paźdsiemika do 10/XI. r. b. Objazd
dla wozów ciężarowych, samochodów i autobusów
:r; Lodzi do Piotrkowa - przez Pabianice - Dłu
tów Dla ruchu miejscowego od Rzgowa do Tusz~a, dla lekkich wozów - droga gminna przez
Poddębinę.

Kierownik Powiatowego Zaraądu Drogowego
Inżynier (-) F. Pruszewskl.

Przetarg.
D. K. P. w Poznaniu zwraca

w:U 1:.\::i:U.~go

i sllładall\cycb 11•
z: muz:yny do plaania, os1111.cowanych
na nmę
zł. 450

uwagę

na

mający się odbyć w dniu 28. X. 1~27 J?rzetarg publiczny na dostawę płótna pościelowego, materjału na ręczniki oraz~ kocy.
.
~%czegóły puetargu ogłossono w M'?nt-

torze Polskim Nr. 234 z dn. 12/X r. b. 1 w
Epoce N'a 279 z dn. 11/X r. b.

Pre•e&
Dyrekcji Kolei Pafletwowych

r • '

,~'

I

'

~ ... ~

' "

I (

>-

l(omorn" Pł'ZT
s,dde Okręgowym
,.. l.od11i 9. Góraki, samleukałT w
ł.od11l prsy ul. S!enklewlna 9,na zuadsle art. tOJO U. P.
C. 01tła111a. te w

dnł•21 patdzłernłka

19Jfr. od g. 10 rano,
w ł.odsi prsy alicv
Plotrkow1klej Nr. 8
odbędde się apnodał pnH llc,.tację

ruchomości nald~
cy~b do Berucha
TaJchaskładaiącTch
1ię z: mebli I Innych

oceuiouych na sumę 775 sł,
1.64•. d. t41X. J7 r.
KOMORNIK

DD

IO IJUllY 11 wJrH. IJ1a

IS

-~·ar a

dO UJUDRIUllH.
Piotrkowsk nr. 287
r6i Cserwon•I· telefon 6331 , ,

chłopiec
posyłki. Zgło

Po-

1rnu7 11
a1łoH1nle

80 11'01117.

Hllłl iWllhBWBftlD
t11no12rałfi

biurowef, parlamentarnej (lektura) wyu
cza listownie, uvbko, najdoskonalej:
lnatytut Sten.ogra fic:any- Warszawa,
ICracz:a 26 ż,dai
cie pro1pekt6w.
Dtenogra~i w-yuc~a

Il liatownie, n11.jdoskonaleł :

In1tytat
Stenograficzny. Warszawa, Krucn
26. Ż"dafcl• pro1pekt6w.
5198
urrld (fortepian)
M
WJUHf or1111 po•
cs,tk6w udsielamdorosłym I
według

ddeciom
nalnow·
s:sycb metod, od 20
zł. miHi41osnle. Prrrapo11błam do
111k6ł muz:yc11nyeh.
W 61czańslra 153, I p.
m. 6,
7223

Hu:aykl 12runtow-

l'1

ni• udsl•lal, na
sknypcach, fortepianie, mandollnie,
gitan:• ora11 teorii
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