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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Burza komunistyczna w gmachu seimowym.

<

'o~~ł ~O[~H. ki wy~any wła~rnm H~owym wi~knoi[il ~ 1łHów.
„ Wyzwolenie" zapowiada walk-= wyznaniowa.

Marszałek Daszyński prżeciwko prowokacyjnym wystąpieniom wywrotowców~ domillt ilzbę o ZJrZeczenfu silę mandiaitów daW1ca poseł Uebermain za'ZillaCZ:a, że ko- prawdopodobnie 22 maja. Na ponządlro
przez posłów Ignacego Szebcke (ZLN) li mfsja w części wwzględlnlilta wr11ilosie.k, rol'Z- dl2Ji.ennym 3 ustawy P~. a J1lituoo..
lwia.na Kurobooila (Ukr.-B.ilatł1cm1s.) Prred cilągada.c prz.el)il.sy obowtiJąz1uU.ącie w b. za- ·wfi1cfk: o podatku majątkowYJU, gruntobor.zie austr)aokim na b. mbór ros.y~sdd. Z wym i budynkowym oraz dwa wnioski
poo-ząd!k'iiem dl1Jile1111nym poSieił Biibner (komu
nnsta) zavro~ał wsta\vlilei111re do po- resztą positanOW1ilono zaiczeka:ć nia jiedlno- nagłe. Na tern posded!zJeme zamlkmiięto.
l·ilt:ą ustawę o ~ostępcYWalildlu cy,\viiilmiem. Narządlku dlz@ennego jedn.ego jeszcze punktu
W ALKA WYZWOLP.NIA Z DUCHO„Wypadki majaw1e". Wnilosek ten upadł. stęprnile p95. Dzilleci.u;sz~ki' (B. B.) refuroOłosowanf.e poprzed:lJiły Następnie izba odesłała oo komisji spraw wat sprarwe wydaruia poola SochaJCkiego
' Sochackie~o.
WJENSTWE.M.
liczne przemówienia komun!stów względ zagranicznych 13 ustaw o ratyfikacji mię sądom za a.igitac;ę komułnli!styc'Wą ~ naWarszawa, 15 maja (tel. 'Wit.) - Na dzli
nie komlillłztiłących iak jaskrawe i tak pro dzynarodowych konwencyj 1 umów. Na~ woływanie dlo relW!Otucji w latach 1926 i
posiledrretl!iu pairlamentairoego ·kfu
snejsiziem
powydanie
wokacylne. że nawet tak liberalny czło sit-ępllile pos. CziaipiińSllci reforowall'. drugi 27. Komisja zaproponowała
zapacila charak:iterystlyWyzwolema
bu
wydlani:u
'Arz.eciWllro
Sochackiego.
sła
sprawozdad!ziemego
porzą<llk.u
punkit
musiał
wiek, lak marszałek Daszyński,
treśdil:
n.a.stępującej
rezolucja
cz;na
nie komisil konstytucyjnej. Komi&ja w przemruwtia!ł pos.. Sejmiiu'k (Sellrob), pos.
t>rzywołyWać mówców do poTządku, a
w~
pariamentalrny
ie
„Klub
mzna.:;zając,
PPS,
illnb1enli1em
Kwaphl.Slki
z.aproponowata
milejsc
nawet grozić odebraniem głosów. Sł&wa spra'Wfile pod:ziiiaJu
obsadzenie ich systemem de Hond!ba. Pos. żądanJiie wydJalll'iJa posła Sochack'ego opar- stwi1c.rci'za, żie poldtt~ ~ka kleru o mmarszałka. te trybuny nie wolno używać
dla prowokacyj ani ~róźb, były p0witane Wronia zakwestjonowaJ słusmość stoso- te jest na pr~episoch kodeksu cairskiego, painowanie nad 1W1SZY-stkńen1i dl7JiiedtzJilruami
n.a zasadlz!e k1t6rego polmva klubu PPS spOO'~emli : p.aiistw~mł żyda. która
'Ml'l1~a systemu de IiondJta, przy którym
burzą oklasków ze strony grup państwo
sbrcmnktwo jego by.toby pakiriiywdlrone. b~1a w swafni cZJIDSli.e sądliooa. Przec.hv- uja wmra silę ostaltlliOO w hewrawnej forrnre
wo-twórczych.
W głosowaniu wydanie pos. Sochac- Pas. Czapińsk§ xaproponowak odeslanłe ko wydain;u poola Soch~kiego pr:zerna- )}rzez rzucenie ilntlelrcPyktu na posła. Putka,
kiego wstało zdecydowane zaledwie 5-ma całej sprawy dlO komi:sjD, co też ucz.yniO- wfal posł Biltoor (komunJilSttla:), Cham (Sel- zmusza klub pairl:amentarny W yz;wialenin
do wyitężienia wszysit}OCh Stil do wi.a:Jki z
głosami. {167 na 162). Za wydaniem gło no. Następnie d:okohcmo wyborów na rob-lewb, Zabrildnyj (ttkr. ~ p.A!C'y),
zalkusami kleru i do reailrilziaoa
hezprarw11remf.
Drz.emów~en.fle
swe
r.eklwtiJ.z,ycyjnej,
rozpoczął
który
kom~sJi
glów1nej
cz.tonka
Cb.
Bezp.,
Blok
N.,
sowały kluby: Z. L.
D., Piast i N. P. R. Wszystkie inne kluby lclórym 'W'Ybrano ~la Anit'OOlilego Pająka słów „ 'Wysoka Palłaio", za co upomntia- qjli postulattów Wyzwolenlia rwdlzJiłału Koś
(PPS). Tzba p.rzyslbą!)!ła do spraw~ nv został i:>rzez ma:rszrulllm. !:z.ba 167 głto ailoła od państ:Wa. Klub \Vyrnża PoSlowi
~losowały przeciwko wydaniu.
prawniilaz.ej o w•niosku PPS w spra sam'.• przeciwko 162 posńain0\V1ilta 'W'Ydla:ć Put'lrowii uzinandie z.a jego społecme i ttśw1{"'
kom!Sj.i
rzew
lak
miarę.
dafa
to
Głosowanie
Sochwkllrego. Ma1rs;z;akk d!amlilające prace na terenie gmlilny Choczsądom posfa
czach wrażliwych a nieodzownych z punk wie niedopuszczalności egzekucyj przeposiedzenie odbędzie się rnila pow.:1at11 1wadl()w;!1ckieg<>".
SprnJwm~
nast.
iż
oz.najmi1l,
komunalnym.
związkom
ciwko
tu stanowiska państwowego większoŚe
przv obecn}'m składzie parlamentu jest
Warszawa, 15 maja (tel. wt) - Obra„
dy dzisie)sze Sejmu trwały stosunkowo
krótko. ale były o tyle wymowne, że każ
dego myślącego obyWatela musiał zastanowić układ sił i bieg dyskusji w kwestjacb wrażliwych. Taką wrażliwą dyskusją była sprawa wydania sądom posła

wątpliwa.
Zanotować

także należy

i szczególnie

podkreślić uchwałę Wyzwoł\?tiia, właści

wie

wszczynaiącą

walkę

wyznaniową.

asumpt ze sprawy
posła Putka, faktycznie idz:Ie po linii roztfz,lalu kościoła od pa1\stwa. Postulat ten
kół lewicowo-masońsklch, dotychczas WY
5uwany jako pewne hasto o charakterze
raczej platonicznym, przez ostatnie uchwa
ly staje sic już postulatem prawno-politycznym.

Problem uchylania dekretów w komisji
· · Zasadnicza dyskusia

Uchwała, biorąca

SEJM.
Warszawa, 15 mada (PAT) - OtWliielra.c pos.I1ed'ZJenf1e Sejmu matf'SIZalfek zawfu-

Konflikt

Marszałek
Warszawa, 15 maja (tel. wł.) - Swawa uchylania delcretów wyłoniła się dziś
na posiedzeniu komisji oświatowej i przybrała charakter zasadniczy. Młały być
rozpatrywane dekrety p. Prezydenta o sto
sunku słuzhowym profesorów państwo
wych szkół akademickich i o państwo·
wem muzeum zoołogicznem.

chiń~ko-iapoński.

Sejmu ma

wyłoniła

oświatowej(

3 wnioski.

rostrzygnąć wątpliwości·.

Pierwszy dekret miał referować poseł
Zamiast referatu złożył on
oświadczenie, że nie może referować spra
wy. gdyż według konstytucil i regulaminu ~ejmowego komisja nie ma prawa rozpatrywania dekrt:tów z mocą ustawy. Analogiczne oświadczenie złożył przedstawiciel rządu, radca prawny prezydium Ra
dy Ministrów dr. Piętak, powołujcą się na
postanowienia konstytucji i regulaminu
-;ejmowego, które ustalaja, że Sejm a zatem i komisja mają za p0dstawę swych
spraw ustawodawczych tylko albo przedłożenia rządowe, albo wnioski ustawodaw
c7e poselskie. Dekrety p. Prezydenta jako obowlązniące ustawy mogą być albo
odrzucone, albo też zmienio.ne na zasadzie
proJektu nowelizacyjnego wYPływającego
z Inicjatywy poselskiej.
Bła,dowski.

Wskutek tych oświadczeii wywiązała
dyskusja formalna. z której wyłonłb'
się trzy wnioski:
1) posła Piotrowskiego (PPS) o ro2~
strzygnięcie sprawy formalnej t. j. formy
w Jakiej komisja ma rozpatrywane merytG
rycznie dekrety odesłać oo komisji konsb
tucyjnej:
2) posła Polakiewicza. by sprawę ode
słać do komisji regulaminowej i
3) p0sła Komacki~o. by zwrócić się
do marszałka Sejmu, Jako interpretatora.
regulaminu sejmowe~. o wyiaśniertie
sprawy.
Komisla większością 12 głosów prieciwkc ~l-em głosom Be'Lp. Błoku wn:oseti
posta Kornackiego uchwaliła.

się

- -;: : : - -

~knek ia~y lilew~kiei w ~ło[ie

niemie[liem.

10-lecie niepodległości Litwy z udziałem Relchswehry.
słon.!ęciiern ponmi!ka ~ wleK{)w110, 15 mad•a (bel. wl.) -- Już \vczoraj rw:cczorem

ro1zpoozę!y ~ję

wic1k'.e uro-

czystc'>d jubliieusrowe z 1.)()wodu lO·lecifa
niepDdie$!!oś.ai

forpoczty armr1 cniósklej z karabinem mas&ynowym w pozycji wyczeku1ącej.

(c:J

Litwy.

W Kownie odslv-·

nh:to p111rin'.k „Walnośc1". Po<l~'las odsło
tdę~.ia tego pomn,t!ra prziema w'.at prezvdei1 t Smetana w obecno~ci czfonk6w gab!ndu, ~t·ncrail1i1cjn.• ko1rp111sn dyp1lcmatycznęgo, lot0\.vski1e~o m inastra sp.raw zagrantcz.nych oraz delegacy j z Ameryki, Niiem~ec, se.w idów, f.s.tonj.i. Mii!ęd!zy gośćmi
zrajdDw.a·t s i ę dcnvódica 10 p. R erilchswehry
' p·kmieckiej pnlk. Schrncd·er 0":-ctz cały s·zc
reg ofi1cc1 ów Rc·J1chs1\\'1ehry ni·emk ...:kilej.
Ofi'cerow.:e 11iemi1cccy zdoli-ylii prlArl od-

w jakiej komisja ma

rozpatrywać

meryto-

nów.

Arezydlent Smetiooa w SIWtQem

pir.ze-

mówi1eniu zobraizowa~ ~ Utwiy

w

10-oiu latach. W mdwiie 'flei oczy
w.fśc.i'e byito kHka wyciloozek I>Od adresem
Polski. M.. im.. Smetona ośwliładlczyl, że
U1J~m uies:tety nde uzyska1ła pełinej wolnośc.~. p()nieważ jeszcze jeci'na tlrzecia zlilemi
jes•t zajęta przez Polaków. Jeżeilli miród
Htetwsk~ hędz.fe wewnętrz.nii.ie zgodny U(fa
ostatln~ch

S·i ~ tl'Woln:ć \V.ikńsz.czyznę od PokłJ1row
po•fąc-zyć ją z resz.tą ziem~ lliltewsikrei.

.,

'

Budżet

1. •

Ministerstwa Skarbu. ·

HA WIDBDllHD PIUTłCZftYl

.Obfcldy seinioWei komisii biidżetowej.
Wzrost

budżatu

wynosi 1g proc. w wydatkach a 24 proc. w dochodach.

Warszawa, 15 mada (PAT) - Dziś w
rW,n.i!s.tJra skairbu Ozechawicza. wiiiceminllsitra o.raJZ WY'ŻSzych urzęóni
ków Mi:n,isterstwa Ska-rbu r~oczęły Sl'le
o godz.. 10.30 obrady Sejmowej K'Oil1dsjl
Budretowej.
Na porządku dtz.:i1emnrym z;ruttfd<>waiła sfię
spiraJWJa budtertu .MiirutSlteirs'b\va Ska.rbu oraz
budiJttti dlllliów państwow~h. OOO. to
b~dżety referuje pose~ łfolyńsld (BB).
Referent zaznaicza na wstGpie, że
wzroot budżetu wynosi 19 proc. w wydlatkach, a 24 proc. w dochodiaich. Budżet
ies-r wn1ęc zupetnii1c reałny.
Pr,1iechod'Ząc dio podiat'ków„ mówca pod
kreśla, że podatek gruntowy dał w roku
ubiegłym 63.500 tysięcy zł., obecnie zaś
preliminowany jest na 60 miljonów. Podatek od nie'ruchomości miejskich dat 46
min. Pocfatek priemysiowy tlał 280 mil!.
ra7.em ze ści~g11łęterni zategiośoiami, prelimi11ow,ny jest on cbecnie na ZJO mili.
Przy podatku diochodc1w•ym, który jest pre
lhninowany na 180 milj•• dużą rolę odg ry\\1a z.aigadnii,eniie roLne. Dochód z prz;edsię

k>tóre ulegly opodatkowaniu, wynosi 1.096
milioaów , nat-0młast z roln.lctwa wynosi
tylko 300 milj.
Podatek od cukru prz}'Jlłóst JOO miłi.,
preliminowany iest obecnie na 105 mili•
Konsumcja cukru staae w'zlrasta.
Co do ceł, to w roku ostatnim osłąg
wynoszący
nęli~my dochód rekordowy,
37'l mili. Na role 19Z8/~9 preliminowano
tylko 280 miij. z te1ZO źródła. Dochód ze
stempli wyniósł w roku ubiegłym 178 milj.
w budżecie obecnym prefiminowanó 165
miU.
Koszt bld-a. biILoil11 wynosi 320.000 zł.
Mai~ być bi.Jte l- 2- i 5-g<ros-zóWkii„ kt6rych
braik jest odczuiw1ainy. Oprócz tego bęill1
tież Nte ~rebme 2- f 5--złotówkib, lieciz nie
obciJąży Jo budżetu, bo na to p6i<l!Z1iie specja,lioo. transza pożyc'Z!ki stabllllii.iz:aicy:jaliej.
Monefy 1-zlot-Owe będą w przyszJości bi,..
te z nMu.

obeanoścI p.

cja

hamdlOlwiych

d prz;emysłiowych.

Przerwanie

W budżecie nadzwyczajnym 1ik~da~
Pa'l'lstwowych Zaikładów Gralficzin,yich

dla dochód 1.600.000 zt
P001ate<k majątkowy l>t'ełhniJtowany
jest na 50 miłjonów. w roku ubiegłym

1

bitorsbw

.M.ll\ISTER NlEZABYTOWSKI W PRADZE.

Wcwrai więQZOrean wYiecha.ł do Pragi na zwie
d-u11lc wysta.wy rclni.ozej w.eslco&lo.wacJQej mm;..
ster Nieza;byitow\Ski. Z Par«i mims.te.r uda się dn
· Poznania, gdzie beiclzie uczastnic.zyl w kooferencti

rokowań

to 66 miłj.

ściągnie

kółek

Ogólem ~~ z

~k.o~!u~z~c~z.~~· ~

suma 1.200.000 zt na wypt~ Z10howflą-

Mmilsteirstwa

SimUwi

w~
bu~•

nmsterstwa Swbu..

·"

polsko-litewskich .w Kownie.

War$zawa, l~ maja. (Tel. wł.). - W
dnia 18 b. m. przybywa do Warszawy delegacla litewska do 5Pl'aW tran. zytowycb I gospodarczych. Ną czele de!egacJi stoi Zauntos. Ze strony PolskieiSzttmlakowski.
Wraz z delęgaclą litewską przybędzie
do Warszawy równłet grono dzieonł
brzy.

dukich

okrzyka.~h obrztlcali jajan1i w,agon delęgacji. Po odejściu pociągu policja
aresztowała
rujących się

5...ciu mlodzieńców, awantuna peronie.

OPINJA FRANCUSKA O ROKOW A·

NIACH KOWIEŃSKICH.

Paryż, 15 maja. (P.A.T.). -

Przerwa-

. Wilno„ 15 maja. (Tel. wł.) . ..,.... Jak MMszą ~ Kowna. suJwiniśei litewscy nie
J'.)owstrzymali si~ od wrogich demonstracyj przeciwko delegacji polskiej, bawiaeei
w Kownie. P" nieudanej demonstraeii
przed hotelem „Metropolem" demonstra.J1·
<;i zebrali się na dworcu kolejowym pod-

czas odejścia pociągu, którym mieli odjechać delegaci polscy. Manifestanci przy

.Uzupalniaiqca wybory
Warszawa, 15 maja, (Tel. wt).~ Doswego czasu o rezygnacji posta
Kościalkówskiego z: wiceprezesury i posła Barańskiego ze stanowiska sekretaria
prezydjum klubu 1-ki. Wskutek tych reżygnacyj Partia Pracy nie ma iadneg0
przedstawiciela w prezydjum klubu.
Dziś, dnia 15 b. m. odbyto się plenarne
p0siedze11ie klubu 1-ki, na którem ptJsianowiono zwrócić się do posła Kościatkow
skieg-o z prośbą o cofnięcie swej rezygna-

władz.

cji, ponadto 'dokonano nowych wyborow
prezydium klubu. Obok posłów Radzi ·
witfa, Boiki i Lechnickicgo wybrano 3-ch
nowych wiceprezesów posta Polakiewi-

nosiliśmy

cza j putk. Pierackiego. na sekretarza zaś
w miejsce pos. Baraflsl\iego powołano
konsenvatystę posta Piaseckiego. Uzupeł
niają,ce

te wybory są dla wewnętrznego
Bloku Bei:partyjnego wysoce

układu sit
~namlenne.

---:o:~

Katastrofa samochodowa pod GarwoUnem.
znalazły śmierć

W tragicznym wypadku
Warszawa, 15 maja. (P.A.T.). - Dziś
w nocy wydarzyta się pod Garwolinem
katastrofa samochodowa. która spowodow al'a śrnierć trzech osób. Mianowicie sa'mochód p. Andrzeja Rotwanda, prezesa
Banku ZachodnieS{o, w 'którym prócz wfa
ściciela jechaf p. Józef Baliński z Minister

3 osoby.

stwa Spraw Zagranicznych wra_z z mał
żonką, w następstwie ł'ęknięcia kierowni~Y rozbił się o drzewo. P. Ba1ii1Ski poniósł śmierć na miejscu. Pani Balińska i
szofer zmarli w drodze do sznitala w Garwolinje. P. Rot'\,.vand uległ lekkiemu poka1ee;zęni!.t rą~ i nóg.

Z AnglU do Belgll
(\{)ŚCINA W BELGJI.
Londvn, 15 maija (ĄTE) - Ks~Jążę Ka15 maja (PAT) - Krążą tu
Bru!cse1fa,
~rukog~
śo'.!s•te
ro! rumu1'1skt z:.i.chm:vu}e s\ve
11%0 i 11b pr zy jmuje za.\h1vd1 ad'włi\~z,in. po~ ł osk l , że ks. Karo!, 01trzvma:l pO'zwoleOc;1;ekui c en na )}Q\'/1rót swego P'fZY)G.:c:i:e- ·n:ile na pobvt w BelgJi. P. Jonescu, u któla pana l'O'nescij który ud:a.t si1ę do Be.Jg~j', rego k,s. KalI'ol baw~1J w An gli.i~. a d-0 któ.ab~ wv>ed•nać PQzwol,eni'.ie p'(}byht od rego zwrócono Stilę z. 1,apy'1 ::.m~f.ie>m w tej
sµnwi1le, odrn6wiit ud1zt'.tele111:1a iaikitchkolwla~z be!g1ujsk 1ch l~ z ci,d l:J.eJgftjski na)i;,r?Jw

mlzi'1i;;l : mu pr;Zi\\"Ckni1a

na

priyjaict 1wd wanii: )-;fc m .iedna·k, ż e nl,e
będz;ye Ulilmowaił s\ię sprawam·i PO'~~tyez,.

-

ł

racJi.

~\TJe.k wy jaśn1i,e ń.

'

-

słychaf na twlecle?

Co

- Bmkseła. - W Lie1te M8łd ~ TY•
bucit IW failol:e ~ ~drz,one rostafo gór.
ae !Pic:stro fabryki. Wleh1 roboimik6w z0&ta'1o z.ablb"ch. Szkooy w ma.terjale olbmymie.
Wiedeń.

-

[)r)noozą

ta

ii Moskwy, że komu-

td&ty.oma ml~odówb. :ziwi.ąiZków mwOOo.
WYch pme7.11a.ozyła dm stra.Jruijących l!kaozy w
~ju

18

tyis.i~y

rubli.

- Moskwa. - W!!dle nadeszly.clt rutai z Kulcaozu doni~ień, w Kutańisie wybudl.t olbrz'Ymi ll!O-iar, który strawił a:io <looi&w. Blił.is.zych ~
Lomb11. -

We-die nade&zhrch tutal donie-

sień, 'W'UJikalfl KrakaU,iu wrm<llWH swą. dizia!alr?IQ~
Mieos'Z@<ańc~' s ąsiemich Wl'l'Sll prrzYl)uszczają, że w

ciągu nr ~liiżs,zych <i"1i 1!.Uta!Pi sMny WYtiuch, ~.
ry ll>OllnredzaJą stan~ itiemie ~einla, 4>0~·
milą.ce się
ob~ie.

niemal bee

Rygą,

-

Pf7;ClrWY, ~ak Ł<>

ma

mie~

- W nocy z 14 na 15 maja dalo

iWę

odio7;ttć siline tTz~emie zianł w T~. któie
trrwało Jciijs:a minut. J$ to ÓZ1lgfe ~lenię złetnł
w mieście, które W. WYI~ Zll!ł()l'.11.1~

szkód.
--(:0:)--

ZAPOWIBDŻ 'EXPOSĘ

MIN.

Zi\L"f~

SKIBOO.
Warszawa, 15 maja. (1'el wł.). -

Mi·

nłster spraw zagranicznych, Zaleski, wY •
stąpf z expose w komfsJI za-granicznej SeJ
mu prawdopodobn~ w piątek, 'd nia 18-go

„

b. m.

.

--·~--

Zarzewie kontrrewolucii gospodarczej w Sowietich.

Bezczelna napaśf prasy moskiewskie) na Pol•kę, i Prancht·
'Jad,( s.fe ~Je „R~~ dowf.aduje,
Berlin, 15 malia (A W) - Emi1giracyiJ.na
••Rul" puhlifilrnj,e pc111ownlile re'W1el1a1cyij1rne air- w z.wią~ z ~zemt' insyt}uaqjiami
tykrnlv, omawi1aj ące, pogląd kół wwniec- na.d francuski W'Y'Sts.I>li pod adresem So..
kilich na spraJwę afery w zia.gtębiill I::lortilec- wtl.oeiów z ostra notą,.
klitem, przyczem st\V'i1erd'za, że kała te są
zdanfrai. i.i w aferze tej pośredl!1'i!czy]!1, a ra-

ROZWIAZANJE SEK:C.TI ZWJĄZl(ÓW
OÓRNICZVCH.
Moskwa, 15 maia (AW) - Cewtral·nY
pals'ki 'l.l Mosk1wi1e.
Wedle donLes.:ieru:1a „Rul"i"' po finrtef- komliłtet ztwdą.zk6w g6miczy'ch („prowłiin
wenicj;i posła nńlemiieckńtego w Mookw!Fe. hr. tern") zarząd:z.'.lt roZIWifązainii'e uikrai1ń:skiiej
Broc:kdorff-Rantz.au'a .ośwftiatdJc;rono nm o- sekcji zwtitą.zl<ów góqtilczydi, pirzycrem
iiK;jailiTiiile, iiż wi1nnymi wywoła'lltia arery do- JJl'e1}e!Sa sekoji tęj, SzymP!mJa., .ooarl'ZrOOO w
,
nJiled:ii1ej sa franc].a i P<'.lllsika oraiz dż ~rns,truk 1\Vńięzfo1nhl.
Krok ten J"O"'nod~Y ~ta~ uJaiwmi,ecje, }aik i pfooi:ąd1z,e, suy dll:a siahołtażystów
w z.aig~ębiru Donń1eck:ilem bąc:tź z Pols1d llU:b nń1em jakoby dlz:iiala:lności sreiktjfu, ziarkirawaf ·ra1111oji„ bądź ·- prrziez f1raincję lub Pol- jącej na t. zw, koołtlrreW()llu:cję goopodairciiei ilnsp'1rowaH ją posfQlwłile

framcusklil &

skę.

ozą.

Grozny stan zdrowia mtn. Stresemanna.
Choroba posiada objawy paratyfusu łołądka I jelit.
Berlin1 15 maja. (Tel. wt).,_ Lekarze
d-ra Stre~emanna wydali WSf>ÓlJ'lY ~ąml,l~

w

którym stwierdzają, że wczoraj
nikat,
o godz. IQ stan zdrowia ministra spraw
, zagranicznych Rzeszy wskutek wyso~ięj
gorączki i objawów paratyfusu w żołądku

znacznie się pogorszył. Dolą·
nerek i serca. Stan
zdrowia dr. Stresemanna Jest groźny. W
każdym razie prze~ kilka tygodni niemożliwe jest zajmowanie si.ę pracami pań
stwowemi.

ł kiszkach

czyła

się choroba

Ponury stygmat wiosny. .

wądrui~ rumuński książq tułacz.

dopod•oh1Tile.i

rzucenie tej propozycji "rzez Litwę nakazuje upatryWać obcych wplYWóW, prze<lewszystkiem MoskwY, której podziemna robota daje się odczuć wszędzie. Liga Narodów n.ie omieszka WYrZec swego
mocnego słowa w tej sprawie i przeciwni
cy jej zobaczą 25 czerwca. te Die mieli

któremu z jej strony nic nie zagraża. Od-

Nowe prezydium klubu ,,Jedy·nki''.

P. mini-siter ®Taiwtie<lliwośd Meysztow.Lcz ))l'.ZY
w d71iu dzisieiszYlltl delegację prezy~Uil11 Zmeszenia Sę&..ióiw i. Proolmra!orów, z którą konferował w sprawach IQPOSażmia ~cbwa.

ią1

-

Na łamach „L'Avenir6" ae 'Juvet POC!nie pertraktacyj polsko-litewskich wvwo
kre~Ia, żę wina za niepowodzenie rokolalo w prasie dzisiejszej komentarze.
W „L'Oeuvrc" W iktor Snell oświa<ł wań spada na rade Lfgi, której interwen;cia, ze 1m:eciw nicY Ligi Narodów· zacie- . cja zaostrzyła tylko zagadnienie, g-dyż
ra.ja rece upatrując w zerwaniu konferen- rada nie wypowiadając sie jasno w spracji kowieńskiej nowego niepowodzeniłt wie Wilna dopr<YWad-zita do uporu I nieinstytucji genewskiej. Nie trzeba jednak orzejednania Waldemarasa. Nalety sł~
spodziewać, że rada Ligi na swej czerwpn:;eceniać doniosłości wypadku, który
nic nowe~o właściwie nie dal. Polska u- cowej seSJi powezmie uchwałę zmierzającą do kroków bardziej stanowczych.
czyniła wszystko dla rozwiania nicpatrze
bnvch niepokojów rządu kowieńskiego,

AWANTURV KOWIEŃSKIE.

PA~STWO-

'61ów braik,

delegacji litewskiej do Warszawy.

olątek.

DRUIWOO

DELEGACJA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW
u ~UN. SPRA WIEDUWOSCI.

-

Znamienne komentarze prasy francuskiej.·
Pr~yjazd

20-go b. m. po..

chu drukarni państwowei, lctóre.go budOtWa TOZ!PO·
cmie się w bie.żącym roku. Drukarnia ma sta111ąć
w o.lroJi.cy Powąized!:.

„

chodizih. że sptaoo.llo już 8 proc. pofy02'kę
wykupilooo 8 proc. llillety
konwersyjną.
.
Skatrbawe.
Na tern pos~ 'lroaDtSlj: ~
wej Ullkoflcrono, _ wy>z,!1aJC'Z'3dąc następne
rua juibro, go<llz. 10.30 rano. Na IJOl'tlądku
dzlet.11lfJ<Ym zna1d'uje sliię ~ nad
bud±tern

O:Coro

WEJ.
W nai'bl.idJszych dnfaclt pod przewodnictwem
wiioeulremjcra Ba'I11ia zbierze się sąd ko,n.kl!l"SOWY
dJa oceny nadesfllltyełt .prod~ na budowę g)IDa

Pocieszającym momen<tem jest kdtolsał
ny Willroot procDu.k:cji W'elWlnlętr:Z.inej krału.

w1ych ~ da!li&za dysdrus;a nad

OMACłfU

BUI)OW.l

. ~ z tytlllllu wpływów ~dowycli eI11":graint&vi polskroh we Pranej{.

Jeszc:re pare lat temu prodokcia roczna
wynosiła 700 tysięcy kg., w r. b. wY11osl
inż 7 milionów kg.
PrzechocW\c dlo d1ugów ~
refermt zaiznaezył. te dężar pożyatkli! sta
IJil~itzacyjri:ej me jest 'flak wlemcl. 21a jakli u-

roL11i.:.'>Zych, pocze.an

wróci oo Wacsza;wy.

-

l\/iszczycit!lski huragan nad

Wileńszczvznq.

W powiec;ie brasławs~im b~rza zdem<i
Wilno, 15 maja, (Tel. wł.). - Według
nadeszłych tu wiadomości, burza. która Jowala kilkadziesiąt domow m1eszk~lnych
.
onegdaj przeszła nad powiatami postaw- i kilkaset gospodarskich.
Po przejściu orkanu c ała okohca prv2 d
skim i brasla\.vskim. wyrządziła niebywasta\via obraz zupełnego zniszczenia. Za·
te szkody. .
W powiecie posta wskim burza znisz- walone budynki, drogi. zasłane st~p~mi te·
czyta przcs:! fo sto domó,v , wy rwała prze lc~rafieznerni. w szędzie pustkowie 1 nim.J
szlo 1.000 dachów, powy\\Tacata mo:; wisko, Straty olbrzymie. jednakże nar~·
drzew. Kilkaset nektarów lasu wiatr WY. zie niepoqobna ich jes~ze doktadpie obli•

rwal z kor.ieniami..

czyć.

_Nr.-f3:'

~roCła. 16m~maja 1928 roktr.

.,.KUR.JER LODZJO•. -
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Pancerz obronny Rzeczypospolitej.
Łódź, 1.5 maja.

Z krVll i i ofiarnego poświęcenia swego
szarego żołnierzyka powstała i utrwaliła
swój byt niepodległy Polska. Otoczony
zewsząd wrogami, przez trzy lata musiał
naród z mieczem obronnym w dłoni odpierać ataki i ostrzami bagnetów wykreślać granice swej ojcowizny. żmudnej
pracy odbudowy z gruzów zniszczenia,
wielkiemu wysiłkowi zakładania kamieni węgielnych pod gmach państwowości
· długo towarzyszył buk annat i szczęk oręża. Nietylko z soli i z roll, ale z te~o.
co boli zmartwychwstała Rzeczpospolita.
I dlatego armja nasza, owa jedyna isto
tna gwarancja bytu oraz wolności Ojczyzny, musi być największem ukochaniem i
największą troska całego społeczeństwa.
Niestety, nie znalazło oddźwięku wśród
sąsiadów owo tradycyjne narodowi polskiemu umiłowanie pokoju, którego wyrazem były dzieje ostatnich stuleci przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, nie znają
cej wojen zaborczych, gdzie pospolite ruszenie obowiązywało szlachtę tylko do
obrony granic kraju, gdzie sama nazwa
wojny „potrzebą" wykaz'S'wała Jej defenzywne zrczumienie i charakter, gdzie na.i
znamienitsi pisarze polityczni, Jak Andrzej
Frycz, Modrzewski, snuli marzenia o l>O·
wszecbnym pokoju i przyjaclelskiem zrze
szeniu wszystkich narodów. Ten przyro
<fzony pacyfizm narodu oołskiego ułatwił
jeno :rnborcom realizację planowanych
już od czasów Iwana Groźnego rozbiorów. Deklamująca o pokoju i o wolności
Polska otoczona była uzbrojonymi od
stór do głów rabusiami. którzy wewnętn
ny ferment. mający z siebfe wyłonić tw6f'
cze dzieło konstytucji majowej, wykorzy.
stall Jeno jako asumpt do upozorowanej
obłudną, kłamliwą i przewrotna frazeolo11fą dyplomatyczną grabieży terytoriów
RzPczypospolitej.
Tych błędów orzeszłości nie wolno
nam powtarzać. Wiemy, iż czas sielan~owego pacyfizmu jest Jeszcze daleki. że
hasła rozbrojenia rzucane
są
właśnie
przez najbardziej dziś militarne i aJ?resywne państwa, jak Niemcy i Sowiety, dla
uśpienia ~ujnoścl świata. Wiemy, że po
tężna armia obronna przy rozbudowanym
systemie sojuszów stanowi jedyną Jeszcze ostoję pokofu ł bezpieczeństwa.
Wyrazem tego zrozumienia dla idei obronv kraJu i sprawności bojowej Je20 armfl hyły wczorajsze debaty w komisji
budżetowej nad budżetem
Ministerstwa
Snraw Wojskowych. W dyskusji wszyst
kie l)rawie nrzemówieoia rozbr'.7tniewaf:v
troc:;ka o najwieksza skuteczność poczynań odnośnych i o techniczną sprawność
nwego miernika narodowej obrony, Jakim
iest armJa. Poziom rozpraw wyróżnia
ła wyjątkowa rzeczowość i powaga. stowa krytyki, jakie padały, pozbawione byłv t:.>lr. pospolitych już na tym terenie cech
r.łośiiwości czy partyjnych niezadowoleń.
Debaty wczorajsze nosiły zarówno w
"'rzemówieniach członków komisji, jak i
*iiMi?MW

w

źródłowych

replikach reprezentanta że inne resorty, uniknęłoby się wielu niegen. Kona- potrzebnych konfliktów. A właśnie budrzewskiego, wybitny charakter rzeczo- żet wojskowy wynoszący 745 milj. jest
wej współpracy parlamentu z rządem, czemś, co nie może być uchwalone bez
tego ideału do którego tak bezskutecznie wyjaśnieri".
dotychczas dążyły obie strony.
..Trudno nie przyklasnąć z całego serTe nastroje znalazły też wyraz w e- ca tym słowom gen. KoparzewskieJlO,
nuncjacjach najbanl.ziej nawet opozycyj- w~·powiedzianym w końcowej jego re·
nych ugrupowań. Pos. Woźnicki z „Wy- plice na przemówienia i różne wątpliwo
zwolenia" oświadczył w toku dyskusD: ści, wysuwane przez poszczególnych
„z naiwiększem uznaniem zwracam uwa- mówców:
gę na sposób, w jaki pods. stanu gen. Ko„Teraz nie powinniśmy Już mieć Ponarzewski i jego współpracownicy odno- działu na zabory i formacje i nie mamy
szą się do obrad komis.ił budżetowej nad
ich już. Pora największa z tern skończyć.
budżetem ministerstwa wojska. Ich rzeArmia to Jedna rodzina, złączona wspólczowe. z całą dobrą wolą podawane wy- nem · zadaniem, współnem niebezpieczeń
jaśnienia niewątpliwie już w toku dyskustwem w czasie wo.iny i owiana wielka
sji przyczyniły się do rozprószenia wielu ideą przygotowania całego narodu do owątpliwości. Odyby ten sposób współ
brony granic ojczystych. Niema obecoracy z parlamentem praktykowały tak· , nie w armii podziału, jak dobry i zły żoł·

Min. Spraw Wojskuwych,

NO
Zruprowia1clJzruJ11ńe

Moskwa, '\V maiju.
nowego łiadiu w Z.w1ltąz

w.riogowi~e.

„fronty" We'Wlnętr2me
;Dsitn~1eć nli.e przesitlzj.ą, a cha1Takter iicl1 z;mi1c111ra si1ę ~1:!1eusitarna11ie. przyh: ;.r~jąc 1:1J;ra,z
grrot,esk·owe fonny. Mamy \\iilęc w Mosklwfo fron1 ~usln\1i, a w obu st-0Ji1cach
frmit obycza}owy, kab'iecy i młooii:1eży.
$,v~!ę.ta wdleil1ka!Ti:ocne, a na.stępnile 1 maja,

każde trwia1ty po 4 d111!,
diaty
og:romny maiteirjla~ dfa tych „frontów". Na
Wiiel/krunoc celem odciągniiięcilla ludlnośeli o<l
ohrz~w l'lelillgii~nyich wrg.aniJziCJ(Wla:tl!() szereg „tancbud'" i pirz,ecilw1rei11:1gi\jnych wiiiecrorów. Daily one. w Lcn'1n~raidz.'.1c \v"Ynltk •ten sam, co v.wyk:l1e dia;w:ne obch-0dy
świiątoc.z111e., 'a w.iięc 19 zatl'.ltvch. 1500 ranie.mych i 1400 atr·eszitmvainych z różinego
rodiz,zju bro11Ji1ą w ręku. Śwl!ą.tecz.ny Petersl:JU:rg '\\'Ygląea.t jaik oblężone m:tastio:

z których

rn!llicja m!la!la rn'1eiusfa1n-ne zata1rgit i uta.rozki

z airystokracją chu1Jlilgańską., bratkaw·a{o
k:att'etek pogotowila, siilóstr m11.fosiierdiziila i
Lekair.zy. Orga1t1y praisy SIO\wec.Mej WYLYrwiaJy n.a tron t walk~ z nożowmlidtwem i
cłm11ńgainerją. P·® -1tórzyf o s:ilę to i 1 maija.
A tymczasem wyirósJ nowy fronrt zlllpeł.n.ite
orygfunaJny - koooecy. Dowiedz:ilelfuśmy
Slię o tern z jed!nego z ~!1cz.nych pr~emó
iv.>!bei; p. Buchar:l1111a - gtównego teoretyka
pairtji. W jednym z kluoow mtair on mowę, w której ośw'.adcz.ył,
i.ie „kohi!ety
oogryfw1ają rolę konitrre\'V~Ofacyjną 'W

h'ilety. Sa tacy, których nje możina j1Uż naa pirneto trzieba być z nliimli bez
l%o~ai: pod kul1om'ct! -- P. Bucha1r~11 nic

rram~ić,

IW$łM85ififi

~eichstagu.
.., ..

~
:~::

~-:.~ -~
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Minister wyżywienia i rolni-

•
Dr. Liidera

(Partia demokraiy~ina)~

Re;

ajl". Nadl1epsli praoawtrlihcY prurtyj:nii - mo·wJi.lł p. Bucha'I'1iłn -· l\VtpaidaJją pod VJ1~aid!z.ę
kob!ei', deprawują s•iię. Mężni, wytffrwalii
rnazaiłW!i tawairzys.Zie nagle traJ\1;1ają... p.od
lduaz! Oka1z.uje · się, te zgub'.iły ilch ko-

Kandydaci do

ctwa Rzeszy Niemieckiej, Schiele. (Niemiecka nacjonalistyczna partja ludowa).

.·

hyit g-ol-osło\\.my, swoją fi[iJWJkę ainfykob1ecą - pop<ł!rł przykfadamf i ilnf.ormacjami ze slynn:',rch procesów - szachitli!ńskfc

go, airteanowskiiego, Soc'Zlińs.ki1ego d i1nntych
„rwrzodiów palf"tyjinych". Syttłuaicjia jest
dężka - depiraw.acj1a parrtji i c1Jzii1a1taicz.órw
prz,ez kolJ.~tety n:ieus.t2.in111l:e fdZ:~c niaIPrzód.
A jeż·eli jaki dz!1afacz .Jest me-cny i \VG1czy
z ni1~m i, to i co z tego? rodzą s,[ę llCl\\1C kl o
poty: twa1rdz.i dz.:1afacze Mją sw10.k żony.
Niedawlll-0 jeden z tygiodnrilków kohi•ecych
pod1air p)ęć fcfografiti żon1 k01mmi1s.tó,v, poMtych przez mężów. Ofiiairv bfaga~y potem w st.rachu prz,ed represjami redakcję,
aby wyjaśn.:lla, te orne same porn1~fty siię.
Ale obraz obycziajów prz.ecńleż od tego nile

społeczeństw:i,

0

Czesław Oumko~·-:;ki.
- - ( : O : ) - - '·
..

Dr. Hilf erdin!?
(Socjalistyczno - dcmo1'ratycz·
na partia Niemiec),

zdlobyły 6 mitl~onów \vyz.nawców, a wtem
1 i pól mfljooa młocliviieży. Mają .ie.i \\"lic~
cej nll'lż „komsomol". Mlodziiteż .i ch w odróżt11~en1iu
res.z.ty jesit tirz.eŹl\v1a i pta:co-

Wlilta.

oo

A tymczia;sem w sforz,e

niep.e.t.no- ·

lefl11iilch szerzy s1iię pidańs;h.vo l rnzJ)IUsfa l>ez;
~rn11i1c.
1

„mlli'l!'D#Gllllllm!Bl!!IE41!1li!•••~&gJllll&a:la!i5•~3Y@Ml!llll'l„„„„„RCBlllllllllillll!l!!!llllllm§IEll„„„„„„.

O czem

piszą

PRZEGLĄD

inni?

PRASY.

„Epoka" omaiwjia prz.ebi1eg· wa:lk<i cen
rolni:ctwa i wytwoirami prziemysfu na podstalWllie łab1i:c wk:epremjera Ba!l'tla:

ml!ęd!zy prodruikt1ami

Najsilniejszy rozdział, dzielący ludność pań
stwa polskiego, jej interesy e:ospodarcze, a często
i wJ;tyczne na d\va :>:\\ alczające siebie, choć nie
zawsze uswiadomione obozy - jest to rozdz.ial
wynikający z przeciwieństwa interesów miasta i
wsi interesów ludności miejskiei i wiejskiej.
Ciekaw>' przyczynek w tej sprawie znajdujemy
w ogłoszonych ostatnio zestawieniach wicepre·
mjera prof. Kazimierza J3artla.
I tak od pocz~tkn 19?2 r. aż do sierpnia 1924 r.
ceny płodów rolnych sto~nnkowo byty przez cafy
czas niższe od cen wyrobów przemysłowych 11ajs1!nlej różnica ta wyst<;powala w chwilach inflacji, kiedy z natur:' rz -:czy ma!o ruchliwy rolnik
nie mód podą~yć Zd rrzemyslowcem zdolnym do
szybkiego przystosowywania się do koniunktur.
W okresie od sierpnia 1924 r. do lipca 1925 roku
ceny artykułów rolaycl! były stosunkowo znacznie wy.t:;ze od c~n przc.mys!owych - byl to
okrc., pierwszej stai.Jilizacji zTotego, która spowoc!ow?.la znaczne przesilenie w przemyśle. Przełom nastapit w li;;cu J G'.:5 r. w tragicznych dniach
:r.ałar~ania się k1•rsu zlote:.;:o, przewaga cen przemysłowych a wi GC ujemna koniunktura clla wsi
trwa!a do !'ierpnia 1926 r. Od tego czasu ceny
zboia pos;\IY w -;tosunku do cen artykułów przemysiowy,;h znacznie wgórG, sytuacia wsi stos unkcwo znacznie siG poprawiła , osiągając najwy ż >zy st <'!n na przednówku w roku 1927, stan
który zresztą od tego czasu nlega gtopniowej
likwidącH wskutek stopniowego zbliżania się do
siebie obu wskaźników.

.,Gios Prawdy„ p1i1ętnuj1e demagogie:
P. P. S .. która wbir-e\v zall1nym i oczyw~
stym faktom żoogluje traz;esiern o nadBoć

u partja Nlemiecl.

całego

jest działać w kierunku łączenia armii na·
szej w jedną zwartą całość, która op~rta
na szacunku, miłości i zaufaniu spolec7.~11
stwa, będzie ostoją powagi, rozkwitu i óo
brobytu państwa".
Tak, armia nasza jest ·1 musi być
moca jednolita, zwartą, hartowm1 a rl 0 złomną,
fak stał, uokochaną i <>toczoną troską całego narodu., Jak źre
nica oka. To czynnik, w obliczu któr('irn
winny milknąć wszelkie waśriłe party:m.i
I wszelkie te lub inne różnice nrc1.t;ramlrw.
bowiem obrona ni~podłegtości nra;>: 11i
naruszalność granic Rzeczypcs~.9iifo.i t ·
konieczności, stojące ponad wszysfki?.n

Dz:ioeoi bez op!.ek.i 1\\1editu~ Bucha.ri
na ~ą w 100 p·roc. zara7.A'Jlnc cliornbaml
we ii1eryczncmi. a sta;tystyka clz'•ed riorm·alnych w sz.kolach mosk:i'.lcwskk:li cla.ta
mstraszające '\V1y~1li/ktk tyl'ko 22 proc. nie
ma „ry1kowk", 66 proc. -- pij-e stak 14
proc. - to alkoh01l:cv. Oto .,fronty" aktualin·e, z któremi nile może sobi:e dać rady
pairj;j.a komunfustyczna.
·
Ocz;ywiH.alie, że na całym ' $wi1eoi1e po
zm"en{~ s>ę.
'\V'Oj111~e w-;.e}iJ<Ji wstrząs mora:lny zaich'~„i;ał
\;i./reszcic diochodz,i do tego „~rent" mfo rówtnowagą duchową lud-vi i obniżył prz,..::z
d:i!1eży i dzfoc!.. Tenż.c Buchair::n przyz.nat.
to 1:n-zeciętuy poziom etyczny. Nam .jeże wsikute1k ciężk!Jego kryzysu duchowednak wydaje się, że w Z. S. S. R. obniż.en:.e
go, przez który mlodz:i1eż prz.echodlz.1, rzu- to jest znacznie '\\1iększe f gtębs-z.e nibż "
ca siię ona w obj.ęda sekcfairsifiw:a. Sekty curop~e Zachodit1'1ej.
N.

miiarze poliicji:

Dr. BreHscheid
{Socjalistyc zno· demo!.ratycz·

Obowiązkiem

nieodpowiedni dfJ·

..

ku Sowiieitów nme j;e-sit 1w1cale klltwę. Raz
po raz wvralSltaijią przed twwczą wk11cllzą
prurfji komun1ilstycz1nej rowie piwe51zikodly i

n10V.r.i

nierz, odpowiedni
wód ca.

-

·

nie z głębokiego chyba przekonania skreślano pozycię z budżetu policji i:iaństwc-wej w tei
zwłaszcza części, gdzie chodzito o słabą zresztą
poprawę bytu funkcionarjuszów policyjnych. Nie
moi;emy uwierzyć, by np. posłowie PPS., wystę
pujacy zawsze w obronie licho uposażonych rzesz
pracowniczych w tym wypadku byli poprawie
bytu przeciwni' dlatego, że mowa tu o policji. Tak
cale.ko chyba doktrynerstwo się nie posuwa w
„zas;,.dniczem'· ujęciu sprawy. Podtrzymywanie
<;krc:<lcnia twierdzeniem, że policji jest za duż0 .
nie v.- ytrumu.ie bowic:n krytyki choćby najmniej
b:i.cznci;o obserwatora warunków naszego życia.
Cięzk ? zaA. odpow iedzialna i niebezpieczna sluż
!Ja poli cji winna raczej znaleźć uznanie ciał 11stawodawczych, niż oboietność, czy niech~

„l(urjer Polski" żywi nadz~ej-ę, że An·
gliky poitlrafią WaldemaraSOiv.ii podczas
jego bytności w Londyinite wytłumaczyć
śmwesziność jego dotychczasowych · wy·
stą~eń wobec P{)llski·:
Polska
wysłucha
poglądów

oczywiście może cierpliwie czekać
I
jeszcze z pewnością wiele ciekawYch
i oryginalnych projektów litewskiego

premiera.
Nie wiadomo tylko, czy tą samit pobtażliwoś:
i cierpliwość okażq i inne państwa, którym zależy na tern, żeby w Europie zapanowały wreszcie normalne stosunki pokojowe. P. \Valde1r.ara~
został zaproszony do Londynu. Wiadomo po co
jedzie do T_ondynu: po pieniądze. Wiadomo 1;0 co
go zaproszono do Londynu: ad audiendum \<er.
bum. Z pewnością. że w kraju gentlemanów ze·
chcą p. Wald':!marasowi osłodzić jakiemiś ze·v:.nę
trznemi pozorami te c:orzkie pigułki. które tąin
będzie musiał połknąć jako anidotum
na :;woja
megalomanię.
W pozorach tych Litwa hędzi"
usiłowała widzieć wzrost swego
prestiżu.
Ale
pieniędzy p. Waldcma ras chyba nie dostanie, jeżeli
nie przestanie kręcić i zwlekać. Europa i Anglja
pragną naprawdę pokoju.
„Rzeczpc~pnlita" korzysta

cy encyklitki Leona XlII „o
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roczn~

pofożeii:i.u

ro·
botnrilków", aby podlkreślic ffasko socja·
J:izmu:

Widzimy, co da:e urzeczywistnienie idcałow
socjalizmu w I(osji, widzimv tę nędzę rol:o!n i czą,
któr::t stała si ę dla garści uzurpatorów tronem. n~ .
którym króluj e nic miłość chrzcśćiian~ka, a !JO·
gańska nienawiść i żądza uży cia. Widzin;y iak
stopniowo ludzkość przekonywa s ię. że hasła nit:~
nawiści klasowej zdolne ~ą burnyć. ale nie h1d4 3 ą
lepszej doii dla ludzkości i że nic ~ wr, i ; . ale
stopniowa ewolucja życia spoteczncg,o w Juchu
chrześcijańskim zdolna jest
przeksz t ałcić
ży cl<i
spoleczne. Rośnie więc i wzma~a sic ruch ch:r.cściial1sko-spoteczny, stworzony prze;: cnq :Jih .
ogarnia wszystkie społeczeństwa i pi:.1ist W <L µ0tężmeie z dnia na dzierl i wprowad za du ;. ~ t:r.,.
społecznego nowe wartości moralne. J;i ;'. ~Ce do
równowa?:i społecznej i za pewnienia u· ,,:;; ~·c!1
chrześcijańskich zasad rządzen ia /ud,1i; 1 •
W tern właśnie widzimy donio ~:toś ć d:cL,11Jl'• zr. i
rocznicy. Jest ona świGtem triumf'! zasad c.!1r11:·
ścijańskich w życiu spolecznem i urzcczywism «.:·
nia chrześcijańskiej mllości bliźneg-o w równo·
wadze społecznej.
Burza, która przc:sz1a nad Euro pa, lc~t w;uo:
m~tm dowodem, że świ :~t musi si~ JF zehl o czyć
według zasad clirześcij a i1 s kich.
j e~: ell
11 ' t clict
utonąć w mrokach lrnrbarzy:·1 stwu i z ~ i 1• ą,; przez
panowanie nienawiSci. W zorów do tcg,o p: zcisto·
czenia n a leży szuk a ć w prostycl1 i ia;;nych zasa- ,
dach cltry-;tjanizmu, tak wymownie i g,c:t~?ht-'.•
ujętych w encyklice Leona XIII.
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wywiadowcza Anglji podczas woJny
Radiowa
światowei.

służba

w czasach starożytnych. Co jest głównam zadaniem sztabów szpiegowskic h?
Z jakich sfer rekrutuje si~ mafja szpiegowska. Jalt palflstwa centralne lekceważyły w czasie
wojny siły zbrojne ententy. Tajemniczy pokój. Scensacyjne relacje angielskiego admirała.
Dlaczego Niemcy przegrały' wojną?

Szp~egostwo

w) Szpiegostwo wojskowe nie jest zja za zadanie nieraz najmniejsze instrukcje,
wiskiem nowożytnem. Już w starożyt przepisy, sygnały rejestrować - a na
drodze tak zdobytyck wiadomości , może
ności istniała armia wyWiadowców, któwróg nieraz bardzo poważne przeszkoojczvwłasną
rzy zą piepiądze zdradzali
wrogowi sprzedając tajemnice włap dy WyWOłaĆ.
znę
Bardzo ciekawe szczegóły o akcji
sn ego kraju. Także wielcy wodzowie.
1-; tórvch na1z.w1iS1ka rej1es:tnije hlitsrorj1a. ndie szpieg-owskiej podaje ostatnia wiedeńska
mogli obejść się bez stużby WYWiadow- „Wochenschau". Wedlug wspomnianego
pisma, gdyby Austrja była w roku 1866
czej .
'N naszych czasach stanowi wojsko- odpowiednio poinfonnowana o uzbrojeniu
wa sh1żba wywiadowcza, nawet w dłu niemieckiej infanterji, wówczas nie było·
gich okresach pokojowych, jeden z naj- by pr.aiwd1opodobntiłe klęski pod Konn:giratzem. Powiadają, że zwycięstwo pod
\\·ażniejszych resortów kierownictw arm.ii, bowiem biurom wyv,riadoy~·czym szta Custozza. byto w głównej mierze skutl:Jów generalnych różnych krajów przypa kiem znakomicie zorganizowanej służby
da zadanie wyśledzić istotne siły, techni- szpiegowskiej.
Austriacki wódz, arcyksiążę Albrecht
czne postępy, stopień wyszkolenia innych
armij a nie mniej ich plany marszów i dy- mógł dzięki osobistemu bogactwu użyć
spozycyj na wypadek wojennych powi- ogromnych sum na wyśledzenie wroga i
bywał nierzadko lepiej poinformowany o
ktań. S~piegostwo obejmuje także na posytuacji przeciwstawiającym
prawdziwej
zór rzeczy drobne: oto szpieg owie mają
się mu annjom Wiktora Emanuela, niż kie
rownictwo armii włoskiej. I dlateg-o 75
tys. Attstrjaków m_oglo pobić 160.000 Wł0
chów.
Już dziś powszechnie wiadomo, że
państwa ententy zorganizowały w czasie
wojny znacznie lepiej sfuzbę wywiadowcia, niż państwa centralne. Niemieckiemu dowództwti wojskowemu wyda"\vaty
obok korzyści ~drowofuycli
się siły ententy znacznie słabsze, wodzoczynj fak ulubionll tę kawę Hag
wie niemieccy w swej bucie nie ehcieli do
cenić ogromnej bitności i zapału woi5k
bez kofeiny, która jest prawangielskich i francuskich.
dziwą kawą ziarnistą przedniego
Austria I Niemcy dopiero w oałszym
gatunku. Przez intensywne oczyokresie wojny, ktadły baczniejszą uwagę
na potrzebę rozszerzenia akcji szpiegowszcrenie przy wyciąganiu kofeiskiej. zapóźno zrozumiały państwa cenny uszlachetnia się w najwyż
tralne, że bagatelizowanie sif przeciwniszym stopniu smak i aromat tej
ków przyczynifo się najbardziej do poniesienia klęski. Teraz dopiero wychodzą
kawy. To dowodzi zamiłowanie
na:i-MV sen'Slalcyjinie suzieg61y, że wflelka
do niej wszystkich smakoszów.
niemiecka flota wojenna podczas wojny
skazana została na bezcivnność, dzięki
Musi to być jednak ka w a Ha g ! wspaniale
kierowanej służbie szpiegowsktej marynarki angielskiej.
Przed niedawnym czasem opublikował
rektor uniwersytetu w Edynburgu Sir Alfred Eving, interesujące niezmiernie \via-

dornośoi o s:.ł'ttżbie ~el Aingl!J!.
Sir Alfred pracował Podczas wojny w amiralicji i był szefem sławnego tajnego po
kołu Nr. 40. W pokoju tym czuwano nad
niemiecką służbą radjową i odcyfowvwano niemieckie depesze radjowe.
W całej Anglji istniały stacje tajne, w
których chwytano systematycznie nie·
mieckie telegramy radjowe i odsyłano je
do admiralicji, która je odszyfrowYWała.
Okolo 2000 tłeieg-ra1111ów ods'Zvfrowano
w jednym dniu. W ten sposób było mofloty
żliwem śledzenie stałych ruchów
niemieckiej.
Angielska admiralicja wiedziala naprzykad w dniu przed walką nad Dogger
jakie okręty niemieckie uczestniczyć bę~
dą w tej walce, w jakim czasie i gdzie zaj
mą pozycje. Wszystkie te informacje pochodziły ze sygnałów niemieckiej kwatery głównej pod adresem uczestniczących
okrętów, a mianowicie otrzymyv,rała je
admirallcia angielska tak wcześnie, że by
ło jej możliwem przygotować kontrataki.
Kiedy nazajutrz rozpoczęła się walka.
można było w nocy - jako że każdy sy-
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Budda.

Oczywiprzvszłej przemian:v.
ście Parvż to nie Bęnares. i żaden wolno~Jny król w białej szacie. na słoniu otoczo

uym pochodniami nie wvchodzi mu na
spotkanie, żadna kurtyzana Amtapali nie
czeka nań w mang-owYm gaju. żaden
Przekład 'J. i'fJllS'LJd~
minister nie zaprasza go na obiad, aby go
~ da~szy).
potem prosić o rady duchowe. ż2.den soJak tylko się wznosi człowiek. wszy- fista nie interesuje sie nim aż do tego sto
~tko przyl)adkowe R"inie. zostaje tylko
pnia, abv zejść doń z gór i zastawiać na(1
!:-nbstancja.
uulapki. ale trzeba brać Zachód takim, ja
Wtedy Dżali powtórzył sobie zdanie, kim on .iest.
które mu wydawalo się naipiekniejsze
Ale tymczasem Mara. Ztv Duch czuze wszystkich: był to opis Nirwanv, krót- wa za wszvstkich.
Jest mata rano: Saint ~ Cloud dymi
ki, ale tak zupełny, że ~o uspakajał i ży-.
wit zarazem: „Ciało złamane. gaśnie wy- m~lami. Dżali wstaje brudnv koloru pustki; jest to !!Odzina, w której sie budzi dz ie
<,hraźnia; wszystkie uczucia opadają:
t worzvwa w zawieszeniu: świadomość ci, aby ich napoić gorzkiem. przeczvszwraca do spokoju". Całv buddyzm się l'zającem lekarstwem. godzina w której
za wart w tem, ze swą nicościa: hez grv- ~kazaniec dowiaduje sie o odrzuceniu pro
:nas6w. bez trad:vcvj; nieskończony spo- śby o ułaskawienie. Kilku młodzieńców
hój! Dżali powtórzvt to zdanie dwa ty- w smokingach i kilka pań w płaszczach
i szvnszvJi czv z Iamv przechodzą przez
!-..iące razy. W miare powtarzania ziarnka tej jego mv~li sta\vatv sie tak drobne. og-ródek jakiejś willi. przed która czekaia samochody; wracaja na noc do demu.
;~c nic czuł już !eh w dotknieciu.
\:V tej chwili przechodzi Dżali. udrapowaPonieważ prawo buddy.iskic nie poz\vala mieszkać w mieście od wieczora ny w żótte fachmany: schodzi na poszu- .
kiwanie ookarmu.
aż do zorzy, ce ranka Diali schodził do
- Psia krew' Rogaczu! - powiada
Parvża po jałmużnę i wracał ootem na
jedna z dam.
~órę z naczvniem na pieniądze, orzywieDiali podnosi pJowę. Mvślat właśnie
~· zo n c m do szvi. wvprostowanv. milczą
chwili. że g-dybv mód w jednei setej
w
mu
Dawano
oczami.
SJ)Uszczonemi
cv, ze
kundzie obiec dookofa ziemie w tej chwij~~dzenie w kuchni „Niebieskie~o Pawiloli orzybvtbv do siebie o na.islodszej porze
Hl!" (a w poniedziałek móg-łby nabrać i;;obie na catv tvdzie1\ gdvb:v mu wolno by- wieczora, o godzinie kiędv Chińczvcv
to zostawiać sobie jedzenie z dnia na ~przedają dymiące „curry", kiedv rybadzie(\) Rzucano mu również przez kraty cv wchodzą aż po pachwinv do spokojkoszar w Saint - Cloud stare mundury: nej rzeki i zrasi;ają się woda nawzat-~m.
ZS?,yt igłą do kupy fachmany i zrobit kiedv f.uropejczvcv wychodz ą z g-ołą gło
wą, zabieraJąc z sobą kaski tylko poto.
s obi 2 7. nich odzienie.
•
„ a
aby się pozdrawiać. Chwila chłodu. która się już nie powtórzy wślizgu.ie sic nomvślący
nie
rodzinv.
od
Uwoh1·011v
międ.zv żar dnia a wilzotnv cieżar goc: v.
ju ż P Karastrze. zupctnie jakby spożył
ten lotus który daje zaoomnienie ojc.z.y- Wtedv poszcd!bv do palacn hJajukochań
;rnv. pr z.r.kroc::r,vwszv bez trudności eta- ~zei.
Schodząc z tarasu - w st vlu Ge1111e.tn · c;;vsto ś ci i uhóstwa. Diali jeżeli nie
domu pidrzące.g o sic kt1bicznir.. u ra
świa
zdobvcie
na
nadzlci
1 11 ;~ ' ~; -:· w ielkie.i
' " 1do!J vw a za to z każdvm dniem bar- wieńczonego kopulami z żelazobet onu .
ci ?ie.i --- siebie. Przywilej WYrzeczenia sie gosoodyni clomu. złocista. w wieczor('lwej

w) Angielskie 'dzienniki zamieszczają
grozy opisy ŻY\Viołowej klęski, któ
ra w przeciągµ pięciu lat doprowadziła de
zamożnych
zupełnej ruiny tak niegdyŚ
fannerów tego południow,o - afrykań
skiego domin.tum wielkobrytyjskiego . Na
skutek, mianowicie, długotrwałej i straszliwej suszy kwitnące pastwiska zamieniły się w bezludne pustynie, na których
bieleją kości zwierząt, padłych ze śmier
telnego pragnienia. Wszystlde cysterny i
studnie artezyjskie dawno iuż y.ryschty,
a nawet w stot. mieście Kapsztadzie wodociągi funkcjonują obecnie tylko po pare
godzin dziennie. W oda stała się drogocennym napojem, dostępnym jedynie nielłcznym bogaczom. Uczeni praeują nad
pełne

sukni (niedbała na chłód świtu który mógł
zabić jeżeli nie ją samą to przynajmniej jej
storczyki)odprowa dza aż do drzwi swych
:~ości . Dżali ją mija; ich wzrok sie spotvka... Kobieta wydaje okrzyk:
- J akto? N11e pozniati'esz nmie? Al!ll)ela, Aniela Ventre, z Londynu, z Commeroilail R·oad ! Di/S/Daj A'l'llue[a LY111iS.. z.~oo Aksiamf.ttny - Język.
To jest .Ain~1ela! Ta klt.órej zatwldlzńęoza
l'·tleirw.sizą tl)()IC w Euiropiile! Orna sama, z
nteb~esk·iiemf oczamdl ~ gęstlemil br\viliaim11,
~1wym ga:rdlłowym m'.ltym g;ł'ooem. Rl7)U1Ca
się na zyję Dżalemu.
- Ależ 'W!Yg'lądasz, mój dłrogi!! A wliosy? Co ~ 1i;ę z tobą struto?

A

pót~1em:

Te perliska, to byfo

pogańskie;

°?I

jednej chwcr1Li1 je zmyłlMll ~ jiafk IW1idiz.fts~ zagiospodiairowa~am się ... Dość dojeruia bi·e~y raW$izi%łllko a W\SIZYstlkO.
s:i~ ilr.z.eba CIZ.iepiiać wti-

dy ! Widlz;ilsz oo to Z.t11a!CZY:
ch urueik l\V ba111lru

to

to już tylko
dinych lud!zi. Br.zeprasz.am, wybacz mi dlodla~·e ·- z<liychaJITI ze zmęcrenlila. Pójdę .
sp:ać, iw:s-'a<lwitwsizy dlo samcr..liodóv,· tych
pa;ńsitw:a, ale przyjdlź bu na śniiatliai11Jle, o
diriug11ej,, pogadamy. Zap.amile bad s:obiie a~
dires: u.Nica PiQlbra Beooit - 3 !
A1ntilela Lyrnls kupltlfu. soiblf.e ten d!om
prZied ci'W10ma m~esmcaani od pewniej poPot~m

1

trz,ebujiąceij pi(eni:ędJzy

Ameryikooki„

~

został

ble~

R. H.

mieszkańców

Dobrej Nadzieji.

przylądka
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odszyfrowany - śledzić przl
od początku do końca.
W analogiczny sposób postępowano
podczas wo jny pod Jiittland, g-d zi c sy ~na
!y niemieckie pozwoliły admi ra licji angielskiej przejr z eć plany niemieckie. O<l
grudnia 1914 roku, kiedy odkryto niemiec
ki klucz szyfrowy, flota niemiecka nie me..
gla przedsiębrać żatlnego ruchu, któryby
nie byt znany admiralicji angielskie!.
przez oddane sygnaly niemieckie.
Jak ten klucz szyfrowy dostał się "'
ręce angielskie. pozostało do dni.a dzisieJ·
szego tajemnicą. Twierdzą, że angielscy
nurkowie wydobyli go z kajuty kapitana
pewne~o zatopionego niemieckiego okrę
tu wojennego.
Pakt, że ważna praca odszyfrowywania załatwiana była w tajemniczym poko
tu „Nr. 40" był w Londynie znany tvlko
nielicznym osobom. Byla to tajemnica.
którą strzeżono najskrupulatniej, gdyż ka
niemieckiej,
żde podejrzenie po stronie
miatoby ten skutek„ iż to ważne źródfo
informacyjne wyschłoby przy z:mianic
klucza szyfrowego. Była to może najbardziej pilnowana podczas wojny tajemnica.
Pomiedzy przychwyconemi telegra·
mami polityc.znemi znajdowala sie historyczna pr,tcrn depesza do MeksykP. Od.
szyfrowano ją w pokoju „Nr. · 40", na s tęp
nie przez Balfoura dr0gami okr ę żn c mi.
dostarczono \:Vilsonowi. który potem nic
wahał się wypowiedzieć Niemcom woinv.
Następnie przychwycono w maju l 91 f.
telegram ze statku U. 20. Telegram t~~
meldowat zatopienie „Luzytanji".
g-naf

Beinadzieine -położenie

'i!MJ

zadatek

...,. N :

jeż.ejj

taJk można s1'ę wy.ra!zri1ć. Epoka faitszyw ej
laki i tygrysich skór zapoczątkowana
przez Gaby Deslys przed samą wojną
skończy ła sfi,ę; swaJwy mll\l1osinie po1szity w
poddaństwó !\V1yista..wy Sztuk Deilroracyjrnych. Są tu stom.itame s.afony, budiuairy z
ryb)eii skóry, sufiilty p.ergiamJilni01wie, schody z fos.iow ej skóiry, \vszys.tko ośiwfotlo
n•e tub:am:· rozż.a r z-c1n1ej rtęci i sac:zewka~
mi latarń mors k ich, ze statkami, z atłasa
mi ze sferami niebies., i znów z modelami
51tailików . ż yci;c kobiety n.he jest pod ohne do ż ycia m ę ż.c zvzn y, metodycznep;o
posuwa1ni.a s ilę w fl.czksz tafbnej masi1e s.po
t ec7.e 1]~.t1 \\~a; jest to kupieoka gira, peitna
bad:1,;~1wi1 :{,iacvch zyg:za ków ]ak wykr es ma
latrii', ze z.miiainami fartumiy, kitóre z.t'eJSIZ.Ci.

odkryciem przyczyn

owej

katastrof:1 :

przypuszczają. iż WYWołana ona zosta!a
zmianą kierunku wiatrów, które nie spro·
wadzają więcej

wilgoci ze strony morzfl.

APARAT DLA SYONALIZOWANIA
POWODZI.
w) W Leningradzie utworzono specia'
n.ą komisję dfa skonstruowania aparatu
inż. Moszkowicza, który automat.vcznie
zapomocą v;tosu lub znaków telegraf\c7.nych sygnalizuje wiadomości dotyczące

stanu wody w rzekach i morzu i zwraca
uwagę na zbliża.iące się wylewy. Aparat
zostanie ustawionv w kilku miejscach na :!
zatoką Fińską w pobliżu Leningradu.
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rapewne zastają je gotowle na W'S'zysitko
i za'W'S!Ze z taitwośe:iią się arjenltiujące. --

Sprzedawszy klejnoty, które otrzymała
od Dżlaleg-o 1 wiróciwszy dlO Paryża,
wkrótce Aniilela byta na utzrz.ymam.in u pe·winej kupcowej stairożyfJnlośai, które·j si:ę
nliJgdy n.ie wf.dl1.1ila10, dJo kitór1e.j pirzydJatr:
sobite mii.ędzy ilnnymi mtodlego b.a:rdiz.io bog'altego Jllitsairza i }ef?;o pirzyjacil6l, którycJ:
siDę Wlidywruto zbyt często.
Ba'l'dZIO dumna z tiei;;o, że 1...atw1air.fa z.inajomość z.e świiętym, A111ilela otworzyła mu
swój dom; przyj.ął tylko ogród, gd:.zffie ocł
tąd azęstio się zjia·w ia·t ku wfileooorowi na
a!bluoje i modMwy. Tow1air.zystwio mto·
diz:Feńców. otiaoez.ających AnJ~e.Ję Lyri's tych których Bossuet tak miło nazywa
tego wfoeku'' ,szailonym~ an1aitorami
rcmmJC)w:v, k:tóre p.rowad1z;i~ z nf!lmri na •w1zgó
rzach otaczających miasto, wszystko tó
wydawafo Si:ę Dżailemu talk proste jaik ży
one Buddy w e~egall11Clk!kh środlO'WlfiSlkaich,
f!ornszaii\•c vch s~ę wokoło iwliłelikiieh kurty
zam urndyjskiiich, gdlzi1e kirólmVli1e, bramLni ,
wszyscy diosbojniiiey 1 mmożn1 ku))Cy sek:
dJz.1!1~ sd1ę sruchać Wi:edrząoego. AruiJela sta
fa się dla n1iego czemś w rodza.ju Pi1ęk
n.ej - z - Benaires.
DżaLi vaiczyna rozróżniać nairndy eu·
rope]skńle; dotąd jak W1Szyscy AziaJCi niie
\Viiid'2lilrul w1Delkii1ej róŻ!J'liicy pomliJędzy Pol1tu·
gailczykliiem a Szwedem. Tera.2 rozpo2111iaje dwliie czy trzy ra!Sy, aicz.kolwi1 ek j•eSZic.ze plącze Anglilk.ów z Niemca:mi. Poinnf djiabfami„ od:kryw1a
m!liędlzy .. z.amorsk1
całą hierarchję; w tym pyle oryginałów
i-aicv tworzą towrurzysrtJwio zaichod1J1~. poczyna dostrze~ać subtelne odio~ernile: na·
rody, indyWidualności. Im dalej na Za·
chód tem ha1rdlztliej si'ę kompJifkuje. Uważa. że f ra_.ncuz.i kochają slię w kobiieta:ch:
„k'. 'Cdiy mówiią do n:!1ch, powiada . Zl\Yra<.: aj ą ku rnim twarz ]}e/ną uśmiechu i ł ag od
c;i bi-alii !"psi są u siiebie nili na
n oś ci".
\ Vsc hcclz.i,c ; wycLa~ą się 111i1e mkć ra.so\\·ych przcsadó w., a przy tem są dość iintcli1gc11tni.
(d. c. n.)
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Łódź

ofiarom trząsienia
ziemi w Bułgarii.

Onegdad

odbył·o stlę posiedtzen~e

k10mi-

sj; , skairbcrwo-hudżet-owej Rady Muejs;kii~j

1v Łc<lJ~;i przy hcZ1Hym
czloll·k ow Magistraitu.

udlz•~ailie

radnych ,i

Prezydlent Zilemiięcki i !\VĆICeprezydent
Wi·el11ński reforaw.a1t sprruwę pożyczki zagra-r1.'.czncj i prz,ebfieg peirtraktaicyj z kon-

sorqum amerylra11Slk•ilem i ang'ilelsldiem..
Komisja uznaita debafy w bej kwtestji
za ściśle poufne.
NaiSbępnJ!1e komilsja posfanio1wilia wyasygnować sumę 10.000 zJł. na rz,ecz ofiarr
tlrzęslieinJila Zliiemi: w Bu~gairjlii. Kwata ta 'W!YJ>ł c:oooia zostacie. na ręce skairbnilka 1>0lsk11ego komqtem Pomocy okom tir.zęsfu111i1a zuemi w Bułgair.jk
(b)
STAN ROBÓT KANALIZACYJNYCH
W ŁODZI.
Praice nad skain~em śróc1tnie.

ścia dobhegaił\ końca. Oc!ciniek ~ u&y
;iraiusnttla. prey AL KośailusZfkii od Zielaooj
6-go ~a 7JOStal im ukoncrony. a
obecme kończy się prace d:rugtiej części
Al. Ko~kli.
Dłut.ej tir.wa~ bęcflzdte praca przy ul. Narutowk::za, utrudll1rualna ruchem trarnwajo-

oo

wY'I!1·

Po wkońc:z.emlilu robót przy uil. Nairu~ódmieśoie

bęcbzli1e oafiwwliicie
skainaJifrrowame, poczem nasitąpi przylącza
~ dalsze dlomów efo steci ka.JnBillifzacyj-

t'OWllCz:a.

/Vowy dyrektor Polskiego
Monopolu 1ytoniowago.
J'Cllk się d~emy, w dlnru 14 b. ~.
p, . ~dteot R~C'Z'Y'POSpoiN.fiej pocliplilsal
norrfulaic.Ję d-ra Aleksamdra KreUJfliia. na sta
naw~sko d:yrekitora Pdls.1clego Moo.opoJu
TytJonliowego.

Dr. Aleksainder K'llieutz praicdwaJl w
?aislOOt Monopolu Tyitoruilawiym od chwtili
iego powstaru'la.. Prµyj~ty ZJOIS!t:a.il d!o dyretkcji z dnlilem 1 w.rzeŚilllila 1919 rolru., począfilrowo w cba.ra!ktemzie statr~eg10 referenta w VI sto}lilW Slłlużbtowym, mstępinie
od 1 grudlnfa 1919 roku, ja'ko radaa milni.sterjailmiy w srtlo})IllllU Vb. Z dnflem 1-ym
mruraa 1920 roku m1i1ą1rnowaJ11Jy ZlOSl!lalf łllaczie:l
ru~i~~ wydiziafu IV (lronces-yijnego), a od
27 J~ipca 1923 roku objął staoow@Slko zastępcy naicrelinegio dlylrektoira w V st'opnfi.u
s~użbowym.

Po

ustąp!·eniłu

poprz.edln.fogo dly1-ekrora.,

p. Befzy-Osbrowskilego, od madla 1927 r.,
t. j. pr.zez p.rze:szlo riok, J>ehllilt obowtiią.ztló

klierorwmt:Jka Dyrekcji Pols:kiilegio Mooopohu
Tyt>anillowe.go,

._

\
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Gen. · r. Górecki zap.oznał si' z potrzebami kredytowemi sfer gospodarczych•
Konferencje z przedstawicielami organizacyi, związków i z prasą.
W czo raj po południu prezęs Banku
Gospodil,rstwa Krajowego gen. dr. Górecki przyjmował szere~ delegatów na konferencjach specjalnych. Przedewszystkiem przyjęta została delegacja wielkiego
związku włókienniczego, następnie kolejno krajowy związek. związek eksportowy, przemvstu metalowego, wykończalń
i farbiarń i przemysłu dzianego.
Zkolei przyjął p. prezes równocześn!e
delegacje wszystkich stowarzyszeń kupreckich w Łodzi, które zf ożyfy memoriały głównie w sprawie kredytów indywidualnych, lombardowych i eksportowych.
P. prezes Górecki obiecał memor.iatv te
rozoatrzyć i zawiadomić o swojej decyzji.
Następnie przyjęci zostaTi nrzedstawiciele właśdcieli domów z pp. Klukowem i
Lewickim na czele. którzy omówili sprawę kredytów na odświeżanie i budowę do,
mów.
Delegacja przedsiębiorców budowlanych prosiła o przyznawanie kredytów
na bu.dowę domów w okresie wcześniej~
szym niż dotychczas, a mianowicie przed
wystawieniem domu pod dach.
Przedstawiciele polskich zwi:i.;i;ków
.,Praca" zwrócili się do generafa Góreckiego w snrawie systemu przy.imowania
przez Magistrat robotników na robotv sezonowe, wYkonywane z funduszów Ban·
ku Gospodarstwa Krajowego. W sprawie

te.t p. prezes obiecał
stratem m. Łoclzi.

konferować

z Magi-

Następnie przyjęci zostali przedstawiciele związków b. wojskowYch. Postanowiono by prowadzona unifikacja nadal obejmowała wszystkich byłych wojskowych. W listopadzie odbędzie się w
Warszawie zjazd 100 tys. b. wojskowych
gdzie ostatecznie zapadną uchwały dotyczące polskiego „Pidacu".
W godzinach oopoludniowYch odbyła
się konferencja dla przedstawicieli mięj
scowej prasy. W pierwszym rzędzie poruszono sprawę kredytów budowlanych.
Gen. Górecki oświadczył:
- Rozumiem doniosłość tej sprawy
dla Łodzi, gdzie kwestja mieszkaniowa
przyjęła cechy wprost drastyczne. Bank
Gospodarstwa Krajowei;ro zwraca specjał
ną uwagę na Łódź i inne osiedla. odczuwające gfód mieszkaniowy. Po wyczerpaniu sle 6 i pół orocentowych kredytów
w wysokości 7 miHonów złotych, Bank O.
K. wyasygnował dodatkowo 2 mil.iony zł.
Wt aścicie'le domów żądają kredytów na
przymusowy remont i na umożliwienie im
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej .
Sprawa budowy mieszkań, a szczegól
nie mieszkań robotniczych, jest najpilniejszą troską B. O. K„ lecz potrzebna jest
inicjatyWa pryWatna, jakiej przykładem

jest zapoczątkowanie budowy domóv.
przez komitet przemysłowców.
Po raz pierwszy B. O. K. rozpoczął ak
cję kredytową dla rzemieślników. na co
przeznaczył 14 miljonów, które zostaną
rozdane przez spółdzielnie, a więc kredyty zwykłe 6 miesięczne I inwestycyjne
10-kwartałowe. Co się tyczy konwersji
poprzednich pożyczek, to jest ona w toku
i rząd ma zamiar z tego źródła osiągnąć
50 do 80 miljonów zl. Również troską rzą
du jest objęta sprawa kredytu dla handlu
a szczególnie kredytu eksportowego, Cu
ma znaczenie również państwówe.
· Łódź, jako wielki ośrodek, cieszy się
specjalną opieką wtadz rządowych i samo
rządowych i opieka ta będzie się coraz.
hardzi ej uwydatniała."
Po konferencji prasowej p. prezes 06recki udał się na obiad wydany na jegc
cześć przez ~rielki przemysł.
Po obiedzie odbył gen. Górecki dłuż
szą konferencję z prezydentem miasta, po.
czem zwiedzał inwestycje miejskie oraJ.
domy prywatne, budowane za pożyczki
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dziś p. gen. Górecki zwiedzi ośrodk\
rolnicze w województwie fódzkiem, poczem odbędzie w Urzędzie Wojewódzkin:
konferenc.ię przy udziale przedstawiciell
wszystkich organizacyj, dziafają~ych na
terenie Łodzi.

Chleba powszedniego dai nam Panie ...
--::::---

Strajk protestacyjny
Wszystkie piekarnie
SIJrajk

pl•ekCłlrzy

wbrew przewlTidywa-

nilbm og6Jnvm zaikońcwrw wstail nliJeooz.e

~iękarzy został

przystąpiły dził

zlikwidowany.

do normalnego wypieku.

Stairosta grodzki otrzymruwszy od dlewszyscy bez wyjąt1ru pilekairz.e P'l'ZYStątńą db nafychmiasrowego wypi.c.ku chleba po oenn.~ 70 g1r0sey za kt1o~ram, polooilf polfilcji u'WOll.rnfilć
mąkę z naJf.ożonego seikl\\'1eStru.
Dzfuś rano wszystkiie piiekaJr1nd1e będą
łegacji robowiązain ile, ż· e

jgf\v1a111lile. Przez cruly d'Zi1eń wczor~j.s.z.y,
mmo., i:ż spóklziietlme spożywców w I'iilaire motn,pśoi .zais.po}Wj.a~y potrz.ehy ludności OOC'WWJaino jed1n.ak brak pillooeywa,
s1JCz.egóm.lłej chleb&;-który pdką.tn~le nabywa.ino w siklepiilkalch po oenruch wyb- sz;yclt tVDż normaLnne.
Za lichwd.'a1TS1ld1e wvsilarw'iame cen za
ch1'eb w spr~da·ży i>ol~cja sporządzli~a
Rozporządzenie
•wl?aśoilcile1om w~elu sklepów protokóły.
Sprz:ed!ai\VICY ci stan1ą "vtldótoe pr.zied są·
Rozporządzenie p. Prezydenta Rzplidem. oskall'żem za poblierattllile naidmDer- tej z dn. 6 m~rca r. b. w przedmiocie kwa
·DJYCh oon m 'PJ'ie<CzyW10.
lifikacyj nauczycieli do nauczania w puZwiiązek marj.strów pi1eka:rs.lcilah niaid!c- blicznych i prywatnych szkołach po~
Siłialł clio komi•s)h cenni'kowej przy Mag.il- wszech określa, że kwalifikacje takie po~ae m. Ło.ctzi'. na ręce pir·ezydernta Zfle- siada osoba, która uzyskała dyp.lom na
nauczyciela szkół powszechnych przez uml)ęciG!ego, mt, w lrt'órym iwiaiLnie zgromadrem1e oochu p.~ekairzy :i związku madsrtlrów kończenie pa1'istwowego lub prywatnego
pjleikairskńlch pov.7li1ad:am'.ta., ie odwofiuje z prawami szkót naństwowych zakladu
siwych prziedsUal\\'lideui i ziasitępców z ko kształcenia · kandydatów na nauczycieli
szkół powsźeclmych, albo przez zdan~e
mfils}~ oen.n.ikowej. pooiiew1aż · reP!l'e.z.emtiaJC.ję
równowartościowego
egzaminu na P.odtę uważiaią za zbyteicz.ną zie ,v.z,g.lędiu na
ilo., że uSlta\1amn1e ce·n na p;•eicz~ odbywa stawie nrzepisów określonych przez misilę ~ed111001'ronrui1e wbrew S1lusz:nym żądia nistra W. R. i O. P.
Kwalifikacje zawodowe do nauczani~.
nnom p:uekrurzy.
w
publiez1wch
i prywatnych szkotach po·
w ·obec talk:·i,ego sta•nowiska pilekairzy wszechnych moRą
1\t1Jagf'stlrart: m. Łodrzi nii.e będz~e już 2?apn"a- nia do nauczania obejmować upoważnie
wszvst~ich przedmiosimt P11'.ziedlstawitcilel1i zw:Jązku pi1ekaJr1zy na
programu szkoły powszechnej, bądź
J)OS!iiedizemiia komi!Sji cemTu:-c1wie.Jj, pot\'lv1Cl!iu- tów
też do nauczania jednego z następujących
jąc jediyin!:c na mi•ejs.~e tych pd1
eka1ny rre- spiew, rysunki, roboty
ręczne i t. p.
C'zomaJ\Vlców.
Osoba posiadająca kwalifikacje zawoWbr1ew onegdiajs:zej U'ChW-aile z.m:ieirzającej do kontynuowaini.a sitr<11Jku, oostta~ on
prZiell"WaitllY i bezrolJ.o:;;be protestacyjne za-

ULfil DLA NAUCZYCIELI W MIEJSCOWOSCIACH KURACYJNYCH.
Zairząd GJówny Staw. Chrześc-Naro
dowego Nauczyde:lisbwia Sz.kót PO'W'si1iech11vch uzyskał znlilżkli dllia cz.fio1ników orga1ni'1,f!!cj'! rw n:aistępujących mi'ejscaich klimafflycznych: Rabka -- SO J>roc. milżiek kąp;lle
ln,wych ! bezpłalflna porada leklairska; O:iCO\v „- 3J proc. zmtżlkę kąJ)'ile~~ ; Jniorwtroe~alw - 50 proc. tak:sia kuira1cyjna, 25 proc. trięchaine.
Mimo mpew.ru!enfilai, wcrotiaii ·riaJnX> kilku
ulg'i w kąpilelach. Poda·ruia o })rZ.Y1Z100!n~e
tyich ulg niależy w11i0sdc ptiZlęlZ ZJall"iZądy o- ·d.7Jesr'ęciłu wtaśc!ctieiltl p11"y1~h p'i\e'kairń
kręgowe do zarz.ądJU gifówJ1•egio, bez oplinj z!·atwfi~o się w Mag.i!sqactte ~ ~·Ptilłlo mąkę
z rezeir.w zbożowych . Be:z~ędne staktórego vnf.l iki nifie będą UJW!ZględrOOJne.
S tUWMzyszeni1e poo'.ladla dicmiy zidlwwliia. IHJ\v,i'siko w1tadz i ostre i1ch 1)all'Ządreruiai, na
w Szc:z.a WJ1!'i:::v i Za*opimem, z kitórych vCl'sadizJe których orgiaJ11a po1tii1Cyjt11e pr.zie~
J.Jiler wszy jesrt wygodn1em rmejsoem rwiypo- pr·dwiadl7JilY śc.istą kOThtrnlę piekarń pryczy11'k o"t\oiem cl.fa rek,x1w.a:lesc.en.tów i wy- wa1.nych, na·k-ładaijąc s.ekwesitr na z:mia.gaczerparnycll ner wowio, dJrugi - dla cho- zynOl\\"aine zapasy mąki„ wywl()}talło iwśród
ogótu póleka;rzy ziroZ!LH'.qiralł·e zan<l1epo1lrojerych 111a pht::a.
BJitżs;zyd1
i1nforma-cyj udz:fiela pr·eres n~e.
W gOO!zi1nach popc{µdITTfow y cli die1ega~
koł a mie jscow1e·gio kc.J. Mumm01W1s.kft w
oi•a wyloniona z pirz,ecLs.ta1v.1fcil1 eilii z.ia'!'ządu _
każdy wto.rek od gcdz. 5 do 7 '\vf~ee:z. w
1okalu stow·airzys-z,erni1a, Pkiibrkowska 85 zwfa.zJm majstrów pi'.1ekatrs.k.ich i iyd01wsfoiieg:o sitowairzvs1ze11•Ila l)f12ikair.z.y, udlafa s1~ę
pra \ V.a ofa::yina.
eto s·bairootiwa groclz:lGiego, prosząc o kemfeueooję. Tut.aj d!ediagaicja pi.iekMZY prosi•OSOBISTE.
Do w~adiuj.emv s<(ę, i:ż p. Oskair Gress1111er, la statrostę grodzku2go o z:n'.1ę.s.I\e11óe siekwe stru nat-Ożon cgo na zrn1a:ga:zynowaine za.'Wr1aśc)de! fir my Przemysł P oń c zo szniczy
„Cor;1·h1cntal" np c>\YJ żnM swego WS1Pót- naisv mąki J)rzvrz.ek ając pr z.yst ąp '.ć napr.1L:'.!WJ11!ka p. P ;:nda Adolfa ttrurdta dl> ~ vchin~ast do \\"YPiclrn chleb-a z 111ąk i posamodlz.'.1ehego podipiiisywanw fumy per ch.odbąoej n.i1ętylko z r~z.erw rząc10·\\·yc h,
• i z 11ę.l>Ytllej prywaitinile.
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dostaircza:jąc
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któ-

~waJt"tą cz,ęść

Clz:iermeij lronsumcji chleba w Łocf?Jl, dStlabilly piroittestacyjną aikoję pi;ekair.zy.

Kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych.
Prezydenta Rzplite;.
dowe do nauczania tylko w języku po'1
skim może je rozszerzyć na drugi język
nauczania przez zdanie etzaminu uzupeł
niającego.

Winister wyznań rel. i ośw. pub!. może jednak w wyjątkowych wypadkach ze
zwalać na zatrudnianie osób nieposiadają
cych kwalifikacyj zawodowych do nau ·
czania, jednakże nie dłużej niż .do końc~
trzeciego roku szkolnego od daty zatru ·
dnienia danej osoby.
·W wyjątkowych wypadkach m'inister
może nawet zupełnie zwolnić od egzaminu, jeżeli praca danej osoby w szkole powszechnej uznana zostanie za wybitną.
Kwalifikacje zawodowe, uprawniające
do nauczania wyłącznie w języku innym
niż polski wydane przed dniem wejścia
w· życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swą ważność.

Rozporządzenie powyższe weszło
życie z dniem 1 maja r. b.

w

Prooaganda lotnictwa w szkołach.
Zarzqdzonie Ministerstwa W. R. i O. P.

Liga obrony powietrznej i przeciwgazowej przystąpiła obecnie do pogłębienia
propagandy lotnictwa wśród młodzieży
średnkh z~ktadów naukowych i zwróciła
slt; w tej tak ważnej sprawie do Ministerstwa \Vyznań Religijnych i Ośw. Publ.
z prośbą o poparcie jej na tern polu i wydanie do kuratorjów s zkolnyćh odpowiedri tego okóln ika. polecającego zakładanie
~ól !otniczych L.
.P. P. wś~ód mtodz!ezy . i zaprowadze,me 'Y:vkładow o lotmctwa::'\\. szkotach sredm ch.
Mini~. terstwo W. R. i O. P . odniosło się
nader przy chylnie do projektów Ligi i wy
d:1r~1 taki okólnik, który wskazuje przed~wsnstki em na to, że szkoła powinna
z a i 1 1rer es ować snra wą lotnictwa całą mf0
J>:i·d. nodl eda jej '.vp ł yw om.
Okól nik wskazuje dalej na to. że sp'1S01JCl11, 0~1n d z cn i a. Z!im itowfnia do lo tni ~
twa wsród mfod,z1ezy będzie odpowiednie

q

uwzględnienie tematów z tej dziedziny "
samej r.auce szkolnej.
·
M.iriisterstwo zwraca wkońcu uwagę
ku:c:i tcrjów na celowość zakładania kót
szkolnych L. O. P. P ., które mogą się stać
pe.żądanym ośrodkiem prnpagandy lotniczej w szkole. Prócz tego jednak nałeża
loby popierać tworzące się tu i owdzie po
s1kc0 łach kólka i kluby młodzieży i że we
wszystkich sprawach powyższych należy
współdziałać też i porozumiewać się z
miejscowemi komitetami L. O. P. P.

Najszlachetniejszy i jedynie prawdziwy

COGN-AC
Joi e~ ~ fi aIIin · MarteI
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aałołeala
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W dniu 15-ym maja r b. o godz~ 5-ej rano zasnął w Bogu
nieoczekiwanie nasz ukochany ole i e c, teść, dziadek, brat
m

szwagier, wujek' I kuzyn

•.t

p.

/

. '.

Przemysłowiec

,

przeżywszy

lat. 74.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z domu żało
·by przy ul. Orla 25 w czwartek, dn. 17 maJa r. b. punktualnie
o godz. ·3-eJ 1 P~ · poł. na stary cmentarz ewangelicki, o czem
·
zawiadamia przyjaciół i znajomych

Stroskana rodzina.
I

Z ŻYCIA TOW. OIMNASTYCZNfOO
„SOKÓŁ'' W OZORKOWIE.
Tow. Gimnastyczne w Otorkowie roi
wija się pomyślnie z roku na rok. O roll
jaką zajęło T-wo w życiu sportowem O·
zorkowa świadczy szereg zwycięstw,
odniesionych nad innemi zrzeszeniami
sporfowemi. Jednym z sukcesów roku
1927 bylo zdobycie nagrody wędrownej
powiatu kutnowskiego.
Rok 1928 przynosi nowe laury sokolstwu Ozorkowa pod postacią puharu wę
drownego i żetonu, zdobytych w czasie
zawodów zorganizowanych przez m. Łę
czycę. Ruchliwy zarząd „Sokoła" repre
zentowany przez · prezesa inżyniera W.
Eborowicza, pragnąc przysporzyć funduszu na cele \iVychowania fizycznego, organizuje w Ozorkowie na boisku i w przy
ległym parku w dniu 27 a w razie niepogody 28 maja r. b. wielką zabawę p. n.
„Powitanie Wiosny", połączoną z loterją
fantową.
Zabawę

poprzedzi bieg okrężny m.
Ozorkowa na dystansie 4 kim; dla zwy~
cięzców przewidziane są nagrody. W
czasie zabawy rozegrany zostanie mecz
piłki nożnej pomiędzy Sok of em „Łódź I"
i miejscową drużyną sokolą.
ZWIĄZKU

I

Wolewódzka wystawa ogrodnicza w Łodzi.
lmpraza zaproiaktowana przaz Cantralny Polski
Zwiqzak Ogrodników. "
Komilte(t wydiaił od1e1.iwyJ f rooesłirul po
Z n1Jiic)rutywy Ceintraillrueg10 Po1Sikfugo
Ogirodlnników, Odldlziila!t w Łodlvi k1r.attu prospekty i dJekJlairaleje. O~ooiłt
powsitJa.:l :projedct urząd'Ziema Wo.iiewódlz.- konk111rs na afisz., wyjedll1.ail u Wl:a& mwn~
kme.i V/'ys11aiwly Og;roon:lc21ej w 1928 roku. cypadnych rn. Łodz.i~ p.1ęk111y J)all".k ,,Żród
Na ilad!zwyc;zaijniem ziebir.amlliu w lOlkia- Ws.ka" na te•rien w.ystatwy, S'P'(W.lą<ll7.lif plmt
Ju ZiWJfąl'lku. po z.referowooilu motyrv.'\Ów sy.tuaicyjny i arj1ei111ta<:.yjiny wys.1ta!W1Y, o.gło
su pir:z,etairg na piawlnooy, wr.eSIZ!Cfile zap,rcr
potr~by zorganli'.1ZOwanilla taiktlej rwtYsltławy
sill oo j·ury ""-ystawy na jwybillb:lll)$eych
~ pr.ziedstatwilenillu jej Iroszfurysiu projtelct
rosbait jedinomyśL111i1e makceip.toiwla1n.y. Po- ])l"Ziedis.taw:iciilelii św1i1aitia ogirodlnlilCIWgo.
Kurll':lt·e<t \iVoj1e·wód:zk!1ej W~ 0'Wldt•atrito komnltet 1wvkornawczy, Z'lożony z
16 ogrodlnflków, który p.rz-ystąp1ifl dlo z1or- girodn~ic:zcj w Lodzi korntynuuj1e praice pinzy
gainloow1ali1ijlu tej 1imprezy, ziaipimsim1j.ąc na g-of:iov.riaiwie.ze w szybk•l.em temp.ile z wtllalrą,
pr()tektora wys!tiajwy p. w10jewodę JaJSZ- !iż świirut ~1grod>rni1czy p.oprz.e jego usił'OIW'ta
cwt-ta, kttóry protektorait łiaslral\vlile PflZY- t111a mrówno p1ropaga111dą j3iko też zgfo0 komi!tet hono- $Zer.!iem eksp-ona'tów.
jąił. Po za tern zaproszo1111
rowry na czele z J . .E. ks. biilsllmpem W.
Ty1rmerniec!k1lm i prz.edstaJW1Bc.i.elaanl1 sp:dteZwtiląz:ku

1

--o--

cmeństiwa

oraz świiiafa t)la.UkoiWlego.

frojekt nowego podatku
na fundusz rozbudowy szkól.

NAPRAWY RZECZYPOW sferach miarodajynch projektowaSPOLITEJ.
W dniu 12 b. m. odby.fa si1ę w Łodzlł kon ne jest 11ałożenie no\\'Cg-o podatku t. zw.
fere'!11Cja zwota:.na prziez Łćd!zką Egwkuty szkolnego, którego fundusze stużyćby mia
wę Pro•V!ilncjona:lną Zw.i1ązku Nal)mll\V'Y ły na rozbudowę szkót, w pierwszym rzę
Rzczypospolit€j przy ucllzf.1ale deliegaJtów dzie powszechnych.
egzekutyw okręgowych z terenu wojie- · Inicjatorom projektu, jak się dowiaduwódmtiw1a, na której positan:owlliono podljąć jemy, chodzi o to, by podatek szkolny oakcje orga•n!;z.acyjną ma teren1i'.e 'Wtl'jewódiz- beitrtowat jak największą liczbę płatni
:twa lódzkilego;rorga'!l~zował komqite·t w.o- ków; a. więc uiszczających podatek przejewód!z.ki Zw1i:ąz,kn Na.pra:wv R~eczvPo mysłowy, dochodowy, lokalowy i gnmspo!•i1tej oraz zwołać w najb1iiżS1zym c:z:a!Slie towy.
Jak słychać, istnieje pogląd, by nie obz·ebrain:iie P'fZY ud!iiillle pos·łów i senarorów
Zv.1iaz.1m Naprawy Rz;eczypcspol~tlej .•

ZE

OSTROŻNJ.E PRZECHODZIC PRZEZ

TOR KOLEJOWY!
'N zwi'a,zku z ni:eszcz.ęŚ'1ilwie1mli wypadlkaml, jakiie si1ę często zd.1a1rz.adą na
tora.eh kole}Ol\Vych, wtłaid:re przypomńmia.ją
publ.i'cwofoi, ż·e chocliz:e<nite QISiÓb postronnych po toraich kolejowych jieSlt w~bro

ciążać

jeszcze dodatkowemi poaatkami i
tak uginających się pod ciężarem podatkowym platników, natomiast zamiast
przejściowo istniejącego nadzwyczajnego
dodatku JO-procentowego od wszystkich
podatków i opłat stemplowych, wprowadzić stafy podatek szkolny. W obecnej
chwHi sprawa nowego podatku wymaga
jeszcze szerszego omówienia na między
m:nisterjafnych konferencjach, tak że definitywne za1atwienie powyższego projeldu jest kwestią dłuższego czasu.

RU!~ o~o~ow~ i towarowy na uol~ki[R kołewrn uańitwowylb.

Zestawienia statystyczne Minist12rstwa l<omunikacjt'.
W 1e-dfog ŹTÓdd oficija.ln;ycll z Mli~11il.s1ter

s1Jwt:i Komurndrncj1i z•a rak 1927 wsz.ystkte
p!t'Zleb!i\eg~y
p.ocd1 ąg.i ruchu osiobo'\V:ego
n:1one.
56.746.490 klm .• pociąg1i towaiwwe natoZw1r~-ca si1ę równlleż uwiagę, aby pubKin'l1ast 54. J 15.3fi:-3 kim. na sieci pdlsldch l·~n·i1
czr.ość µodczas prz.ejeżdżani:a lub przechoclz.c,rn:1a przez 1>rzeja!Zdy kol.ejml.ne niie- kolejowych, '\vy1mszących ogólrniie 17.304
kim. toru normainego.
strzeżone zachowywaita należyte środ'ki
Cłężcvr pociąg&w osobmvych, ~óre
ostrożr:'.'.'.oi.

p.rzebi1eglv w ub. r. lwkjami podski.emi,
wvnos1i brttttio prz.es.zto 13 mill,j.airdów taon
{13.111.066.000), a ci>ężar pociiągów t'Ołwia!"O\vych - przes·z.to 43 mfiljairdy ttonn
(43.l92.'i53.000).
~ ajlep1cj jedHak śwri1adczy o ży\votnoścl nas;;;eg-0 rozwoin ~ospodarczego ifość
wagonów to)warnwvch. załado'W'ainych w

POPIS SZKOŁY R_YTMIKI, PLASTYKI
I if A~CA ARTYSTYCZNEGO łl. Kl<ll.KOWSKIEJ I L BOIW~SKI.EJ.
W dniu 20 tnaja r. b. urządza szkoła
popis swYch uczenie w Teatrze Miejskim.
W popisie bierze udział 85 uczenie. z których najmłodsze liczą zaledwie 5 lat. Nader ciekawy program, wYkazujący cało-·
kształt dziala1ności szkoły w kierunku
rytmiki, tańca i akrobatyki tane<::znej obef
muje obok części pedagogicznej (lekcji)
także część artystyczną, w której ujrzymy studja nntmiczne, charakterystyczne
i groteskowe, odtworzone przez zespól
uczenie w pięknych i oryginalnych kostju
mach. Bilety w cenie 50 gr. do 8 zl. do
nabycia od dn. 14 b. m. w księgarni L. Fiszera (Piotrkowska 49) w dniu popisu w
kasie teatru.

Choroby zakaźna w Łodzi.
W okresie od dnia 6 do 12 b. m. włą
cznie do Wydziału Zdrowotności Publicznej Z'gloszono następujące wypadki cho
rób zakaźnych w Łodzi:
dur p.Jamisty 2 wypad. (w ub. tyg. -)
( „ „ „ 4)
„
dur brzuszny 8
„ „ 7)
( „
1•
5
płonica
12

„

11
odra
6
krztusiec
gor. potogowa 7
3
róża

,.

błonica

Ogó?em

54

„
„
„
"

(„ „
(„ „

(„ „
(„ „
(„ „

(„ „

„ 12)
„ 6)
„ 5)
„ -)
-)

„

34)

"

.

ub. r., -która 'W'Y'no:si 4.958.113 ~g„ po za
t·eim przyjęto od zagrarnky wagonów z,aJlad:owa;nych p1-z,es•z:lr0 pół mtillj.01na (610.280).
Te.n ros~1ący z roku na rok ruch kol.e·
jQ\ ; y, z.i1ius.trowamy vw.rzedinff1emI cyf<rarrni
naijtcp,iJej ~v!ladc1zy o ~enli1u lokomocjf.
kokjc.'\vej 1w naszcm życiJu gospod1a1n::.z.em,
które mii11no to odoż.uwa brak gęstej siled
na obszalrze nasziego
narmaiłnororowej
Pal'iSitwa. Sz.czegól,n:iie dlot'kl~w1e to jest dfa
, na•szvch kresów wschodm1ffch, ziaipóźmii.ICY
nych \v rozwoju kuhtJuiry cl.::ooom:1c.znie j.
Ale j.est nadz.i·ej;a„ że rwl]ęksiw. pożyczka
kolejowa ustmi.c •w;.e!e rni1edtomag;ań kaLeL.
których władze trzeba p.1•z;yz.nać zt>obi.~y
\Vitek: w drz.i·ek rcizbuddw:y kol·ei po oc\zy·
~-kar.~u ni ~podlegfości przez nasz nairód.
1

1

~ro<fa 16.go ma.fa 192R roku.

.t(:UIUfR lóDZKJ„. ----„.1 . ..
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Akcja

•

KRÓLOWA ·

·stanowisko

OPON

Pon~ew1aż

od d1rnila

Związki

zawodowe

wc.wra·js~ego

daru-

przemysłu wlókJiJermilcziego w Ło
już d!okladn!ile stamiowdlsiko
1.IW1Ji.ązików zawodowych Z/Wlrócńlllilśmy silę
do prz.edsta'Wliciiela prziemysiłu, celem wy-

dZli, zniaijąc

Pobór rocznika 1907.
W dniu 18 i 19 maja r. b. przed komi-

sytuaicjliJ w jej olJ.eonej faJzjbe oraz
zaipozinama się z opilndą prze:mystmvlców

jaśn1iieinila

CO MÓWIA PRZEMYSŁOWCY?
fak lla.5 poinfocrnOWaJnO, P!f'ZieITIYSlłoW
cy n&e I11egu~ą kon.iiec:moścń podtwyZsz.enda
mrobków robotnńlcz.ych w wySldkośdi, po:aiwailiad1\oej wyróW!Ilac wzrost lrosiz.t!ów utrrzymainfila od czasu ostathni!ej podlwyilki
cn-bi'traoowei w mrurcu 1927 roku.
J edniaik:OO wylainllia silę kw1esittiia, c-z,y
wyitlwórczość naszą mo1Jna obeonńle obci~
żiyć z.Wilękslzenil'em kos~tów robodzmy bez
1.iagirożenia rówmowagii i zdlo1nośoi lrorukur.errcyJt1iej. Sprawa ta musli być przedlrntilO-

&rctfba strajku w przemyśle budowlanym.
Dzień 21 b. m. ma zadecydować o bezroboc1'u.

botniików.
d:łużsi;e-j

dyskuSl.ilL uchw.ad.iano przystąpić do strajku, J)O'ZIOISlbalwli0(jąc teinrnli'n
ogł'O'S1Z1enlila beZ!roboda m1rz.ądo!Wli ztWfilą.'Z~
ku. ZebraJnJi zgf1os'idlr pirote.\Slt prtrecłitw!ko
. ;wiysbaiwlilonym prize.z z.wią·z.ek wtłókliierull'i
ca;y ż.ącbain:ii001 podiwyż.szoo11a plfac o 15
Po

a

proc„ uwa:ta:jac

żąda1t1ia

te za z.byt

zliaJch pracy.

Zebrani poot:anowłt~i r.ozsz..erz..yć sńra{fk

w przemyśle budOlwfamym rua wszystkdle
zaJWodiy pdkrewne.
W drau 21 b. m. odbęd!z:ne • ies1Zicz.e
jedltm lronfwencja w sipraow1e µadlwyżikli w
;1J115ipek'roraore pracy. O ilJ.e i1qle dJopr,dw1adiop.odobnrue
~ cna do poroZl!lil11ille111lia pn-arw1
rastępi,nego już dlnli!a wybt11chnve sbna~. (b)

www

A

Zakład

nfus.kńie,

podwyżikill w }}rzemyśle w1ł·ók>!ioonliloz'Ym
są J)OdBtarwą dio podwy~ek w mych giai!ię

a

Optyczno- Chirurgiczny

Z DZIAŁAMI: fizycmnym, chemic•nym, fotograficznym , ortopedycznym i pracownia p&'zezroczy dla szkół i pogad anek

ROSZAK
IMIERZ
KA
(DzJelUI)
w
t.ODZD, ul. Pr. rtarutowics:a ff.1-.

Telefonu łłr. 21·18

Firma eJl11ystuje od 1886 roku.

poleca w wi~lkim wyborr:e: różnorodn~ szkłn optyczne, !ll~ędzy innemi _szkła

"PUNKTAL" C. ZEISSA · s~kła cylmdryczne, skombinowane, krzyzowe;
oprawy do okular i binokli w najróżnorodniejszych fasonach, lornetki tea-

, tralne i polowe, lorgnony, szkła powiększ:ające i t. p. Duży ·wybór szkła cheM
micznego dla laborat · ' ··· f„1"irycznych, szkolnych i t. p.
·
a i detalfozna. - - - - - Sprzeda
. . , f.it&w....-&

-=·--~---

llliil•••••llli!lal•mmmmm!IH

wo'bec

żądań włókniarzy.

bronią wysuniętych

cach, gd:y setkii koobdlet l\Waca z piracy, llUb
udla1e silę do wairsz;t:rutu, a to samo tye:ziy
się mfodooLanych robo1Jrui'ków.
- OśmliiogodzJ:iT1111y dlzi!1eń Pf'.aJCY jest lama.ny sy.sitooraitycz:nJlie pod iri01Zmalll~emfi' P<r.elrteik
Slt>am\ a co sl:ę tyczy wiyd!ail.ia:nma d:elegiatów
fabryCZ1t1ych i UJllilemoż;~wfila.infu ilm sipełnfu11ita swych obOIW'i1ąz:ków, ro dowodlem tego

na akcj'ę pocD~wżkową vJ\łókn!llamy.

sjami poborowemi winni się stawić nastę
pujący poborowi :
Przed komisją poborową Nr. 1 (Pomor
ska 18) dnia 18 maja - poborowi rocznika 1907, zamieszkali w obrębie III komisarjatu policji państwowej, o nazwiskach tem omówYleń, jeśllt chod.lzlł o ewe:ntuaAną
...
na litery: M od My, N, O. Dnia 19 maja- podwyż.ke ( jej wysokość.
wryd!oty.azące
roootmlków
Żądlattllita
poborowi rocznika 1907, zamieszkali w
obrębie Tli komisarjatu policji państwowe.i równa'Thila stawek 11lile są fsbobnle, gdyż w
zaisadz.ńie z maJemi wyjątkann.n pu.ziemysił'i01w
o nazwiskach na litery: P do Prą.
stOS1Ują .st.aiwkli wedtug UIItlJOlwtY rurbii.cy
(Ogro2
Nr.
. Przed komisją poborową
dowa 34). dnia 18 maja - poborowi rocz- tirawwed. a obnJzerue tych stfla!Wieik rw sponika 1907, zamieszkali w obrębie IV ko- raiClyC2'ruych wypadlkacll wypł'ywa z samisarjatu policji państwowej, o nazwi- mej 1:istoty pracy w d!aillym z.alk1f;aid1Z:ilc r roskach na litery: S od Sow, T. Dnia 19 ma d'mju l\V1Y'tw órc.zośd.
T~t~w111Jireż rr?e ]esd: .istotne żądlamiłe diOityJa - poborowi rocznika 1907, zamieszkali
pr;7,estrzega'!1'ila ustarw socjiai1nych i
w nbrębie IV komisarjatu poJ. państwo czące
1st1"h.t·cyj
de'legaitów fabryic.wJrch, gdiyż
~ln
wej: o nazwiskach na litery: U, W, Z, ż.
Przed komisją poborową Nr. 3 (Zaką Pl"Wmysł przesitirzega l\V!SZ<ellkille obow:iiąz.u
tna 82): dnia 18 maja - poborowi roczni- jące ustawy i tolcru}e dieil1egatów.
ka 1906, mający odroczenie z art. 35-b uA CO MóWIA PRZEDSTAWICIELE
stawy o powszechn'Ym oboWiąZ'ku słutby
ZWIAZKóW?
wojskowej (czasowo niezdolni do słt żby
Stainowrus'ku pr?Jemys.towców pm2le-Olsitaw wojsku stałem), zamieszkali w obrębie
XI komisarjatu tlolicji państwowej. o na- \Vilchele Z1\\1iląz.ków ml\Vlod\O\vych J]rZie'Ciiłw
staiwraiją pog1ądy \vifasne, a m1ainaw1ide:
7 '"iska~h na litery: N, O, P, R. S. T. V.
Podwy.żJk:a 15 proc. jest ml.rnimal:rua i
\V. Z, Z .. Dnia 19 maja - poborowi rocznika 1905, mający odroczenie z art. 35-b wysokość jej wypity.wa z rzooz;yw1i!Stlej
ustawy o powszechnym obowiązku slui- r6fo,cy kosztów utirzymam.ińa, gdyż przy
hy wojskowej, zamieszkali w obrębie H, poprz;ectnfiej podlwyżcc me uwizględ!rnilcmo
V. XT komisariatu policji państwowej, o tej rotnky w cafoścff,, a }e<l:\"rui:e w części..
Prziemysl da soblbe radlę z pod:wyiJką i
na;-.wiskach na wszystkie litery.
Wszyscy wyżej wymienieni winni sta konkuiroocją, gdyż r.obooi1ma u OOJS jest
nBSikia i małą o~ rolę w kall~ a
wić się na komisje poborowe punktualnie
o godz. 8-ej rano w stanie trzeź-wyrn, czy- zr,esz.ti\ toademnd.-cą Jes!t poffiiiszyneliai, Zie µrze
sto umyci, z dowodami osobistemi lub za- mysłmv1cy od cza.su podrwyż.kli airbiilbr:aih<>\Vlej podiw.yższyl~ ceny, a ntewątpl~w1~e p.od
świadczeniami, wvdanemi przez komisar
Jaty policyjne, stwierdzająceml tożsa W1Yżs:zą d obecruile po podwyżce.
Staiwk'i w prZiemyś1e nile są sibosaMll11.e
mość osoby, posiadanerni kartami odroz w.yjąt.filbem nfolilCznych zaJklatdiów. a róż
cz<:ń slużiby wojskowej oraz zaświadcze
niami rejestracyjnemi, wystawionemi nńicia pomięd!zy stal\Vk.ami u&tailcmemll iw u1now{!e dotychczaisowej, a falkty.czinii1e plaprzez Magistrat m. Łodzi.
oone1J;J.i dochodti w nliiektórych wypadkaic h do 40 ·proc., co diQW10dizJi., że pmemiyJUTRO URZAD POCZTO\VY NIEsłrmvcy ·mile dotrz;ymali z.awairtej w S'\V10ilrn
CZYNNY.
W związku z prz.ypaidaj~cem I w Cfln\'u czasie i podt:>iilS.ainiej umo1wiy.
Usittcuwiy socja1l!ne są t1raiktowane pnie.z
_17 b. m. świętem, U:r.ząd PocztciwlY nfile bę
dliile czyumy. Drulla. tego pnyjm<t\l11aln;e bę pr.zemysl z 1ekceważ.einE1em, pr,aica nocna
koJfilet jest na i>orządiku d'Zlileirunym, oo ZJI'e'dą tyJJk:o llilsfy poleoone ararL odibywać s'ilę
slltą z.aJObserwować morma w nocy na u.Jlibędiz1e siprziedaż znaczków poc'lltowyc.h. (p

W lokallu z,wtią'ZJru ZZP odbył-o się ze.bram1ie czJI1onk6w z.Wlf.ą1llru araiz ruaJ1e:żą.cyich
do gosp0dy l11Ulralr.ZY. oileśL1 i sOOil!aJrzy.
0 br.adlQWJatlJO mld odttwooaruemi p.tV.leZ JJ!IWó
mystiawców budQW'tainye.h żądantlalmi ro-

w przemyśle.

podwyżkowa

przemysłowców

nli!ków

sreńn.

ft :

--------·--------------------

--:o:-

je sioę fmmail1na a'kcja pod;wyżkmV'a robot-

NABOZENSTWA EW ANOELICKl:E W
JĘZYKU POLSKIM.
\V C1JWlairtek. diniDa 17 b. m., nabożeń
stwo ewaingeMIClcile w języku poiliskfilm w
kości.elie św. Trójcy odwa.wi o giod!z. 12--e,i
w poludlnie paistor Koful.a, a w kościlelte
św. .J aina w tymżie czm51e pastor Dorer-

--~.,._,_~-

postulatów.
protdkóly z konforencyj rw mispeiktora·
aie pracy.
\Vsz;ystkiiie wysUlłlli:ęte żądiamiila są słusz
ne d umlilan:'lkowanie [ od ~ęaila ileh
ZW1ilązklt ni1e usitąl)ilą pod ż:ad!nym ~glę
diem, choćby mfiallo dodść do ostrej IWla:l(b)
kli.

są

.

~;_CK___,..

przerwany.

Strajk w

rzeźniach został
Pracownicy warunkowo przystąpili do pracy.
\V związku z wybuchem
rzeźlJ!i~ich mi·eiskiiich odbyło sii1ę
n.ocy rw1aJrne zebranJile

strajku w
wczorad w

stra1Jkiutiiących.

1

Z 1\V:Yg'IDS'Z;()l1!ych ref.eratów wy1Jllilka, ile

strajkujący z.aiskcr-....zen.i zostail!i WTYhucltiem
strajku w p~ekalflrui:aich, o którym po:p:rz.edrnlio n~·e wi:edi?;iielli.
Mówcy wskaiz.y\viai1i, że rÓW1ruoo21eśnii1e
strajk w pdlekaai!lliiach praioodalWICÓW" d. w

rz.ezn~aich pralCOIVi'trlliłków, jest dll.a k11a5iy

born1,czej faltlaJLny.

Wielki

ro-

pożar

Ogień strawił

Po d~.użS:Z1ej dySkusji pos!Canmwllloot
sitrajk prz.erv.~ać do dlm.a 21 b. m. z \\.'lCliru:nkliiem że z.osita:n1iie oo lmnty1nuowain. y o 1n.e
rua kc'.iruerelliCH w dJnli1u 19 b. m. rnre dlo1Jdlzli1e
do poro1Zumien1!a z dyrekcjami meźnd.
\Vohec tej uchw.a.ty, W07.lOIMj l)II'rlłed pohtid.1niem w obu TIZei!nialch podljęto pracę, a
1.1w:~ziek wysJiail odd1ośne J>IBmo dlo dyirekC':yj rZieź11: z pirośbą o od!bydle komeire-ncj\
(b)
;w di:-W:U 19 b. m.

w Zagórow·ie.

12 domów mieszkalnych.

\V czo.ra1 :w g"Od>z.i,n.ach popoitudnruowych sl.ika1nvch, 12 stodół, 14 chlewów li 9 soop,
mitasibeczkia ZagóiDmv~~ w rwo 22 rodlz;liny zrm1la1zty si~ bez d!aichu nad
·
jewódlztwf1e lód:zfoilem, sba!n.ęił'o rw: pJomile- ~l-ową.
Dochodlzenńle poNcyjne ~o, że ponliiaich. Zagórawsik.a straż ogni.owa, tud1~eż
od'dJ;olilaQy straży z a:kol~cy pośpilesz:yły z ~air powStlaJł w jednej ze st1Qldlót na S!kutek
1nneostriożrne.go obchodlziendla ~ę z ogrnJnem. ,
pomocą na miejsce pmairu.
t ek Wypaióków z ludźm~ nife byllo.
Prziera.żf!irui pożarem ralt:i<:Mwallf ooby1
Stria1t JWIY'lltilldych pirziez poiJalr c.hWlillomartwy li żywy. Lament m:iJeiS7Jlmńoów
})rZ{)W13!1xJli\e ludlzli bi:ed!nych rcmegaił st-ę wo miłe ustabw. Pozostdym bez dlalchu
pog~loom pośpiieszy~ z pomocą llJlalg'Pwotro:io.
W1foczariem ni'.lsze:zyclelskii ż}"W1iioł ro- st!ra•t Zagórowa, prtiezmucmjąc tymiczaro·
c;itait op:mowa.TlY aikcją rartawni:czą. Ogó- 'Wle schronJilsko w budtynkac.h mi1ejSJklilch.
-:::-łem splor.ęlo dosz.cz.ętruile 12 domów mileprzed!m.i1eśc1tie

UMORZt:NIE OPLA T ZA LECZENIE.

\V d:ni:u 14 b. m. pod. prz..ewodirtlibtwiem
radin:;go d>-lfa Wajekopiia odb~·o silę w Wy
cllmle ZdrOWQ1mośai Publilczinej poo&ed'1Jernlie Komisji clio ·zwailnii'anWa od opłart za leo-12en1ue iw SiZPifalaich mfuejsikiilch. Roz.paur:ro:io 106 podlań, przycrz;iem postaJnow.ilOll!O umoczyć n1ależności na łąc'ZIIlą sumę
1Jl. 43.000.- Powyżs!Ze umorwn~ diotycz.ą ubog:j,ch chmych 1nrl1eszikańców gmiilny,
kltórz.y nabyH P'faJ\1-io dl() op~eki szpi:tia!Lnej
oraz tych. którzy ;wycz.erpali śiwrliadiczie:nia
w Kaslite Chciry.ch 1i nfile posiila1dklaą śradlków
:ia olecze:nie na w'ła:sny ·rachu.nek.

1kacze · rqczni

strajkują.

"Wśiród tkaiezy ręcznych oddaiwtna już
painuje 11i ez.atl!owod1e'!l'i1e iie swych ~airob
ków.
Skmo obecn:ie nrustąp~a ~
rntów, 1!kateze :w,ywśród dirobinych fabryka1
sita;p;J,i z żącJiarr1k~m unormowal!1iila wairuinkólw pfiatcy i podlwyżsZJen1!1a za:roblków.
Praicod!aiwcy mile uwz.ględ!nrilli tych żą
dań, wobec czeg-o tkac.ze ręc'1Jtlli Zl(łJ.5ffirań
Na v·m·1ncm zebinrul1!ii!l s1braJJlkują
l\1ow1a.1iJ~.
cych ~tw:12,rdz.cnio, fo dlo sitrajlku pr.z.ys1tą
pi!l!l wszyscy tkaoczc ręc:mi i pois:tam10!Wlil01110
stra~kmvlać aż do cRrko1wliłtego oiS1'.iąg.nlf1 ęci<a
0

w•ysru1ii'ętych postulaltów.

CiROŹBA STRAJKU

(b)

STOLARZY.

śriodę przyszt•cgo tygod!n~.la Z!\V'oliair1e
wstało zebrall'ie sfolairzy IW saiU O.KZZ,
(Narrrntot\"",;ilCza 50) w sIJ'].iaJW'ille pod1wyżkih.
Akcję prnw:adz.ą wspólJ11i1e. z.v.1iląz.ek zj:ed
nocze!l1J~a polskilego i zw. klas01wy. Stal:ara-1e giroożą przystąp1~e1 nJ1em dlo bte·ziro_bocdla o
fillle żądlarr1:la lich n1ile z·01st'a1ną uwzogiędln&o

Na

ne.

(b)

WYCIECZKA UCZNIÓW OIMN. A. ZIMOW SKIEGO W LODZI.
Korzystajac z chwil wolnych spowodo
wanych egzaminami maturalnemi udali
na trzydnjową wyci e czkę krajosię
znawczą uczniowie klas starszych od 4-ej
do 7-ej włącznie gimn. filologicznego A.
Zimowskiego w Łodzi. \ Vycieczka udała
się na Płock. Wtodav.rek, Toruf:t i poprzez
okoliczne miejsco w ości ski eruje się n:i
Bydgoszcz. Uczniowie pozostając pod opieką swych wychowawców, zapoznają
siE- z miastam i obf itu ] ąccmi '.V piękne zabytki przcsz!o:3ci, co po;r,w oli im utrwalić
zac z er p ni~t ą na lc:r wie s?.l\olncj wiedzę z
zakresu historji oj.czystej,

ZAPISY DO MIEJSKICH SZKÓL
SREDNICH.
Wydzriialł Ośw~'aity i KU!lfury pod!aje dt
wtilad!orności osób zaJII1lteresowa.nycli, ilż

zgt'{)wenlia ka!lldydlart6w dlo .MdlejslkOCb
Szkó: Średlnkh a mlilainowillclile: Męs1~egio
Qi.mniaizjium ma1tematycm10-"przyrodtrui!Cizego (ull. SdlenkilewtlJcza 46), Semiloorjum Nauczy'C!Delsik!iego Męskilego (Czerwona 3),
Sernli\na1rjum Nauc'Zydile1S1kliego Żeńsikliłego
ldej Szkoty Ifan(Zaga~11Jiikowa 54) i Ml!lejs1
dll10We.i Męskli1ej (Kiilliitńsik!ilegio 100), PTzyjmują od dni.a d!z i5!ilejsizieigo kainoedairje tych
szikót iw god!z.iit1,aich od 9-ej d!o 14-e,i. ·
Sz1czegółowych 'n11Jfiorma:cyj w S/Pll"atw1ie
progirnimów szkolnych, IWiYmaganych Jn"ZY
podia111Jilu dokumentów oraiz termfirnu egz.amunów wstępnych udiziela1ą katnceliaaie
szkmrue.
1

Przegląd

koni. -

w piątek, dnia 18 b. m„ na przegłą~
koni o godz. 8-ej rano (plac przy zpiegu
ul. Prezydenta Narutowicza i Tramw.ajowd) winny być doprowadzone kome z
obrebu VII komisarjatu policji państwo
wej: należące do właścicieli lub posiadaczy o nazwiskach na Utery: R. S, T, U

w.z.

W sobotę, dnia 19 maja r. b., na przekoni o godz. 8-ej rano na. tenże pla·::
winny być doprowadzone kome z obrębu
VIII komisarjatu pol. państw„ należące do
. wlaścicieli lub posiadaczy o nazwiskad
na litery: A, B, C, ]_), E, P, Ga.
gląd

OTWARCIE KINO-TEATRU „LUNA„.
Po dłuższej przerwie zostaje znów O·
twartv dziś ulubiony kino-teatr „Luna"._
Ki11o-teatr „Luna" jako najstarszy w
Łod z i ma za sobą chlubną reputację pla·
cówkl rozrywkowej, gdzie wYświe.tlane
bywają najświetnie?sze arcydzieła filmowe. To też miłośnicy X muzy wiadomość
o otwarciu „Luny" przyjęli z prawdzi·
\vem zadowoleniem.
W programie demonstrowany będzie
pr zepiękny naddunajski film „Dziewczęta
z baletu", który to wzbudził zrozumiałe
zai nteresowanie wśród tutejszych kino·
zr.awców.
....._

______
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Sro<ła,

KURJER SPORTOWY.

JAKICH Pit.KARZY UJRZYMY W AMSTERDAMIE?
\V ooług oficjalnego komunikatu HoKomitetu Olimpijskiego,
lenderskiego
zgłosilo się przed zamknięciem listy 20
krajów do turnieju pi~karskiego na Igrzyskach Olimpijskich: 1) Argentyna, 2) Belgja. 3) Bulgarja, 4) Chili, 5) Egipt, 6) Estc-nja. 7) 'Francja, 8) Grecja, 9) Hisz:panja,
10) ttolandja, 11) Luksemburg, 12) Meksyk, 13 Niemcy, 14) Jugosławja, 15) Turcja, 16) Portugalja, 17) Stany Zjednoczone A. P., 18)· Szwajcarja, 19) Urugwaj,
20) \Vłochy.

IY NARODOWE ZA WODY STRZELECKIE.
W dirnik1 wcZlOI'ajszym od:bylo się pooied:ze111te orgairnDza1eyj 1:1e IV NairodQwylch Zawodów Stirzeleeilci1ch, kitóre odhędą slilę IW
Toroomu w cLniaich od 15 - 30 sdlerpruila. W
za w1odlaich tych iwieźmie udział ckm-o 1000
osób. Przeiz pDerwSIZle czffiery dlnli odibędą
1

Słiię z,aiWfod'Y powszeclmie (300 mtr. d!la bron~ wojskowej, SO mtr. dla bronH! malokati-

browej, 20 mtr. dLa brcmi k:rótlcilef), a potem zawody o mistirrostwo.

PRASA KATOWICKA O MECZU I. P.
C. - TURYSCI 2:1 (1 :1).
„Polonja" katowicka podała następu
jącą recenzję o meczu I. P. C. - Turyści:
„ Walka o mistrzostwo Ligi rozegrała
się pod znakiem szczęścia dla drużyny
miejscowych. Drużyna łódzka początko
wo prowadziła 1 :O, później miała dużo
sposobności zdobyć więcej bramek, lecz
prześladował ją niezmierny „pech". Nawet z trzech metrów atak gości nie tr_afiał
(lo bramki przeciwnika. Miejscowi wYstąpili bez Pohla, Tichauera i Geislera.
pr zyczem rezerwowi okazali się bardzo
sł<l'bi. Na prawem skrzydle grał technicznie b. dobry Pośpiech, mający jednak
mało rutyny i serca do walki. W pomocy zawiódł zupełnie rezerwowy Sośnica.
Gospodarze zdobyli bramki przez Machin
ka i Joszkiego. Grę prowadził p. Arczyń
~ki z Krakowa b. dobrze".
SOWIBTY ROBIĄ KONKURENCJĘ
„OLIMPJADZIE".
Moskwa. Czerwony „Sportintern" (międzynarodówka sportowa) urządza w
sierpniu b. r. „Sportokiadę" o obfitym
·. programie, obejmującym rozmaite imprezy sportowe. Główny komitet organ!Zacyjny zwrócił się do naczelnych związ
ków robotniczych organizacyj sportowych z propozycją wzięcia udziału w
sierpniowej imprezie, zwłaszcza, że z udziału wykluczeni są „burżuazyjni" sportowcy. Tern większa zapanowała konster
nacja wśród działaczy czerwonej między
narodówki sportowej, gdy naczelne insty
tucje sportu robotniczego z całego szeregu krajów odrzuciły propozycję „Sportinternu", oświadczając - jak np. związek
robotniczych organizacyj sportowYch w
Austrji - że nie może brać udziału w
„Sportokiadzie", ponieważ impreza ta by
najmniej nie jest przedsięwzięciem o celach ściśle sportowych, jest ona raczef
prnpagandą na rzecz ruchu komunistycz.
nc~o.
· Taką samą negatywną odpowiedź dafy związki sportowe państw skandynawskich.

N_r_1_35_.
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Próba wytrzvmalości
samochodu 11Chrys/ar".
Szanowny Panie Redakito!-ze!
Mamy .zaszezy·t nedmmzejmiej 'Prosić o łasb we
umieszczenie w krooice SiPOrtoweJ Je.go paaytnego pi!Sma nast®udącego tkOOlU!ll'ikaltu:

J\1ECZ BOKSERSKI RAN - SCHULTZ
(NIEMCY).
W dlnii!U 19 b. m. w cyrku w Wrursmzwiąrzkn z !Z'l!kodozemem pr&y wytrQmawre o godlz. 20 obędzliie się ~y łoścl„wsamochodu
., Chrysler" (kaTedta ~~
ldlh!.•lcrotnJile mecz bdksetrSki pcm1ilędzy nad śai!śle seryjna), OOk0111anej pod oflicJakt!l kootroła
iepszym p.ięścti~21em wairs'ZlalWSikiilm EdAutoonob-MkJ.ubu Po!ISlki miedzy 29 kwietnia i 7 ma
\Va:rdlem Ranem ~ znanym boikSie1r1em Jliie..
Ja na trasie WaT52lal\W-Poznań~Waa'SAlWa, Po·
m~ecklitm Helmwthem Schulitoom.
dać moteimy do 'l:lr"iadomo§cl, dż samochód prrubył
MECZ BOKSERSKI POLSKA
-AUSTRJA.
Polskil Zw.lląmk Bokserslld zamfJelrza
zor~a111i;zować z okazji ~tej roc:ziniCy
SW.ego JStnfuer..dia mecz rniłędlz~
z Austrją w dntllch 8 lub 15 Eipoa.
NOWE PRZEPISY LEKKOATLETYCZNE.
się na ryttiku ksli:ę
ukaże
W łych dnataJch
gair~ilm nowie U1Zuperulorte wydaintie wts:zel
lOCh pir.z.eipl!'lsów ill regulamJimów Pcilsklilego
·
Zwiią;ziku Lek!koaitlle~zneg<0.
SZELESTOWSKI W DOSKONALEJ
fORMIE.
Kraków: W dniu rwcroraijszym na tre-

mngu

SzełestOWS!lcl

Ol51l'"'ągnąt

w biegu 3
k1m. czas 9: 12 zupeł11ne s'Wl<>bodlnile i za.

milel1'ZJa oo

zaiaitaktJV1„ać

'\VI lrońcu b'ileżąceg;o mresd~ca

rekord Prey.era "{9 :05.6).

OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO.
W cf.lnfiu 17 b. m. Polski ~lub MofucyldoWIV orgialll.iiruje na ot'V.'!a!rcłiie seZlOitl'll
bJ1eg 54 kim. w czworoboku szos pod Stru
~ Pock.zas bilegu OObęcfu. sfi'ę próby bi'da relrordlów polskiich na 10 ~ 50 ldm.
OBÓZ PJĘC·IOBOJU NOWOCZESNEGO
Kraków. Od tygodlruia czyirun,ym jest
w KraJmw1ile obóz prz.oolliltn'l)lljsllci dlla pol.sklich reprezenta.'11ltów w piędiloboju nowoczesnym. W obozi1e tym blloirą uc:Dz.fu.ł
S2lekst-Owski:, Bamain ]run, .Maiłysz,ko ii Kopro\\<1sk!L Treoo'}ą ornjj wiediktg 1*inu uiłb
żcmego pr21ez

PU\NF., a IJ111"1a!ruoVJ!J."dile plyi sz:erm©e'l'kę z dllilmp~
tre'lllerem srerm~e·rCZJY'ITI Węgir.em
s~1m
Sombalthf'Jly.
wanióe iw YMCA

263 ZA WODNIKÓW U. S. A. W AMSTERDAMIE.
Stany Zjednoczone Ameryki Północ
nej wysyłają do Amsterdamu aż 263 spor
towców. Będzie wśród nich 60 pływa
ków 122 lekkoatletów, 10 bokserów itd.
Olimpijska drużyna ~merykańsk'.3; o~u
ści NowY Jork dnia 11 hpca na spec3alme
okręcie „Prezydent Roosewynajętym
velt". Da Amsterdamu przybędzie parowiec dnia 20 lipca.

ogóte.m przestueó 11.706,8 kJm. w cląigu 199 ZQdz.
19 min. 17,34 sek., r<lll:Wiia.fa.c ~ śr~
58,733 ld.m./g. Zatzinaczyć PlZl'tem mzeba, !! do
czasu jazldy włiczone są ~e &>OStote i zatra;ymanta w drodze. Koolrurs ~ słę w wał"Ulli1mch śc.łś1e

5.000 k1m. w 85 g. 28 m. 11,98 is. z
58,500 k.Jm./g;
10.000 kLtn. w 175 g. 22 m. 32,17 s. :z

Komunikat urzedowy Hi 13

z dnia 16. maja 1928 r.
·nnia 17 maja r. b., boisko ul. Wonna.
gouz. 11-ta G.M.S. - Ł.K.S., p. Izrael.
· bois~o \V.K.S., godz . .1l -ta, Ifakoah Ł·.T.S.0., p. Rakowski;
boisko P. T. C. (Pabjanice), godz. 11,
P.T.C. - Union. p. Wardęsztkiewicz;
boisko Sokół (Zgierz), godz. 17-ta, SoPROPAGANDOWY BIEG W PABJANl- kół - W.K.S .. p.. Fiedler;
•
CACH.
boisko Ł. K. S., godz. 11-ta, Orkan ·JW nadchodzącą niedzie1ę, dnia 20-go Widzew.I. p. Krachulec;
.
maja r. b. Pabjanicki Klub Sportowy
boisko Wodna, godz. 17-ta, Słowacki
..Burza" urządza na Zielonej Górce za- -Pogoń, p. Busiakiewicz;
bawc ogrodową pod nazwą .,Powitanie
boisko Ł. K. S., godz. 9-ta, Or-kan IlWiosny". Zabawa ta poza różnemi nie- Widzew li, p. Szor N.; .
.
.;;podziankami, jak st~zel~nie; z !J~we_ru,
boisko W. K. S., godz. 17-ta, Hasmokręgielnią etc. przew1duJe rowmez bieg
nea - Tur, p. Cichocki;
lekko-atletyczny· propagandowy na dysboisko Ł. K. S., godz. 17-ta, Strzelecki
tansie okoto 4 kim.
.
-Policyjny, p. Grajwoda; _
\V bieP:u tym mogą wziąć udział wszy
bois'ko Burzy (Pabj.), godz. 11-ta, Buscy za wodnicy tawarzystw sportowych rza - Jedność, p. Andrzejak;
zrzeszonych w ŁOZLA oraz wszyscy
boisko Radomsko, godz. 16-ta, Korochętni. Wpisowe w wysokości zł. 1
na - M. K. S., p. Jastrzębski;
przyjmować będzie w niedzielę, dni~ 20
boisko Tomaszów, godz. 16'.;"ta, Lechia
maja r. b. kasa wejściowa w ogrodzie p. -Concordia, p. Szer Józef;
Rajnholda na Zielonej Górce. Zawodnicy
boisko Piotrków, godz. 16-ta, Ż.T.S:O.
wejścia na zabawę nie opłacają.
-Sokół, p. Szczygielski.
Zarząd Klubu „Burza" wyznaczył 4 naTaksy należy zainkasować na boisku
grody. Pierwsza i drug~ n.agroda srebr: za wyjątkiem klubu Stowackiego - Pona (emaljowana) trzecia 1 czwarta zas goi1.
.
.
.
bronzowe.
Przypomina się wszystkim sędz10m,
ii sprawozdania sędziowskie należy wrzu
MECZ CYGANIEWICZ - SZTEKER.
cać do skrzynki przy lokalu Ł. Z. O. P. N.
Od kilku tygiodJni zapolwliiadaUl'y meoz Piotrkowska 150. najpóźniej we wtorki do
g-cdz. 6-·ei \1.'ieczór.
,,.aipaśniczv pomiiędlz;y Sztekere.m ,i St.
Zbysizko-Cygani1 ewicz·em. odbędv.ie suę w ' Następny. komunikat w piątek, dnia 18
.
.
b.._m.
, końcu ma~a na D~n~~

pr,zecięima.

SIZYhkością

57,020 idm./g.
Samo.chód i!>t'awadrony był na 'Z111!1aoe pnez
tniech mattrNh kierowców pp.: inż. Stta.n.istawa
Hahm, inż. Wadaiwa KrzeczkO!W'Sklego ł Henryka
K~. których wy.trlzymaroścl ii ambicji Sil>Orio·
wej xawdzięozać należy rowniei w W'iclkiej m'ierze ten za•klro]omy na euroipeiską skale 'WY'CZYll
sportowy, który meiwąt'J)liw.ie odbije się szerokiem
echem w całym śwl!ecie automobi!owym.
Połsldeh
woomkń
Biorąc po·d uwagę trudne
dróg oraz frukt. ie i>r&a ta nie odbyiwab się m
torze anJ na1wet na zamkniętym dfa ruchu ikol-01Weg<J ob'W'odzie &ZOS<>wym, lecz wymaga!a ci.ągfydi
pnzejazdów IPtI"Ze:z WM'Sll!lllwę, PO'Z11ań ł miMita lehce po dirodze, reziułtaty powyi:sze llle ust®'llJa.
mczem wynikom 01Siąiga111ym w Podobnych ~
slęw,z.ięciaclt zag>ra111~a. i są na!J,leq>sizym dorwodem
wysoddego ill'()(Liomu Sil>Ot'towego ~h asÓIW samochodowydi."

z '~ drzłdruiąc, PoaX>'S~ z ~łelllt
AatomobUklub Polski
Sekretarrz; Jan TomlcllL

Co

z głośnicy
radjoaparatu?

dziś usłyszymy

TEATR POPULARNY.

osta•tinie prrz,edisitaiwienłe MstoryCZ111ego dra
matu , Kardmierz Wielki 5 Estenka", który 1Jlll)ełnl6
schoaz'i tZ afisza.
Jutro premjeira komicznej O<J)e1"Y .~vrony kor·
llz.iś

newiłslde"

z

udrziałem

p.v.

J~J. Piąitftcow

sklei, Urbańskfiego, Moran04Wicm, Oórecldego i MM
ten. Ceoy miejsc nonname.
TEATR POPULARNY W PABJANICACH.
D~ o s::odz. 8.30 wteororem w mie,isikłeJ saO

kino-teattu ,,.. Pabjmi.ca~ lódzld Teatr Po.pulaimy
dałe tylko iedoo przeds.taiwrenie wesołej i melodyj
n.ej orie.retk: 1\\- 3 aktach „Weisola wdówka". Biłety
do na•bycla w księgami p. R..WCewioza, od 6 Po
pot. w 'k.i.s;e teaibru na miejscu.

TEATR POPULARNY W SALI OEYERA

W c~• : •'ek c godz. 4.20 ·i 8.20 wieororem O<ltgrany z·:1stanie dra.mat htstorycmiy w 5 a.lrtach„Ka,zimie:rz W~t~ i Esterka" w '1remiea"oiwej ob.-;a

<lzl~

rol.

TEATR LIT.-ARTYSTVC7NV ..nn1'ln„

k'.lka wyst~pów teaitm „OQ;ng„ .,., lllkina , Looa" o godz. 11 wiea2XJ'fem w nowym
P!"<>.llll'am!e ~- t „Czekamy na P-O•~e!" z umla!err.
ca·lego ze-51połtu d gościnnie wystwuia.cym ululbień
c'!m Łodzi Czesła'Wem Skoniecznym na czele.
O'ta~ni 0

kału

Dzi.~ aedno pr.zerlstruwienie o godz. 11 wiecz.
W ty.eh dniach oostąpi otwa'l'cie letniego sezo·
nu w ogródku przy ul. Cegieinfaneti Nr. 16. O of!waTdu na'Stl\!Pią ~ialne z.awiad()lllliesnia.

JUTRZEJSZY GOSCINNY WYSTĘP ROSY.J·
SKIECiO TEATRU.

Jutro, t. ~- w ozwairtedc, od!będalie s.ię w salt Pilharmonji ipierTw&zy rzapowiedzlany WYS-tęp zespotu
rosy~drl1 artystów teatru dramatycmego w RYdze. Ode;grama tooisłai!lie doskonata komedia w 4-ch
.a.iktach Louis Veme'lliJl'a p. t. ,,J(obiesta W\5Chodu"
W gł6W11ych rolach wystll!Pia. · 2illa1komlici artyś<: ;
roisYdscy, a miam.OW'lcie: Lili Stengel, Ositp Rmiiic·!
,
i Wladysła.w Ozyngeri.
W pjąiteftc odbędzie się drugie i ostatnie J}T'Zedsila.wienie a odesgram będzie smuka p. t. „Grotba'
dramat w 4 aktach PieNe'a Pronde. Obie powyż.
&ze sztuki ciaszą się rzagranicą koiosalnem powo·
dzenlem. Poozate:k 4)Medstawiefl <> godz. 8.30 w:e

czo.rem. Bilety

$Prz~

kasa 'FitlharmooJi.

POPIS SZKOŁY ŚPIEWU B~ON. OLECKIEJ.
Jutro o godz. 11.30 w 1POłudnł~ odbędzie si.ę w

Tea=e MleJsikim Pl'!ZY ul. ~eii 63, doroczny 1>0!Pls dt'JW()w srzilroły śi»eW'll Bro.nlsłavry OlecHeJ, ujęty w szatę ko.nceritową. Uldxiał w 'PQPis e

i!Jl'ZY~a. lJIP.: w. Abramowicwwa, e. Baiue.rÓW'!lil.,
W. Dut.ldew'iozówoa. Z. fleksnemwa, R. Goldblu.
mowa. L. .JunWimka. L. Połocisb, WyszC!W!laós.ka
ora.z JllP. J. Sommer, A. Stefatiskl i P. WiJlkoszew„
sti. .Ailrolnpa'll6uje dy,r. A. Tiirner i M. Gomótka.

Pr.zeds·talw1i:ająic

rezou.ltaty

lll'taicY

UOZi11iów

m•

~ sze11Szą !l>~Ć z metotdattii i
lderuntiem pedagogk.ztnym SiZilcoly. Bilety w ceaif'
od gr. 50 do zł. 3-clt do nab~ł4 w tea-tirakteJ kaS'i~

PoPis

Środa, 16-go ma.ja.

Warszawa, llll m. - 12.00 i 15.00 Kmtunlkaty; 16.00 Odczyt ip. ·t. „Na'llCZyclel a 'W}'lb6cr awodu" wy.gt<>S:i prof. Sta<11. Stllldencki (z cytldiu odczytów organ. przez Min. W. R. i O. P.); 16.25 Komutttibty; 16.40 •. Stknzynka iJ)OCZltowa", koresip()l!1de11cję bieżącą omówi d.r. Mamjan Stęs>o<WSki; 17.20
Odczyt IP. t. „Ja.k m .iJepiei i naiJ,zidrowJ $J>edzić
Ja11b" iwygrosi dyr. Sziczelilbińskń; 17.45 Program
dfa dzieci. Trat11l51Tl'i-sia rz, Krakowa; 18.15 Koocert
,J>01Potu<ltnd01Wy ork.ie~ry iP. R. IPod dYT. Józefa Ozi
miń'SJk'iego; 19.05 Koarnmiikały; 19.15 :Rozmałt~;
lbiegliean rzek rt>Oł51tich - Nad
19.35 Oday·t ip. t.
Na:rwia." wy.głO'S'I p. WladY'sfoaW Grzełak; 20.00
„Wśród ~e.k" 11>r.zeglątl 'llaiioowszY'clt wydaiw.
nlctw omówi prof. ttenryik Moścldli·; 20.30 Kon-

,.z

ceirt 'W'.leczorny, ~.ęcooy lf.wóraroścl Henr:vb
Melcera. Podazas Pl'Ze!'!\VY koncertu btułetyin „Mes
sa.ger Pofona.is" w dęzydru flratt~; 22.00, 22.05
i 22.20 Kooiumi:kaity.
---·:~

ucywesołą ilmme<ldo-farse ttennequin'a „Codizlenoie o 5-ej". Ceny ml!ione: od 1 zl. do 7 zl.
Jwo po ipoludiniu oraz raz ie·sZtCZe w niedziele
o godz. 5-ej kapitalaia lro.me.dja Sit. KiedrtZyńskiego
,,Po.W!rót do grzechu".

•'

przeciętna.

SZl'1hkościa.

Drużyna amerykańska mieszkać bę

oficjalny O. K. S„

obcląte

stanu maszyny, kit~e jest IJ!l'ZCUlTOSW.a.dzal!le przea;
komisle ted1111iczm~ :pod pnrewodll4ctwem ip. płk.
Meyera w garniu Mm. Rolb. Pub!., zakommtilrowaate b~a. w naijbtiżiszym cxasie. W kaMym razie już dziś można stwieirdZ'ił, że strun tecl1JniCZtDY
woru ie:st nadsąiodzlewainle dobry.
Samoohód „Chrysler" :podozas tPTóbY "W'Y'łnY
ntał'OŚCi usta.OO!Wił :zaraizem po ru pierwszy pot.
Sik.ie szosowe reikordy MYbkości na dY\'>tainisaclt od
I.OOO do 10.000 klm., WY~a.c inast~a,-ce czasy
i szy·bko~d:
I.OOO kim. w 15 g. 53 m. 00,54 s. a: przeclęln•
!<ZYtblkościa. 62,960 k/g;
2.000 kim. w 32 g. 41 m. 23,33 s. z IP!l"ZeCl~a.
szyb.Jrością 61 182 ktlm/,g;
3.000 kim. '.w 50 g. 37 m. 47,ZO s. z pm:eciętną
szybkaśda. 59,~3 k;Jm./g;

dzie w czasie Igrzysk na parowcu, aby
uniknąć trudności mieszkaniowych.
Dział

ttll'l"Stycmych z l>elnem

oiem wozu którego wszl'Sdde ~jslr.e orona
•
zostały zaPJombowane.
Szczegól<YWe rezulitaty techtriomego badranta

TEATR KAMERALNY.

gra cizi§ i iubro 'Wieczorem I do nłed:zleli wl~e

~

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATR MIE.TSl<I.

zama!Wiat\, (enlclemia Gostoiltl'Slkieg<>).

--- ... ---

Na srebrnvm ekranie.
KINO - TEATR •• SPl.ENDID„.
"ZWYCIĘSTWO

KOBIETY" ORAZ
„NIE OŻEŃ SIĘ!"

Wytwórnia
„Zwycięstwo

„Sow.-kino"

kobiety" co

pokazała

-wydobyć może

filmem
pomy.

słowy

scenariusz 1 dzisiejsza technlka filmowa 2t
tematu choćby najbardziej odwiecznego.
Wszystko jest w tl•m filmie: wspanłala gra,
widoki, intryga i pomysły reżnerskłe, doskonal"
technika. wszystko co się składa na przedni ftlltl.
..Zwycięstwo kobiety" ogląda s~ z zapartym od·
dechem, z wielkiem zainteresowaniem. Napięcie·
wzrasta miarowo z biegiem I rozwoiem akcji.
Nadzwyczaj milem urozmaiceniem pronam1.1
:iest kino-sztuka „Nie ożeń sfęt•. odmaczaJąca sit
.ciekawem przeprowadzeniem akcl. pełna świet
nego dflwcipu, umiaru, finezji, śwtadt'ząca wymownie o wysokim poziomie gry i ~tyserii.
Vilma Banky, Olga Czechowa i Angelo Ferrari
dali koncert mistrzowskiej gry, opracowanej w
Steep.
uaidrobnieiszych szczegółach.

Zrtaikomity WJ•kon~ roH Doo Juana., J6izef
Węgra~ iwy5'Łą11>i raz JeS.zcze w itci roll na przedstaiwfieiniu wdeczorowem w ~ek 118dcliodzący.
Cmy od 75 gir. do 7 zt
Nadto Józef Wę~ wystą.ipi ]e6zcze tTZyboJ\UI:JSKI KINEMA TOORAF OSWIATOWY.
tinie na JmLedstaw!enla-ch IJ>Ołl)ofudni01WYch: tutro. ··t. j. w CTliwartek IPO -@P!u<l!niu oraz w sobotę· i w
W bieżącym tygodniu Miejski Kinematograf
nlediz;eJe o godz. 4--eJ. W ozwartesk i w niedrz;ielę Oświatowy wyświetla dwa wspaniale programy,
ceny IPO·Pularne~ od -.50 g,1. do 6 zt., w s:aiboite: od · z kt6rych jeden przeznaczony dla dorosłych skła
50 gr. do 5 zt Biłety na wisz.ysitkie IJ)rzedstaiwroora da się z wielkiego dramatu ilustrującego iycie i
do nahyda.
śmie(Ć poe.ty rosyjskiego A. Puszkina p. t. „Car i
„Malgor.zata z Nawanry" s Jadwigą Smosar· poeta". Pcczątck seansóv.· codziennie o godz. 6,
ska. za:ba1w.na, petua satyryCZ1t1ej werwy i senty- ,) i 10 wieczór.
Drugi zaś p;ogram przeznaczony d1a młodzie
me 1ttu komedia f o dora, grana będzie iesV>Ae l}ię
:i, y skta<la ~iG z pi<,>knego filmu p. t. „Krysia Jes
ciJ•krotnie: <lziś . jutro wieczorem, w s obotę wieC?(Hem, niedzielę ora z we wtorek .pr zn ztego wniczalika'". Początek seansów. o codz, Z l 4 Je~
· tu~ ,
godilliia. Ce~ mie~ 9<l 75 air. do 7 d.

sui
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„Kur jer

przemyśle- w~glowym.

o światowym

•

1

światowy przemysł

we1dowy ole
od dzisiaj znaidnie sie pod znakiem kryzy.
~;u, f.urooa zaś ood tym wz2ledem zaimuJe
mielsce orzodufac e. Nie wnikaiac na.razie
dcbiei w przvczyn v te20 ziawiska, WY·
~1arc1„' wsr.omnieć. że w samei Europie
w l'Okn 1927 wydobyc ie we2la orzewyż
~:zvio ieiw spożycie o 107 mlti. ton. Jak·
kolwiek znaczną cześć z te20 we2la uloko
' vala E urooa na rynkach innvch cześci
r-,viata. mimo to pozostałe milionv ton wy
·wier:iia icszcze na zewnetrz ne rvnki euro
oeisls.ie tak silny nacisk, że czvnią oue
wa!ke o te rynki coraz wiecei zacłeta i
bezwzs?łedna. Walka ta roz21"Ywa sie prze
dewszvst kiem miedzy trzema nalwieksz ymi oroducen tami wc2ła w Euroołe. a mtanowide Wielką Bn'tania. Niemcami i Pol
ska. 107 mili. ton nadprodu kcii rocznei to
cvira bardzo w1rmowna i zwaJniaiąca do
oewnmw stopnia od obowlazk u komenta·
rzr. Wiadome przesunie cia rynkowe. lalf ie zostały s1>owodowane strałkłem 2órni
k6w an2ielskich 002łebiafa tło. na którem
rnzS!rYwa słe nieskończona leszcze walka
n~daiac w niektórvc h momentac h (watka
we'.!la nolc;kle20 z niemieckim) tvm czy.sto
n~sno darcz:vm zma2anlo m młedzvnarodo
w vm - zabarwie nie POiityczne. Niemniej
cała ta wojna ,.~er.?lowa, rułnuiaca interernwane orzemysły wszvstklc h padstw
<.>uron~fs!dcłl bedzie musiała. bez orzerzu·
c:mia sie na inne dziedziny . doorowadzić
raczef do rniedzvna rodowe20 oorozumi enia aniżeli do orzewlekłeJ, a z2órv skazanei na. nieoowod zenia kamoanlł. M:vśl talde20 oorozumienia miedzy zwalcŻaiace
mi sie dotychcza s przemysłami wesdowemi kiełkuje iuż od pewnego C7..asu w kolach Przemysłowych niemieckich i an·
ciefs~ich, a i oolski przemysł oczvwiście
bedz1e miał w sprawie tei 2łos decydufac:v. Zanim powziete łednak zo~taną w ma
t~·rii tej dec1rzJe ostateczn e naoewno przedvskutow aniu ule2ną oodstawv orodukcii
każde~o. z kr~iów 7arówno w ich obecnej
wartosc1 ł~k 1 oerspekty wie historycz nej.
Na. tak1em to bowiem kombinow anem
tle dner~ane bvwala ołerwsze niteczki
umów kartelowy ch. Chcac zrobić Dróbe
11odo~ne1.w zestawien ia mieiscow vch warunkow Drodukcii wei?lowei w ooszcze2ól
nvc1t kra.łach orzvtacza mv ooniżei nasformfoce dane:
. . Nieruiec~i orzemysł we2lowv dziekł du
ze1 chłonnosc1 swei?o r_vnku wewnetrz nerw i r>rzezornei połftvce cen uorawian ei w
~tos~nku do te~o towaru zdołał oprzeć
!iW01a orodukc.ie we2lową na wzidedni e
usfałorteJ oodstawie . Wydobvc ie weida
1-.. 1. 92~ wvnosiło tam Przecietnie miesłecz
nie o 100.000 ton włecei niż w roku 1926
~cu~imo te20. że przecież wyiatkow a kon~

ex)

w oostaci kilkumiesłecznesw str.aiku 2óruików bardzo szybko stosun(rnwo - o ile
chodzi o samo wydobyci e wesda - powrócił do dawnej orzedstra ikowei normy.
Gorzej natomias t o wiele orzedstaw ia si<:
sr>rawa zbvtu teu:o weela i to zar6wno ze
wz2'!edu na opanowan ie dawmrch amdelskich rvnków orzez konkuren cvinv wei.del
niemiecki i ool~kl. z któremi trzeba bvło o
rynki te oodtąć formalna woine. iak rów~
nlei z uwaS?i na S1:ałona zniżke cen. iaka
zaznaczvła sie na światowych rvnkach
wesdowych. Przyznać trzeba. że zni żka
ta w znaczn:vm orocencie iest wvnikiem
świadomej akcii właśnie sfer crzemvsło
wvch anJ?:ielskich. które stosowan ie dumr•ine:u uznały za najf epsz:v środek. zmierza
iacy do odzyskan ia w krótkim terminie
nieprzyjemnej i niebezoiecznei konkuren ;~ii. Tem tłumaczyć należv ustawiczn e obniżanie sie cenv rvnkowei na we2iel. ktń. ra w cia2u ostatnich lat kształtowała sie
fob okret iak nasteotde :
I półrocze 1924 r. szvUn2ów 241:;
22/4
„
• 1924 r.
n
20/8
1925 f,
1
18/11
"
r.
1925
"
li
18/10
„
1927 r.
"
I
1619
•·
1927 r
"
Jl
Okres strafkowy Jako niełstotnv dla
oozfomu cen został w zestawien iu oowyż.
szem POminietv.
Dla dopełnienia obrazu svtuacii obecneł anJ?iełskłe~o orzemysłu Wei?:lowe2 0
należy wyndenłć. że orzecietn e wydobycie ml~ieczne we2ła w r. 1927 (a zatem z
uwzJ?lednieniem końcowych miesiecy
straikowJ 'ch) obliczać trzeba w AmzUi na
:?1.625.000 ton. W ten soosób za całv rok
1927 wydobyc ie było o 2.705.000 ton mniei
sze od przedwoi enne20. co rów nałoby sie
naiwieksz emu (o 12 proc.) w Eurooie Of.!ra
niczeniu 1>rodukc.ii weglowei . .Tak wyiei
zaznaczylłśmv trzeba do tet?o obliczeni!!
Przyjać poprawke uwzsdedn iaiaca brak
wvdobyc la w okresie straikowy m. którv
musiał odbić sie uiemnie na sumie ogólnei
wvdobyc ia rocznetm.
francusk i orzemvs? weglowv w roku
19?7 miał swói okres wvsokiei koniunlctu·
rv. Przeciętne miesieczn e wvdobvc ie:
4.315.000 ton bvło o 30.000 ton wieksze niż
w roku poorzedni m. W ooszczeeóJnych
miesłacach suma ta uległa wahaniom od
4.101.000 ton {w Ustooadzie) do 4.724.000
ron (w marcu). Efekt catorocznei orodukcil w porównan iu do orzedwoienne20 poziomu dał zwvike 877.000 ton. ieżefi wei-

w

· !U.m<~ura wvwołana anS?łelsktm strałklem
1w~mczvJ?I.. w drus.?iei oołowie roku. nie
działała mz zupełnie. Rekordow a sume
wvdobvc ia osiasmął w Niemczec h w cią
~u całe~o roku ubieiz:łeJ?o. miesiac marzec
.w~rkazuiac 14.046.000 ton. Przecietn e WY·
· dobvcie miesięczne roku 1927 oznaczyć
można na l Z.800.000 ton. w norównan iu z
Jl .108.000 ton w roku 1926. 11.052.000 ton
w r. 1'>25 i wreszcie 11.729.000 tt>n w r.
t 913. 'r!ł ostatnia cyfra odnosi sie do orodu~cli wee:Ia .w Powojenn ych 2ranlcach
Panstwa mem1eckie20. a Przvtacza mv fa
lt! dła umożlłwienła oorównan la z orodukoorównan ia te„
CJa obecna tychże ziem.
20 wynika zwiekszenłe sie orodukcii we!!.laweJ. Niemiec prawie o 10 oroc. Faktycznie 1ednak wvdobyc ie Wei?fa w Niem.
c~ech <w Ich dawnych oaństwowvch 21'3·
11Jc~ch) bvto o orzeszło 3 miłionv ton rorz.me, to znaczv mnie.i wfocei o 20 proc.
":1;-ksze od obecnee:o. Naturalnie uwzl!led
me trzeba odłaczenie od Niemiec tvch bo·
f!a tyc h. w we2iel prowincv i. fak Za~?ebie
S2arv 1 oołska cześć Górneł!o Slaska.
• Am~ieJski. orzemysł Wetzlow:v DO wiei·
hem wstrzasn1 eniu iakłffo doświadcZYI ·

z
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mierny pod uwa2e Francie w iei szrankach
dzisieisz:vch. na dawnym obszarze Francii
wydobyc ie Weilla w r. 1913 wvnosiło bowiem tylko 3.328.000 ton. Dane dotyczące
orodukcii we1dowei w Bel2U sa nastemda
ce: w r. 1927 wydobyw ano miesiecznie
weszła 2.298.000 ton co wobec W'.\'dobvcia
2.110.000 ton w r. 1926 równa sie wzr•:JSło·
wi produkcii o 9 proc. Ponieważ t>rzecictna z roku 1913 nie przekraczała 1.903
tys. ton. zatem w tern zestawien iu wzrost
sieJ?a 21 proc. Wahania w orodukc.ti mie·
siecznej roku 1927 obracały sie w Beleii
miedzy 2.2.H.000 ton (w maiu) a .2.477.000
ton (w marcu).
Stany Z.iednoczone Amervki w ostatnim roku wvróżniły sie naiwieksz ym soad
kiern orodukcii we~dowei. Podczas 2d\'
w r. 1926 orzeriętna miesieczn a wvnosifa
49.729.000 ton, w roku 1927 dosie!Zła ona
zaledwie 45.729.000 ton. Mimo teizo spadku w:vdobvcie z roku ostatnie1:rn orzekra·
cza wciaż Jeszcze o 2 1 oół mili. to11 PO·
dom wydobyc ia J>rzedwoJenne2o. Krv·
zvs 1>rzesnvsłu Węj[łowe20 w Stanach
Ziednoczo nvch uwydatnił sic szcze2ólnłe
dobitnie w olbrzymic h różnicach wydajno
~ci Produkcii 1>oszcze2ól.nych miesiecv rol!u. Różnica ta dochodziła do 25 milionów
ton.

Z innych ośrodków We21ow. wsoomnłeć
nalehr o Z~l?łehitt Saary. wvkazula cem
wzrost orodukcji rniesieczn ei o 40.000 ton
w porównan iu z rokiem 1913. a nastepnie
o ooczątkuiacem 26rnictwi e holeuderskłem. Ze wiidedn na swa niedawną hi·
storie i rozmiary nie może b:vć ono zesta·
wione w iednvm rzędzie z 2órnictwe m anl!ielsłdem lub nieimecki em ale temoem roz
woju orzewyższvło ono wszvstkie . albowiem wvkazać sie może w r. 1927 oiecio·
krotnem oornnożeniem swei orzedwoi ennei orodukcii .
W zakończeniu trzeba ieszcze nadmienić. że rok 1927 po raz Pierwszv od czasu
wojny orzvnicjsł znaczne wzmożenie sie
orodukc~i ~~triowej w ~osii. szdzie dofych
czas WC'ląz Jeszcze pozmm przedwoje rmy
w branżv tej nie został osiasmietv. W rof•u ubiei?łvm zaś odrazu ooziom przedwoiennv został onekroczon:v o 22 oroc.
W ooszczeJZóln.vch miesiacac h wvdobvcłe
wahało sie od 2.73S.OOO ton (w czerwcu)
do 3.147.000 ton (w 1:mdniu). O polskłem
nrzemvśle we2:Iowv m i foizo tendencia ch
rozwoiow vch w czasie ostatnim zastrzew
S?amy sobie możność omówić osobno.
St. Glańskl.

Ryn ek zbożowo - mączny w Łodzi.
Spadek ceny na p~·zenicę.

P9krycio za produ kty zbożowe uloglo pogorszoniu.
ex) W ci:ągu tygodlrnua ublitegił:e.ro SIYlbuacja ogóhlJCl na lód!zikiim iryinku z~
ki.!ntatr.towafa s~ ni!~1edttlo!lltaue, o i!Le bowfilenl na począJtJku tygodnriia noitcrwano n.a
~egóLne garou1111.d vboż.a. tendlencdię
sła-bsxą, o tV'le już pod kOll'llire tygodlnia
żyto np. ZIW'yżlrotwaqo w aenlile o bIDilsl1ro jeden Zlloty na 1OO kg. Wobec teg10, ulż pro.
dllcem ab50ilrutini'e nliie chdeilli wy.zbywać
slilę towlaTu p0 oonach, ohciwU.\\'Z.IUJ.iąroyich na

PIOSZC<Zegódnych glf!ełd!ach w kmtin, odlcizttw.aoo ·tu.tal.i jut diOOć powiażny brolk ~boża„
~cz..ególne c!Jot~zyfo to żyta; il pszeinffcy.
J ecl'ynym g~tunik!iJem zboża, k)t(>:ry sPitrJe-

d!aiwiruoo po ceiniach giiełdlowycJh, byJ oWfiles,
cena jegu bolwj1em nrruilej wiifęooj cxlpawl?a...
d!ail.a producentom. Absol1utinfile na1toimJ'.1ast
n:i)C a1kceptmv a110 c•e ny p.s~enfcy, l<itóm jiuż
od dliużs.zego cm.is1u n()toi\VatNt j est na g:ile•l-

dJz.ie

i eży

POIZ tJ a:ńskniej

tio,

wedłu g

n.arów1rni z c eną zyta. Nastów J)OszczegóJ.nych pro-

diu•centów, clio zjal\V·i sk 1\,vi ka żd'V'm ra.ziile nit.onorma.J.nych, p r zed wojn ą bo1\\-:'1em cen~~
~ta różnriilla siię od ce'ny t>SZ<entilcy o bilJiisko

3 ru.ble oo 100 kg. W obecnych WJa1runkiatch więc stostmek pszemky do żyit;a rw1i1nfilen wynooilć P«"Zeci:ęrnf1e 8 do 5, podJcms
g-dly w rzeczY1W1i&toścl cena żyt!a i pisre~
11.lilca nia PoSZ:CZAegóLrnych nalS/z~h giilOO:ilach
jest -m.wel.ruLe róW111Ja.
• Spaid~k ceny psren1Hcy ~u1ma1e;zyć mLeey w JJ11erWS1Zym rzęd:ziiie reaJ'i'zowand1em
zalłmpów ziaigraink::z.nych. Zapais y ps1zie"11di-

pr.zytwli:w.illonlJe do P.od&k\
cena psizeinilcy l{Jl'lzjofwlej
maicm~łe spad!f a. ZWTóc~c na1l1eży ~e

cy zagralłlieznej,
spawOO!owa1ły, ilŻ

m«<

SIZlc:~ ~"'.rug-~ ~a .o gromną mzbiieŻin~ ć, j1a-

ka 'lstttniieJe, Jez.el1;1 chochJ o poszcz,eg-ó ln<!
PJO.t 0iW1aa11i:a zboża na gilelid~z1ue np. \\.'!Cl1r's;z.a;v1
S'klie~ 1i n.a glietd1z:i1e zboż<0'\.v1e<j p01z:111afl.sk1'.tei.
J1a1k.Jc:cihrv1!1ek i jec1na .i druga giile.tdy 11.ałeż:1
d~ ~IJ/cld urz,e:ctc~l\Vych, któr,e wfnny p1rz,e-

ma1to rozmć si·ę od ~1'1ebi:•c, j~ż,eH cho
<l'z;i . o ce·ryv p·oszcz,e.gólnych g;aitunkó1w
zbo7,a, to w r ze.czyw:is : ośc i dz ~;ejc s1'.1;; 71:
r;e~nn:e co~ irn1c.1T,o. psz«)lli>ca np. na ,,.·, ·
dn:1a h (' SL. ·
a121~c w.a1rszaws k:1:ij w
kszit.a1łta\vala S>»ę w cen.i e ·w gira1n.i1cach 0 „
C'Ailez

\
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zt 59.00 oo 59.50 za 100 kg„ PQdc.uus gdy
oo. &lield?Je wmańskfled te same 100 kg.
oorowtaino w cooaie oid zł. 51.50 do 52.50.
·O illle byśmy OOJWet tl'NtLgiędlmli kooz:ty
pr:zewozu w wysokości 2,5 zt za lm1żde
100 kg., t<r jeSIZIC:Z!e róimliloa mli!ęclJzy ceną
pSZ1e1nńby na rynlm WlairSIZlawsklim a ce ną
pcjZJnańską będ.zlie z.niaczna. Wedllug s.łów
sfer zruiJnfer~ rt'rJ:nbi tak oowa:ż1111a zachodzi z tegio "W7.gięd'tl, iilż g1i1erda
?Wtairs1z:a/~ka ~tuje ceny ndetl wtilęoej dJoktadJn.fie, a jeźelfi t1łile mpehl!ile śclślle, ro w
każdym hądź raJZlile są to ceny b. zbllil.żonc

r.zieczywi!SiUy'Ch, giilełdla poznańska na~
tomilaist lllOtute ceny zupejłlnlie Ekcy\jirre, cz.ie- ·
go na)le(JL51Z.ym dowodem ;est iiadct:, dtż po
d~

ce11JaJCh ty'Ch w:oigóle nlie z.awtartto diotyichC'Z0JS a'llli jedlnej tran1.Złalk<:tf{.
Zaimaczyć jies(ncme nalety, il't oa ryllllku

zbvŻJO'WYrn w d!111iach ~ po~yty
sTę dJlia p1rod1ucentów ZJOOlC.'Zl[)Jfle WlalAllI1!kii pokrya]a, o file OOwnlem dmy,chcm.'S oOOwtią eywiaira ttllt1aj w Więkisrośót WVPa<llk.aich
wy~ąc.z:nil e gotówka, o ty.le o<boonlilei, W10bec
dotl\:J1i1W1ie odiazuwtadąoego siilę braku g10tów1!{1i, od:bilorcy akceptu.tą wyłącz.nie pok.ryouc wekslowe z terminem d!ochcxiizą
wzgiędmie

cym do 5

6 tygodlni.

ZYTO.
W

c&ą..<TU

tygodnia

ubBegłiego

cena

zyro

ksztaittowaJa się na poozątilru tygodnila w
53.50 :r.a 100 kg.
giraalillcacli od 11. 53.00

oo

staicj.a zaloooW'afl*. zt 55.50 m.ś 1000
Łódź, pod kOltfiec tygodnia oena podlnBlosl'a
s5ę d!o zł. 56.50 loco Łócflt. Za!7.nacl1.YĆ naJe-ży, iiż zaoo.dinficw 7..aJWfileiraoo braniz.iatkcj.e

loco

żytem 'koogresiowem, tytem za§
poZ111ańskiern. kt6riego cem.a dil:a proc1Uoont61w niile kalkttlowaJa slilę z:uip~e.
robli\ono. Podla.ż iyta kongresc wego była

.i edy,nile

me

rupa~nile dostaiteczma ~ caiłkownite zaipolJr;re.
bowiame byfo ~e bez trucl!u.

PSZENICA.
W aiiqgu Jygocbniila u:hi1eglego oonia p!Sre·
nky kwtaifltowa:ła ~ zai1eim{1e od wagi
i.iiatunikowiej w giram!noaclt od 2.ll:. 55.00 ero
57.00 z.a 100 kg. Loco $łiacja maadK>wain:iia,
Za'.:unaic:zY'ło S!ilę dość duże ~bdwa

wyląom;e na tx:J.waJr ktaljawy, rowa:r
z:agra1rOC.z.ny k!upowa:nl() 'I!Ji.iec.hętnile.

nre

OWIES.
Cena owsa ksztailitowala • w g\Mttl.~
ca.eh od zt 47.00 dlo 48.00 za 100 kg. l'()C(l
sta-cja zaiad'Owa.rnia. Towtant t11a. rytnku
nkarmlfia ~dę· i.Ioś ć z,upelJnve crostaiteClma\ tak
że caltikow:ilt:e Ziaipotinzebawmilie było P'Okry~e.

kaszany sprztedla/Wlatt11o w oe.
49.00 do so.oo dkY 51.00.
Jęczmień browarow y ksiz1J~ Sliię w
ceruile .od ził. 53.00 d~ 54.00. prnycziem w
Jęczmień

me dd d.

c!Ja1lszivm c!ilągu di()!111JaJgalOO Się Wy!ł'-ąowiie
gafunków wybordwl ych. Ze W1Zgft.:ęd!u n2
s'łlabą podaż trattll7.akcije rawiilenmo w 11Zad
ktt'lch j.ed:yn1i1e iw:ypadłmich.
Otręby żyitMe kszita/Miowatły siiię w tygodn1ltt ubUeglym w oonlile w g.rarnlitcaich oc!
Z1ł. 38.00 dlo ził. 40.00 re 100 kg. iioco Łódź_
Zapotrreb owann'le na obręby te byił'o do ść
znaic.z,n.e, podaż dlootaiteczma.
Adhat

KlrtO Dom Ludo wy
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Dziś ł

Monumentalny film p. t.

..fiRAU w

nunr

Dramat z dziejów walk narodu p.:>ł·
skiego o niepodległość.
Ceny tr1 iejsc: W dni po;..,- s-ze_ d_n-ie_ n_ a
.wszy~tkie seansy. zd w sobotę, niedz!elę

' łw1ęta od godz. 2 do 3 po południu
I m. 15 gr. II m. 40 gr. III m. 30 gr.
W soboty, niedidele i święta od godz.4
" ""oł. 1 m. 90 gr. II m. 50 gr. III m. gr. 30

~12.~~~go mafa_1_2~....r..~!<t'-·'""""!--~----------....--;;.;N~r:...,:.:135::::__

_1_6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.._ __;;~_,!,YR,f!!R t Q_!1,ll(J::„ Z OIELDY ŁÓDZKIEJ.
i:· .Na wczorajszem ~ebranłu giełdy lód.z•
111e1 za warto nastepu1ące tranzakcje:
DoLairy 8.90
Obroty średinlile.
zwyżk.ująoe rw dalakcje elektryfilklaicyjn:e, jiak
~a i Swiat'łio, ElektrOWITTiila Dąbrow:Eoolra i

W poszukuwa;lliu

szym

S-proc. Usty

GIEŁDA

WARSZAWSKA.

8-prO'c. L'?sty zastawne m. WaxsizaJwy

ził.

77.40, 77 .35, 77 .60
5-.proc. Hsty z.astatwttte m. WasrszaJWY
zł. 60.25
6"'})I'oc. obi. m. Wrurszawy z roku 1926

„

63.-, 62.50, 62.75
8-.proc. J.iisty m'Stalwne m. ŁodJzli 71.15,
71.25.
4 d pół proc. lfi'sty zasfJa:w1nie m. Łodl1Jt

Warszawa, 15 maija (N.)
Notowania oficłalne.
Gotówka:
Oola·rv 8.89 - 8.91 - 8.87
Czeki:
Belgja 124.48
I-lolia:ndjia 359.92
Londyin 43.52 i pót
N. York 8.90
Paryż

49.10-proc. l1sty zasta/wtrre m. Raidlomdla
82.-, 82.25
10-pro·c. lfsty 1.astawne m. Siledlllec
&>.50
8-proc. DiSty zastaW11Je

m. Birdtrlmwa
69.8-proc. liilsty z.astaWttle m. Kailirsz.a 69.-

35.10

Praga 26.41 ł pór
Sz.w1aj.aair.ia 171.89
W~edeń

125.44
Witiochy 46.99

AKCJE.
Notowano w złotycb.
Bamk IiandJlow.y 117.Baink Polski 163.-, 163.25
BalI1k Zac.hodlnJi 36.-, 35.5Q
Tow. Spółdz. 100.:EJJekitr. Dąirow. 85.-, 86.Silła i SwJatlo 130.- , 13.5.-, 134.:fliltley 62.-. 61.75
OzerSk 1„
Częstoclce 63.-

PAPIERY PANSTWOWE I LIST\'
ZASTAWNE.
DolairóWka 81.75, 82.Pożycz>ka diol:airowa 86.Pożyc. :z;ka lrolejowa 104.5-proc. pożycma konwersyj.na 67.5-proc. pożyczka koIJIWI. kol. 62.8-.proc. !listy 1.laStarwne B-ku Gosp. Kr.

Cukier 73.-, '74.50
94.Ulpop 41.75

Węg1el

Komunikaty.

Koleje Żelazne Dojaizdowe 25.Modrzejów 47.50, 48.50, 48.Norblin 197.-

0strow·•~okiLe: Seria A. 129.-, Ser)a B.
126.-, 128.-, Serja B. li em. 119.Parowozy 43.50, 45.-, 44.75
Sitairacllowiee 62.-, 63.25

12-ta Loterja Pałi•twowa na cele
dobroczynne.
Ciągnienie dnia 21 c•e:rwca 1928 r.
8.650 wygranych na ogólną sumę 200.00Q
złotych.

wygrana SO.OOO zł. i mnłej
wygrane tS.000 zł., S.001) zl. H.d.
•ze
Za'Wliierde 31.Wygrane wypłaca się bez potrące-nia.
Borkowski 17.-.
Cena Całego losu 8 zł. połówki 4 zł.
Spi)rytus 39.Losy są do nabycia w kolekturach, Ka·
sach Skarbowych, sldeoach tabacznych
DZIENNIK ZARZĄDU m. LODZI.
i w Kancelarji GeneTalnej Dyrakcji LovVysziedil z d!rUlku Nr. 20 (447) DzfilenniD- terii Paó.stwowej, Warszawa, N'l.lewki 2,
kia. Za.rządu m. Łod!zJ o treści następującej:
konto w P. K. O. Nr. 32.000.
filwaird Ross.et: Samorząd a prohtem
mll001JnJY (c. d.) - Protokół 8 (II sesj) poZamówienie wyciąć I prlleslaći
~ed!reniila Rady MrejsikriJei - Kronłillm rmet
Kancelarja Generalnej Dyrekcji Loterji
slk!a. - Z życia mi1aJSt polsikfch. - OgJloPaństwowej, Warszawa, Nalewki 2.
S2leniia.
Adires Redakcj ~ Adrnmi!Stracji1: Mad.
o przysłanie mi
sbrat (P1ac W<iloośoi 14, II ~ęuro, pdk.ój Upraszam
sztuk losów Loterii DobrocJ1ynne1.
33) Tel. 28-00.
Równocześnie wpłacam na konto P. K

-----

DYŻURY APTEK.
Dz,i:ś dyżurują apteikfu: O. Altll~

K. Chądiz;yńskfegu
(Pilotrkowska 164), W. Sdro16Wlilc:za {Prre
~·a:zd 19), R. Rembu.ilńskJiłego (Andlr:zeja 28).
J. Zu1ocl:eJ'€lwtieza (P~olrrlkoW'Ska 25), M. Kas
per110ewtilcza (Zgflelrska 54). S. Trruwikow(p)
S!lclej (Brize.7JIYiska 56).

cza (Pabjaniicka 50).

I

.

94.-

zł.

4 d pól proc. ~ zastawne ziemsklie zł.
55.25
4 proc. Mstty ?.astaiwne mems:kfile d.
51.50

ai:ągu

Saturny. Obrolty średn~e. {aih)

zastawne ziemskie

81.75, 82.-

Główna

gr. - -

złotych

O. Nr. 32.000

Adres - - - - - - - - - - - - -

ł'

Pamiętajcie

o inwalidach
wojennvchl

•

.Dziewczęta z baletu
~

filmowe z życia Cesarskich baletnic we Wiedniu i osnute na tle romansu. Najpiękniejsze nóżki Wiednia. Rolę primabaleriny Cesarskiej opery kreuje nasza rodaczka

Arcydzieło

D1ii otwonie Kinoteotru

DINA GRALLA

Demonstrowany będaie naJ·
nowszy fllm produkcji Euro•
pejskiej.

oraz Carmen Cartllleri, Albert Pauling i Werner Pltschau.

Ceny mleJ•c popularae ł na plerwasy Ha111
wHy1tlda 111łej1ca po 1 Ił. i 50 gr, Pocz,tek nansćw o 11od.z. 4-•I pp„ w 1oboty nledsiele i świę
ta o l(od.•. i 30 pp. ostatalel[o o 10 wiecs.

Orkiestra symfonic1na pod kierunkiem p. M. IJ.DAUERA.

•

Słynne
miejscowości

na

. .

cały świat

I'
'

.

''

•

D o akt.Dr. 589-28r.

01ło11enie.

IComonłk pray

5'dsłe Okręgowym
w Lodat, Słani·

o

.iaw Stopo•7'Ji·
ski, sam. w lodzi
prsy aL Komtuty•

JU~
Webogaclć się możesz tylko

w

z e n

sprzedaż

e.

sa111ochodu

11&chłe

ut. tOJO U.
P. C. ogtana te

y dnia J9 maja
1928 r. o4 l(ods. 10
rano w Lodsi. pny
ulłey Żytnlel po4
odb.mle
m. ro.
Ił• sprsed.al 1prsedat prii:es llO'fłacl•
mohomoicł, naldl\cyc:h do I(nae•(o i
Anay maił Juł6skłc:h I ildad.all\·
cy•h się a mebli
oHacowanye h u
S1Ullł zł. 530.
Udf. dnia9/V-28 r.
Komomik

Jto

lek.tun:e
'

B. WEINBER&, Łddf

42 Piotrkowska 42
Śpless prnto nabfć

101

I-el ll. 17

Lot. Pad1tw.

fiłó1nn

1ygr1na Ił. 110.0000.

Co 2-gi los wy!łrywal
Cią~nienie pojutrHI

9. Sto11cmp81d.
OR. MfO.

I

Ładnl •. pr1:adko
L B ERMA N

'

.

.

Klll 6•kł„• tłS

B·u downictwa Magistratu m. t.odzi.

Dr.

'>

01
~ ft. LUBICZ
~0~!~
s,,,_..

0

Oliir,~oYJlll

l.odsł Broni•
alaw Płnwlel•lll
samleukały w Lodst. prsy ul. Poludnłow•I m. JO. D&
zaaad.sle arl. 1030
Uat. Poń. Cyw, o(łH•a. łe w dał•
24 m a I a 1928 r.
od. gods. 10 rano
w l.odsl, prsy ul.
Gł6wnei pod nr. 3
odb,dsle .1, apn•·
dał pnu lłoyła-1•
ruthomo•cl aal•ncych do Chałma
Lłby małt. Romanowie• I 1lładafących Ił• 1 mebli
sum\
oceaionyeb
510 Ili.
l.ódł.d.15/V 1928 r.
w

ł!ł

Specfaliata cbor6h
sk6ruych, w•nerycmych i mocsopłciowych.

Nałwfdlanł•

lamp,

lnrarco~.

s.:

Dla pa4 ocl 3 ;_
ocldaleL poczekalnia

Payfmule od gocłz, .
a
8-10 ł 5-B
.

Dr.

.

,;

med

mewioiiki
Slenldewlcn

M.1.

TeL 59-40.

CliorobP sdme f
weoen<t:1111eo

Komomłli:

B. Pbaglel•kl-

Dokt6r

.

Cegielniana

- tel. 4t-s,. -

mocaopłeiowe.

i

Naśwletlanle

.„

lampą

lrtrarcO•

trsyfmuf• od 5
9 po południu.

u

W)'Ch p nyj maj•

Zachodnia 57.
SpecJalł•ła
Chor6b •k6r·
nych i wene•
ryeznych.
Leczenie lampą

od gods. 12 - l
1 od l(ods. 5t/1-I.

lelilJODOIB
6 Sierpnia t.

Przyfmul• od godz.

r64

:

prsy Głchmei

ehoroby wene•
17osne, alt6ra.e
i dr6g moo•o -

kwarcową.

1-2

l

A. Thommee
Sklep
2 poleNawrot
ca w wielkim wyborze: Sukłe~kł. ma
łe do k?muntł. 1edwabne
a
ran a
ona utbetakmmodwl•
chłopców paltociki
'
t. P•

ł

4-8
święta

niedz. i

w

r

·.•.

Do akt Nr. 581129 r

fKKfII ft. IO~OWYJ~i

Wydział

podaje niniejszem do publicznej
wiadomości, że udzielainforma•
·e
i
cyj ustnych w sprawach doty~
miasta tylko
czących reńu}ac1'i
Wyznaczony ne dzień 25 maja b. r.przetarg na
5
pisać uczy kaligraficznie
w środy i soboty każdego tygodnia, v godzinach od 1O-ej
do 12-ej orzy okienku pokoju
•
nr. 44 (Plac Wolności nr. 14, III
~
brzydkie
wszelk\e
popl'awia
oraz
osob. i obrabiarek w 4 Dyonie Samochodowym od·
.
.
piętro).
·
15-tu
ciągu
w
pisma
tery
ara
c
k
h
wołu je.
lekcji. %awadzka 19.
Dowódca O,.onta (-) lheHow•ki ppłk.
.( a;;w

now1klel l1, na aa-

·wiesz?

Biuro Pensjonatów Pesta~o-zzi

·'

.

••

•

Pensjonaty, internaty dla dziewcząt i chłopców. Cena całkowitego pen•
sjonatu dla dzieci 140 fr. szw., dla dorosłych 150 fr. szw, obowiąz:ująca dla
4 miejscowości kuracyjnych, przy zmianie miejscowości co tydzień.
Referencje przeszło 1000 rodzin. Prospekty aa zwrotem porta.

ii

!

'.. r.„

,

I

Czy ·

kuracyjne i odpoczynkowe

(Federation Internationale des Pensi.n nah Ęuropeens)
Budapeszt, V. ul. Alkotmany 4. 1.
(Telefon: Terez 242-35).
Miejscowości kuracyjne i cd)1>oez;7::t~J:va:
Na Węgrzech1 Budapeszt, Siefek. W SzwEljcarji: Genewa•. Lozanna*
i';euchatel*, Lucerna, Montreux·, Zurvch•,Lugano, St. Moritz:. We Francjb
Paryż*, Deauville, Trouville, Biarritz, Aix-les-Bains, Grenoble", Evian lnad
jeziorem Genewskiem) Chamonix. Na Riwierze francuskiej: St. Raphae,
Cannes, Nicea*, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W Aagijic Londyn*l,
Cambrid~e·, Bringhton, Folkstone. We Włoszech: San-Remo*, Nervi, We.
necja, Bordighera, Abazria, Riccione, Rzym•, Neapol*, Palermo, Meran.
W Au::i!:rjb Wiedeń*, Zell-am-Zee, Linz*, lnsbruck•, Salzburst•, W Nfemcir;e ch1 Berlin·. W Belgjh Ostenda. W Afryce: Algier, Tunis.
W miejscow ściach, oznaczonych •, znajdują si.ę stałe internaty dla
dziewcząt i chłopców (także dla dorosłych} otwarte pruz cały rok. Natomiast inne pensjonaty w miejscowościach kuracyjnych otwarte są jedy.
nie w lipcu, siQrpniu i wrześniu.
Podróże zbiorowe korzystają ze zniżki (25-50 proc). Bezpośrednie
extra wagony Pullmanowskie. Ceny internatów w czasie roku sz:kolnego
(od 15 września) 110 fr, szw. miesięcznie,

~

':,,.,.I~';~ (

°t"•

'•,. . . ·~.

_·,'",::>~

11-1
pań

od 4-5.
oddzielna
pocaekalnia.

Dla

„
• •.J

,

.t .
·~

••

•

·~. f
1 ~~·

Dr.

Piotrkowaltłef·

Aka•zerja, eho.
roby kobleee,
wenaryosn• (wył"
e111łe u kobiet). po
rad)' dla kobiet ·
ci~ł•rnyeh

U.30-UO i 3-5.
nłed&. i łwl•ta 3-5'

lane godałray
po poro~

T.i. . . . .

_.kURJER ŁODZKI". -

Nr. 135

Sroda 16.S?o maJa lJlS„...r.oJm_--.·- - - - - - - - - - - - - - . ; . _ _ ; . ; . . .__ł!,lf!_.'

wydawnic ze

Nowości

Prof. Dr. KAZIMIERZ BARTEL:

Perspek·t ywa Malarska :, .
Tom 1. Str. 320. Z 391 97ef1;1amf kreskowemi I slatkowe:mł na l~buaowym kredo•ym papierze. Cena broaa., .i. 45.-,
w pł6tnie sł,52.-Daieło te,~JdMego J>ierwssy tom omawia zasady, zary1 hiatorycmy i estetykę perspektywy, jest nieodzow.o.e dla katdego;
ktokolwiek zajmuje się ntukami pięknemi, esy to teoretycm:rie, cą tet praktycznie.

•

ICZNY
OCZNIK .PEDAGOG
s
,

Red. H. RAD L I "

KA.

SerJa li. Tom.

3. Zł. 28.-

•.„ .

;} • ,• ",
~~

.

Zawiera całokształt myśli pedago~icznej polskiej i obcej za lata ubiegłe. Opracowany pr&H najwybitniejszych mawc6lll' ' salu>tratctwa i A•
iadnień x nieQ:i ~wie.zanyeh, daje pełną gwarancję co do ja.koki i metody ujęcia materjału, w nim sawarte~o.
Dla sfer askolnych pierwszorzędne źródło, dla snaf omoś.:i ruchu umysłowego na polu pedaio~icanem..

ROME·RJ I SZU.M :AŃSKI:

Zamacsa

fednob&J'WłlYDl

„„:·>.:·.

Polska. Mapa fizyczna. Konturowa. 1:850.000. Zł. 2~40.
drukiem granice, tope>gr~fję, rzeki i t. p., prócz kolei i hipsometrji. Wybor jako

stawienia wszelkich zagadnieó,

;.ai,

n. p,

etnograficznych,

podkład do graficznego
gospodarczo-przemysłowych, Teligijnych i innych.

in-sed·

ttalła~: S. A. Książnica-Atlas 1;.N.S. W.
L w ó w , Czarnieckiego 12. W ars z a w a, nowy Swiat 59.
#'

.

LALKI-MANEKINY ··

do okien W7•ławowych,
mechaniczne, groteskowe dla wszelkich branż,

BIUSTY
f1'yzjerskie nowoc:iesne w wysok0 artvstyc%nem wy„
1'onaniu z masy woskowej ~ papierowej oraz nowoc~4'!sną

REKLAMĘ ŚWIETLNĄ

J. pol•Zi~f°NiSZ
Poznali, PL Sapiei1Askl 3.

(Powatny~h 1>rzed•ławicieli na poązczególne Wo-

jewództwa poszukuje ai•),

TEATR MIEJSKI, Cegielniana 63
Dziś

o god•. 11.30 pr••d poi.

Popis Taneczny
Szkoły

RytmUd,
Plastyki i Taflca

Artystycz.

H. Kru~ow!kiei i L ~oruńi~iei

-I

Szcugóły

w programach i afiszach,

SO gr,- 8 sł. do •abyela w księ~unł L.
111" cellle
F~uera (Płotrkow1ka 47), w dniu i>opi1u w kasie teatru

Bilety

Ma1i~trat m. t~mi• -

1
poszukuje placu o powięrzchni cQnaj~niej /2 m?rgowej na skład materjałów brukarskich na uhcy
Zgierskiej -od Bałuckiego Rynku do ul. Heuzlera
lub ul. Łagiewnickiej od Bałuckjego Rynku do ul.
Stefana.
Oferty z pQdaniem powierzchni pl,,.cu i rocznej tenuty daierżawnej należy składać w Wydziale Bud-0wnictwa Mal!i'ltratu m. Łodzi, Plac
Wolności nr. 14, III piętro, pokój nr. 41 najpóź
niej do dni• 19 maja 1928 roku, fiodL 12-ej.

•.

··-

SP?

Centrolna lecznica zębów
, 86 Piotrkowska 86.
„

Tel. 38-27.

Plombowa.nie i wprawianie zębów

podług taksy.
Porada bezpłatnie,

Ceny

l~!~!!!~a

:: ldawczyni

do sklepu obu·
wia z kaucją.
Oferty pod .100•
.„ ••• + .•• <

„.

.:.J.L________....____________,._kl_J_R..,
. .fl!.....R.J:.ODZKr'- -

•

Obl01BHHIDl8.
lComomlk prsy
Jqbo o god&. 8.30 wiecs.

Pierwszy występ zespołu
rosyjskich artystów teatru
dra~t'Htl\f~znego w Rydze ·

LILI STENGEL
OSIP RUNICZ
rełyaer

CZYNGERI

fęayku

JH1u1 wnuonr

Ra~iomonter i[~ło~ie[

Louis Verneuil'a

W płqtek, dnia 18 mafa o

Drugi i ostatni

godz, 8,JO w.

•»słęp

odegrua będaia ut11ka w !ę1yku ro1yjsldm

„Ciro:źba"

dał

!i~tl!r':!t1:U:~::
fłrmr

tĄcyc:h

Dramat w 4 aktaeh Plerr' aa Froade
Biiety aawcn1u nabywać moina w kuia
harmonii codzienni• od 1ZodL 10.30 do 2
od g. 4 do T Yłacz,

publłc:a-

ali nDor t

R

~

Kapelusze męskie 1

Dalelna) Tel.44-10.
Komornik
choby nerek, pę
!!:. Sunia chena ł dr6ti mo- caowych. Przyjmuje
8
od l-l i · - .
Komornik pnf
Dr.
dale Okręgowym w
ł.odal

K. Su•ln,

aamieukały

„LE CHAPEAU„ Jerzy Goeppert
Pl otrllowna 107.

punktualnie,

.t.

l64ł.

d. 16/V-19Z8 r
Komor;ilk

~ounkni~ wioólnika
I

kapitałem 30.00) złotych

do

J. Wein~er~

prsy
ul.Szk o 1 n e I Nr.
choroby
14 na auadsie art.
wewn~trzne
1030 U. P. C. o!lła
Spec,
saa, te dnia 25-jło
plqc i •erca
maia 1918
roku
od godz. 10 rano, Naświetl. lamw loda!, pray 11!, pą
kwarcową
Zawadakiel nr. 33. od3-5i8-9 w.
odhęd11le efę spueCegielniana '47.
da& praez publłcznll·
Tel. 26-02.
licyłaefę ruchomo•cl: tiianlna, nale•
llr. me4.
llcych do Falt\a
Kopelowica i onacowanycb na 610

Najnowsze fa•ony I kolory najlepiej na·
być moina w Magaz7nie kapeJuuy i cza·
·
pek p. f.

z

ukończenia

budowy restauracji w pierwszorzędnej stacji klimaty•
tycznej w Beskidach Zachodnich.
Łaskawe zs!łoszenie do administracji „Kuriera
Łódzkiego" pod 11 Beskidy".

I

unnn
I

Urolog
it. sa~a.•.
choroby nerak
Do akt. nr. 663-28 r p,chersa i dróg
mocsowych.
OGł.OSZBNIE

Komornik pray Prayfmuf• o4 1-1
i od 5-8.
S,dde Okrtlfowym
w Lod1d. Słani• P&.amowl••• 11
daWBl•I Ollfl41ka
sław Stopczvń·
tal. 48•tl.
•hi, aam. w Łodzi
pray al. Konstantynow1klel 51. na aaDoktór
1adsłe art. 1030 U.
P. C. ojłłasn, te
w dniu 11 cHrwca
I
1928 r. od godz 10
rano w lodzi przy Choroby skórne
ut Aleksandrow- weneirycsne i
skiej pod nr, 91 mocmoplclowe
odbędzie 1ię sprze·
Cidaflska42
dał a prntaritu pnblicznago ruchomoś Pr.zvjmuje: od 9 do
10112 r .. od 1-l
cl nale:tącvch do
pp.
i od 8-9 wiec:a.
Adam11Wolfa iskła·
daj,cych się r: me bil
cowanych na sumę
Dr. med.
zł. 750.
t6dź, dn.111V-l8 r.
Komornik

Sąd Pokolu 8 Okr,ga m. ł.odal na
LMadziie art. 94-98 Prawa Wekslowelfo
· I zgodnie z iądanlem S&lamy S&tyfta
wzywa posiadacu wekslu na IGm,~324 ał.
płatnego w dniu 25 fradnla 1917 r. wy~tawionego przez Leona Dorafydskiego
zami1szltałego w Bydlfosacir;y na &lecenie
Binema Fnlkc, zamieszkałego w Łodai,
aby w cl~gu dni 60 od dnia ogłoszenia
niniej111ego wuwanła, agło1lł się ł okazał
Sądowi weksel. w prnclwnym rade Std
Ul'dn on:•czenie usnai1'c• wekHl tall aa

S. Stopc•ydaki.
Do akt. nr. 60t
1928 r.

Szkolna IZ.

lft~lllHil~Hll.

Choroby, włosów
skórne, wenet'yc1•
Iomornl• pr&y ne i moczopłciowe
s,dale 01tt.1owy"1 Ndwletlanła lampił
w lodal. Teofll kwarcową ł prom.
Słanłll•, um.puy
Roentgena
111. 1Con1tantynow(ekzematy no
1lł•I nr. 51, o~ławotwo~ sło·
11a, ta w
dni11
iliwe)
23-go mafa 1928 r. Przyjmuje od 6-9
od goda. 10 rano. wl11ca„ w nlealala
od3-6 po poŁ
w l.od•ł puy 111łcy
Sakolnej pod 11r.lO,
odb,dale •I• publł·
Dr. med.
csna llcrta cl a ruehomo ł ol:
mebli,
od1łdy ł t. p. nalat,cych do Dawida Opatewskieft1.
arolog.
0111acowanyeh na
415 zł. 370 d. 260 Choroby nerek,
zł., i 1650 zł- ogó p~aher•a i d1P61r
łe111 na 2,695 d.
moczowych.
ł.64•. dn.1 l/5 - :J8 r. Prayfmuis od 4-'J
KOMORNir.:
NAWROT Nr. 8.
Teofil lłaa~01m.
Telef. 19-90.

Poszukuję

do prowadsenia farbiarni pończoch i jedwabiu

Ktm[a łun tal~lwla

z gc~ówką. Mam
ces j ą w śr6dmielcin.
Óć do adm!ni1tracj!

lokal ładny z kon·
Oferty proazę sltła
pod .Fachowicou.

't~ielDJ

potrzebna od zaraz.
Wiadomość w adm. „Kur. t6dzk."
P3dalttor

NaC11ełn':

........Ql.włiL

Rowery i; n a n y c h
. dobrych marek angielskich I nlcm!ec·
kich oru części
najtaniej i naJdogo.
niet w firmie

„DOBROPOL•

ł.ódt,

Piotrkowka.
nr. 73, w podwórz11.
P"rzylmujemy wsaellie reparacje oras
lakierowanie.

Z powodu 11mlany
miefsca sprzedam

zakład
fotograficzny
a całkowłtcm Ur&!\•
dzeniem, lokal nadający słe fcdnocadnie na mlec&arnlę lub inne przed•iębłorstwo.
Wiadomość

111. Srebrsyd1ka 15,
Palusaklewic:a

Dr.

~ołowieinY~
SpecJalista chorób
skórnych i wene-

wtA6DKOISK1 Piof;;;~-~ ~~-

O~Wimuenie.

!,··

AIDIAlłlłsz~=

Q'QIAI

~!;.~:

.~V;

l.6df, d. 16/V-28 r,

s,

„

Knofta imulnnm11tg
Kupno t SDPZDdlt

~.

~~f ~1 :.~2~~ra~ Dl. Pr. nar utowina 2 Hwa adru'n'k~aaijr~b ',· .

Fil-

ObmlDHllBDIB.

UWAGA: Wuelkle reperacle u1lrutumia Ił•

pracy S sr. za wy.
raz. NalmnleJsze ocłoszenle SO er.

-----1

-Tel. 44-92. -

Rf Na w..-płatęl Pra

ff, wie darmo! Csr

sto Jedwabne, ręcz
no malowane sza·
le. Torebki, Swnłry. Podczochv. Skarpetki. Perełki.
Paruolkl. Poleca
Leon Rubankłn Kt
lldsklego '44.
N;"'wypłat,t Bla
M ła towarv. Pnr·
pur. Materacowe.
Obrusy. Ręnnlld
Kołdry, X:apy. Chu.teczki. Śełereczkl
Zefirv.
Chodniki.
odpinld poleca Le.on Rubaulrfn, JCllldskieito 44.

n1

Ha raty!

Ta11lot terml
nvl Towary man11faktnrowc, stalanterylne, obuwie, białe towary, firanki,
kapy, kołdry. błetl
z:nę męsk,, damskll
poleca
"Kredyt•,
Nawrot 15. Uwaga!
1-ne piętro .
bmry męrklo, damskie,
obuwie,
swetry na wypłat,
Piotrkowska 37, llT
weiścle. T oiełro.
amochody 01obowe i c:ięiarowe do
wynai•cia Nowo-Za
rzewska 44 tel. 30-2'
Naidłułlze

U

S

~ypfnt~ie'd~-;;;;;:

1.1 dania na dof!odny ch warn11kach.Piolrlcowsh 202, F.
Kubicki.

Pnyjmule od 11-4 ~n""la--n-a-=s-to-.
po poł. i od 8-9 w. n kach do •oneda
W nledz. i święta nia. - Wiadomość
na miejscu.
od 9-2 popoł.
3586
3586
.klep wraz uariĄ
Dr.
t.J dnnlem sprHdao F raneiukadlka
Nr. 58.
3601

S

P. I HA Ułl

o 1praedania

wil•
Dla w Zakopanem.

Południowa 23 o 12 stu poko!aab.
Specjaliita
doohodowa, peuł<>
Chorób
s k 6 r• nat. kancelaria, .ny eh, wene• lektrycaność, ubez·
~eznych i mo• pi•c&o11a od ognia
na 90,000 d„ cena
czopłcłowych.
L•c:renie światłem 80,000 :d. Wiado(Lampa kwarcowa) mość w biur&& po·
Przyjmuje 9 do 11 śradniczem Bora·
wlec:klego, Zgiera,
od 5 -8 wiezcz.
Parzęczewska 3.
praedam tanio tak
Dr.
l sówkę .Chevro•
!et" 6-cio osobowll
ul. Ju!funa nr. 22,
m. 3.
3661
Choroby skór• przedam w ó a e li:
ne, weneryczne
dziecinny spacemoczopłciowe
rowy mało ntywa·
Leczenie s-zhcz ny. Gopladska 18,
nem
słońcem
m. 5. pr1y Zitlu~6rskiem.
skiel.
3655
NARUTOWICZA 9
(Dzielna! teł. J!l-93 ;ftltc oitrodz:ony (1
Przyjmuje od 8·10 fi' kim. 1t. Żakowi·
ce) do sprzedania.
i od 5-.S.
Wiadomość
Piotr·
Panie od 3-5.
Dla pań oddzielna kow~lta 85, front
m. 5
pocz:akalnia.

~ótaner

Dla Po-

szulrufącycb

0bUJIB1~(18RIB, Ż\dać bupłatnego

ro1yj1kim

Komcdja w 4 aktach

po 10 croszy za wyraz.

An~ma ~ron[hiti1
oblaśniaf.

W c•wartek, dnia 17 maja o ~ 8.30 w,
w

. Ogłoszenia drobne.

aakupów mebli wy•
Aciełanych na raty
i u gotówkę poi•·
ca w dutym Wf·
bora• zakład tapicerski B·cł Gaba·
łów, Nawrot 8 oto·
manf, fotela klubo
IE:. 8VBDI
we, tapcir;any. koaetki i kraHła.
pisma
Nr, 9. Uwaga! Filii nie
E:omomlk prsy Dr. Huiro .C aro G. m. b. H„ Gdadak. posiadamy.
llldsłe · Oltr,gowym
w lodai, K. Su•la
aam. w lodzi p~y
tótka metalowe, oSakolnal Nr. M, ńa
tomany, letanld ma
aasadsle art. 1010
terace patentowaU. P. C. ogłaua,
ne i miękkie, krzeł• w dialu 25 mafa
potrzebny od zaraz
1928 •· od g. 10-•I Zgłassać się: firma Audjofon, tła gięte, meble ku,
chenna.
biurowe·
rano w lodal prsy
ulica św. Anny 29.
biurka. biblfotekł,
nL Kon1tantynowataterki, Włt>szad.
1kłal pod nr. 98.
ła, białe salonik!.
odbędałe aię sprsa•
Dr. med.
W !lutym wvboru
puez
polec:a na raty MafłaJ:Tn Mebli Wł.
Romiszewsklego do
Piotrkowska 116 I
p. front, tel. 2161.

•wlatowej sławy

WŁADYSŁAW

Dr. me~. Jnlinn lani~

Wykwintne ~tory

Na cnle: znakomita artystka

oru 1nakomlty

Powrócił

S-d•l• OltT•lfowym
w Lodal, K. So•la
aam. pray \Il. s.i.olneł Nr. 14. Jl& Hl. Wólczaflska 51 tel. 10-15.
art. 1030 U. P. C. ·ogłusa, ta da.
Przyjmuje od 3-4 po poł.
25 maja 1928 roku.
od godadny 10-el
rano. w I.od&! pray
ul, Gdatlsltlej nr. 26
odbędaie alę apraa
dał
prna publicz
Dll lloytacfę ncho
mółcł: płanh1a I me
bli. nalełllcych do oraz r6ine roboty ręc•·
Henia vel Herma- nie haftowane sprzedam
na Mara nca i oM. sos1nsKA
aaacowanych na zł.
1850.
al. 6 SI erpnla 22 m. 2S.
Lódt, d. 16/V-28 r.
ICOMORNIK

SALA FILHARMOnJITel. 13-84

Arty1ta dram.

Sro<la;.. 16-go malaJ2~.r:P.~---------------N.-r__...t3S-......

S

S

hriarnia do sprscP
natychmiut z powodu wydanła

Dowleddsć
lłę można L6dt, ul.

jazdu.

KW6•kiag9 64, m. 2.

u p. Kudlliisł:ht. -

1 k 1 • p.
Sp~dam
Nowo-ZaraeY1ka
Nr. 25.

3627

S

klep kolonid•y a
pokof•m ł ku11hn~ 1pnadam. Wła
domołć Kaliska 15,
ały wybór dom·~
sklep6w, płacy
ł t. p. mamT do
epnada11ia. Wiadomość Biuro Próśb.
nl. Kruesa 24. 3631
!cliz~ę".""'d;msk, m,11tl\ I pości<e•
low, na raty t>O
cenach
gotówko·
wrch poleca „Spalt
dom• Piotrkowaka
Nr. 129.

C

B

powodu wyfasdu
Z1 1pr&adam
w dobrym stania motocvłtl s wh'fciam •
HP. mar.~ Triumph"
anit z elektr. nświat
lenie!ll
spedometrem syitnałem
elektr. oraz wsut.
kiem! ci:ęłclami npn . t. f.t>sie, ładc11
eh„, kin1d i t. d.
Oferty w adm. tiisma pod "Trlumph".
36]8

Posady i nm1.
7~nnarowane.

ftOlraebnl łlUHłH
'lł na robotr po1iczo1anł caa i chłop
cv do terminu. Zitłaszać 1łę w łlti
sarnl Kilift1kisdo 120
ołnebna panienka na prsychodnłe do o bsłu _,I •

P

~otowa11łem.

Potą

dana Nlem\:a. No.
wo - Cegi•tnłana 6,
m. 8. front.
3642

Poszukiwane.
lllłnillca

umlei~ca

l'ł dobraa t(otować
ł znafllCll wuelk"
robot• p r s y I ml e

gnTJmę natych·:
młut panów aa
mies.kani• do de•!
łefo pokoju. lnica
Wólcaad1ka nr. 43,
sklep galanteryfnV-'
3660'
nok6i Umeblowany I
~J do wyp111Zc1enla
natychmiast. - Al.
Koścłus:dci 1. m. t.
nokót umcblowan;':
il!' z óddzielnem wej-1
ściem, 1łonec11ny, • '
łniadanlaml I obła• .
daml. do wynajęela„
ul. 6 Sierpnia nr. 18,1
m. 3.
365\
1

S

klap radnlczv - ,
do dwofga
oraz spożywc1y
lub samot- do edst,płenla pray
nego 1tar12:e1Zo pa- al. Nowo· Pabl&llł· 1
na. - Wiadomość cldeł29:Wiadomość .
Kilimldego 1S, m. na młef1cu.
10.
3620
okól dntv dwuokienny, I piętro.
Oueharlta z dobre~ ml łwladcctwa welkle Z" 1chodów
ml do pensfonatu :raraz oddam. Ador1yłmłe
mle!1ce, rH wakate admini-'
3635
Nawrot 23, do•orca 1tracla.

młal1ce
pai11łwa

P

wskałe .

llłody,

l'PI

•ner!!t'c1nT

11raędDlk po po-

wrocie a wojska
po11u\uje odoowłe
dnlej posady biurowe! moto bvć po·
mocnikiem buchaltera. - Referencie
plerwaaorztdne. laskawe oferlT kierować pod "J K.

4i".

~~~~

ftsoba inł!!Hg~ ·,bi..
11.9 STmp!\tyczna, energicsna, ncaciwa.
samotna sna stil na
go1po:iantwit miei
skiem, 1'1'iejs'J:!t-:n i
kuchni, prosi o ! a.·
ldekolwlelc aaj~cie,
jłdyt je1t w bnr:h:o
krytycanem potote
niu, mote dożTć
referencje. Oferty
do adm. pod „Helena".
3639

l'łcchocinek . Willa '

U .Kan\alanka"- „
priv parku sd.rolo· ·
wym aruntownle oił
nowłona po1•ca la··
sne, 11łoa11cc:n \)O•
koje z całodzlen·
nym ntrsymanlem
lub be::.
t.etn!s\io

2

~

łub

ł

U- dm\e -pn '.:.oi0 ,
a kuchni~ na dol61 t
1 dutv po~51 na
plętu:e 11 mcLhmi.
w !a:foym po ło te:i!u
4 kilometrv o 1 s:z..,
sji kol. Łaa'; - S\
iencze volnc. ·:;;;a•.'
domollć: ł.6d:t. ul,'
Nawrot as. m.
Dietrich. tel. 45.

J?bce11t
otra„ma~
ku11erka J.Oluew
~ J>Hade? Mu1isz
alt• - ?nyiruuia
ukoilc11:yć kuna fazamów. dla nien· ,
chowe łtoresoonden
llllllf włdcic.iet· motnycb u1tę;istwo '.
'9~'.I . ' ki m'l1ąt Piotrko.vska
cvine prof. Selruło
L. 118.'
kó,„
zl•'ll,kic:h l m. 9
wiczs, 'XI'arna wa.
7597.
mr\ll~
stospodsrshr
rol·
Ż6r'lwia 4?. l'{uru
raw~ow.a
pr:J7jwyucaafa listownie: nycb na w!i -wf111
m11ie su1'n .e ~
buchalterii, ra„hun- ic!c\a\1d do:n6w \
l)łll:erab\a, uc1y ltro•
kowoścl kuniecldel. l \ntere,6w ha.o!lokorespond•ncli h!\TJ. wych w mld cle o· ju po cenach pr&y·
dlowel, steno!!rafjl, raz bardzo wiel<t stępnych. Ul. Ogro·
ntuk.i handlu, t>ra- panien. wdówel< I dowa Nr. 24, aitl'6
3611
wa, kaligrafii, pisa- roir;wódek, posiada- 8, m. 1.
nia na mauvn11.ch, lllCY 1nac1nv posa'ł
.., ~otówca, praJłną
towaroanawstwa an!{łelsklego, fran- fe11cze w tym ro\11
cuskiego - niemie- wyjść zam,:t. Pooman Domadtld.
wałlll• myśll\C:Y Packłego.
Prs•d&alnbna nr„1
· Po 11kodcacnlu łwła nowie sechcll po·
dacłwo.
ŻĄdalcłe dać 1wól adres i 103, 1gub!ł dow6d
wydany
wymagania Adm!· osobisty,
prospektów
niatracli „Matrymo- w A.odi:i. w 11 ko~
3595
otnebna dziew- nium" Warszawa, mi1ariacu1.
Cl?Da do pomo- Jasna 13111. Ścllła 7u~;;kseCii:
dyslrrecfa zaitwuan
cy. Rettauracłe blanco na ał. 50
Targowa 43. :J62t towana. Wybór ol- z wy1tawieuła Ss.
GlieenszteinĄ płat•
otr1ebna i; ar a z brsymi.
ny 21l/VII r. 1928.
chemicnrka do
pralni chemic&nef Utóra z t>ań poiłyczy W aksel powyis;r;y
„Csyatość• . Cegłcl ff inteli~ac.\nemu ka unlewałniam. - R•.
nlalla 1 5.360~
walerowl, la.t 30. na Buchalter, Rxgow ·:
35ó4
o~ebna ek1ped- dobrem atanowisku ska 15.
fentka do składu 5000 7.ł. Cel matry- )utka Roaensaafn,
Wolborska 37 wę41in.
Plotrkow- inonjal!l"j. Ofertv i;
podaniem dokład· &tubłł kwit lcau11yj1ka 93, Ruuc:zak.
3609 ne~t) adresu ':'"0· . ny Nr. 17404 . wvl,i.
~trz;bnl młodzi llZę kładać do adm. w Elektrowni n•
3745
tokarae. Pabjanł "Ir ur ie r a" pod &ł. 40.3~85 li'.!;;nci;;-:k'Sc"hlif~
eka 49, u portiera. .s.OOO"
[ ner zam. Malino3659
mim~an~a wa 1, ż •bard s,
otrzebnr kucharz,
agv.hił
kliąhcskę
Klliósldego 121, rluAy pokój i; dudo oiwlaml. 3657 ~.I ttt kuchnią z wv· woj1ltowa, wydan'
raktykant bluro· godami w śródmłe w P. K. U. w t~~;k
'
wy s 4-o klato· łclu po11uknle. tefan Btauo11ykwe111
wykutałcc• Ofertv sub "300 doadm
włeś Lipki. gm,
niem potrzebny. - larów" do
1
Oferły do Admini. Knrfera Ł6dakietfo. WłerJSchy. powiatU;
Sierad&kłego,
agublt
~olidna r o d z I n a
pod lit. "S. B."
3653 sJ prayjmi• rublo- kslllłeCll:k• wojsko·•
-ot-r-se""b"'n-y--s'"'d=-'o·Gi"; katorkę. Sienkiewi- WĄ, wydaDll W SI„•
363'
foto.raf chneś oaa 59, m. 24. 3594 rad&u.
cłfsnin. Oferty 1kła ~łanu pani i>OHU·
dać w adm. "Kurj. '' kuje pokoi• pny
Łóds." pod Foto- lep12:ej ro:l&inle Skład m6i pnenie
mote pilnować do· •iony a ul. !"apl Sr·
graf".
mu
oras
1znha
11yro:ołrz:ebna d o br a
kowakiefo Nr. 2 na
podręcana I ucze- cla I repcracli bie- ul. Rzgowską • · t,
lizny.
Ul
Nawrot
29
nic:a do pienrsao·
zaopatrzony w whl
rsędnej
pracowni m. 12.
kl wybór: kapa u·
sukien. Cegielniana ~okół umeblowany ny cr:apek, ko1:iul
62, Potokowa".
krawatów, skarpe•
3649 dowynajęcianatyc:h tell, para1olek luelr
n=-o-tr-1-;'"'bn-„-ch""ł""'"ow-p~ mlo9ł . Sicnltłewicaa podcsocb, 1&eleklf lub dzłewezyna, 8J, m. 34, oficyna, obqwla sqmoe
w••O', aporło•
do oasenia króv, II ve!ście, II p.
Ul. Brzedd1ka 111, r..tieszkanle do wy- weso l ludowe•
u jfospodarza. ::11;41 ,'j nafęc:ia. Ale1t- go, wypotycsam
l!ry1jers\ti pom n~ · s •ndrow sk~ Nr, 66, taktecrlindry po ce
nach niskich.
nlk twiąle csny wladom:iść w skleG.CWAJGHAf
potrzebny. Gdańska pie rzeźniczym Chmielei:ki.
5, K wiatltowskł,
3616 R•1rowaka nr.
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