
Cena ruimeru 

2 gr 
tE r.a I!u:r. a; rnerc.t, 

iW t-qdp!i= 

fieUkt}a .' "liIUlłSn~ 
Q, ŁODZI. 

Al. KQścłuszki 41 
""IiS.z ecei. ilut. 4.:llgr lELEfON 28 
Ola ret. a.lO gr 

c:.. .11(;$2. c' .. (Ut ii SO gł Konto P.K.O. 60594. 
Z ł:! n:.es. P oc;d. Red. przyjmuje oel 5-6 

"'Ias. 2 ~ul. 11U~. Mt gr Art. ilistów anonimow .... b 
F81Z_ ł:Clt;.l~ 4Eg2. :'.g .. .. 

nie umieszcza się-
Nalei}tość pOC%.tOW8 _. ______ _ 

or'·con."c,.U.m. _I 8928 

·NUll1~f-·.dzi'słei~'1!,..·s·kłada sIę ·Z':~'O.m(t" 
lJ J ., 

i 111 mu". l ! .H 

Włopek, 4-go grudn,ia M 330 

Kto· się U żłobu· uc~epiłJ ten tylko się trz)'ma 

" • I 
Szeregi narodow'e . rosną z krzywdą dla sanacji 

Majowym uzdrawiaczom stanowczo nie . skało 61 proc. glosów (gdy w wyborach do .. Imponujące Zjazdy młodych O~ W. p 
udaje się ... sanGwanie" społeczeństwa: Przy Sejmufylko 41 proc;» świadczą o wielkim rozwijającym się ruchu 
J;)cn. ccy terroru i różnych sztuczek zdobyli. z Nie pomogły więc ekspedycie na zachód, narodowym wśród młodzieży. 
takfm łrudem w wyborach 130 mandatów, w urządzanepr~ez najwybitniejszych mężów sa- 1 Wszydko to świadczy, że szeregi nar o .. ' 
poavLiwaniu większości w Sejmie porozbijali nacji. Nie' pomogły głośne rządy wojewody dowe rosną, organizacja obD~u narodowego 
prawie wszystkie stronnictwa, utworzyli sze" Borkowskiego, postępuje szybko naprzód, · 
reg Ilowych partyjipaTtyjek i pokazali spo.. Nie pomogła prasa: gadzinowa. .., Sanacja może jeszcze czas jakiś utrzy-, 
łeCzEństwu najgorszego gatunku partyjnictwo Wielkopolski i P'omorza nie pozyskano mywać się przy władzy przy pomocy dobrze, 
i san;cvvolę· ' dla sanacyjnej •• myśli państwowej". znanego systemu rządzenia, może nadrabiać 

Tyle :u)ziałali za dwa i pót lata. Nie tylko jednak z Wielkopolski, Pomo.. tupetem, nic nin uchroni jej jednak od osŁa .. ; 
T a C2.J1sto negatywna robQta sanatorów, rza i Zagłębia Dąbrowskiego dochodzą nas tecznei klęski. System pomajowy rządzenia 

. ktćny nie 'Wykonali ani jednej z szumnych wiadomości. świadczące o .zbliżającem się może być odpowiednim dla niewolników -~ 
zat=cwledzl f rzuccnych w maju 1926 ,roku, zmierzchu władzy "ludzi majowych". Również nie zaś dla wolnego Naroduł pragnące~o być: 
p:fzedwnie ,przyczynili się do pogorszenia sto.. na innym terenie, niemal w samem centumr gospodarzem i jedynym suwerenem we wła
SUt;hLw,politycznych, a obecnie jak się oka- Polski, sanacja przegrywa. Świadczy o tern snem państwie •. 
zUle i go~podarczych w państwie-o musiała choćby Zjazd' Powialowy Stronnictwa NarD- Obóz narodowy musi w tej chwili przejśe 
2I~j{(1E.(k do nicb tę C7.~tć społecze:r.i.siwaa,' dnp woego" w Iłży. W powiecie, w którym do generalnego ataku na zachwiane pozycje: 
która J:c~zła za nimi bądź to w dobrej wie- sanacja zdobJ!a przy ostatnich wyborach naj... przeciwników narodowej Polski. ' 
rze~ ba.(h~też chwilc.wo pod terroreDl' '. większą liczbę głosów. a lista kaŁ.-narod. za- Im wcześniej przyjdzie ostateczna klęska' 

t, ....}ółoz róż:nych s.troą ,kraj n Jlaachodzą. ledwie około tysiąca. pie.rw~:z.'y. Zj~zd Stron- s::macji. tern lepiej. tern mniejsze będą szkody. 
ch~{'tl\t ''Wiad(.'ftloś-cif ',~1IVia~c:Z~f4>:e1\ ,'t-e;.~~ei,~c:; doweio', zanuemł t\lę wleij{ą ma- \ l?rzez nią P olsc~ wyrządzone. Ii. Pili . 
g.~aH( ,"nle traci wpływy w społec2.eństWie.·tt~;";;:t'~-!:~·;',~" t . 

. 1 ttdziemasowo wprost odwracają się od .. 
hi, 2t1chwaleił rueprzebierającej w środkach .. 
kliki. Świadczą najlepiej o tem wybory pow" Langsl:ilu aber deułUch 

. .,S%fd~. wyborach do Rady Miejskiej w.SQ Dalszy krok na arocze połączenia·: 
mi SIlOV;U1 Be~Be. uzyskało zaledwie jedną trze.. A t §I lilii 

cią ogólnej liczby głosów uzyskanych przy U ~ r,j I Z 
\VylH)ra·ch do Sejmu, w Dąbrowie Górn~ stia- '. 
f;Ho ptZf~zło 1500 głosów_ Naiomiastobćzna- DOOKOŁA W~BOROW PRZYSZŁEGO PRE~YDENTA REPUBLIKI AUSTRJAOlUEI* 
rodowy t;c;:.większył znacznie swój stan. pasi.a- Stronnictwa mieszcz~ńskie w Austrji pro- ną przez chrześcijańsko .. spolecznych kandyda 
dania Z}5,kUjąCW Sosnowcu o 2000' głosów wadzą obecnie pertraktacje w celu uzgodnie- turę, 'powstał w łonie partii chrześcijarisKp. 
wiĘcejf.nii przy wyborach do Sejmu, a w Dą... nia poglądów poszczególnych partji CO ,do o.. społecznej -projekt" wystawienia . kandy.qatuo" 
blGl\le ·GU1U. O 4(,0 głosów więcej.. soby przyszłego prezydenta republiki. Naj.. byłego kanclerza,' dra Ramekaf który, jako'·gay 

\lięhs:z:ą jeszcze klęskę poniosła sanacja ,większe stronnictwo polityczne obozu rząd o.. rący zwolennik anschlussu f mógłby 'licżyć n-
1M w-ybctach.do Kas Chorych wWielkopolSce wegO, chrześcijańsko-społeczne, wysuwało'do.. poparcie wielkoniemców i ag,rarjuszy: Cho? 
i na f CIT:·Ct217.. ty-chczas kandydaturę obecnego marszałka sej.. oficjalnie kandydatura ta nie :loslała jeszcze 

W Poznaniu sanacja uzyskała mniej, niż mu, Miklasa, starając się pozyskać dla plan-t zgloszona. przypuszczać należy, iż atroniiictif& 
jedną trzecią ogólnej 'liczby głosów, uzyska- tego również agrarjuszy i wielkoniemców. Pou mieszczańskie ostatecznie przy kandydaturze 
nych przy wyborach do Sejmu. W Kurii pra- nie waż jednak. te. ostatnie dwie part je nie by.. d, ra Rameka pozostaną. 
wd-awcćw nie zdobyła ani jednego mandatu.. ty skłonne bez zastrzeżeń przyjąć projektowa-

W Gnieźnie również me uzyskała ani lłiII!III_IIIIIIIIiII_---IIIIIIII!IlIIJ---.. ----IlIiIIIIIIIIIII!IillI----~-----IIlI!IIIIB-IIII!IiIIIIIIIII!IiIIIII----. 
jedne~o mandatu. . .." .. . 

~ lesznie z wielkim trudem. przy.po.-' 
parciu f PS.' llzyskuła 3 mandatY na 30. 

. F ('cC1:1le rezultaty dały wybory do Kas 
el·en (lV. To:runiu.Byd~os2'c'zy,Koźminie i 
inl.)J'jn iastach.Wszędzie natomiast listyJlaof 
rc(..( '\ \. ~ (cb)11) więk$zCŚĆ mandatów, 

\\ I C211Bniu .~łrcnni.cl'Wo~ar().d().weuzY-

trEi~,t-Sk~ I\ln~ l\ itf#,~f~ł O hii I ata w Y 
'Od wtoda! 3...;;.}\lll92-b r 3051 
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. Dyrotcia LolzkJ~[u TUła l81wH Hlottncznc[u 
"p. Akc. ,', ' 

« lektr-owniaŁódzka) , ' 
.zawiadamia w. p. Odbiorców energjielektrycznei na OGRANICZNIKI, iż, osta~cz 
:o.y termin uregulowania należności ZA' RACHUNKI1V~go KWARTAŁU (ROŻOWE) 
t. j. za czas od 1 grudnia 1928 roku do l marca 1929 roku. UPŁYWA DNIA lO 
GRUDN1A r. b. . 

Niewplacęnie należności w terminie wyżej wskaz,anym pociągnie za$Obą"SKut 
ki zerwania umowy, zawartej na dostawę energji elektrycznej, .oraz przerW,ę w dosta .. 
wie prądu bez uprzedniego o tem zawiadomienia. 

, . W celu uniknięcia ścisku 'przy pi:lce'hiu w ostatecznym terminie, uprac%a f; 

D wczesniejsze regulowanie nałeżnoaci. . 
Pny płaceniu 'należy bezwględnie' przedstawić zapłacony rachuDek. za Ul 

'kwartał 1928 roku.. . . 4149 
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New Jork, 3. XII .. 
Strl1s1:ne trz{;Sie~'!ie ziemi nawlech:iio Chi .. 

fi. Najbardziej udexpia,io miasto Ta!",o, które 
loaała doszczętnie :zrcw.nane z zien1.ią. Masa 
snieszkańc6w . gdyż :trzęsiede ziemi 

Straszne' . sceny rozgrywały się całą wy~u('hu nastąpiła eksplozja wydobyto do 
DClt. Ty!!iąt~ &ifii.bityd1 § r~rb'~s.'th. Całe tąd 17 trup9W, według Pl'zypuszczeil pod 
miasttt VI gruzach .. r.,a~w~~le "omów OCeuaio. gruzami znajduje się jeszcze większa ilośq 

ofiar, w Challan zabitych 30 i rannych 50. 

~ask.oczyło ich V;Je "l rzęsienie ziemi do .. 
NEW YORK 3 grnihrla (ate) 

'\IVedług ostatnich wiadomości z . San 
Diago de Chile, powtórzyły si~. dziś nowe 
:wstrząsy podziemne .. 'Nadeszły tu wieści O 

'tkrię~o około ł 2 mias~. s:l:czegóły' () znisz .. 
~eniach w Chili. 

New 
tnego de 

Donoszą z San liczbie ofiar w poszczególnych miastach. 
w~~,i;:jn~o Ofg'iii1;lnych da., W Talca zabitych 108, l'annych300.W Te

ziemi w porcie mente w ,kopalni Copper, gdzie wskutek 

Ogółem lic.zba zabitych i rannych \v~nosi 
około 2 tysięcy osób. 

\V godzinach wieczornych udało się 

przywrócić komunikację kolejO\vą., telegra
ficzną i telefoniczną. z okolicami nawiedzio 
nemi klęskę. nych VI c,ł}si!~ 

tonstitutionS1 
&.96rą 

:zos&ta·!fo zaldtydl§ ClI ,E;:.'~::":::::,~: ....... ,;;;.;. ......... ; '! ...... ~ ...... !t;,,~.-~.~'"'*""'~. """"~ .. f ..... W~;$#riio!ii;,i{,·1I ____ liil!!ii!lilllli!llllm:mr_-_1iIIIi!lIlII1IiIII l&_~ ___ ~' ... . 
iCi.lły szereg .. 

w gruzachs' budynkttw pU~.tUtZ~iJfc!hi POiłoski O jmlercl kr4łaAng1ji 

Cł'1R[o·l Rsllai stanium inllczn~ z San 
Diego d~ f$owrCtlł 

;1: t~.!:f!!:'t~~il'ifi?J!n . zi!2mi. 
Miasto ;~r2:ad~~;tlVJl~a rurfłowi-

Współ:ezućie tłumów~ Zanlepokojenle rodziny' królewskiej wlsko fjrml:a:łi~~v~ budynków o ... 
!:alało.. poniosły śmjerf .. 
W Con'stnuiIO~1 LONDYN 3 grudnia (ale) 
. Wed~ug ~łJil'ił~e$i~:i~ (~::"HIJ6dty Jednego DzI.św nocy przy łożu 'króla,Je:rzego 
.! okrętow ~lr~L'?l~i~yd~;; Cansn!.ut~on·lest. odbyło siękonfi;yljum lekarskię~ 
,3ilemal dO~:li:;,~~~;;~le Zn~$lCZ~[)mll. VI poblitu . 0, godz. "3,30 rano lord Dawson i sir' 
!ego kopalnię miedzi.· Stan~ey Hewett oraz dwaj inni lekarze waz 
l5 T~~upy .wieiu Z nich ~ani spec)" alnie. ·:na kons, yljumopuścili pa-
'.~Jezostały odnalezIone .. udał się do Talca łac. żadnego . komunikatu nie . ogłoszono. 
~elem ił3rganizowimia akcJi ratunkOWej~ . , W mieście krąży, jednak pogłoska7 że· stan 
.Wysłano r6wnież, do mieJscowości, do- zdl'owia króla Jerzego wzbudza, bardzo po
;,tknlętel trząsieniem ziemi dwa krążownl.. ważne ohaw~ .. 
Id z zapasamI iywności i środków leczni.. i . LONDYN . 3 .gru~i-a . (ate), 

;'czych.. Ostatniej noty odczuto. kUka.,ataj .. : W chdI'obiekróla Jerzego, .zaszło zna-
i~ych wstrząs6w p.od~iemnych.. \. ., .. 
';" . Koło Talfa dwa. wuSk';:!t1y wykaz ują 
;wzmożoną t:::1iałahuJłf. Naletf si~ Uczyć: z 
;moiUwołcią powt6n:enia się trzęsienia 
:demi.. ' 
': ., ,"~'~~}~~" . .,..~,.~,,{ ."" .. _, ._ r i ," "'~t. ' • 

'. łtmfrJt; 8m. 1:2. - Władcmołd, ktfłre 
. tu nadeszły z San Diago de 'ChUI 6) tr:r:ą ... 
steniu złeml w Chili,' są . wręcz nieprawdo .. 
podobne .. 

, Naibardzi!!j lu;:ierpla-l'1) 50 .. tysięczne mia .. 
sto ,Talco. Trzęsienie ziemi,' żaskoczyło 
mleszkańc6w we, śnie. Gdy, sią zatzęły wa
Ilf domYił tysiączne tłumu w nocnej bie .. 

:Ii:fnle " rzuciły się na płace .1 ulice I zaczęły 
,ucli!kaf za. miasto .. Ludzie w~![tyn O' mieJ .. 
!scachna ułlc:ath. Biegnący wyw.racaU sią G 
(gruzy I trupy ludzkie .. 

Grozę syteacjj powiększyły ciemności. 
'zerwane zost«llły przewody elektryczne .. 
! W kn~u punktach miasta wybuchły , 
i .. potar,'1 pr~wdDpodobn;e od krótkich $pięt 

Kin.o Dom udowy 
Pl\ZEjAZD Nr. 34 3061-

Dzłł 

RYGA 3· Ql'udnia(ate) 
Z Charkowa donoszą, że· ze względu 

na mnożące się akty te'rortt przeciwko 
przedstawicielom władzy So\-'\1eckiej ua U
krainie. Rada komisarzy ludąwychuchwa
lita, rozpatrywać sprawę oskarżonych ,O 

akty terom i sabotażu wtr'ybie uproszczo 
nym. 

Przy sądach soWieckiehu.tworzono 

WARZ AWSA GJ.~ ŁłJAfifłCłAlłłA 
WAlrUTY i QEWIZY. 

. Dolary Stanów Zjedn. 8.88 i pól. 
Holandja 358.20 
Londyn . 4.3,26 
Nowy Jork 8,90 
Paryż 24,86 
,Praga 26,42 i pół 
&wajcarja .171.80', 

czne pogorszenie. \Vydany o północy biule 
. tyn stwierdza wielkie osłabienie działaino 
śc.i. Se1'ca i zaznacza, że ogólny stan zdro-
wia budzi obawy. . . 

'\IV czoraj wieczorem rozeszły się po" 
głoski, że król umarł. Przed pałacem buc .. 
kinghamskim zebrało się zgórą 10,000 osób. 
Oddziały policji musiały być wzomcnion~ 
przezgwardj.ę królevv'ską" kt6ra z trudem 
utrzY}ll)~wała. .yorząp.ek .. 

.... ,_.,Je -

.. 

'D' 

,~~yro]ra.mi śmi-erci 
w myśl nowego rozporządzenia trybunałyj 
nadzwyczajne, które już wydały kilka Wf.ą 
rokówśmierci.1vliędzy . _ innemi ,: skazano 
na karę śmier~i czterech, włościan. we wsi 
Muszyca koło Kijowa1 którzy usiłćnvali 
odebrać z komuny rolnej ziemię; A gdy im 
się to nie udało zaczęli ostrzeliwać c.tłOD.-! 
kó~ kom~ny lłracu)ę.c~ch· w pol~ . 

proc.· poź. inwestycyjna 116.25; 8 proc. L. Z" 
Banku gosp. kraj. 94.00 (Zł. 161.68); 8 proc. 
L. Z. ~anku rolnego: 94,00 (zł. 161,68);, 8 pr ... 

, L. Z. ZIemskie 76,50;' 4, i pół proc. L. Z. sieDl 
. 'skie --48.50;8 proc. L.Z.m. WarS'Z&.w~ ~ 
68.50; 5 proc. L. Z,m. Yarszawy 54.75; ,.& 
proc·ft .. Z. m. Łodzi 62,50; 10 proc. m. Rada 
mis. 72.~72~50; 1 proc. ob1ig.: komun, Ba..n 
ku ~p.' kraj .. ' 94.00 (zł. 161.68)_ 

"I 
. P~bj1dnmtJt mIlo aa! i po '"i~ccmśiia 

~.- .r~lil.(!~ łuównlich &i~Tcłll~ 8rtyśI:ł 

~ Ogólny popytna del~izr mniejszy.' 
Dolar gotówkowy W obrotach pozagiałdo-' 
'Wych 8,~55. W 'obrotach prywatnych: rubel 
srebrny 3.03; Gram czystego. złota 5,9244.' 

UCJE. 
Bank dyskontowy 134:.50;. Bank Pol~ 

ski 175.50;' Kijewski 96,00; 'Spiess 215.00" 
Zgierz 21>00; Sila i Światło 112.00, II eu:. 
108.00; War,sz. ~ow. fabr. ~ukru 49.00; ~Vyso 
I{a 230.00; \V ~glel 102.50; Cegielski 44.50· 

Mysyo«.A~!_~r i Jubn la Rocque 
fi1~ v&n' festy,ri lZIląCJch ~.·młTm~lłf6w~ dobnołliY 

ek~ncrl (li"y i techn1.hl 
J 

C&ny .iejs'Ci W ani powsze.dr.i-e na waz':l'stkie' se.~ , 
ans. 'Z'~ś ViI !Waboie, nięcl~i!l:lę i lwięta od g.l .. ~ fłP 
ł:ml~'ł·'i5-gr. n n:i"jscf' 4& ~!'. Hl ł'?i~18'("ct30gr 

t . ' ' , ł 

W l\łob~J ni'!.&:l:i~lę i ~""ięta od gcd%. 1.W pc por 
JIIIi.;~ff" lW gr,,? 11 mhll!i'9~:e W gr. II ilaja<:-t 40 II In 

W obrotach międzyb:ankQW~Ch ' Berlin 
212.56. Gdańsk 172195, . .' 

PAPIERY PBOllE~WE. ; 
5 proc. panstw.poż. ,premiowa ,aOI8.

.rowa -' 108.25; 5 proc. konwersyjna 67,00, 
6 proc. poż. dtilaro\va 85;50 (zł. . 760.95} ; 10 
proc; PQż. kolęjowa 102.50 (~ł,,· 176.30); 5 
~l'oc. ~k-" ers)'jaa 60,,00i :4 

Li1pQP 38,®;.·Modl"Zbjów 34,25; . Norblfu 
211,00; Ostrowieckie serja A 98.75; Pocisk 
6, iO;Starachowica 4LOOJZawi~(cie. 18.00;. 
Ii~ł.b,el'busch 227.00.' . 

Akc,ta sh\biei- .. ;': ~ -t .,. .... 
, ....;. -,. ~., 
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Osobiste 
lAa~itan Gustaw, Riedel z referatu ,uzupeł

nień D. O. K. IV został odznaczony srebrnym 
Krzyżem Zasługi za"'wybitną działalność polo" 
,żoną na niwepracy wojskowej. 

Meldunki urcdzonych' w '1910 rOI 
Osoby urodzone w roku 1910 wciągnięte 

00 rejestru poborowych podlegają obowiązko
wi meldunkowemu. Każdorazowa zmiana adre
su, miejsca zamieszkania, . każdy wyjazd po
dleg~ zameldowaniu j wymeldowaniu 'w od~ 
nośnym ł-lrzędzie wojskowym. W Łod~i upra
wnienią. te posiada biuro wojskowo-policyjne 
przy Magistracie. OsobYt które nie będą do
kOIi:ywaly i {>rzestrzegaly obowiązku meldun
kowego pociągnięc.i zostaną do odpowiedział
"'ości karno-administxacyjnej. 

-------000--------

Koncert Juana Manena. 
Swiatowej sławy hiszpański skrzypek·wir

tuoz Juan ManeD r znany już Mdzkiejpuhlicz
Ilości ze swoich występów w latach ubiegłych 

. grać będzie na X~yrn' końcercie mistrzowskim 
w czwartek dnia 6 b. m. w Sali Filharmonji. 
Początek koncertu e godz. 8.30 wieczorem. 

BałetWiedefi 
ser od 

i Bodenwle
żony~ 

Z przyc:z:yn -'Od dyrekcji niezależnych. za .. 
,powied:tiane w Filharmonji występy Baletu 
Wiedeńskiego Bodenwleser zostają odłożone 
na krótki czas. 

Dokładna data będzie niebawem ""ogloK 
szons. 

Nabyte bilety zachowują swoją wartość., 

'" " ' Kła uprawfa lichwę? 

NIESłJCHANE lARlUTICHOREJ KASY 
,~JĄ;ŚNIAJ4 ZARZ4DY 

_ f~arządy' .' Sz~i~ą.li 'Spole:.'zuy ch w Ło-
d~l: p~r~sz~ o limie~z,ę.-.zehie następują.cego 
~'\ ;:rJa~l~lenla: Wo~eCbezPf>zykładllyeh napa 
sel Bl11'awozdawcow/łlrasowych Zarządu Ka 
sy Chorych m. Łoddha szpitale społeczne 
(t. zn. prywatue)napaśćipodyktowanych 
albo zupełną nieznaj'omością szpitalnictwa: 
albo ~łą, wol? :- zmuszeni jesteśmy; , podać 
do WladomosCl ogółu u!lstępujące: ' 

. '. Sz~itale prywatne w Łodzi' powstały 
dZI~kl ~Ielkie~ ofiarności jednostek, jak 
sZPI~~1 lm., Po:~ańsklch lub sź.pitai Anuy 
Ma::Jl bądz tez gmlli wyznaniowych jak 
sZ~~)Ital chrześcijański ewangelicki' i '~Ydow-
SkI,' zakłady połoznicze i t~ p. . ,-

Szpitale' społ"eczne subsydjowane po
c~ą:kowo przez fundatorów lub gminy, dzi
SIaJ pozostawione własnemu losowi tj. mu
szą, utrzy~ywać się wyłącznie z opłat cho-
,łych prywatnych iz opłat wnoszonych za 
chorych przez Magistrat lub Kasę Chorych. 

:Żadnych· subWe.:Q.cji" od miasta szpita-
le t-e nie otrzymują. " . 

Ponieważ jednak opłaty ~zPitalne do 
tąd były stale niedostateczne i nigdy 'nie 
P?krywały rzeczywistych kosztów utrzyma 
nla chorych, szpitale były zmuszone do u
rzę.dzania- rozmaitych imprez (loterji,' ma
ISkarad i t. p.tdla, jpoikrycia deficytów. 

Prócz tego istnieją komitety'przy każ 
dym szpitalu> które zbieraj q; ofiary w natu-
rze lu~ w pieniądzach. . 

Obecnie wobec ,znacznego zmniejsze
nia' się ofiarności publicznej i stale wzrasta 

SZPITALI MIEJSKICH. 

ł~cznie względami handlowenlL 
.D~a . wykazania całej wartóScl 'ycD 

oskarzen l znajomości rzeczy pana sprawo
zdawc~ .Zarządu Kasy Chorych,przytaeza. 
my ~flcJalne dane z dziennika Zarzą.du m. 
ŁodzI z dn. 17 VI. 1928 r. Nr. 24 A (452), a 
d?tyczące kosztów utrzymania chorego w 
~uekt.órY~h szpitalach warsza wskich

1 
co d~ 

tlOŚ.Cl łózek, mniej więcej odpowiadają.cych 
SZ~ltalom Społecznym łódzkim. -

.A więc' szpital św. Rocha: 
Koszt dnia sz{)italnego W roku 1927~ 

Z{5 - 9 zł. 71 gr .. Preliminarz na ~. 1928-29 
9 zł. 91 gr. 

Szpital dziecięcy Karola i Marji: 
Koszt dnia szpitalnego 1927-28 - 13 

Zł. a-Z gr ... .ereliminarz na r. 1928-29 - 13 
zł. ,'66 gr .• 

Zakład Anny Mazo'wieckiej: 
Koszt dnia szpitalnego 1927-28 - lO. 

zł. 05 gr. Koszt dnia szpitalnego '1928-29 
U_ zł. ,40 gr.· -

, ' A obecnie ustaloną została w szpit~ 
lach miejskich m. Warszawy opłata za'''le
~z~nie chorych zamiejscowyc~ W wysokÓ
SCI 11 zł. 50 gr. (deficyt za lec.nie miejsco 
wy:ch- pokrywa Magistrat). 

Widzimy tedy, że koszta. utrzymania 
1 wysokość opłat w szpitalach miejskich 
~, społecznych (prywatnych) WaJ."'SZawy o 

'Wiele przewyższają żądania szpitali Łodzi. i 
'I 

Widzimy też, że nawet pobierając 

Poranek S(łuJbert~wski. ię;cej droźyzny zarówno artykułów pierw-
szej potrzeby, jak i przedewszystkiem 

8 zł. 50 gr. dziennie szpitale łód'.likie będą. 
musiały dokładać do utrzymania każdego 
chorego kasowego, altiowłem utrzyma.D1e 
chorego szpitalnego "\v Łodzi 'nigdy nie mo-' 
że, wynosić mniej, niż w WarszaWie, przed 
wuie zarÓWno przed wojną jak i obecnie~ 
stale koszty były li nas nieco wyższe. Za.. 
rząd Kasy Chorych doskonale jest o~' tem 
poinformowany, jak również o tem, że w. 
szpitalach Kasy Chorych koszty te byłyby;
jeszcze wyższe, co niejednokrotnie zaznacza: 
li członkowie Zarządu Kasy Chorych na 
wspólnych konfel'8nc}ach z lekarzami na.! 

W EctotęfdlJia 8 b. m.o godz. 12-ejw . materjałów aptecznyeh i środków opatrun
pi>lucnie odbędzie' się w Filharmonji pod pro 
łekton.\(m konsula austriackiego KarolaSchei- kowych niedobory coraz bardziej wzrastają 

"blera :rct~nek Ir,uzyczny ku uczczeniu 100~ej a wskutek tego coraz trudni~j' u-trzymać 
.rocznicy l'iL1erd wielkiego poety tonów Fran- szpitale na Odpowiednim poziomie. 
cis2kacfdit~Jeria.UdziaLw koncercie biorą: Stawki dotychczasowe, obowiązują
Helena Fol,!'-o (scpran), dr. Eugenjusz Schicht '. ce Kasę ,Chorych od 1 stycznia 1927 r., 
(baI 'Y}cn}1 prof. Jęzie:rski ,(fortepian), chót:y wynosiły 7 zł. dziennie ~a utr.zymanie i le
.MęskifgO Towarzystwa Spiewaczego oraz 

'wzmocnlcna Orkiestra Filharmoniczne- czenie chorego wraz z leka.mi, materjałami 
opatrunkowemi i wszelklego rodzaju zabie-

'Pokaz taneczny szkoły gim
nastyki i tańca 

Ireny Prusiekiej. 
W niedzielę, onia 9 b.m. o godz."'12-ej 

w południe odbędzie się w Filharmonji po
,ka'z taneczny znanej w naszem mieście szko

y gimnastyki i tańca artystycznegolre,ny Pru
ickieL prowadzonej według programu insty-

tutu Mary Wign:an w Dreznie. ' 
BiIeiyjużnab'Siwać można w kasie Fil

harmonji. 
-00.-

ŻYCIE PROWINCJI. 

OBCHóD W s~LUTNIS( ZGIERSKlEJ. 

W ubiegłą sobotę salę Zgierskiei "Lu{ni" 
w'Yrełnili Zgiel'~aL~i i Zgl~r~a:r:ie, aby w,'Ys1u-
ehać kor:certu, Jaln urząclzdl łodlCY .. lutn:, 
eiJ1 l-c_dprzewodni< lwem p. Ch,aruby.' 
"D óśkonale ześpiewany chor wykonał ca

ły szereg pieEni. -~ Nąjwięcej oklaskćw zy" 
, skały .. Sztandaty Polskie w Kremlu", Lach

mana i "Wiązanka Pieśni Ludowych" wukła 
dziep.,A.,Charuby, rzeczy trudne, a wyko-
nane świetnie. ' " 

W koncercie wzięła udział znana 'śpie-
waczKa p. Helena F olygo. p. dyrektor Charu-\ 

. ba oraz, p. dyr. ,Szefer. 
'-'~, 

,"-'" 

gami (z wyjątkiem prześwietlań Rentgeno-
wskichl:" ' , 

Już z chwilą ich ustalenia nie odpo
wiadały one rzeczywistym kosztom utrzy:
mania chorych w szpitalach, a tembardziej 
nieodpowiadają dzisiaj. Wskutek tego w 
'maju rb. szpitale społeczne zmuszone były 
zwrócić się do Zarządu Kasy Chorych z 
ządanie'm podwyższenia opłat z 7 zł. na 
8.50. 

, Sprawozdawca. Zarządu Kasy Cho-
rychśmietwierdzić,że jest to wyzysk ni
gdzie nie praktykowany, uzasadniony wy-

czelnymi. ., \; 
Po tych wyjaśnieniach każdy bezstroA 

'. ny czytelnik łatwo zrozumie całą. bezpod, 
sta~ność inwektyw sprawozdawcy Zarzą .. 
duKasy Chorych i potrafi należycie 'je 

, ocenić. Potrafi ,też niewątpliwie 'uświado--
mić sobie, że skoro już mowa o Wyzysku 
to kto właśchvie posądzóny być może? 

" Śmiemy wyrazić przypuszćzenie, że 
każdy zdygilitarzy K. Ch. liczy sobie zape
wne, więcej niż 8 i pół :złotego dziennie -. 
nawet... bez leczenia. 

emą -" Ż}~ G~ ÓW od nie.ali 
W wcjs~ li :p~.Jsłrfcm 

SPRAWA AFERY P€?BOROWEJ! W 'R~KACB PROK.URATORóW. 

Jak {lD\~:~:~:1~:h'my śledztwo w spra 'nej inicjatorki afery Hadesy Bączkow ... 
wie, wielldej afery': poborowej w Łodzi zo- '..skiej, Bergmana Serejskiego, doradcy pra 
staloukończone. j'~\.vnego Mienina i innych osóbpr2ieciwko 

W zwiazku z tem z ca10kształtu spra którym dochodzenie jeszcze trwa, przeka14a 
wy zostało ,,;ydzielone dochodzenieł przeći- na została prokuratorowi przy Sądzie ().., 
wko osobom wojskowym: a mianowicie: Ł kręgowym 9 rewirup. Kawczakowi, któr)\ 
maj.Wołoszynowskiego, kap. Lipińskiego po zapoznahiu się z całokształtem materja.. 
i innych przeciwko którym dochodzenie łu, prześle akta do sędzie~o Slę,dczego 2 r& 

jeszcze trva. SpraT,yę tę prowadzi prok. wiru p. Grzysia. ? 

Wojsk. przy Sądzie Okręgowym nla.j. Ja- Cahi afera budzi w mieście powszec1 
skólski. ne zainteresowanie. {WicU' 

S:fJrawa osób cywilnych, a -wi~c głów ... ~ , 



-~--------~.~---

,;Rozwor Wtorek 4. grudnia. l\.r.a" ro.Ku~ 
M '-." . ':i.-=rm 

. JeazcA!e jedna rocznica 

I I 
fZy rlzitlolce złączone z macierzą - ws~ó~ne Wytyezłl8 polityki Polski i R·umunji 

~rudnia . 
\V dniu 1-go grudnia, upłYl1~lo lat 

iowno dziesięć zjednoczenia Rumunji (ob
chód -uroczysty ze względów praktycznych 
grzesunięto na niedzielę 2-go grudnia. 

W dniu l~go grudnia HH8· dokonał się 
bstatni J: aktów~· które· złożyły na po
,wstanie państwa run1:uli~kiego w dzisiej
&zej jego postaci, obe.hnującego swemi gra 
mcami cały naród: kongres ~ltvAlba Julia 
)głosił urocżyście przyłączenie się :':' 
lrodu do niepodległejOjczyzny. 

AuyontmJa ~essarab~:~ 
P3erwszq. z prowincji zabranych, któ .. 

ta w okresiBw'lelklej ""vojny mogła złę.czyć 
się z is;\nhjł~eenl od iat50-ciu króle
stwem :rUffi':.i .•. L3kieru, była Bęsarabja. 

t K01'zystaj~;!ć z l'uzpadaą!a sIę rewo
]ucyjnej Rosji, (Jficc:~l'owie i żołnierze ru
mUńscy .w aru1ji losyjskiej w· dniu 5 maja 
1917 na wielkim WO';sjIovlytn w 
Odessie ogłosili aut01l0lnję Besarabji. 

Dalszym ki~okiemlJyło zwołanie przez 
:ponowny kongres woj2,ko\vych w Kiszynio
:wię .. (2 listopada 1917) pier\vszego narodowe
'go parlamentu besarabskiego, StafuI Ced! 
(Rada Krajowa), który zebrał się 4 grudnia, 
15 grudnia ogłosił Bl0sal'abj ęjako rzeczpos
polit~ Mołdawską, w styczniu 1918· wezwał 
na po1'Q.Oe- . przechvko atakolllboszewicklm 
a:rmję rumuilską, 6 lutego proklamował 
niepodległość Besarabji, zaś w dniu 9 kwie
tnia· 1918 ueh\valił przyłączenie Besarabji 
"-o. Rumunji - w. 100 lat po zagarnieciu jej 
.~&e& Rosję {1-812}.. . ..... •. 
.---- _. - - , !-ł ~ , 

Na Bukowinie . rozpadanie się:!\u
Itrji rozpaliło również, po 143 latach (1775), 
.wit wolności. . 
i;; :Już .25 października ukonstytuow~ 

:io się w Czerniowcach bukowiilskie Zgro
~madzenie Narodowe, złożone z polityków: 
f:rumuń~k~ch, ogłosiło połączenie Bu ... 
:kowiny z Rumunją. W drugim tygodniu Uw 
',wpada wkroczyły na BUkowinę wezwane 
~r~ez K,onst~tuantę. wojska rumuńskie,w, 
{(!nIU za,s 29 lu~topaaa 1918 kongres pl'zedata.. 
i~cieli ludności 2; udziałem Rumunów, Po
flaków i Niemców ogłosił jednogłośnie uro
LUyścle zjednoc~ 

wszystkich Rumunów. 
_ Już w r. 1784 wybuchło wielkie pow .. 

stanie przeciw \Vęgrom, szybko jednak 
stłumione· i zakoilczone straceniem· jego 
przywódcy Horji w tejże samej cytadeli w 
Alba Julia. 

Odtą.d -qświadomienie narodoWe i wal 
ka o swe prawa były stałą dewizą. -Rumu4 

nów siednliogrodzkich, a metedy rządów 
węgiersltich wzmacniały nacjonalizm i po
tęgowały konsolidację społeczeństwa pod 
egidą narodowej partji rumuńskiej, zało-
żOl1ej w r. ·1848. . ł . 

Podobnie do deklaracji. \Vojciecha 
Trąrnpczyńskiego w Reichstagu berlińskim, 
przywódca. partji narodowej Vaidu.Voevod 
podniósł W czasie wojny na Sphnie węgier
skiui nieprzeda wllione prawa Rumunów sie 
dmiqgl'odzktch do samostanowienia o swo
im losie. 

Kiedy zaczęla się rozpadać mona.rchja 
habsburSKa j w BudapeSZCie wybuchła· re
wolucja, utworzyła się w Aradzie Rumuń
ska Rada Narodowa, której. podporządko
wane były, podobnie jak w Poznańskienl 
w r. 1918, rady okręgowe. 

Pertraktacje. Rzą.du Karolyego przez 
_ dęlegowanegodo· Siedmiogrod li ministra ob

cych narodowości· J asziego, pozostały bez 
skutku i w. połowie listopada 19181\ Sie

. dmiogr6d faktycznie oderwał~ię od Wę
gier, a chwilowa granica ustalała się wśród 
walk obustronnych oddziałów wojskowych. 

Zwołan,na 1drudnia .. 'do AlbaluHa 

wielki kongres narodowy przy udziale tY." 
siąca delegatów i stu tysięcy przybyłej ze 
wszystkich stron kllJ@LjU ludności ogłosił 
:wśród povvszechnego entuzjazmu zjednocze
nie Siednliogrodu, Banatu, Kriszany i 0-

kręgu marmarośkiego z Rumunjq.. . 

Bf ZSl uteczny . zabieg 
Ostateczną granicę wytknęły dals~e 

wypadki: wojna rumullsko-węgierska na. 
wiosnę 1919 i wkroczenie "\vojsk rumuń

skich do Budapesztu" a potem traktat w. 
Trianon. . 

Wspólna linja 
Naród polski, którego interesy, o ile 

chodzi o utrzynlanie pokoju w Europie a. 
zwłaszcza od strony wspólnego naszego 
wschodniego sąsiada, biegną po tej sa
mej linji i znalazły wyraz w istniejącem 
od przeszło siedmiu lat przymierze obl1 

. państw, z największą sy-mpatją wita rocz.. 
nicę rumuńską. Zbyt długo sami przeży .. 
waliśmy okres niewoli i podziałów, .. abYi 
nie rozumieć głęboko, jak żywem tętnem 
bije w dniu dzisiejszym serce każdego Ru
mUna na wspomnienia spełnionej przed 
dziesięciu laty sprawiedliwości dziejowej. 

. Jeśli dziś po calem terytorjum rumUń .. 
skiem zrywają się okrzyki całej ludności: 
Niech żyje niepodległość i zjednoczenie __ 
ok~zykom tym wtóruje naj szczersza życzU .. 
wasć całego narodu, polskiego. . 

cba 
Iłie-dcbrzemłet mJI Hd,nlych sobie ludzi 

. ordBPst .. Dała is osiarzonJch 
:CZl'ZABóJSTWO ALGIVlADESA BmU . BYLOAKTEM ZEMSTY .:UWlł, 

. Jak wiadom()f-zastrzelonyzost~ł VI tych jeden zawszystkich"_ 
. dniach POdC7;RS· rozprawy sądowej w praskim . "Ba~aktar" . prowadził .. czlonków swej 
sądz~e I?rzys-ięglych zabójca ···pie:twszegQ posła ,.druzyny do bOJU, a w czaSIe pokoju spra ... 
al~anskleg() w Czechosłowacji, Zenybega. dwu.. wowal przy udziale. specjalnych instytucyj do
dZlestoletni. student. AIgivia:des Bebi. Morder- radczych rządy w kraju. Instytucje te zwane 
stwa dokonał Albańczyk nazwiskiem Wucziter.. ,.pljek,jeniałł , rozstrzygaJy również 'rozmaite 
na t służący Gani bega'brata 7.amordowanegokwes~łB sporne między członkami .,drużyny". 
prze.~ Algiviadesa Bebi Zeny bega. Na PQli(·jiwyd~Jąc ~ra'Y0~~cn~ w

1 
yroki sądowe. Kompe

~ab,:Jca odmówił wszelkich zezn~ńJl oświadcza... . ten,c}e "plJ~kJenla! . l,aitą sądu, były jednak 
J~C ;e:dynie. iż, zabijaJąA:' Algiviadesa. BeM.· dosc ogram,:zone l nie dotyczyły całego sze
spełmł swój obowiązek/< . . . r~gu~westy)spornych. Tak np. instytucja ta 
b ~ó~nież ar~szt0'flY'a~y .D.lez.'wlocznie Gani me nnała.prawa rozpatry.,!ać spraw, dotyczą ... 

eg ,nH: Innego nIe powledzlal~.JaktoJ że czyn eychzahoJstwa, .czudzołozstwa, porwania że
V(uJlczernv niezwykle g-ozdziwQ. i.2:eczasami .. Te ~szystkle sprawy rozstrzygiwane były 
Jll~ obrze jest mieć zbyt oddanych sobi.: lu- JUZ. zdaw!en dawna drogą t. zw. zemsty JUWi 
d~ P?~imo jednak,ie a'teHtowa:nidotychcZ8s (po al~anskudżak). .. 

, . 

n~ bhzs,zeg,? ~o do ~ottw~wohydnego czynu Zą.sad~ zemsty krwi jest wynikiemspecjal .. 
W ten sposób dzieje zjednoczenia Iłu.. ~le pO!,!lcdzuill., sądZI su; w pewnych kolach~ ~ego ustr~>Ju ~p~łecznego Albanji. gdzie 

. lZ zaboJstwo AIgiviade&~8ebi było aktem.t. Jednostka Jestn!czem \fob. ec ogółu, wobec ca-
~nji W silnym stoP4iu przypominają. nam ZW; !Zemsty krwi ze strony bratazamordowa- łc:>go n~r?du. ktory baczme Cluwa nad meska
ktakże historjęnaszego zjednoczenia włas- nego w roku. ubiegłym posła albańskiego, że zltelnoscu,! honoru swych członków •. 
1nego. BeSf1rabja \Vil::iiszczyznę, Bukowina· zate:n Wuczlterna dzial'ałzYtiiedzą swegopanał . POmll110 ze~nętrznej modernizacji, jUIl 
ib. zabór austrjacki. Jesz2ze zaś silniejszą. Gani bega. • .. _...... .. ~ cz~s~ch ost~tD:lc.h. przeprowadzili w Albanji 
;~est,analogjamiędzy trzecią. ze zjednoezo- .<?czY~lś~ie narazie me ·można jeszcze w· ~lekforzy wybltmeJs!dz;ałacze społeczni, po-' 
inych dzielnic rumuń:;;kich, Siedmiogrod~spt'awle. teJ me pewnegopow.ie.dzieć,. i dopiero zostały. tam . w~zysthe ~lemal stare zwyczaje. o,. ~ bo dzielnicą PlUSlq). . ~ d~lsz~ ~1,:d7two zdoła rozproitzyćmgtę tajem':' ~msty • k!Wl :tll~ wyłąCZ8J~C. . 
- -.. . nICZOSCJ,~a~ą $prawaZllnlordowa:liaAlgivia.. .. OJc.~ec} kt~remu zabIto syna, .• ,nie wnosi 

t .-; '. _, .~ . • " .. ,,,' A _",A,,-.o des Bebl Jest dotychc~..ok1"V.ta...... .• .. 'fil Al~anJl skargi d. o sądu. ,1. lecz zabiJa które tło-
j~ołnoś-citJwe<·-· dąźema Si8t1m-ro- . .Zemstakrwije~t w~tifekt6ryc.hpro- kolw!ek z c7.łon~ow ~roduzabóicy. Tak ~mo 
. nrO iłu. . j. wm~~:J~ch . alb~ńs~i('~$ . zw~aszc:z.a w północnej cZy1,U brat, sy~ l· slu:zący. zamordo,w~e.gQ. ~ .... 

:f ; CZę3Cl haJu, z}awls1uem· iUe1:p.al. eoOZ1ennem. ty . zems~y krWI wywołUją . częstO długoletnIe 
~,; ...RumUlli siedmogroazcy przez ]jlislto i .. Szc~py .północno .. albańskie· jeśzcze. ~a ~pory mlę~zypos:zczegó~neI?i. I'odami. a aie
!ły'sląC lat pozostawali pod panowaniem wę- ł panowanIa Turków rządziły niemal :zupełnie Jed~okro~mezdarzał()Slęt ze dwie rod~iDY 
gierskiem. Krótki tylko był okres . zjedno- r samodzielnie krajem, twoJ;ząc"druiyny~'f czyli wzale.mnl~ .tak>dł'ugo slę~ordo~ały~ że oata
:ezenia za. czasów Michała Chrobrego, hOSPo_11 r~dy arystokratyczDo*patrjarchalne. Naczelni.. tec;zme. me pozostało po Dlch am śladu. . 
'Oara MołdawJi i Munten"i któ 15991ge~ ta~iej !~drużyny". b.Yl .•. z.a. zwy .... czaj ns.id.zi.el.. . . p .. OnI. °ewa .. żzab_o.Fica .Al .. g~viadesa Bebi był ; . oC)'. ry w.r.. UlC:Jszy_zolmerz, zwany.łtarjaktor". któregodu~ącym rodu Zeny bega. Jest w rzeczy s .... 
;W Alba JulIa, ówczesn ... J stolicy Sledmio- . n~Jwy~szym nakazem przy.>wykonywaniu oho.. meł bardzo możliwe, iż czyn jego był wIa'nie 
Lan;Hi~.~~~~W'onQw.a,Ill Jako ~1a.d-ea wlązktlW było hasło~ Wa~"7 n j edf1eio. takUll aktem ~st)" krwi- u:;. '-ł 
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, Słrach •• ·~_ielkieoczy 

. Polskis. "wlrZBsfraźllitze'ł DO pograniczu ismisc 
,. Brednie prasy JI,emie~iBl .kfór~cbJ zgodoie bylykiedykol*iek l prawdą 

. . """""",.-",, 

,Zpowodzi artykułów o,.· prowincji \:;Gren 
~ark Po sen., Westpreussen'" któremizarzu 
~ ,prasę . niemiecką dzieimikarze, ··uczestni", 
~ący' wpolityczDo:;kra joznawczejwycieczce 
Da ,~agrożone" kresy ~przytacza .. ,~Kurjer 

'!>ezna.ilskj:", uwagi, A.· Riebego, zamieszczone 
Yi berlińskim ,;LokalAnzelger" {Nr. 522} ... 
t' . ,,zrazu - pisże p. R.·. -wyjeźdżało 
&tąd wielu mówiących po polsku mieszkań.~ 
~ów dQ Polski. Lecz niebawem padło hasło 
• \\iaxsZs:wy" by ojcowjznyz rąk polskich, 
nie wypuszczać Niemcom jej nie sprzedawać 
i nie wyjeżdżać do Polski -' pod grozą z-rlr, . 
k:lY,narod~lej. Emigrantów.do Polski nie lhl 

azezano, pL'-:ając iu!. wytrwać na dawnY:ID 
. postei~nku". , . 

. Cale pogranicze po stronie niemiec
k.i~j jęit' przesiąk"nięte polską propagandą~ 
piJ· st~onie polskiej ludnośćslyszy ustawicz~ 
nie, że Pomeranja i reszta Śląsik:a,że wogóle ' 
cały obs~ę.r. aż do Odry - mają należeć do 
Polski .. Byłfposeł do .. Landtagu, Baczewskf 
u.prawiaa!~iłację, przedewszystkiemw.powie". 

też zr)arza. się tu .• ' ciqgle,że zamieszkali W 
"GrenzmarceH Polacy .. uoszą w kieszeni po 
15.000 lub 20 tysięÓy;marek, zamiast je lako 
wać w bankUn1elllieckim. W Powiecie zł9'" 
towskim wciąż jeszcze pięciu polskich -S'5ity: 
sówspelnia obowiązki. przedstawicieli "wła; 
dzy" niemieckieJ· (O; można sobie wyobrazić, 
jak ci l~dzie wypełniają urzędowe rozporzą 
dzenia niemieckie· . VI obrębie terytorjum, 
przesiąkniętem ·~iołem polskim". 

"Nad grarucą:Qo stronie polskiej-s1.ra 
szy'autor swych~ czytelników - ciąg
nie· się. cały łańcuch wież s'trażniczych o 40 
m. wysokości. W pobliżu . granicy powiatu 
złotowskiego .. stoi 5 takich wież, jedna od 
drugiej w odległo~ci 16 klm"_ 

Skargi i przestrogi "Lokal Anzeigera'~ 
mają być oczywiście podnietą do wydatniej 
szejpomgcy rządowej dla "Grenzmark· Po
sen,: \VeSltpreussen4

< ł okrzyczanej w. całych 

.. 
I 

'cle habimojskim. Strony te objeżdża stale ge 
',neralny'konsul polski z Berlina. W powiecie, DWIE KOBIETY UDUSZONE I ZĄlt. 
'wktÓrYfuod 1924 r .. powstało zaledwie 38 WQjewódzki urząd Śledczy we Lwo· 
niendeckich mieszkal\. dla robotników roI;: wie, zawiadomiony został we czwartek lf:elefri 
IlYoh --" pobudowali Polacy już 84 mieszkań. mcznie ,o tajemniczej potwornej zrodni, ~ 
trak w tych, !f:ak'i w innych wypad'kach do~, pełnionej w Pisarowiepow. Sanockiego. 
~arcza 'odpowiednich funduszów i :Qośredni::: 'W nocy ze środy ha czwartek okołQ 
JJZY warszawski "Bank Ludowy'" ,goaz.2 wybuchł tam pożar w domu Kat~3: 

' , ~1P~lscy agitatorz)'~kontrolerzy itp. - ny Kalatyńskiej, mieszkającej wraz z córką, 
.ubolewawdalszym ciągu P. Riebe ~'odw(}~ 20~letnią Józefą, na uboczu .wsi. c: ' 
Gzą ludność polską od składania pieniędzy Pożar zdołali ugasić lnieszka1l:cy wsi, 

Niemczech za opuszczone kopciuszka. DIt. .. 
tego artykuł P. Riebe'go tl'zeba brać cUlli 
grano salis, zdając sobie sprawę z jego ten_ 

. dencyjnejprzesady. TYPowym pod tym· 

względem przykladem jest opowiastka o o- ' 
wych Polskich "wieżach strażniczych'.", którę 
już od dwóch lat straszą na limach prasy 

, ni~mieckiej, a są tylko znakami triahgulacyj 
riemi na oznaczenie wysokości terenu. Zapew, . 
ne więc na karb wyobraźni koresPondenta, ~ 
należy zapisać również te pokaźne sumy, 
przechowywane rzekomo w kieszenIach roI 
ników polskich podobnie jaki owe fundusze, 
dostarczane im przez .... bank warszawski! -

, . A jednak ~ tego rodzaju .. artykuły są 
dla nas nie bez korzyści. Poucż~ją one ·lud1' 
ność . Polską w Grenzmarce,że ich praca na 
rodowa j zapobiegliwość gospodarcza i przy; 
wiązanie do· ojczystego zagOv."!l'-nle prze: 
chodzą bez wrażenia. 

ĘTE W PODPALONEJ ZAGRODZiE.'., 
Obie kobiety leżały martwe, głow.y ich , Jjybl ' 
okręcone chustkami. Stwierdzono~ ,że ,lliezna 
ny zbrodniarz zadusił matkę i córkę :W6 śnie" ' 
poczem dla zatarcia śladów,·. podpa1ilg,Om. I 
Zwłoki zamordowanych były: .1~O. 
zwęglone. '.. " 

o,,;'W;.ąg~ka~h .ik,s~phnie;t}1iec~ch,. *iel'~ąc,. ' ktÓrzy W 'pzasie akcji ratunkowej .. zwrócili 
G ,,'tedO'aj ten jest da.wn~Ziemią polską i że dO. uwagę na dziwny fak~, że obie kobiety nie da 
, Polski wrócić musi, nie' należy zatem odwle .wały znaku życia o' sobie. Po ugaijzeruu. og~ 

Policja trudzi się nad wyj~niel;rlem 
motywow zbrodni, albowiem 1;lie,. st~rQ.zQ' 
no rabunku, a ·pr~ytem Kalatyńs~· ~łl;. 0lIl 

Pinję kobiety zupełnie biednej. .,".' .. 

Według przypuszczenia' sfl:~iadów zbn, 
dnia popełniona zosi'ala w związku>:z· procesa' 
mi sądowemi, jakie Kalatyńska prowadziła i 
z krewnymi. 

kać' jrYutrudniać tego powrotu przez popierą nia, weszła policja db wnętrza domu. Oczom 
nie niemi~ckich instytucyj. finansowych. To przybyłych przedstawił się straszny widok. 

13)· 

. '.; . .'i- Alęż dlatego stoimy 'Od czterech· 
,t1ni<prrr.;edGenuQ. __ objaSnił ;Holender: - : 
Genua· była zaWSZe mitem miasteczkIem! 
ale od czasu gdy ta idjotyczna konferen
cja .. ~Jechała na obrady, a panowie dyplo- ' 
maci i korespondenci zajęli wszystkie hote-

"le i kawia.rnie,nie można'~z~stować na 
Riwierze. . , 

- To Jest: dla mnie bardzointeresujQ: .. 
ce _ odparlMr. Johnson.c widzi si~ .tu 
'ludzi i stroje, które się: dotychcza.s wldzw. ... 
'lo 'tylko na egzotycznych filma.ch. 

Holender, pokiwał głową. - Wolę 
to wszystko widzieć na film~e1 taIl7 ' przy,-. 
najmniej ·za,pachu. nie mają.. MÓ"':lę panu, . 
.panie Johnson". czcis-odny . zwolennIku .en .. 

,tenty, przez· waĘ!ze . pełne chwał! .. ZWY~lęS
, t.wo. podnieśliście dp wYSOkoscl ludZI -
lUd~j, no nie ch". nic więcej mó~ić" 

Wieser . zwrócił rozmowę' na mne t0-
ry, n~.e'lllbiłbow.iem rozmów politycznych. 

>' ....:... <":;0, do mule, cieszę się -rzekł po 
e:~l~iU: "'-ze ten 'defekt śruby lla"Francis 

~ Drakeu nie zdarzy~się wcześniej, np. w Ca
dix~ t)"lko dopleJ!o' ~. Gen~ g4z łUZ hl'" 

łem na okręcie, inaczej bo.wiem musiałbYlll 
był-czekać 4 dni na statek. A cZY; . w ta
kim. chosie kongresowym byłbym znalazł 
mi~szkatiie 1... . ,,- . . '. , 

Twardy Yankee nie ustąpił . 
'.;.,... Pan pozostaje ~rzy' mniemaniu, że 

się~ruba popsuła 1 .. 
~ Naturalnie, tak powiedział kapitan. 
-- A więc powiem panom, że defekt 

śruby llazywasię Lord Welcome. Jechał z 
nami dotąd z Gibraltaru· i ma jakąś' poli- ' 
tyczną misję. Dalsze śzczegóły są. zależne od 

, te g01CO Lloyd George wydusi z francu8~ 
kiejmisji. Stąd też groźby Anglika nową. 
zmianę. . angielskiejpo ... ityki zewnętrznejJ 
która. w . Europie narobiła 'tyle kurzu. Po
mewaZ jednakI ohn Bull uzyskał to, czego 
chciał, a 'LordWelcome już maswojein~ 
str~ęje, temsamem· d~fekt śruby: został na~ 
prawiony. . 

- To straszne~ te. wieczlleplotkikon
gresowe- zawołał profesor. - Pan, panie 
Johnson, jest doświadczonym, uczciwie my ... 
ślQcym· człowiekiem, czy pan myśli na.
prawdę że z tego caleg9 kongresu wyjdzie 
choć tyle, ile jest wart ten kawałekpapis;-
ru, za,dl,"Ukowany plotkatni? 

-Nie-odparł Mr. Jonnson;
dziesięć worków kawy byłoby . dla mnie 
m.il.szenu, 'nU eala···konferenc!a :w. Genui. 

- A mnie part ja szachów - dodał' Ho 
lender. - Chodźmy, pani~ 'doktorze, pan' 
mi jest winien r~wanż. . 

Cokolwiek spowodowało :opótnienie 
okrętu, to :pfzyczyny już zostały usu~ięte; 
Podczas pierwszych wstępnych pOc1ą.gnięć 
następnej partji szachów rozpoczęły si~ 

szmery maszyn, trzęSienie,drżenie, koły sa·; 
nie wszystkich ścian, nieznośne dla człm:vie' 
ka i wywołujące uczucie, jakgdybyprzez 
całe ciało począwszy od stóp, a skończyw .. ~ 
szy nagłowie, przechOdził słabYcZmłenny;. 
prąd elektryczny. Po chwili całą. sa.l~za
częła się po:rusza~, niektóre obrazy i },..-.n 
wiszące na ścianie? zaczęły się . kołYsać i. 
rozpoczęły się wSZ1ystkie zńaiie ruchy w:' 
górę, w dół, w lewo, W prawo; przerywane 
czasem przez pchnięcie ze wszsytkteh stron 
które li osÓb wrażliwych wywołu.ją,·nadzwYj 
cżaj nieprzyjemn~ \yrażenia cieikiej cha ... 
roby. . 'J;' , 

Wreszcie okręt puścił ·się W~~I;UC.h,· co 
wywołało ogólne zadowolenie.Ńie (n~tego, 
żeby który z panów. siedzących wj;:ialarni 
przy .szachownicy, miał skłi:ninośĆ 'th,) t mor
skiej choroby, ale w czasie, gdy statek 'stal 

. pod Genuą 'odda~o gosciomdouzytk.u trI ... 
~ ko jeden salon. " , .. , , 

';(Jli~'~ 



"ODZłEDZmZOIY PO ROSJI D U ILJONO y BALAST" 
Włoc h o żydowskiem niebezpieczeństwie v Polsce 

. .,;Corriere delIa Sera" zamieszcza bar:.. 

GZO' obszerną korespondencję Verganiego z 

Wilna, zatytułowaną ;j Widzowie". 

. Nazwę tą autor nadaje żydom w .Pol~ 

sce twierdząc, że rola ich w Państwie poI::. 

sokiem polega na przyglądaniu się wysiłkom 

Polaków" dążących do wzmocnienia własnej 

państwowości, przyczem maSa żydowska nie 

bie~ze w Pracy państwowej żadn.ego udziału. 

Vergani pisze; że żydzi powinni być 

wdżięczni Polsce, która dala im równoupra~ 

wnienie i niezależność u V'iallliają.c ich jedno 

cześ nie od wiecznego widma pogromów~ ja:: 

kienad nimi wisiało w carskiej Rosji. Kto 

• na tej zmianie użyskał? Oczywiś. żydzi, pi

sze Vergani- i to nietylko ·ci, lctórzy za" 

mieszkują Wilno i Kresy wschodnie, ale i d, 

których jest przeszło 2 milj. w całej Polsce. 

Otrzymali oni pewien kapitał wolności 

i swobód, od którego niebawem nie omiesz 

kają ściągnąć Procentów. Jes~ już dziśsym.: 

ptomatyczne, że ,przy wyborach gl,osy komu:: 

,nistyczne bratają się z glosami żydowskiemi. 

·'Mołe olatego - dodaje autor _odrodzona 

Polska, dążąca dó dania swemu terytorjum i 

swej ludności przedewszyS'tkiem celowe j or~ 

i ~anizaeji, obdarza ży;dQW pewną staląnieuf 

. nością łnuj'ąc; że są oni tak ·bardzo obcymi 

~oSei· pans~a. 

t ,. ,Młodzieneza siła naródlu Polskiego, je,: 

.-. nieugięta wolał jego twórczy entuzjazm, 

'orq płqczona z ~em energja. ekspansyjna 

'lekceważą obecnoSć ty<:h dzi~n:ych "widzów" 

'bórzy,jOOnak tak wyglądaJą, jak gdyby mo:: 

~~łfp&W~o . OInia wstąpić z kolei na scenę, 

'8dy.hy jakiCtntlS ,aktorowi podwinęłi się Doga 

,I, Polska, . przeciwnarosyj,skiej zasadzie 

'nteplt'Zejednania, po-zwala aby gminy żydow 

,skie, iStniałY 'I rosły i mnozyły się. Z l:łiWóch 

połityk represji lub wchłaniania, Polska nie 

Stosuje monej, stosuJe natomiast trzecią po 

lityk'ę: oOOjętnosei. W Pols<:e zatem niema 

,kwestii iydowskiej choć m<iże PrzyjśĆ chwi~ 

la, gdy ten balast dwumiljonowy, odziedzi::: 

czony po Rosji, zaciąży silnie odrodzonemu 

państwu polskiemu. 
Zaga,dnienie tych dwu mi1jonow żydów 

- kOl1ciy Vergani - Przerasta lokalne zaga~ 

dnienie wewnętrzne Polski. Polska j~st, ~ 

prócz swej przeszlości oraz swej Potężnej i 

niepośledniej rzeczywistości· narodowejł to" 
'met córa nowej równowagi europejskiejj 

która zrodziła się z wojny beL. 7,apewnien~ 
narodom wiecznego pokoju. DIGtego wYdaja 

nam się, że zagadnienie żydostwa polskiegO 

moze być rozPatrywime jako k\\ .stja. społec~ 

na, interesująca całą Europę· _. ______ I!IIIIIIIIIIiII-----~?J.;.:" 
Wzory do ftfiśladoWilnla 

J t t 
JAROSŁAW I OKOLIcZNE WSIE ZAOPĄ TRY\VAŁY SIĘ \V CIĄGU 2 LAT 

W KRADZIONY WĘGIEL. 

\V Jarosławiu odkryto wie1kąpanam~ nych komentarzy, oficjalnie jednak oświaGl 

kolejowo:::węglo\vą, która jest unikatem w czono, że przyczyna jego, jest nieznaiul. Te

swoim rodzaju. . raz dopiero sprawą tą, l.nf:óra stala się już: 

Od dwóch blisko już lat w Jarosławiu i ,itajemnicą poliszynela", zajęły się wla.~ 

okolicy wiadome, bylo, że są pewne źródła kolejowe 'wespół z policją państwową 

nabycia węgla, o których móvg'iło się tylko wszczęły dochodzenia, które d.ziś są na ukoń 

szeptem, w gronie zaufanych, przyczem - wę:::. czeniu. ~, 

giel ten nabywano po cenach niższych, niż Żmudne dochodzenie ustaliło, że od 

rynkowe. 1 listopada 1926 po dzień 1 listopadai928 ~c 

Ponieważ sprzeaażta . przybierała sze ohl;ębie Jarosławia i okolicy zosłało skradzia 

rokie rozmiary i kółka "wtajemniczonych" nych 2.500 tón węgla, przekraczająćych w~ 

zwiększały' się, przeto do szlo do tego, że kon tość 100.000 z1. \V węgiei ten zaopałrY\vaLsił 

cesjowani handlarze węgla ,tracąc nabywców, dosłownie cały Jarosław oraz·' ··lnieszkańÓyt 

ze swej stropy poczęli dochowćprzyczyn te ókolicznychwiosek, a niektórzy z funkcjo,. 

go zagadkowego zjawiska. , narjuszy koiejowych, uczestników tej panas 

Rozeszła się wieść, iż cały szereg funk my, za uzyskane pieniądze ze sprzedaży wę 

ąonarjuszy. kolejowych w Jarosławiu i poza gla pokupili grunta i pobudowali domy. l 

tern mia&tem tworzy doskonale zgraną szaj ~ Dokonano już szeregu aresztowań, lIk· 

kę i dokonywuje systematycznych malwer;; in. tresztowano magazyniera . kolejowego w 
saoyjna szkodę skarbu kolejowego. Jarosławiu i kilkunastu funkcjonarjuszy 1.;11 

.. ·Gdy oszuści zwietrzyli niebezpiecz~,: lejowych. .. ' 

stwo, }.eden z najbardziej zaangażowanych w Aresztowania te wywarły w Jarosla; 

tej sprawie urzędników kolejo~ych, zamiesz wiu ogromne wrażenie, albowie~ w sprawe 

kały w Przemyślu, jeszcze przed kilku roie:: tę wmieszanych· jest poza kolejarzami wiele 

siącami, nie czekając, aż~:go dosięgnie ręka osób prywatnych, względnie urzęqników' ~ 

wł-aclzy, sam robie wymierzył sprawiedlj.~ nych dykasteryj którzy węgiel ten nabywali 

wość. pozbawiając się żyda. Samooojsiiwo w' dobrej wierze, a obecnie muszą figurowac 

to, kt6re wywa1'iło w PrzemySlu 1 okoliey jako świadkowie. 

wielkie .wraż~nie, było przedmiotem, licz-

~~~~~~~~&~~~~~~~~~~~~I~~
~~~~~~~~~~~~~~ 

'Ołiłarlns zrozumiał pr2,~(jews~;s~Jd~~ 
jedno: ten Pan,· kltórygo spotkał l1,f~ (~r._'J:) 

za.fundował mu obiad w oberży i kilka kie== 

'łiszec.zk6w, oraz przyrzekł mu pięćaziesiąt, 

·fra.nków za spełnienie czegc'Ś. Czego? POZQ:I 

.10 to niezbyt jasnem dla niego. 

:.- 'A. gdyby tak pan raz jeszcze chciał 
mi wytłumaczyć, nie byłoby to żadnym zbyt 

kiem, OŚWiadczYł ze szezerością. ' 

· . ' -" Ot6~zawiozę cię 00 domu, za kif& 

· ~ .:rozeią.ga się (ig1;"Ód. Mur jesil niski ła.two 

BO prZeskOCzysz i pOjdzieszogrodem aZ pod 
'" ." . .'&bn.:... ~~esz go wokoło Jak łctOŚco cnce 

. ,tw'ejść.Potem cofniesz się. Jest kurnik, Skrę:: 

'dsz szyje dwom czy trzem kurom,,: I staraj 

,~." ~czaly jak najgłosnie). Hałasuj 
,.7K. Dajwięooj, ~. cię słysuno i ugwi~f 
id!b nq.. fi 

.tf, Ob4ariug, ~ Drudneml pa;znogciami 
~ ~hraną' bro«łę, poro;kOCZiVl 
• ~htł;'j łIIIiiP, "~~ ... ~ł " -,. ~ • 
~_j,~ ,~~ je.~ l rau 

~ się na mńie. n~uJę,Dardzo. , 
~ Ależ nie, bą,dz spokojny. Tam miesz

ka tylko samotna ,k-obieta, która nie bę&ie 

smiała się poruszyć. T~, ja przybędę na po:: 

. moc niby wypadkiem, przejeżdżając tamfę~· 

dy. WÓWczas ucie1mtesz przeskak!ljąc przez 

mur- a ja. będę strzelat..: 
f-i. Do kogo.? .. 

. ~ Gdzie bąd.ź! Do muru, G:o'drze.wa .• 

~ -.,.; N:i'e w mo~stironę, ćo?· Niech pan 

uwa'ia! To zabawka niebezpieczna ... ,A daleJ, 

- Uciekniesz, d10kąd zechcesz. Nie bój 

się, :gonfć cię nie nie ~.ęzresZltą ja wska. 

zę odwrotny kierunek;' a o ile będzie . Słe(łz, 

two; dam fałszywy rysopis. Zresitą powta~ 

rzam ~i, że to wszystKo figiel, .krory wyrzą:t 

~ k~us. . 

Zamilkli. P. Brl<roI wskazał- obdat'tU:ł 

rowi mur, Mni~m1IDYopryszek, upewniwszy 

. się, Ż~ będzie mógł ~raĆ ze sohąuduszone 

kury niezgrabnie przeskoczył.- Trafił widocz 

ni~na inspektowe nba, ~y~ 'rozległ się ~ 

~s tłuczonego szkła. Zaczął kląc ł szamotić 

się· P, Bridol pewny, Ze ,pani May; obu~ 
na, zkolei wskoeżył ao ,'ogrodu.' W szyst!kie 

1łS~: ,w s~siedztwie ~ ~. P"'o 
. ~ . ~ . 

ny .. wł6częga z pOŚpiechem zabrał Bię do og 
wrotu.P~ Bridol wyc~ągnąl swój rewolwer. 

aby strzelać, "gdy n~ra·z otworzyło się omo. 

na. pierwszem piętrze 'dOffil.l. Wy.sttz~ł· prze~ 

szył ciemność. Tynk posypał siekóło·p. Bri_ 
'dol. . 

.,-'- Wid~ę cię, ka~aljoł 'zawołał 'siln~ 
głos ... Nie próbuj nawet,.uciek~::--'. bo zn6va 

strząlę! Ręce do góry i zbliż się do domu l 
Usłuchaj alho. tlrupem pądnieszI ..• ' 

· .. , Przerażony, z czołem&bła1lem; ~ 

·-tern, P Bridol 'ushIchal· i Uiunae:tył 'głosem 

zdławionym: 

" , ....:.... Jestem Bridolł Nie·slrzelajcielPani 

M~y zna mnie dobrze:.. ..;' '" : ; 

, Lekki okrzyk zdziwienia,·' potem szept 
u okna i W chwilę później, dr2wi domu otwo 

i rzono przęd p. Bri~oIt. sparaljŻ()Wanym ze st!ra 

chu .. Ukazał ~ię w nich tęgi· zllch~ Wysokiego 

'W2rostu, ;ze strzelbą v! ręku. Z POza jego la· 

mier?a ,,:yglą~ał~, pani. ~ay, <ur()~z~ z potarg-a 

nenl:l WfusąID1, trzymaJąc ,w ręku Iatarkę~ 
'.< _ •• To istotnie p.: BridoI, ,pGwiechiała. 

, " -:-'Co tu zaszło? Co pan tU rÓhi? .9P~ 
tal. ~zluw~ek ,ze ~lbą., :'. . ,. ,; 

, > -' .' ,'; . • ..... 
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. K .. ·z ~.~.-- I 

. Angielskie·· organiZacjego.spodarcze przeciw uzurpatorstwu gubernatora 
I 

.1 przestarzałemu systemowi moatearnEmu 
'~ Step~aneLauzanne,redaktor . naczel.. Ś ~ , P,i 

"Bank of England" 

.
...... ·.'n.1l1?S"~~. rrsklego "l\fatin'a" pod .tym ty.tulem . nie momencie odbrwa.ły ęię obrady kongre .. 

. 'r UIJ 
~u .. przemysłoweg9)w.~tórym . brali udział 

. . - .. Co się dzieje w Anglji? . Bo, że się coś l pracodawc! ipracQb~rey. Tu już nie było 

. dZleJe, to fakt. Być może, iż po dziesięciu ~owy o ~oht~ce---:-tyl~(t technika! I do ja

lat~c~ pr~cy, mę~i, krwawienia, po rozpa- k~ch WIllosko.w dQsz~a··konferencja? Wy

dnlęClU ,SIę Potęgi kolejnem swych państw lllosłax.ezoluClęO lio;rl'leC~llOści refOl'ffiy·mo .. 

WęglOWYCh, bawełnianych, stalowych 0- ;qetarn~J. Albowiem,or~ekli przemysłowcy i 

krętowyC~ lud angielski zaczyna przegl~dać ~~~:j:DJ.CY, sytuacja obecna nie możetrwac 

n~ oczy l dostrzega już źrodło swych cier- .' . .' . 

,p~eń. Krz.yk oburzenia i oskarżenia podnosi ,Ale zaszłoc9s je,szczedziwniejszego 

,S}ęprzeClw funtowi szerlingowi temu isto.. ,Weszła; w'szranki bojowe stara gwardJ~ 
memu, winowajcy niepowodzeń. brytyjskiCh. konserw at ystów, podając rękę i labourzy

. Przyjrzyjmy się faktom w ich po- storn i przemysłowcom." ,Oto w ,National 

r~dku Chronologicznym. ' Revuep. M~ L. J. Maxse atakuje a fond i 

Oto Labour Party . ogłasza swój pro- llrząd gubern~torai fund szterlingów. ' 

. )gram.. Byłby to jeszcze jeden z programów · M.L.J. Maxsenależy do' najwybi~' 

- partyj politycznych, gdyby nie to, Że na tniejszych publicystow angielskich. Kieru-

,pierwszem miejscu figuruje reforma rady:" je z talentem i redaguj e jeden z najlepszych 

~kalna Banku Angielskiego: skasowanie miesięczników angiel:3kich. '\IVpływ jego W 

;~anowiska gubernatora wszechmocnego z partjitorysów jest barqzo znaczny. Maxse 

~,'Ulilczącą.radą. niemo cnych ackjonarjusz6w nie obwija słów w bawełnę. Artykuł jego. 

,-ćapostawienie na ich miejsce komitetu za- nosi tytuł: "Niesłychana tyranja'\ .. , 

""rządzającego,' złożonego z przedstawicieli "Nazywamy nasz' ustrój demokracją, 

~.karbu, Board of Trade,organizacyj iwiQ,z- pisze p. Maxse, a pozwoliliśmy gUbernatoro~ 

rkówych. Philip Snowden, leader finansowy' :wiBankuAngielskiego, który nie jest zna-

partji; były i przyszły minister skarbu, nie ny pUbliczności 'nawet .z nazwiska, na dyk

Uloywapod korcem, że więcej mu, chodzi towanie nam polityki monetarnej bez. praw 

o walutę, niż obap.k1 o funt szterlingów, wtrącania się do jego dyrektyw. Nie wcho ' 

jUż' o gubernatora. dzą tu w grę motywy akcji p. Montagu Nor-

- Nie należ~ do tych -;- mówi ~ któ- man. Intencje jego są zapewne bardzo czy

rzy leżą plackietnprzed złotym cielcem. Ban sw, ale 'poświęcił on interesy narodu i 

kierzywyznają jeszcze dzisiaj ,teorję, iż dla imperjum dla problematów charakteru mię 

utrzymania kredytu trzeba po'siadać wiel- dzynarodowego, ·żyjąc i·przebywając· same

Jde .re~erwyw ·z~Qcie. 'Przedawniona . to muwątmo.sferze mętnej, przestając z Iudź 

łeorja. Teorja wprosta.rc1;laicma~Nie go.. miom~tnej ideologji. Sir Norman jest fa:" 

~dz~ się na ni!}> ....'. • . natycznym adoratorem kursu funta szter-

To wypowiedzenie wojny UQtu· było- ". 

l,in~ó,:al. pari.Wydaje mu się, iż niema. na 
SWleCIe nIC ważniejszego nadl% ustalenie sto .. 
sunku funta do dolara . 

, l!~rzyżOWałby on z . rozkoSZIł ca.ła 
luuz~osc na krzyżu za złota. . 

. Można wydzierać. sobie włosy z . głow~ 

z' r~zpaczy na widok posiedzeń radyniini.
J 

strow, w której' znajduje się kilku dziel .. , 

nych ludzi, akceptUjącej bez słowa prote .. 

st~politykQ monetarną p. Normana, wra
caJącego z jednej ze swych pośpiesznych wi 

zyt w New Jorku. Ludzie pokroju p. Nor .. 

mana nie mogli njgdyzrozumieć & jednel 

rzeczy: dążenia New Jorku do "nabicia ~ 

karafkę" Londynu. Ludzie, jak on, 'nie mo .. 

gli nigdy zrozumieć businessmanów :.tme': 

rykańskich było i jest zduszenie nas ekono .. : 

miczne. I oto ujrzeliśmy rząd konserwat~-' 
stów, pchający Anglję do "ruiny'\ . 

Filippika sir'a Maxse została podjęta' 

i poparta przez szereg pism, a zwłaszcza' 

przez "DailyMail", który zadaje pytanie::' 

); ... czy Bank po kuracji defla.cyjnej" jaką; 

przepisał krajowi, nie odczuwa potrzeby zre 
formowania siebie samego 'l H . ". 

Tak więc ze ~ szystkich. stron podn~ ... 

szą się głosy buntu, wzbiera burza; oskar .. ; 

żeń przeciw Bankowi Angielskiemu. . 

Rewolta ta jest zrozumiała.Bank~ '0 .. : 

. party o funt szterlingów, popełniłbłą.d, go .. 

rzej-grzech śmiertelny pychy. A za ten: 
grzech zapłacił drogO kraj cały. Czy. funt; 

szterlingów pdpowie za błędy Banku Au ... : 

gielskiego i jego rządcy? O tem zawyroku'*! 
j·e nalllHższa przysłość. - ~ . ~ 
. - .. \ 

,tiy samo prze!Ł się tylko rac.zej ciekawym 

~ak.tem,·gdfby nie. to~ żę w tym samym wła 
... • '" v,' .... H 8sfjazapomóg dla. bBobofn,co 

. GIELDA ·~OiQWA. 
POZNAŃ .. 

,:·yto 33,50-34,00 
! ' szenica.· 42~50~43,50 
Jęczmień przem. 33,50-3: : 
Jęczmień .browar. 35-27 

. Owies 31.50--'32.50 
Mąka żytnia 70% 47,50 
Mąka· pszenna 65% 61-65 
Otręby żytnie 25--26 
Otręby pszenne 26,50-27 pO . 

Us~sobienie sla.be. 

o STRZE&ENłE Chcl\c nabyć l, 
prQ&zek nasz;ego wyrobu. naje .. 
xy przy kupnie ału:er.towaf . 
wyraźnie żądać oryglnalny.:b·· 
proszk.ów 2. J.KCGUTIUEM" Gil" 
sew;.kiego znanych od lat trzy .. 
ozie.tu.Zwracajcie uwagę i od 
nucąjcie uporczywie poleca-
ne naśladownictwa Vi podobnem 
do naszego opakowaniu. 

f 

':NOWELIZACJA . USTAWY o trBEZPlECZENIACP: aOBOTNIKÓW w AUSDJL 

Z końcem roku bieżącego wygasa dO"" łościohejmować robotników sezonowych, służ, 

tychczasowa ustawa o zapomogach dla bez· by domowej; szwaczek, oraz tych wszystkich 

robotnych, . .' robotnikówf którzy wahają się przyjąć posad~ 

. Rząd ks. Seipla jest w~asadzie J;1ot6'w na warunkach ~orsz'Ych od tych. na jakidl 

prZystĄpić . do pertraktacji na. temat.ewentual- pracowali ostatnio. 

~gp priedłutenia . obowiązującej ustawy. wy.. . Stronnictwa rządowe są zdania. .iż 'PfC: 

, r.~wa. warunek znowelizowania.usŁawy o ubez.. jekt taki jest dla robotnik6w do prz'YięCia i 

. piecz. eni.u robotników na wyp. a.dek bezrobocia. sądzą~ że. patlja socjalistyczna nie będzi .. 'e przy 

Według odnośnego. proi.ektu stronnictw jego realizacii robiła zbyt wielkich trUdności 

rządowych, ustawa ta me nuałaby w paysz .. 

zrost'. 
at 

oa-ct. lIłinerainycłl 
ale wie II' H. 

ODMYOlE NOWYCH *BónEL N,u TOWl'CB W OKOLICACH M. SIS1Ut. 

W slawońskiem mieśde Sisak miejscowy 
przemysłowiec. Tealicz, natraill przy kopaniu 
ziemi Ila źródło nafty w głębokości umiej 
więcej .11Q. meŁrówpod powierzchnią. ziemi. 

Podjęte niezwłocznie. badania wykazały. 
ii .. okolicach miasta znajdulą się inne' jesz
cze źródła n;afty ... ' Tealicz pow~łał wobec te-

~o . specjaln.ą komisię r2:ec~oznawców. sldao.... 
j.ących się z kilku niemieckich ipiynierow-Ia
chowców, którzy' rozpoczęli niezwłoc~nie. -b .. , 
daru a nowych terenów naftowych. Naiwiększ~ 
odkryte tu dotychczas źródło naftowe znajd1ł'" 

. je się w okolicach wsi Galdow. 

Licz e ery t 
WYN;OSI RAZEM 4~.9450S0B., 

Z obrad komisji budżetQwej Sejmu· wy 

n:ika, źemamy w Polsze 14.213emery1:Ów; 

5.896 :wdów i~.744 sierot po funkcjona:rju:;: 

. szach- ze'alu~by polskiej 'oraz 7,455 emeryŁów1 

:10..891. . .wdów: l 2.740 &e~ VO funkcjonn.rjUtt 

szach służby.zaborc.zej. Razem- ~7f)45 ~ 

Rząd Prelimiuujena . wydatki ~.ry~,~ 

mę 107 miljonów. Na renty inw .. ~ .,' ... 

Widuje się 184 mi1j. żłotld!. ." "1 """ 
- ~ , ""'! ;# ~ A .~ ~ ~ , 

.. i'!~ 
)Ii 

~'H .. ;--" 
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. K: r~ L E N D A Ił 'I; ! E 
.tor~ 4: grudnia !- Barbary; B. M. 

. 'rEATB"! r 

ł'eatr Miejski: - "Kupiec Wenecki". 
featr Kameralny: - ,,\Viera Mircewa". 
~eatr· ~opuląrD,Y:: - Małka. Szwarc(!ukopf, 

. . WIDO'WISU 

Dasino: - "Miasto miljona pOlegry:ch/ł 
Splendid - "Czło\viek śmiechu". 
~una: --- "Anioł ulicy" 
~rand Kino: - "Osta~ni rozkaz". 
Odeon: -- "Eałszywe miljont'. 
Pałace: "Opętana'" " 
Dom Ludowy: ~ "Zółty paszport'\ 
~ieiski K. O.: - "Kobiety w płomieniach" 

.....---000 ... _ 

.OŚWIETLENIE GAZEM. UL. 
WILEŃSKIEJ. 

W końcu ubiegłego miesiąca zainsta 
towane zostało oświetlenie gazowe na ul. 
~i.'Wileńskiej na Karolewie. Ogółem na ulicy: 
'.j ustawiono 30 latarń sześciopalniko
~ch. Równocześnie oświetlone zostało. no
We targł}wisko na tejże' ulicy. (n) 

zwtł-ZEK. "PRACA POLSKA" WOBEC 
\ :wYBORóW DO RADY E. CHORYCH. 
;~a posiedzeniu Zarzą,du Zw.' Zawod. 
"Praca· ~oJska" Yi. Łodzi, odbytego wsobo
.~ dnia 1 grudn-ia br. w sprawie wyboróW 
40 Kasr;Chorych m. Łodzi postanowiono: 

Zaczekać do dnia. 15 grudnia br. i o 
ile bJj do teg.o terminu nie nastą,pUo o~ło
~nie ~za wyborczego Zw. Zawod. 
~mca P.olskaH zmusżony będzie do rozpo-

.aęeia. .~ uajenergiez:niejszej akcji zmie-: 
~ do zaprzestania przez obecny Za
DQd Kasy Chorych m. Łodzi dalszego od
kładania wyborów i zdecydowania naresz
,. osta~megotenninu ty':cliże wlborów .. 

DYżURY, APTE.K.· , . 

Dziś dyżurują naSltępujące apteki! M. 
Upiec ·~wko-wska 1931 M . .MUłler f:Piotr~ 
mwska .~, vv. Groszk.owski ~onstani1y:" 
aowska. :r5}.,Pere:lma.n (Cegieln. 64), H. Nie
NliBowsld ,~łeksandrowska 3l~ z. latilde:: 

. ~~7~'lł~nek 9ł. ~ 

Z·-IIlBJSKIm G!A.LERH SZTUKI. 

Onegdaj, w obecności prze.dstawicie
_ ~ ~ odbyło się otwarcie gwiazdkowej 
,~"sta.~ łódzkich artystów Bradego, L. 
,Dońskiej, W. DOb'rowolskiego,' K. H.G8sówny: 
iił. Radwanskiej~ Wlppla oraz g.ościa, zna
:-so artysty Abrahama Neumana. 
. . . Około 250 zebranych prac zain:oot'eso 
';wać musi miłośnika j znawcę róż:norodno
'kił w: Capri, Rzym, Palestyua i na-

. \ ue, Ka.r orn.z sze:reg poI:tl'e:t6.w Znanych 
~. osobistośd. . 

;~, : .... 000---

ZNłM,ANY. CHOROB.e). SAMOBÓJCA'. 
Manista Józef, mieszkaniec Ozorko~ 

we., lat "lO, obłożnie chory usiłował pozba~ 
":wić się życia przez zadanie sobie szewckim 
no.że-m dwóch ran w' brzuch. Manista umie-
8eSony został w szpitalu św. Mikołaja w 
Łęczycy, gdz.ie po upł;ywie. S-ch dni zmarł~ 

PIBfRUSZE~s:rtr I KARMELITA. 
'. . Pietru8zewski Jan - Pałacowa 3 
fOde- bójki skradł 69 złotych gotówki 

: h_!Zfłe,~;~~!nię ~ Kielma 55 .. 

"ROZWÓJ" Wtorek 4 grudnia 1928 roku. Nr. 330 

~. I·· spr a~te,-z.a;iCZa51!a udGvwnicłwa 
'lIłag~strat III. OGZi 

D'o . .~ , 4) Co się tyczy innych zarzutów po-
Red.akcji ł,B O Z W O J U ", wOłaneg(ł na wstępie artykułu - należY, 

tv miejscu. stwi,erdzić,że są one skierowane przeciwko 
,~; - - - - ~ - będącemu obowiązkiem Magistratu wy~o

nywaniu przepisów Ustawy budowlanej! 
- jako takie - nie wymagają odpoWiedz!. 

W związku z artykułem p .. t. "Zwal .. 
czanie budownictwa" zamieszczonym w Nr. 
321 "Rozwoju" z dnH't 23 listopada ru.,
Magisfrałm. Łodzi - na zasadzie art .. art. 
30 i 32 ąozporządzema Prezydenta Rzeczy .. 
pospolitej o prawie prast:'wem('!fDz. ustaw. 
a. P." Nr. 1 (1928, poz. 1) uprasza (} opubli .. 
kowanie poniższego sprostowania: 

1) Nieprawdą jest, jakOby Magisłrat 
zatwierdził nadJnulowę oficyny przy ul. 
Piotrkowskiej Nr. 101, prawd, jesi, ze Ma
gisb.'at - zgodnie z przepisami Ustawy bu-. 
dawIanej - nadbudowy tej llie zatwierdził, 
roboly samowolne przy współudziale władz 
adlnhl13 ~I'acyj:n.ych, opieczętował· I rekurs 
właściciela do Urzędu Wojew~d~kiego ,za-
opinjował negatywnie~ 

2) Nieprawdą jest, jakoby ~ w wy
padkach stwierdzonej potrzeby przerobie .. 
nią planów budowlanych wszystkie opłaty 
młejskie pobis:rane były ponownie. Prawdą 
naiomiast jest, że, jeśli ·plan. zostaje pe
teniowi, zwrócony i po dokonaniu. wymaw 

ganych poprawek. musi być powtórnie. roz .. 
patrywany, wówczas zgodnie z Istniejące. 
mi przepisa.mi - pobierana jest oplata w 
wysokOści 12złołych;. . 

3) Nadbudowy domÓw, stojących w 
starej linJi . Eegulacyjnej, nie mogą być 
przez Inspekcję Budowlaną. zatwierdzane. ze 
WZględu naJ wykonanie zamierzeń .. :regula
cyjnyeh, zgodnie z planem zabudowy, kió
ry w meda.lekiej przyszłości wejdzie w· ży-
cie.. ' 

B. Dudzmski 
. Ki(U'ownik 

Oddziału. Prasowego. 
* * 

Prezydent . 
B. Ziemięc~d. . 

Jeżeli już organy magistrackie, ma-. 
ją taki krótki wzrok,iż igiełkę w postad. 
trzypiętrowej oficyny zau'ważą wtedy k ... 
dy doszła ona do pierwszego piętra - ·ło 

byłoby znacznie logiczniej - zw~żyws.zr 
na wprost skandaliczny brak mieszkań 
- budowy oficyny pod Nr. 101 na ·ul. Pio
trkowskiej, nie \vstrzymy\vać. 

"Niedaleka przyszłość" - czyli dwh 
ście lat - nie powinno stać na przeszko
dzie robienia nadbuduwek. 

"Iniw zarzuty" - bardzo zresztą. ci~ 
kie - tłumaczy p. t. Magistrat wykonY'-"' 
waniem Ustawy Budowlanej, ..,- która Wf" 
raźnie powiada iż "tam, gdzie zachodz~ 

. lokalne warunki budowy, władza budowla
na I instancji, może zmienić postanow .... 
nia i zasady wspomnianej Ustawy Bu.Q.o
wlanef'. .. 

Jeżeli ·władze lVIagistrackie nie zalI 
ważyły tego paragrafu, względnie stoso.wać 
go nie chcą - zwalczają tym samym ruell 
budowlany w mieście - a co za . tern idz~ 
zasługują na jaknajosftz'?~is2e napiętno

wanie. (AS) 

MED~ PAJlIł.TKOWY ZA WOJNt: Z :K. 1918-1921. 
~dm~' Rady Ministrów z b) conajmniej przez 5 miesięcy wsp6i 

dnia 21 września 1'928 r. ustanowiony zo- działali z wojskiem w polu~wzgrędnie nie
stał Medal Pamiąktowyza wojnę 1918 - śli żołnierzom w polu pomoc sanitarną 
~lr. . . . . c) conajmniej przez dziewięć rfiiesięc~ 

. Uprawnionynrl,d:o pOs~adania powyż- nieśli pomoc sanitarną żołnierzom w kra
sz.ego medalu są osoby odpowiadające na- ju, w:;ględnie współdziałali z· wojskiem jłf 
stępującym warunkom: kraju w zab~zpieczeniu mienia wojsko-

. lj Si} Ja1ro~rze;; którzy byli ran wego.· ' 
ni· bez względu na czas trwania ieh służby, 3) Jako cudzoziemcy - współdziała.-

b) conajmnięjprzez trzy miesiące li z wojskiem w poIli. 
pełniU służbę wf.Q,rp1aejach linJoWych w W myśl okólnika Nr. 217 z dn. 15 li
polu, względnie jaJt::~)'oehotnicypo 'wezwa- stopaua 1928 Nr. 6287}2-R-28 Związe'k Of. 
niu Rady Obr()ny Pł>'tl&twa z dn. 3 lipca 1920 Rezerwy R~pl.Polskiej .Okr. Łódzkiego 
r. pełnili służbę w for~acjach linjowych w ,przystąpił do zorganizowania pomocy w: 
polu przynajnmiej,.prrez dwa miesiące. . 'tej akcji na terenie \Vojewództwa Łódzkie-
. e)eonai~J/:przez ~ięć miesięcy, pel go. W tym celu osoby uprawnione do Me-

li siuibę ezynną"-. daIu w myśl powyższego rozporządzenia 
2) Jako osohy:eywiln~: zechc~ zgłaszać się do Związku Of~ :ftezeFWr. 
aj współdział~j.ęe (ochotniczo lub w R. P. w Łodzi przy ul. Piotrkowskie Nl"_ l 

:wy~onywaniu swegQ:' obowiązku służbowe- 104 gdzie załatwione będą bezinteresownie 
go) z wojskiem W

o 
pola, byli ranni bez i ';vCZ>7f'.łH ... .r'yrmq1n';"j:".; ?"y';";::e"'p z nadaniem 

w~ na czas ~nia ich słuźhy:, ~edali: Sekretarjat czynny od g. 4-ej" 
~~'~.= .. {:!)Q,~ .. _~.~~ 

PEWIEN PROCENT PRZ~DZALNIRóW, . ZATRUDNIONYCH W CZASIE STRAJKU 
:w DlNYCB FIRMA·OH DO PRACY NIE WR.ÓCIL. 

ZgOdnie z zapowiedzią w dniu wczo
rajszym urUchomiona. została przędzalnia 
"Widzewskiej Manuiaktury;H ll0 kilkutygo
dniowym strajku. 

Pra)Vie . \vszystkie ma.szyny 'zostaly 
puszczone od rana W .fUch,· a jedynie pewna 
Roś-ć óawnych l',obOltm.k,ó.w ~. ~ do 

pracy, gdyż otrzyma pracę w międzyczasie 
w innych fabrykach. ' . 

Ponieważ wykwalifikowanych prZ\e
dzalników lJrak, firma będzie· magła aQpie 
ro po upływie dłuższego okresu czasu że .. 
stawić całkQwitY.: komp,let.. (bip) 
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POSEZONOWA KRADZIEŻ •. 
Rauch Aleksandrowi Krakusa 13 nie 

znani sprawcy skradli zrnieszkahia rOWer 
i 2 cynkI e, ogÓlnej wartości 400 21. 

SAMOBÓJSTWO. 
Sobczak Jadwiga, lat 21, Srebrzyń

~a- 49 w celu samobójczym napiła się "Kre 
Q~ot\lH.Wezwany lekarz pogotowia l'atun
kowego, ·stwierdził ·zgon. 

KOLEżEŃSKIE POR.A:CBUNKI .. 
Witczakr. Czeslaw, lat 31 --- Młynar-· 

ska 73 został pokłutynożmTI przez Grabic-
kiego Stefana - Brajera 16..-. . 

Jótwiaka, Stanisław3,---c Niska 8 po..; 
ęią.gnięto do odpowiedzialności za pokł6cie 
netem Majdy J ózefa1 · który uległ lekkiemu 
uszkodzeniu ciała. 

Sibilski \Vładysław ~ Rokicińska 
45 zost.ał pokłuty JlOŻem. przez Sobieraj
'czyka Władysława zamieszkałego w tym
że domu~ 

NA ANEWRYZMSERCA~ 
Miller Juljallna - Zielona iWzmar

;;:l8.ri.agle na anewryzm serca. 
-----------------

POD SAMOCHODEM •. 
Kaźmierczak Wincenty przy zbiegu 

;Ulic 6'--go Sierpnia i Gdańskiej ~ostał na-
1echany ·samochodemŁ.D. 80571 •. 

Wezwany lekarz pogotowia .orzeKł u.; 
szkodzenie ciała i odwiózł poszkodowane .. 

'gado szpitala św. Józefa przy ul. Drewnow 
łlkiej. . 

UJ~CIE DE~RAUDANTA'. 
. Dyrektor Meisner~któr:r 'Zdefraudo- , 

;wał w Banku ~KooperatywnyIIl. w Kaliszu, 
o czero wczoraj donosiliśmy, ujęty został 
~ dniu :wczorajszym w Gdańsku. (Wid) 

ez:::;::::s oOl) _0_. __ -..• -

I..,.~ .~.~.~\.~ ..... ~ .• 

i .J.. A· 

'n u·m.PiI· . 
~ TBAlllI1.U'U. 

Konduktor .pyt{. 1Il~tkę Wilusia, ile 
ma· on· la.t, by' się upewnić, czy ploże jecha:~_ 
bez biletu. !~). 

~. Trzy lata........; odpowiada mat;h. ' 
- A mamusia trzydzieści! - dodaje 

rezolutny Wiluś~ 

KŁAMSTWO. 
_ Stanisław Kiełb, oska.rzonyo to, te 

·pożyczył . od powoda rowe;,za.stawi.łgo .... ~ 
kwit sprzedał. Co oskarzonl moze :w teJ 
sprawie powiedzeć'l· 

........ Prześwietny sądzie,· wszystko to 
'kłamstwo. Naprzód -wcale nie pożyczy
łem 'żadnego roweru po drugie w lombar;. 
'dzie nić za niego dać nie chcieli,. a po .trze-

'eie -kwitu nie sprzedałem, tylko .mlten 
. 'łobuz, Antek ukradł. 

,; ... ,Cierniste drogi a,ostolstwa 

Hie __ owl1łK'ZUliązku lasowe D 
"" poł;.leczony 

SOCIALIZ •. rpLSXI, JEST ZAWSZE TEN SAM -PALKt: UWAŻA 
ZAARGUMENTII 

Kierownik zWiiij,~ukIasowego wł6k 
lliarzy . p. Walcz;ak)pr~~roawiał' onegdaj w 
Warszawie na. zebraru.:u.: włókniarzy, gdzie 
powzięto. ·rezQIUcjęI.)l~zeciwko rozłamowi 

·w P.P. S. i grupie Jaworowksiego. 
. Nagle na salę;'wkJ.'oczyła bojówka P. 

P~,S. ".,..,.,frakcji i poczęła,awntul'ować się 
~o~nHisiło .przewodnic;;~Cf~'" '.10 rozwiąza-
nia. ' . zebrania. . . 

r 

Gdy na uHcynastępnie J;lr~echo4&U 
p. Walczak w towarzystwie kilku eżło~ 
.kÓw związku, dobiegli doń bojówkarze i za 
częli go bić, zadają.c mu szereg ran W gIo" . 
wę i twarz. 

Do rannego wezwano lekarza, który! 
stwierdził u p. \Valczaka ciężkie Olll"az.(>nia 
i opatrzył go. (bip) 

u 
tTD,A,BEMNION,A, WSKUTEK GODLI waśCI POLI~JI wYPBAWł=. 

'. Właściciel domu przy ul. Przejazd 30 
Sarą.uel. Lubiński wracając późno do domu 
spostrzegł, . że do mies-zczącęgo się· w t)l ID 

domu tytoniowego składu hurtowe,go za
kradają się jacyś dwaj ńieznani osobnicy. 
Podejrz~wając włamanie Lubiński powiado 
mil telefonicznie pol~cję, która po przyuy:-

, -o '_ _ . _ .I 

ciu. na miejsce aresztowała dwóch złodzie~ 
jów, a mianowicie Tadeusza Paradowskie
go i Stanisława Milczarka. Obaj oni na wi 
dok policji usiłowali zbiec. Zatrzymani p()d 
groźbę. rewolwerów zostali osadzeni w urzt 
dzie śledczy:m. (P) 

., Slft:ltlłPjU Zil~D~~Mi 
PIt:KNYCZYN UCZNIÓW SZKóL LóDZKICH.' 

'd~ę:ro uprzejmoś~ii ąbywalskiemu stano .. 
mskuzarządow o.raz uczJl,iów gimn. im.· Ko .. 
pernika, . gimn. p. M~łdaszewskieji Szkoły 
Handlowej Zgromadzenia Kupców odbędzie 
się w Teatrze Miejskim we środę, 12 grudnia 

•. 'og. 4·· ptip'oł. powióizenie trzech utworów dra .. 
.matycznych f nagrodzonych· Ba konkursie ucz .. 
ni:o.wsklm. ~fgalłizo.wanym ·p,r-zeZ KUIatorjum. 

'lEATB MIEJSm.. 
Ooicina Teatru Narodowego 112 sceme 

Teatru Miejskiego .. 
Jutro, t. j. w środę, w czwartek i 

W pię.tek odbędą, się na scenie naszego tea
tru trzy reprezentacyjne występy świetne~ , 
go zespołu naj znakomitszych artystów 

. Pierwszej. -Sceny Polskiej: 
, . Mieczysławy Ćwiklińskiej, Mieczysła-' 
waFrenkla, . Ludwika Solskiego, Józefa 
Węgrzyna, Tadeusza Frenkla (syna), Jana 
Kurna:K;owicza, Haliny Mogilnickiej i Zofji 
Lindorfówny. 

Odegrany będzie ~,Pan JO'\"vialski''. 
który w· tak mistrzowskiej obsadzie nie 
był nigdy grany na ziemiach polskich . 
';,Kupiec Weneckj4' z Adwentowi
czem dany będzie . dziś wieczorem oraz ~ 

Szko.lne,. . 
Dochód przeznaczony na budowę Sana

torjum dla Akademik.ów VI Zakopanem. Bile
ty już nabywać można· w biurze Tysodnia A. 
kademika. Konstantynowska26, pr. ot. L.p. 
od g, 5.30 do 7~ej oraz w. Kasie Teatru . .JY1iej-: 
skiego (cukiernia Gostomskiego-). 

"JOJ.NE FIRULKE~~s. 
G .. ZapOlskiej. 

,W sobotę dnia 8 bm. premjera dal· 
l::l1ieJ cz·ęści "Małki Szwarcenkopff'" p. t. 
"Jojne Firułkes". Po olbrzymiem powod·ze
niu jakiem cieszyła się "Małka" wywo*aJa 
zapowiedz tej dalszej części. zrozumiałe za.~ 

interesowanie. Efektowna ta sztuka oti~y .. 
mała piel'wszol'zędnę,obsadę z p. Tatarko .. 
vviczem na czele w' roli tytułowej, ,reżyse .. 
rja Dyr. PUarskiego,sceny rodzajQwe i śpie 
wy układu p. Sz. Dżigana i baletmistrza D. 
Bajgelmana z żyd. teatru "Ararat" nowe 
dekoracje ikostjumy. Bilety do nat" . ~16 

premjerę wabu kasach teatru. 
---000'----

NOWA RESTAURACJA "OAZl;.. f, 

KA.:l:D'f WIEK MA SWOJE PiU. WA.. 
. ~Tak łaskawa pani,wwieku od l~t 

dwudziestu do trzydziestu moją rado~clą 
była..piękna dziewczyna; między rokIem. 
t~ydziestyma czterdz~~st~m za.chvry-cę.łem 
siękrajoJjrazami, a dZ1s C1eszę, SIę, gdy mo
le bóle żołądkowe choć trochę. MłabnQ. •. 

.dalszym. eię;guw sobotę o godz. 4 popał. l 

w niedzielę. o godz. 4 popołUdniu. . 
Ceny dziś.· normalne, w sobotę· i W. 

niethielę popularne. 

TEA.TR KAMERALNY .. 
.oziś, jutro i czwartek ostatnie trzy 

wieczorowe powtórzenia sensacyjnej "Wie
r~ . MircewH

. fi L. Barwińską.. 

Do rzędu szeregu Iokalirozrywh.:>wYch. . 
naszego . miasta przybywa znów jeden znaj .. 
wykwintniej$zych lokali restauracyjnych jakim 
będzie. bezsprzecznie re~t~ura.cja "Oaza" ,o\Y1ar. 
cie którejliłastąpi . wkrótce w dawnej siedzi-

I bie Teatralnej gmachu Filharmot;lji" . 
Dyrektor lokalu p. Bień, wybitny facho .. , 

wiec w branży gastrol1omicznej oświadczył". nall' 
iż lokal jego będzie mial dwa zadania: . aania 
Łodzi spędzenia.' miłych chwil przy świetne; 
orkiestrze i europejskich produkcjaćh aJt·ystycz. 
nych, oraz· wykwintną, . kuchnię przy. wspania .. 
tym bufecie zimnym i piwnicy obficie zaąp'8 .. 
trzonej W wszelkiego rodzaju trunki.pocenaeb 
PToz,ystepnych. 

. NIEśMIALY .. 
. . Dwaj p.rzyjaciele.poło~yli się .s~a:ć • w 

t~dnym pokoju. Jeden m6~1 do drUglego • 
'-PiotruśT /' l 

......; Aro? 
- Czy. śpisz? 
- Dlaczego? 
_ Bo gdybyś nie spal,poźrczylbynl 

...",,"A • b' A, ,.,. A_:-.coia z1of n-dl.t' .', ........ l!1e le u.\,\tAU.iW0l:ł . >AJ .. 
- ~. ..: .; ...... -

TEATR POPULARNY 
.Od dziś· do piątku włę,cznie ostatnie 

przedstaw ... "MaIki Szw~cenkopf". któ~'a 
')\v pełnem powodzeniu . schodzi z repertu~ 
wru osiągną.wszy; rekovdową. liczJJę 60 
spekta.k.l.L . -

~~oOo--~--~ 



G -IAZDKE 
Kupno i sprzedaz 

I PRlŁ YSŁO CO ŁODIK1GH I .. Sp6łdzlelnla z ag.-. adp•• • .. . sprawia. 
IR8lzałotenia 1881 twanglelltka L F ortepian. Pianino lab Fisharmonja przyjmuje z oprocentowaniem 

Wkłady olzczędnośdowe \IV., Zło~ych 
z wymówieniem i' na każde żądame. 
Wkłady oszędnośdowe. w Dolarach 

irmych walutach obcych, zwrotnie w Dolarach i t.p 

Załatwia wszelkie ()perac~e bankowe 
I 

WynaJem kasetek stalowych 

ielki wybór resztek swe' 
trów i pulowerów po 

cena.ch niskich ul. Sienkie .. ' 
wicza 95 front l p. 

8292-2 ' 

'Uzd abiajcie wasze. pokoje! 
Najodpowiedniejsze po

darmiki gwiazdkowe. Firan 
ki z metra i odpasowane 
,okna. Kapy. Chodnik~U-'D e' ~ius II I Pllll' '. noleum • .Kołdry pluszowe ~ " i watowe. Narzutki. Ceraty 

. Wiełkl .,b6r, niskie cany, ftldlllVyczał' 
dogodH . warunki spłat, znał.f~ mOłn~·, 

. W składzie Fortepianów l Planln;, 
AR A ł C IT 1\ 

t.6df. ul .. Pi@lrkowska61. Tel. 14-18 i 2411172m I 

Upraszam o łask. odwie~zeni~ mego skladu4ł39 ( 
beż zobowu~zanta. 

Do nowootworzonej cukierni 
pot rzebne zdolne i f.achowe' 

tel. 2-15 Wyżymaczki, Maszynki do . od 1 do 3 i od 5 do 7. mięsa, Patefony, Na wyp" . . Ib' latę poleca Leon Rubasz" 

ekspedientki i kawiarki 
zgłalzał się do restauracji 

$S TIVOLI" Przejłzd N2 .1 •.. 
{ Jgo~ ·budowlane - na<kór t.ehUl~:my - ze etm~two kin. Kilińskiego44 4163 
\ 

. I ~I,ła~z~ń Iti i~ ~ańaUza~jIj 
Poradl pr.awno·. adł'AinłsłfMyJaft ' . 

., Ipra~adl technicznych 

ł'lmiejszym podaję do ~iado~ości S~. Klijet;t" t.eIi z w$zelkich stowarzyszen f ktorym na zasadzIe 
iełniejącej umowy U<!2.ielam .kredy~u· od 4-5 ~!e
sięcy., ie posiadam na s~ladzle duzy wyb6r&nle-
'łOwców, kaloszy i obUWIa na gumowych pode&ż ..... 
wach po cenach przystępnych 

Z poważaniem 
Jozef· . KowałczY'k 
t6d~, CegielnianIl 25 

Tel .. 59-22 

1:.4, agi el do sprzedania Wól 
m czańska 116.8290-3 

Posad, I prale lolu.le i mIeszkania 

. fi otrzebny w02nica eksper djent dorozwoteni~ ple 
mstrumaot}! 

czywa obeznany W branży muzyczne. 
sklepowej w-iaclomośćRzgo najtaniej sprzedaje 'pracow wska 23 8176-6 nia instrumentów muzyczno 
------. -- Feliksa Bonlewlczfił 
IJotrzehne prasowa\.zki na Łódź, ~ Targo~a .l~ 38 1 

r clrobiftZgJ Kilmskiego 142 Dla szkot. nauczycIelI l uc:a Pralnia 8306-ł ni ustępstwa. 4075-'. '~' ___ "_B!l ___ I_I!lIB ____ -Ili!@ '. '. sk01\czwsz ' .. ,118 raty! T8nlo~ 

Panlenk~ o . y;. y .' ,PlelW'H01'zędne palta ZImo szkołę'lkursa WIeczorowe' '. d ki' . k' Bank polskich Kupców pragnie przyj~ćp()sadę w .we b .a~s , e. l ~ęs 1e i Pr.zemysłowców ChrześciianSplII C sklepie.' Olerty'pod fJL.F,,": o· u~~:~as~::!:wce' J do .9IRozwo)U" 8336-3, ,.KREDYT'I N •• rot -- Ł6df, ul. PS'otrkowlka' 1 t 3. UWAUAI l piętro L~ wszelkie operaCje bankowe na warunkach ~; po:~~~~ę~r!eiaM:ja ta~ó ----------. . najkorzystniejszych. ł 8332-2 
Prz7jmuje wkłady oszczędnościowe w. złotyeh [ZIJI'liHil!r:.IA.I!II1UIliI dOł.a.· .. ' m.llIt~ 

. i terminowe. '. 

Na eogodnych warunlr.",,,* 
ł..Ój!ra metalowe Jneteraae", 
~o!6IaDCI dzieolnne orali do m. .. 
blowych ł6łlllb. r;Patent" podłu. 
miary Umywalki i wyjymllczE 

YlIi1t~lliej , , 
Vi .. FABRYCZNYM SKl.ADZ1E 

. IIłOOB~OPOL'1J -7,.' 
t6dt, PWfRKOWSKA 13' 

w padwćrsu. 

n~.;y różnego rodzaju, ~ r 1:1'> kIeł gumowe ko~ 
nowane, lecznicze i ~ ... 

RIUlTOHO~lf bo;:ym ~ 
. POLECA 

po', . cen'ach zlliżonyć~ 
Na wyprzedaźy gwiazdkow.lj , 
P facowniagorsetow 

" .R'TA'" 
Piotrkowska . 109 

front :11 piętro . i walutach zagranicznych na kaide żądanie l' 1fIj_UlWVW- JJ 

. 
v lijawrzyniec Blędci zagubił "Z~twia i~~as~ w~lcsIi' i dokumentó.w na ~s.zyst~ fi kartę r~stracyjną_wyd R ( . ,., 

mteJ'.800WOSCI. termmowo za PObf.a.mem.młnUnalneJ t .. z g~. OPo-l:O~. 8286 3-

1 
. 4~ opłaty.. '.':. Zag:męla -ksi~e~zka ' w~J~ ! . •• .• . skowa na mnę BI'OłUS-Kupne 1 8pl'zedaz w:łut zagr. 1 deWiZ, .' ław Słyszcio wydana przez 

'-~:,7:;;:. ,. .:~.'.';'::,,"~~'i!§"'''' Li ... .P.K.U. Sieradz~ 8300-3 

lA A II Pll[611 




