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Funty angielskie
dla polskiego przemysłu
Kredyty u d z i e l o n e p r z e z , , O v e r lea Bank" s i ę g a j ą s u m y 6 mllj.
funtów,
Z Warszawy donoszą nam:
Bawiący, w Warszawie dyrektor Jon
Jyńskiego banku „Cwersea Bank", P3ąrdiner zawarł szereg tranzakcji kreJytgwycli na oKólm sumę 1,150,000 fun
lów sztęrlingńw.
'Kredyty te pozyskały różne polskie
trupy przemysłowe z cukrownictwem
aa. czele.
Ogółem „Oversea Bank" udzielił do
tychczas polskiemu, tyciu gospodarczonu blisko 6 niiljonów funtów szterlinJÓW kredytu.

1926 r.

WYDANIE PORANNE.

v

Ambasador francuski
p. de Panafieu

uległ wczoraj wypadkowi
złamania nogi.

Jugosławia i Włochy

oraz czy i o ile zwiększyć liczbę człon
ków zasiadających z wyboru (obecnie
zasiada 6 państw), będzie głównem za
daniem rady.
Bez jednomyślności rady sprawy ta
nie wejdzie na porządek dzienny zgro
madzenia. W razie jednomyślności pro
pozycja zmiany rady musi uzyskać wię
kszość zgromadzenia, aby mieć moc obowlązującą.

Japonja jeszcze się nie
zdecydowała
ale uważa, ż e interes przedewszystkiem.

Anglia uważa,
że Polska widząc bezowocznośc
swych wysiłków powinna się
wycofać.
Londyn, 28 lutego
Kwestja rozszerzenia rady Ligi naro
dów nie traci w Anglji ani przez chwilę
na aktualności,
Z kół urzędowych zaprzeczono ofi
cjalnie pogłoskom, jakoby z wzlązku z
nieporozumieniami w kwestjj rozszerzę
nia rady Ligi Chamberlain wystąpił z
prośbą od ymisję.
„Manchester Guardtan", pisząc w tej
sprawie, jest zdania, iż Anglia poprze
żądanie Polski dopuszczenia do rady Li
gi dopiero przed sesją jesienną. Zresztą
w tutejszych kołach rządowych ustala
się przekonanie, iż Polska, widząc bez
owocność wysiłków w tym kierunku,
sama cofnie w ostatniej chwili swój
wniosek.
Naogół .liczą sie z tem, że sprawa roz
szerzenia rady Ligi zostanie wyjaśnioną
ostatecznie na posiedzeniu środowem
rządu angielskiego.
Prasa londyńska jest zdania, że Chur
chill, Robert Cecil, a nawet Balfour zaj
mą stanowisko odrębne nii Chamber
lain i wystąpią przeciwko rozszerzeniu
rady Ligi w chwili obecnej.

Tokio, 23 iutego
Wbrew wiadomościom, podanym
przez szereg dzienników europejskich,
japońskie ministerstwo spraw zagrani
cznych wyjaśnia, że rząd japoński jeszsze uie zdecydował, jakie zajmie stano
wisko w sprawie zwiększenia liczby
stałych członków rady Ligi narodów.
Decyzja prawdopodobnie będzie powzię
ta dopiero za kilka dni, Jednakże już te
raz stauowczo zaprzeczają, jakoby opo
zycja Japonjl w tej sprawie miała być
bezwzględną.
W tutejszych kołach dyplomatycz
nych przewidują, że Japonja w sprawie
wejścia Polski i Hiszpanii zajmie stano
wisko negatywne albo neutralne, opo
wiadając się natomiast za wejściem Bra
zylji w skjad rady Ligi przez wzgląd na
zamierzone skierowanie emigracji ja k t ó r z y w u r z ę d o w y s p o s ó b z a *
komunikował o swem stanowisku
pońskie] do Brazylii
Paryż, 28 lutego
„Matin" zauważa, że Szwecja jest je
dynyin krajem, który w sposób mniej
Wiedeń, 28 lutego
lub więcej półurzędowy zakomuniko
Według doniesień „Wiener Neueste wał o swem opozycyjnem stanowisku
Nachrlchten" z Rzymu* jugosłowiański co do ewentualnego wejścia nowych sta
minister spraw zagranicznych Ninczyc łych członków w skład rady Ligi.
oświadczył redaktorom pisma „TrlbuTenże dziennik dowiaduje się, że
na", że Jugosławia będzie gorąco popie Sztokholm, przed ujawuenlem swej orała kandydaturę Polski do rady Ligi na pinji, nie porozumiewał się z innymi rza
rodów.
darni skandynawskimi. ,

Szwecja jest jedynym
krajem,

Jugosławją popiera Polskę
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Za monopol tytuniowy możemy otrzymać 140 miljonów dolarów.
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Wiedeń, 23 lutego.
.Neue Freie Presse" donosi z Białorrculu: W tamtejszych kołach poltycz»ych słychać, że w Rzymie zawarty zo
•tał między Jugosławją i Włochami sousz zaczepno-odporny na podstawie
Rokowania rządu polskiego z „Banca
W tym czasie' mają być sfinalizowa
*»tatus quo. Sojusz tep uzupełu'on.y zosta
Cornmerciaie"
w
Medjolanie
o
pożyczkę
ne
rokowania
o dzlrżawę monopolu.
iie konwencją wojskową. Oba państwa
Należy przytero zwrócić uwagę, i i
rwąrantują sobie wzajemna nlenaruszal w wysokości 10 miljonów dolarów, zo
stały sfinalizowane- Rząd wto6kl w y  wymieniana za wydzierżawienie mono
ipść terytorium.
raził swą zgodę na udzielenie tej po- polu suma 100 milionów dolarów jest
tylko sumą orientacyjną. W toku roko
Podpisanie odnośnego układu z „Ban wań możliwe jest osiągnięcie sumy 140
milionów dolarów. '
ca Commerciale" nastąpi niebawem.
Bawiący w Medjolanie delegat rzą
du p. Klamer osiągnął również z „Ban
ca Commerciale" porozumienie co do
uprawnień, jakie bankowi temu przysltt
nastąpi prawdopodobnie
gują w odniesieniu do polskiego mono między Grecja a J u g o s ł a w i ą
w najbliższych dniach.
na t l e p r z e ś l a d o w a ń J u g o s f o w i a r s
polu tytuniowego.
Oslo, 23 lutego.
w f*1acedon>i.
„Banca Commerciale" ubiega się po
Parlament norweski przeprowadził no o udział w sfinansowaniu pożyczki ty
W e d e ń , 2siu£ego.
Stosowanie nad wnioskami rządowymi toniowej. Również grupy finansowe An
' \\Wiener Neueste NachriclitćrT do
Szeregu różnorodnych kwestii. Wo- glji. Szwajcarii i Francji ubiegające o noszą z granicy greckiej, 2e prcśladoec stanowczego wystąpienia opozycji dopuszczenie ich do udziału w tranr.uk- wanie Jugosłowian w Macodonji grec
"•rzcclwko wnioskom, oczekiwać należy cjl „Bankćrs Trustu" z. rządem polskimi kiej osiągnęło obcertfe punkt kulmińacyj
)odania stę rządu norweskiego do dy- Możliwe, że opcja przedłużona zostanie ny z powodu czego zanosi się na odwo
nlsjL
conaimnlci na miesiąc.
łanie nosłn jugosłowiańskiego z Aten.
w

GROSZY

Głównym przedmiotem obrad sesji marcowej będzie zmiana
składu rady.

Sowiety srę z b r o ą .

Dymisfa rządu nor
weskiego

20

0 miejsce dla Polshi w radzie Ligi.

Genewa, 28 lutego
Rada ligi.narodów zbierze się w Ge
pcwle dnia 8 marca rano pod przewodni
ctwcmhr, Ishl. przedstawiciela Japonjl.
Zwyczajna ta sesja, 39-ta z kolei, przy.
pada nad zień zwołania nadzwyczajne
go zgromadzenia, które obradować bę
dzie nad przyjęciem Rzeszy niemieckiej
do Ligi narodów, .
Porządek dzienny obrad, Ustalony
przed nadejściem podania niemieckiego,
zawiera następujące sprawy:
... U wykonanie decyzji rady z dnia 16
grudnia 1925 r. w sprawie granicy mię.
Budowa dziewięciu lodzi
dzy IraJciem a .Turcją,
podwodnych.
2) .sprawę zagłębia Saary, a miano
wicie nominacja przewodniczącego i
Moskwa, 23 lutego.
Rząd sowiecki Zastanawia się obcc- członków komisji rządzącej Zagłębiem
sie nad kwesłją budowy dziewięciu lo> 1 powiększenie żandarmerii lokalnej,
izi podwodnych.
3) prośba rady administracyjnej mię
todzje te rozmieszczone być mają
dzynarodowago
biura pracy o uzyska
sześcioWo n* morzu Czarnem I Bałtycnie
opinii
stałego
trybunału sprawiedli
Nem.
wość!
w
sprawie
możliwości
reglamen
W kwestii rozbudowy floty sowioctiaj pa palekim Wschodzie Istnieją po-. tacji pracowników drobnych przedsię
• aine trudności, przedews^ystkiem
biorstw, np. piekarzy.
*'%?lędu ua nieprzyjazne stapowjsko
Podczas marcowej sesji nastąp) usta
Anglii, która nie chce przepuścić stat>
Ww sowieckich przez, wpdy neutralne. lenię daty zwołania komisji przygoto
Skutkiem togo rząd sowiecki zamierza wawczej w sprawie konferencji dla re
narazfe przerzucić na Daleki WBchód dukcji i ograniczenia zbrojeń.
tylko flotę Iserty.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że głównym przedmiotem obrad rady
będzie zastosowanie art 4-go paktu Li
gi, Inaczej mówiąc, zmiana składu rady.
Na podstawie tego artykułu (jednomyśl
nie za zgodą większości zgromadzenia)
może wyznaczyć nowych członków I.i
gl, którzy będą odtąd posiadali stałe
przedstawicielstwa w radzie.
Rada (również jednomyślnie i rów
Warszawa, 28 lutego.
Ambasador francuski p. dc Panafieu nież za zgodą większości zgromadze
ilegi wczoraj wieczorem wypadkowi, nia), może zwiększyć liczbę członków
>osliżnał się bowiem w mieszkaniu wlas Ligi. którzy z wyboru będą reprezento
aem I złamał nogę.
wani w radzie. Osiągnięcie jednomyślno
Lekarze orzekli, ze kuracja potrwa ści wszystkich członków rady w spra
tilka tygodni.
wie, czy l jakie państwa mają wejść do
rady na stałych członków (poza Fran
cją, W. Brytanją, Włochami i Japonja)

zawarły sojusz zaczepnoodporny.

NUMER POJEDYNCZY

Napięcie stosunków

Powtórny przyjazd
Polshi prol. Kemmera.
Project taki o m a w i a n y jest
w kołach rządowych.
Z Warszawy donoszą nam:
W kołach rządowych omawiany jest
obecnie projekt ponownego zaproszenia
do Polski prof. Kemmerera.
Pobyt amerykańskiego rzeczoznaw
cy w Polsce trwałby kilka miesięcy i
przypadłby na okres letni.
Myśl zaporszenla powtórnego po
wstała w związku z oświadczeniem
prof. Kemmerera, że zbyt krótki pobyt
w Polsce nie pozwolił mu na wszech
stronne l wyczerpujące zbadanie na
szych stosunków finansowych* i gospo
darczych.
.,• ( Z- Nowego Yorku nadeszły wiado
mości;"'że prof. Kcmmerer wygłosił w
„Federat Reserve Bank'*.' obszerny refe
r a t na temat sytuacji gospodarczej w
Polsce.
t
Referat ten,* utrzymany w tonie dla
nas przychylnym został rozesłany do
wszystkich oddziinłów tej njwiekszej w
Ameryce instytucji finansowej.

.n.USTPOW-WA
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Młody yankes nie pracuje.

Konfereruje, „myśli", czyta, rozwiązuje krzyżówki i... pilnie odpoczywa

Przysłowiowa pracowitość amerykańska jest gruba przesadą.
( S p e c j a l n a s ł u ż b a k o r e s p o n d e n c y j n a „II. R e p u b l i k i " . )
Nowy Jork, w lutym, tylko po jednym wybitnym przedstawi szcic członkiem licznych stowarzyszeń, Ulubionem miejscem obserwacji są dlań
Ameryka jest najbogatszym krajem cielu z każdej branży. Wobec tego już studiujących reklamę, metody prowa prz tem paryskie nocne lokale i liidó.
samo należenie do „rotary" jest dowo dzenia przedsiębiorstw etc. Daje to już Zima. odbywa pozatem krótką eskapa
na świecie.
A ponieważ na tym świecie, według dem wybitnych zdolności, przyczem je przynajmniej dziewięć, czy dziesięć dę do „mokrej" Havanny, lub przynaj
przyjętej opiriji, zbogacie sit; można prze dnak warto podrkeślić że takicli klubów „kongresów" rocznie, na których jest mniej na palmowe wybrzeże Florydy.
on oczywiście obecnym. Prelekcje na
ważnie dzięki pracowitości, a tylko w istnieje po kilka na każdej ulicy.
Zresztą wszystkie te podróże mają
Czyż taka godzina obiadowa, spędzo tych kongresach są doskonałe, a sala również,cel handlowy: niechaj ludzie
wytajkowych wypadkach dzięki geniu
szowi, więc w mózgach europejskich na w gronie „najinteligentniejszych" jed zazwyczaj jest... pusta.
widzą, że jego przedsiębiorstwo dobrze
Bowiem przeważnie chodzi o ostatnie prosperuje.
woiąż jeszcze kołacze się opinja o mrów nostek kupieckich, nie jest pożyteczna?
W rzeczywistości owe „rotary"-klu- zdanie zaproszenia, które brzmi: „Sek
cżej pracowitości Ameryki.
T"mczasem może on. to wszystko
by
są znane jedynie ze swych dziecin cja rozrywkowa pozostaje pod kierow robić bez obaw. Przy dzisiejszej sytua
Wciąż jeszcze wyobrażamy sobie amcrykanskicgo człowieka interesu, ja nych, ekscentrycznych, karnawałowych nictwem Joe Clarka. Ci, którzy obok cji światowej dolary wciąż jeszcze pły
ciężkiej pracy lubią nieco przyjemności,
ko typ, który do 50. czy 60. reku życia zabaw i szaleństw.
ną strumieniem do jego kasy.
Pozatem „Getting ahead" uczy go że będą mogli stwierdzić, że Joe Clark
pracuje 16 godzin na dobę, „robiąc" pieDokonała się charakterystyczna nie*
cjądze, który nad łóżkiem i biurkiem w y mus? wiele podróżować, słyszeć I wi przygotował dla nich niezwykle przy tarmofoza, przyczem przysłowiowa pra
sza kartkę z napisem „Time Is mo- dzieć wiele nowości, aby się zapładniać. jemne niespodzianki".
To są jednak wycieczki „zawodowe". cowitość amerykańska poszła między
uey", który niema czasu ani na jedzenie, Z tych względów współczesny amery
Ale „Getting ahead" poleca mu wy bajki.
kański businessman jeździ ciągle. Prze
ani na przyjemności, ani na rozrywki,
Dawniej typ amerykański nazywał
raźnie również zupełny wypoczynek,
dewszystkiem
„zawodowo".
Taki typ istnał ongiś, gdy Ameryce
się „T. B. M." — tired businessman.
bez myśli o interesach.
Oczywiście
nie
do
klijentów.
Jest
on
jeszcze daleko było do tytułu najbogat
Wobec tego jeździ on jeszcze na po Dzisiaj istnieją w Ameryce niemal w y 
szego kraju na świecie. "W owych cza jednak członkiem swych organizacji lo
lowanka i połowy ryb. Latem wyrusza łącznie wypoczęci „myśliciele", którym
kalnej,
prowincjonalnej
i
ogólnopaństwo
sach ten typ cztery razy na tydzień ka
do Europy, aby zdobyć „szeroki hory nadano przydomek „King ot ioafers",-—
zał sobie przynosić do biura w blaszan- wej.
zont" 1 popatrzeć, „czy stary kontynent król leniuchów.
G. E-r.
Pozatem
jest
człowiekiem
trzech
ce obiad, składający się z mleka, bułki
powraca do równowagi".
takich
kategorji
izb
handlowych,
a
wre
z szynka i jabłka, a w pozostałe d w a
dni. gdy i tak musiał być na mieście, ła
—
dował w napotkanym barze kawał kieł
basy z chlebem i kufel piwa.
Ale w międzyczasie Ameryka, nie
przez genjusz i pracę, ale dzięki szczę
ściu wojennemu, stała się nieskończenie
bogata i ów typ pilnego zbieracza pie
niędzy stale się coraz większa rzadko
ścią. (Bowiem pieniądze mnożą się tutaj
obecnie już same z siebie, automatycz
nie).
Człowiek, przybywający dzisiaj do
Ameryki, nie słyszy tu już hymnów po
chwalnych na cześć pilności tego kraju.
Wprost przeciwnie: robotnicy 1 praco
dawcy oskarżają się wzajemnie o bez
W dniu 20 czerwca 1920 roku pano paszportach brakowały jednak tranzyto danie darów, które nadsyłano dla nas.
graniczne lenistwo.
wał w sowieckiem poselstwie w Rewlu we wizy estońskie, wobec czego trzeba Raz znaleziono zatrutą malagę, innym
Fabrykanci powtarzają wciąż w kół nerwowy nastrój.
było Belę Kuna i jego towarzysza prze- razem zatrute cukierki. Natomiast w
k o : „Amerykański robotnik nie chce już
Niemczech działo nam się świetnie..';
Oczekiwano Beli Kuna, któremu u- szmuglować przez granicę.
słyszeć o pełnym dniu pracy". Robot
Jeszcze tego samego dnia obydwaj
— Powiedz pan,'Belo Kun -— zapy.
nicy ze swej strony nadali swym boga dało się uciec z Niemiec. Sekretarz misji
tym władzom przydomek „King oi io- handlowej, Erlanger, podszedł do komi zbiegowie w towarzystwie Pirra 1 pe tałe — czy nie masz ochoty wrócić zno
wu na W ę g r y ?
sarza sowieckiego A. Plrro i oświad wnego niemca opuścił Rcwel.
afers", — król leniuchów!
Odjechali w wagonie, na którym wi
Bela Kun spojrzał na miiic i rzekł
W rzeczywistości młodsza generacja czył:
amerykańskich businessmanów zmieniła
— Otrzymi' pan bardzo niebezpiecz dniał napis: „Wagon dla dyplomatycz podniesionym głosem:
się do gruntu. Przyczyną tej zmiany jest ne odkomenderowanie do Moskwy Miej nych kurjerńw Rosji sowieckiej".
— Przekleństwo, tysiąckrotne prze
łatwość pomnażania majątku i... lektu my nadzieję, że wszystko przejdzie
Jeden przedział był zarezerwowany kleństwo dzisiejszym Węgrom !•„ Jeżeli
ra. —
szczęśliwie. Z polecenia posła sowiec dla Beli Kuna, jego towarzysza i owego powrócę kiedykolwiek na Węgry, to tyl
Młody businessman czyta wciąż ta kiego, Gukowskiego, będzie pan towa niemca, który okazał się ks. Fiirsten- ko jako mściciel... Czy wie pan, dlacze
kie książki, jak „How to succeed"( Sztu rzyszył Beli Kunowi, który właśnie bergiem.
go u nas obalono komunizm? Nie dlate
ka powodzenia) lub „Getting ahead (Jak przybył do Rewia, w podróży do Mo
Ten ostatni poznał Belę Kuna pod go, że czerwona armja i ruch komuni
się rozwijać?).
skwy!
czas wojny światowej i zaprzyjaźnił się styczny stały na słabych nogach, ale
W tych dziełach wbijają mu w gło
Po załamaniu się komunizmu na Wę z nim. Przyjął on na siebie dobrowolnie dlatego, że Niemcy i Austria pomagały
wę, że liczą się nie godziny biurowe, a grzech, Beta Kun uciekł ze swymi towa rolę obrońcy węgierskiego bolszewika wydatnie węgierskiemu klerowi i ary
wyłącznie godziny twórcze, że wiece] rzyszami do Austrji i został tam interno l towarzyszył mu aż do rosyjskie] grani stokracji.
osiągnie, gdy mnie] będzie robił, że me wany.
cy.
Niemieckie pieniądze, niemiecka broń
chaniczną pracę powinien podzielić mię
Ks. Fiirstenberg również jechał za i jezuicka polityka — oto co zadecydo
Gdy
się
o
tem
dowiedziano
w
Mo
dzy kBku odpowiedzialnych ludzi, aby
fałszywym paszportem. Miał on doje wało o naszej porażce.
mieć swobodną głowę do naprawdy skwie, Zinowiew i Krestinskij zwrócili chać aż do Jamburga i stamtąd nlezwło
się
do
Cziczerina,
prosząc
go
o
znalezie
Przysięgam panu, że jeśli Węgry kie
wielkich, owocnych idei I pomysłów.
cznie powrócić doNiemiec.
nie
środków
i
dróg,
które
umożliwiłyby
dykolwfek
będą państwem proletarjaćTe zasady wzięli sobie do serca
Ta przyjaźń przekonanego monarchi kiem, to każdy węgierski kornunisSta bę
wszyscy „współcześni" businessmani w uratowanie Beli Kuna i towarzyszy, za
Ameryce, aczkolwiek I z pośród nich grożonych rzekomo śmiercią przez wę sty z komunistą była więcej, niż dziwna dzte mścicielem^. Wybuóhnie wtćdy
walka na śmierć i życie, bo.wiem po
najwyżej jeden na stu zdolny jest do gierskich monarchistów i austriackich ale faktem jest, że ona istniała...
nacjonalistów.
A. Pierrow, który asystował w tej przysięgliśmy krwawą zemstę!
oryginalnego pomysłu.
Pociąg zbliżał się do Narwy. Rozpo
Dzięki dyplomatycznym pertrakta podróży, opisuje obecnie w „Słowie" w
Nieliczne godziny, które spędza lesz
częły się dyplomatyczne pertraktacje z
cze taki pan w biurze, przechodzą mu cjom, które prowadził berliński poseł so następujący sposób swoje wrażenia:
wieckl Kopp z niemieckiemi władzami,
na tem, że „myśli", nie pracując
„Przyglądałem się Beli Kunowi: Był estońskimi celnikami,, aby przepuścili,
Na jego biurku, według najnowszej udało się doprowadzić do przetranspor to krzepki człowiek, średniego wzrostu wielkich kupców niemieckich bez wizy.
Bela Kun stawał się coraz bardziej pod
mody. nie leży ani jeden arkusik papie towania Beli Kuna i jego towarzyszy do o ogorzałej cerze, czarnych oczach
ru, żadna teczka, nic, co przypomina Niemiec, skąd jednak trzeba było dopie czarnym przystrzyżonym po angielsku niecony. Wreszcie celnicy zmiękli; pa
szporty otrzymały potrzebne stemple.
„rutynę". I podczas tych kilku godzin ro wysłać Ich do Rosji.
wąsiku.
wywiesza on często na swych drzwiach
Znać było, że jest niespokojny; W
Bela Kun stał przy oknie i płakał.
Dyplomatyczna maszyna znowu za
szyldik z napisem „In conference", aby częła pracować. Doprowadzono nawet trakcie rozmowy spostrzegłem, że ner Nerwy nic wytrzymały napięcia i pasta
mu nikt nie przeszkadzał przy czytaniu do kontaktti ż prawicą niemiecką i po wowe drgawki przebiegały jego twarz piła reakcja.
gazety I rozwiązywaniu krzyżówki.
przewlekłych pertraktacjach otrzymano Mówił bardzo dobrze po rosyjsku. Jego
Ale po kilku minutach opanował on
Polega on w zupełności na s A c l > wreszcie zgodę na „ucieczkę" Bell Ku- towarzysz był niepozornym człowiecz słabość' i w Jamburgu, na sowieckiem
kiem, widocznie węgierskim robotni terytorium, wygłosił Już płomienną mo
dobrze płatnych maszynach- z krwi i ko na~.
śpi i ma „wolną" głowę...
W maju 1920 roku' Bela Kun zjawił kicm. Milczał przez cały czas i palił je wę przeciwko burżuazji.
Jeśli się chce myśleć produkcyjnie, się w Hamburgu i „uciekł" do Rosji na dnego papierosa za drugim...
Ks. Fiirstenberg pożegnał się z nim i
uczy go „Getting ahead", to nie wolno statku, specjalnie w tym celu wynaję
Obydwaj komisarze byli bardzo do następnym pociągiem powrócił do Nie
być zdenerwowanym i zapracowanym tym.
brze ubrani; na kamizelce Kuna zauwa miec.
Przedewszystkiem świeżość i wypoczę
żyłem
gruby złoty łańcuch, a na ręku
Statek został na pełnem morzu za
Po upływie kilku godzin pociąg sta
ty umysł i ciało.
trzymany przez angielską kanonierkę i złotą branzolete...
nął
w Petersburgu.
Wobec tego uważa on, że rna pełne pasażerowie musieli noiens volens poPonieważ do granicy było jeszcze
Tutaj
oczekiwał Belę Kuna Zino
prawo do rozpoczęcia już w piątek ra prócfć do Niemiec...
kilka godzin drogi, więc Bela Kun opo
wiew,
Maksym
Gorkij i cały szereg de
no angielskie] soboty. Pozatem oczywi
Dopiero druga próba powiodła się wiadał szczegóły internowania go w legacji... Znowu przemówienia, poprzyście wszystkie popołudnia w dnie roz
szczęśliwie i Bela Kun w towarzystwie Austrji:
grywek w baseball musi mieć wolne.
— W Austrii wiodło nam się nieźle. sięganie zemsty, mowy na temat konie
jednego „attache" przybył do Rewia...
Nic połyka on już gwałtownie swe
Traktowano nas przyzwoicie i rząd au czności dyktatury światowej...
W Rewlu mógł się zatrzymać tylko striacki ochrania) nas przed rozmaitymi
go obiadu, ale dba o dobre tawienie
Następnie Bela,Kun pojechał do Mo
chodzi w południe na jedną, lub dwie przez krótki czas, bowiem enteuta mia zamachami na nasze życic. Otrzymywa skwy, potem został wysłany na Krym,
godziny do restauracji, lub do swego „ra ła prawo zażądać wydania go.
liśinv codzień paczki od nieznajomych a dzisiaj jest znowu w Moskwie,-gdzie
Bela Kun i jego towarzysz mieli przy ludzi. ;> pewnego dnia podsunięto nam piastuje wysoki urząd w rządzie so
tary".-klubu.
Taki klub jest czemś w rodzaju re sobie fałszywe p a s z p o r t na nazwiska zairuiv tnhłVa... Uratowano nas, poczem wieckim.
;ursy obywatelskiej, do której należy wielkich kupców niemieckich. Na tych koii.uiw. l.iternacyjna zaprowadziła ba
St. P-icz.
-

JAK O N

UCIEKAŁ?

Dyplomatyczna interwencja Cziczerina uratowała Belę Kuna.

Na specjalnie wynajętym statku, w towarzystwie
przyjaciela—monarchisty, szmuglował się przez
granicę do Rosji.
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Nie kije w, tylko pałką...
Zapomogi I nagrody
zastąpią dotychczas uży
wane słowo: renumeracja.
Jak się dowiadujemy województwo otrzymało okólnik zawiadamiający, że z
dniem 1 stycznia r. b. uregulowano w no
y sposób sprawę zapomóg i najjrod pic
olężnych dla pracowników państwowych
Skasowany jest mianowicie, używa
my dotąd'termin, renumeracja. Ustano
wiono natomiast dwie formy ppmccy,
mianowicie zapomóg i nagród pienięż
nych. Zapomoga jeit to jednorazowy za
siłek bezzwrotny dla pracownika, który
skutkiem nadzwyczajnych wypadków i
tijCrZ własnej Wiuy zna'dzł się w.ciężkiera
położeniu materialne m.
Nagrody pi-iniężne są to jednorazowe
iaśiłki bezzwrotne, które mają być wy
płacane również indywidualnie ?a pracę
drnego osobnika, przynoszącą specjalne
korzyści i wykon/WUIJ. w goJ.»m.v. h po*abiórowych.

V

a

z REINHOLDÓW

SALOMEĄ FRENHLOWA
zmarła dnia 2 7 lutego r. b. przeżywszy lat 57.

w

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w poniedziałek
dnia 1 marca r. b. o godz. 2-ej pp. z domu przedpogrzebowego
o czem zawiadamiają

Mąż i dzieci.

Cóż na to p.

Terminy płatności
podatku obrotowego.

Przemysł włókienniczy

Wojewódzkń

lifty sezonowi przecw
i iginwi,

Wobec licznych nieporozumień, ja
kie .'wynikają w związku z Częściową
zmianą terminów* płatności podatku ob który chce wprowadzić zasadę umów indywidualnych
rotowego w nowej ustawie o państwo
W lokalu.związku zawodowego pra obrachunkowych, czyli, jak łatwo z te
w y m podatku przemysłowym z 15 lipca cowników
użyteczności publicznej od go wywnioskować można,
' -? r. .wyjaśnia się, że najbliższe ternri było się ogólne
zebranie robotników se magistrat chce wprowadzić zasadę za
Płatności wymienionego podatku są zonowych, na któretn przedstawione zo
wierania umów indywidualnych,
następujące
stały zebranym przepisy
nadesłane co godzi w interesy rzesz robotniczych.
I) 15 lutego '(plus 11 dni ulgowych) przez magistrat m. Łodzi w dniu 24 b.m.
Dalej widzimy inny kwiatek. Oto
Uliczka miesięczna za styczeń w do a. regulujące stosunek pracodawcy-ma- par. 13 wspomnianych przepisów mówi:
tychczasowej. formie dla tyCli samych giistratu do pracobiorców-robotników se
„Płace robotników sezonowych są
Przedsiębiorstw, które według starej u- zonowych i odwrotnie.
dostosowane do płac robotników w tej
stawy obowiązane były do opłat micsię
Przepisy te zostały uchwalone na po że kategorji, zatrudnionych w przedsię
Sinych. Wyjątek stanowią'te przedsię siedzeniu prezydjum magistratu w dnia biorstwach prywatnych, znajdujących
biorstwa handlowe l i 2. kategorii, oraz
się w obrębie ni. Łodzi".
Przemysłowe pierwszych pięciu kate- 29 stycznia r. b. Oparte są one całko
Tutaj wypada zaznaczyć, żc zazwy
wicie
na
zasadach
ustawy
o
pracy
w
fa
«0rji, których księgi przy ostatnim w y 
czaj
dzieje się odwrotnie: płace robot
miarze nie zostały przyjęte za podstawę brykach, hutach i górnictwie, przez co, ników sezonowych w przedsiębior
ze
względów
zupełnie
zrozumiałych
Jo opodatkowania; przedsiębiorstwa te
stwach prywatnych są dostosowane do
^łaciają zaliczkę w formie podanej niżej nic mogą one mieć zastosowania do ro płac miejskich.
botników sezonowych miejskich.
-) 15 inaja (plus 14 dni) zalic/ka
W końcu zebrania obecni uchwalili
Po
zreferowaniu i zinterpretowaniu wezwać zarząd związku do wyrażenia
'^ąrtalna za 1-szy kwartał r. b., obo
wiązująca wszystkich pozostałych płat ustawy rozwinęła się dość burzliwa dy energicznego protestu przeciwko projek
•rików w wysokości 2/5 kwoty podatku skusja, w czasie której poczyniono cały
towi przepisów,
szereg zarzutów pod adresem magistra który został sporządzony bez porozu
Wymienionego za 2 półrocze 1925 r
3) 15 maja (plus 14 dni ulgowych) de tu, krytykując jego nieudolność w sfor mienia się ze związkiem zawodowym.
Również wezwano zarząd związku
'•nilywnie wymieniony podatek obroto- mułowaniu i oparciu się na ustawie o
pracy w przemyśle przy wydaniu prze do przedstawienia magistratowi kontr*y za 1 półrocze 1925 r.
pisów.
projektu.
I tak w przepisach magistrackich spo Postanowiono zwołanie w najbliższym
tykamy taki punkt: „umowy pomiędzy czasie ogólnego wiecu robotników sezo
celem zajęcia jodpowiedniego
Niewłaściwie wykupione magistratem a robotnikami sezonowymi nowych,
zawiera się przez wydanie książeczek stanowiska wobec magistratu.
CJ

patenty

" o g ą być k w e s t i o n o w a n e W izbie
•karbowe}.
.

Wiele przedsiębiorstw, które w e starej ustawy były obowiązane do
Wykupywania z patentów, przemysło
wego dla pracc-wnl i.handlowego dla
sprzedaży wyrobów własnych, prowa
dzonej w bddżehiem pomieszczeniu,, ale
* dranicach tego samego lokalu, a obel i e od tego obowiązku zwolnione i uPrawnionc do posiadania jedynie tylko
Patentu przemysłowego, nie były poin
formowane dokładnie o przepisach no
wej ustawy i wykupiły niesłusznie na
- 1926 obydwa patenty.
W wypadkach podwójnego opodat
kowania dopuszczalny jest zwrot ceny
niewłaściwie wykupionego świadectwa
' t o na podstawie art. 93 ustawy.
Odpowiednio umotywowane poda
j e nalepy wnieść do Izby , Skarbowej,
która w ciągu iiastępnych diii 60 po
winna zarządzić zwrot nienależycie
"wpłaconej sumy w gotówce lub zaliczc
i e jej tia poczet zaległości podatkowej.
' W innych "bowiem wypadkach nie
właściwego, lecz dobrowolnego wyku
pienia'
świadectw
przemysłowych
zwrot wpłaconych sum po myśli art. 87
Rozporządzenia wykonawczego nie jest
dopuszczalny.
(o)
Vi
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Pragmatyka urzędników miejskich uchwalona!
Pokrzywdzonym związkom zawodowym pozostaje je
dynie droga zażalenia do trybunału administracyjnego
Delegacja związku
pracowników
miejskich z p. Stcmberpwskim na czele
bawiła w Warszawie, gdzie interwenjo
wała między innemi u dyrektora dcp.
samorządowego p. Wajsbrodta w spra
wie pragmatyki służbowej urzędników
miejskich.
Dyrektor departamentu oświadczył,
że
pragmatyka została już odesłana do wo
jewództwa łódzkiego,
po uzgodnieniu jej przez ministerstwo
spraw wewnętrznych.
Wobec tego delegacja udaje się dziś
do naczelnika wydziału samorządowe
go w województwie p. Zakrzewskiego,
7. prośbą o przyspieszenie odesłania pra
gmatyki do magistratu.

W środę, dnia 3 b. m. odbędą się T»
min. przem i handlu konferencje z przed
stawicielami przemysłu włókiennicze
go Łodzi, Bielska i Białegostoku. Na
konferencjach tych przedłożą przedsta
wiciele przemysłu łódzkiego szereg
wniosków w sprawie niemieckich żą
dań celnych.
Wnioski te były w ub. tygodniu
przedmiotem parad obu związków prze
mysłu włókienniczego.

Rada szkolna
m. Ł o d z i r a d z i ć b ę d z i e d z i ś n a d
sprawą reformy samorządu
szkolnego.
W dniu dzisiejszym o godz. 5-eJ po
pol. w lokalu wydziału oświaty i knltury-przy ul. Piramowicza nr. 3 odbędzie
się posiedzenie Rady szkolnej miejskiej
m. Łodzi.
Na posiedzeniu będzie omawiana
sprawa wniosków komisji zjazdu do re
formy samorządu szkolnego, wyznaczę
nie delegata do komisji przy inspektorze
szkolnym dla spraw sieci szkolnej, W
końcu będzie omawiana sprawa konce
sji na szkoły prywatne.
(U)

Zmiany w prokuraturze
wojskowej.
Pprokurator przy sądzie okręgowym
DOK Łódź, mjr. Jaskólski przeniesiony
został na stanowisko szefa sądu rejono
wego do Tarnopola.
Naczelnym prokuratorem tutejszego
sądu wojskowego mianowany został
ppułk. Nawarski ze Lwowa, na miejsce
ppułk. Saskiego, przeniesionego do War
stawy, zaś dotychczasowy p. o. prokura
tora mjr. Waszczyński powrócił do
swych czynności prokuratorskich.

tak żc związki zawodowe będą miały je
dynie prawo interwencji w sprawach
przyjmowania i wydalania pracowni
ków, a nic jak tego domagały się — in
gerencji.
Obecnie sprawa pragmatyki jest na
razić przesądzona, a niezadowolonym z
niej związkom pozostaje jedynie droga W. L i p f ń s k i e g o — E w a n a l e l i c k a 17
Od marca rozpoczynają al? nowe kursy oraz
zażalenia do trybunału administracyjne
lekcje prakiyczne.
go.
(b)

Szkoła Tańca

1
w

l
i
Jak się dowiadujemy, ministerstwo
zaakceptowało zmiany poczynione w l

pragmatyce przez województwo
w sensie dla związków zawodowych
nieprzychylnym,

wobec traktatu handlowe
go z Niemcami.

Witt leteBU-Mjstjtiii!
PiotrKowsKa 50.

Lekarz-dentysta

PioirKowsIa 50. Tel. 21-35.
Przyjmuje od godz

10—1 i od 3—6.
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Godziny przyjęć; od 10—1 i od 3—7.

fis

I
I

J

SIR. ą.
..TTNYN?NW.\VA

6.K.S.1A-&K.S.IB
2:2 (1:2).
niedzielne wewnętrzne zawody ŁK5
pomiędzy drużyną A i B przyniosły nie
rozstrzygniętą w stosunku 2:2 (1:2). Do
przerwy prowadzi zespól I B, który
przez cały ciąg zawodów ma lekką
przewagę. Obie strony grają ambitnie
Bramki uzyskują: Skórczyński i Trzmiel
dla druż. A, zaś Kowalski Zygm. (samo
bóicza) i Lutowski — dla druż. B. Sviziował dobrze p. Dancygier.

Walne zgromadzenie
P. Z. P. N.
Z w i ą z e k p o z o s t a n i e n a d a l w Kra
kouMe. — M i s t r z e m P o l s k i j e s t
Warta.—Specjalna komisia zbada
sprawą lwowskich z a w o d o w c ó w
Kraków. 28 lutego
W sobotę rozpoczęły się tutaj dwu
dniowe obrady delegatów okręgowych
zwiąatków. Prezes PZPN dr Centnarów
ski zagaił walne zebranie wobes przed
stawicieli 8 związków
okręgowych
(Wilno nieobecne).
Prócz sprawy dyskwalifikacji p. Ku
chnio ze Lwowa, drugim punktem obrad, który wywołał podniecenie na
zgromadzeniu była kwestja sposobu za
tatwlenia przez zarząd PZPN
spraw o profesjonalizm
Dla zbadania działalności W. CL i p.
w tej sprawie, oraz dla zbadania kwęstji
unieważnienia mistrzostw kL B okręgu
krakowskiego wyłoniona została z po
śród delegatów specjalna komisja, w
której skład wchodzą Schlosser (Lwów
por, Kroczyński — Kraków, kpt. Mirski
— Luhlin, dr. Klich —• G. Śląsk ł kpt Za
błock i Łódź. Obrady- komisji tej trwają
równolegle z obradami walnego zgro
madzenia.
W dniu dzisiejszym, jako w drugim
dniu obrad rozpatrywana była sprawa
przeniesienia siedziby PZPN. z Krako
wa do Warszawy.
Za przeniesieniem głosowały okręgi,
lwowski, warszawski I łódzki — gło
sów 45, przeciw wypowiedział się zwią
zek krakowski, toruński i górnośląski —
głosów 46, wstrzymały się od glosowa
nia Poznań i Lublin. (Wilno nieobecne).
W wyniku głosowania 45:46
postanowiono pozostawić siedzibę zwią
zku w Krakowie.
Nowy zarząd PZPN-u ukonstytuował
s«ę w następujący sposób: przewodni
czący — dr. Centnarowskl. vice I —
Klemensiewicz, vice Ii — mjr. Esman,
sekretarz — Wojakowski, skarbnik —
Hoczner, referat zagraniczny Szatkow
ski, kapitan związkowy — Tad. Syno
wiec, członkowie zarządu: pp. mjr. Dudryk, Flieger, Billig i Sonne
Przewodnicząc^ wydziału gier ,

d y
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Powiedziały jaskółki, źe niedobre są spółki..
— —-:o;
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Przyjaciel mego przyjaciela
nie zawsze jest moim przyjacielem..
Na ostatniej sesji sądu handlowe nie licujące z powagą zawodu kupiec
go rozpatrywana była sprawa o likwida
kiego.
cje 6kładu futer Glater i Zelcer (Piotrko
TEATR MIEJSKI.
Otóż
p.
Glater,
korzystając z choroby
wska 43) podera*. której ujawniły się swego wspólnika, wszedł
Dzis, poniedziałek, ostatni występ
w
konszachty
niezmiernie charakterystyczne okolicz
znakomitego atrysty Teatru Polskiego
ności, ilustrujące dobitnie
zanik etyki z zaprzyjaźnioną ze sobą firmą i wysłał w Warszawie Stanisława Stanisławskie
jej
kupieckiej.
fikcyjny rachunek na rzekomo sprzedane go w fascynującej sztuce L. Pirandello
„Gra ról". — Bilety ulgowe ważne.
Przebieg sprawy omawianej jest na
futra na sumę 36 tysięcy,
Jutro, wtorek, pierwsze I jedyne wie
stępujący.
W wykonaniu podstępu raprzyjajfnło czorowe
powtórzenie prześlicznej bajki
Gerszon Glater wystąpił do sądu h a a na z p. Glaterem firma wysłała wezwa
dlowcgo z żądaniem przeprowadzenia lik nie a następnie podała sprawę do sądu scenicznej „Królewna Śnieżka i 7 kar»
widacji powyższej spółki i wyznaczenia o wydanie futer. Wezwanie odbierał w łów". — Ceny zniżone. Początek wy»
jątkowo o godz. 7.1 S, koniec o 10 wiecz.
w tym celu likwidatora.
nieobecności Zelcer* Glater, przyczem
We środę po cenach najniższych (od
Ądw. Busz, -*~ rzecznik powoda, uza na rozprawie bronił się zupełnie forma! 40 groszy do 4 zł.) potężny dramat Ber
sadniał żądanie swego mocodawcy tym, nie, wobec czego zapadł wyrok
narda Shaw'a — „Swleta Joanna" z
że
skazujący firmę Glater i Zelcer do wy Marją Malicką.
dania
futer.
Zejcer
o
niczem
nie
wiedział
1) firma faktycznie od i stycznia prze
W czwartek raz jeszcze PO cenach
stała ISTNIEĆ i nie przeprowadza od te wyrok się uprawomocni! i
zniżonych czarująca komedja dc Flers'a
komornik
futra
zebrał
ze
składu,
go czasu żadnych operacji handlowych,
i Cai!ląvct'ą „Ładna historia" z . Zoba
Adw. Dobranicki powołał
sie na Czaplińską.I Marją Malicką, Bilety w
2) Józef Zelcer współwłaściciel fir
my, czynnie i słownie znieważy) swego świadków, którzy mogą stwierdzić, że kasie zamawlań.
Glater nieopatrroie. ęię przyznał w roz
wspólnika.
W sobotę 19-ta premjera sezonu zna
Adw. Dobranicki w imieniu pozwa mowie, że tym sposobem zamie za zrou komila komedja Włodzimierza P c r z y v
nego Zelcera, prosił o oddalenie powódź sić swego wspólnika do ugody, zaś futra skiego ..Lekkomyślna siostra" z p. l?ą
twa w przedmiocie zlikwidowania spół wywiezione ze składu są do jego dyspo Kozłowską w
tytułowej or«tz pp..
zycji.
ki, gdyż
ioaloszczyńskim,
Horecka
In
niema ku temu należytego uzasadnienia.
KratInni zaś świadkowie mogą stwierdzić (Heleną), Komornickim
Sprawa obelgi erynnej i słowpej nie że
kem (Jaek) l Łapińską (Ada). Re/yswr
jest, zdaniem mec. Dobranickiego, mia Glater sam pomaga} komornikowi przy jan Kochanowicz- Bilety od środy.
rodajnym argumentem, gdyż w k r a c z a w
wynoszeniu se składu futer,
zakres stosunków prywatnych, które mo c o r«4Ca na sprawę
TEATR POPULARNY.
charakterystyczne
gą znaleść 6wój epilog w wydziale k a r oświetlenie.
Dziś, w poniedziałek, o godz.'^.20
qym i nie mają nic wspólnego z firmą.
Sad po naradzie oddilił żądanie wy* wiecz. po cenach najniższych w dal- •'
szym ciągu ciesząca się wieikiem powo
C.
Następnie nie zgadra się * rzceTywi naczenią sekwestratora.
dzeniem komiczna operetka ..Za Ocea
slością, że w roku bieżącym firma prze
nem".
stała istnieć.
We
i czwartek ostatnie *
Najważniejszym jednak/.- motywem
przedstawienie „Za Oceanem"przemawiającym przeciwko uwzględnię
MMtka 0»Jurl» Sztuk),fetor*w ciągu król
niu prośby Glatcra, jest zdaniem mec.
Od piątku Teatr Popularny grać be*
Dobranickiego, postępowanie tego osta Ki. go ul.r. su istnienie zapoznała t.ódż z rtatelną dzie „Ligję", dramat J. Barrota pa tle
piT .i ,ir)yv!Y,/ni, i»..jv YŁV!R>i>:R:YV-B PASZYELI AR Quo Vadis n. Sleuklcwicza. Kasa czyn,'
tniego, consjrunicr
TYSTÓW, PRZYSTĘPUJ* * ETOSTAIMĄCT WIAN, W PRZ*. na od godz. 13—3 1 od 5—10 wleczreia

roli

. |

wtorek, środę

Z Miejskiej Galerii Sztuki

scyplfny
KwięcWskl, członkowie wy
działu: Pniewskl, Pacbulski.,, Leser l
Czadowskl, Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wydziałom
wszystkletni glosami prócz głosów Lwo
wa. W sprawie profesjonalizmu lwow
skiego postanowiono uchwalę wydzia
łu gier i dyscypliny PZPN znieść 1 prze
kazać do rozpatrzenia powtórnie zarzą
dowi. Uchwalono pozostawić Mokabi w
kl. A, zaś Olszę przenieść do ki. B.
zgromadzenie
postanowiło
wstrzymać uchwałę PZPN-u odbierają
cą mistrzostwo Polski •?- Pogoni, a
przyznającą je Warcie poznańskiej. W
końcu zebrania skarbnik p Tloczner zrze
ka się swego mandatu w nowowybranym zarządzie Na tera
dwu
dniowe obrady walnego

Walne

zakończono
zgromadzenia

W^«^J™

ZWYCIĘŻENIE OBOJĘTNOŚCI I BRAKU WYROBIENI* ESTE
' ../-i.-O NASZEGO • P«ŁE<.•cvlvii, DO ERGAUUECJI
TRZACB KOLEJNYCH MIESIĘCZNYCH NOWYCH WYSTAW,
KTÓRE POZIOMEM PWYM ZWROCIE MUSZA, UWAGĘ AGÓ
IU MIESZKŁIŃEÓW. WZBUDZAJĄCA ZACHWYT STOLICY
WYSTAWA CI/.ICT :-. P. JANA ORAZ SYNÓW AD.11.1a 1
TADEUSZA STYKÓW, KTÓRA W MIESIĄCU KWIETNIU
PRZCWIESIOUA BĘDZIE Z f.ODZF dn LONDYNU, URZĄDZONA BĘDZIE DZIĘKI R.IHKJJNM DYREKCLL MŁEJSKUJ
GALERII SZTUKI w N.i?R«-M MIEŚCIE, W POLOWIE,
MARCA.
NA MIESIĄC KWIECIEŃ OFIAROWAŁ SWE PRACO
ZBIOROWE ŁODZI PROF. FAŁAT, NA MAI PROF. WJEZUAZ
KOWALIKI. RÓWNOCZEŚNIE URZĄDZONO. BĘDĄ ZBIO
ROWE WYSTAWY ZASŁUŻONYCH ŁÓDZKICH ARTYSTÓW,
JAK KUDEWJCZE, R. RADWAŃSKIEGO. M- TRĘBACZA L
INNYCHF
RÓWNOLEGLE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ W
DZIALE SZTUK PLASTYCZNYCH UTRZYMANA BĘDĄ.
„CZWARTKI LITERACKIE" NA ODPOWIEDNIEJ, HARNIONFJOEJ WYŻYNIE-

Arcydzieło słynnej wytwórni

urolickim.
(Henryk),

Podwteczorek-dandng.
Dzisiejszy podwieczorek- dancing na
rzecz kliniki położniczo - ginekologicz
nej zapowiada się znakomicie.
W Grand Cafe zbierze się elita Lo*
dzi celem spędzenia kilku godzin w ml»
łym nastroju przy dźwiękach orkiestry.

Turniej szachowy w Łodzi
Przed turniejem wszechpolskim od
bywa się obecnie w Łodzi turniej miej
scowy przy udziale 14 graczy.
. Rezultat dotychczasowych gier prz.ed
stawia się następująco:
Daniszewski 3 punkty, Kolski I, Oold
farb 2. Hlrszbaju 2, Landau 3 (1-sze miej
sce), Apel póL Kosower 2, Szestakowski 2, Szer 1 i pół, Librach 1.
(b)

Firs^N^tional-Pictures w" NewTork?

Dziewczyna

„Załiazanej Dzielnicy"

Dziś i dni następnych. Z

s&tisacyjny dramat życiowy w Mi afcfatli.
iewr.li H U
. „„,„,,
„ZHKflZflHB DZIELNICA" - TO DPIEKŁO
HA ZIEMI'
-
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DORIS KENYON oraz LLOYD HUGHES.

*£Cygggota UroteaKa ameryltańsKa w 2 aRt.

Fabryka W o Przemysłu
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v v n i

Orkłeafra symfonicana pod kierunkiem P. Bairfclmwa.
~
waaaaw o tfodzinU 3.«i ^
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U komplet Ickcyj
nc«a wszyst
stenografji z tłuma kich listownie petczaniami
ateaogra
P«yłr ul.
O|0wa«|
diify
|
wystawowych
•*f fal jnua A • -M-m. a l t-i. e n tt 3 d_B t_y .c h
Płatnie. celem pro.
mńw w Redatcli pagandy Instytut
Południowa Nt. 23
Stenografa
Polskie
e« b, Kongresówkę lab poszctefrdlsej
itenojraftejny
AN kompletnie urządzoną w pełnym
ewentualnie
DMylm^
s
p
ó
l
n
i
k
a
do
daJsjego
prowa.
telel. 40-J6.
WojewódMwa
teite pierwszorzędnej Specjalista chorób
go, warszawa, al TONIEGO WOJNARA,
biegu s p r z e d a m byle zaraz
1 poważne) fiimie, z należycie zorcani. •.kornych i wtneOferrj
. , . do Biura Intormarjl Prasowych .Blp" Mokotowska M 5T warszawa, Kruca
,:-AVnwr\ aparatem Eprzeda2v BĘDĄCCJI
Wypracowania
po
36
69-35
Wiadomość
ul. Kopewka Nr. 59
Ceaiełniana
40.
'
także dostaucą WŁADZ PAŃSIWOWYCHJ -ycznych. Leczenie
prawiamy również
światłem iLampa
Lemicki,
tel. 2-36.
i Samorządowych.
U s t ą p i * sidclal
floszuku emy oraz hezplutnie.
kwarcowa)
n/zyjmę posadę wy OOOOOOOOOOOOXXX»OOOOQOOP
OFORIY z podaniem referencyl przyj
w
doskonałe
rentuqcej
się
" polecamy steno
Przv)n>n)»
r chowawczynl z
muje Tow. Reki. M<ędz. w Krakowie
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grafów (fKi), Adre- (Idstriplę 2 pokoje szyciem lub melęg
nt /ybliKiewicza lo, pod .Żelazo*.
od 8 — 1 2
we własnych bndynkaęh, ewentualnie sowaó Stenograf U z kuchnią, sło niarkl, Ofeity PRO
i od 5 do 8 współpracą . handlową; na 2.S0O doi Polski. Warszawa, neczne sub. .Beer szę składać w Redak n a l n u m e a c hipoteki w ś'ódmtrsrlo n»
b% t a n i o '*o s p r z e d a n i a
Oferty w .Promieniu* Piotrkowska 8 Mokotowska 57. 7 w .11. Republice'.' cji dla M. K
Oferty snb. „rfipotkka'.
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Hedakter. Waciak Smolaki.
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