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PolsKa zachowa neutralność 
w sporze angielsko-sowi 

Oficjalne oświadczenie ministra Zaleskiego na konferencji z posłem 
sowieckim Wojkowem. 

R z ą d p o l s k i n i e z m i e n i ł s w e g o s t o s u n k u d o 
A n g l j i a n i R o s j i . 

Neutralność Francji. 

Berlin, 2 czerwca. 
(Polska Agencja Telegraficzna). 

Agencja „Telegraphen Union" dono
si, że francuski charge d'affaires w Mos
kwie odwiedzi! Litwinowa i oświadczył 
Imieniem rządu francuskiego, że Francja 
w sporze miedzy Anglia a sowietami za
chowa neutralność. 

Ambasador turecki odwiedził również 
Litwinowa, zawiadamiając go o zawar
ciu traktatu między Turcją a Jugosław
ią. 

Ust Rozenholca. 
Sowiecki charge d'affaires w Londy

nie Rozcnholc wystosował list do mini
stra spraw zagranicznych Chamberlaina, 
'w którym oznajmia, iż zarówno on jak I 
szef delegacji handlowej sowieckiej Chin 
cźuk oraz cały skład pracowników dele
gacji handlowej rządu sowieckiego opu
szczają jutro Londyn. 

Zmiana taktyki. 
Berlin, 2 czerwca. 

(Agencja Telegraficzna „Express".) 
„Taegliche Rundschau" dowiaduje 

się ze źródeł miarodajnych, żc rząd so
wiecki zamierza wysiedlić wszystkich 
obywateli angielskich, zamieszkałych na 
terytorjum Rosji sowieckiej. 

Berlin, 2 czerwca. 
„Deutsche Allgemeine Zeitung" lan 

suje wiadomość, że rząd sowiecki wobec 
poważnej sytuacji zamyśla zmienić swą 
taktykę, a to z powodu chłodnego przy 
ięcia delegacji sowieckiej z Londynu w 
Berlinie. Należy spodziewać się nowe 
go kursu w polityce zagranicznej. 

Odwiedziny floty. 
Berlin, 2 czerwca. 

„Telegraphen Union" donosi, że w 
kolach politycznych Moskwy liczą się z 
tern, że odwiedziny floty angielskiej na 
Bałtyku wpłyną na zaostrzenie zatargu 
między Anglją a sowietami. 

Rząd powziąć ma uchwałę w spra
wie wydalenia wszystkich obywateli an
gielskich z granic państwa. 

Poselstwo norweskie rozpoczęło re
jestrację wszystkich obywateli Wielkiej 
Brytanji, zamieszkałych na obszarze 
związku republik sowieckich.. 

Deklaracja min. Zaleskiego 
o stanowisku rządu polskiego wobec wypadków lon

dyńskich. 
Warszawski korespondent „Republi

ki" (B) telefonuje: 

Od kilku dni w kołach politycznych 
Warszawy krążyły częstokroć sprzecz
ne pogłoski o zachowaniu się rządu pol
skiego wobec zerwania stosunków an-
glelsko-sowleckłch. 

Wczoraj odbyła się konferencja mi
nistra spraw zagranicznych Zaleskiego 

posłem sowieckim Wojkowem, która 
zagadnienie to całkowicie wyjaśniła. 
Poseł Wojkow przybył do ministra Za
leskiego celem przedstawieniu mu nowe 
go atache wojskowego pułk. Kołłoczko, 
który przybył na miejsce ustępującego 
atache pułk. Miechonoszyna. 

W toku niezwykle przyjaznej rozmo
wy, która trwała około godziny, mini
ster Zaleski poinformował posła Wojko-
wa, że miał zamiar już wcześniej oświad 
czyć iż 

rząd polski zachowa neutralność 
wobec wypadków londyńskich. 

W stosunkach Polski zarówno z An
glją jak I z Rosją nic zaszły żadne zmia
ny. 

Następnie poseł Wojkow poinformo
wał ministra Zaleskiego, Iż w przyszłym 
tygodniu udaje się do Moskwy, celem 
porozumienia się ze swymi mocodaw
cami ) poinformowania ich o oświadcze
niu, złożnem przez ministra Zaleskiego. 

W końcu rozmowy minister Zaleski 
zwrócił uwagę posła sowieckiego, że 
traktat ryski nakłada pewne zobowiąza
nia na rząd sowiecki, a niektóre z nich 
nie są dotąd wypełnione, prosi wobec te
go, aby poseł Wojkow użył całego swe
go wpływu w Moskwło dla przedstawię 
nia rządowi sowieckiemu konieczności 
wykonania przyjętych na siebie zobo
wiązań. 

Jednocześnie deklaracją mini
stra Zaleskiego w Warszawie nastąpiło 
pewne chociaż mniej oficjalne demarche 
polskie w Londynie. Dowiadujemy się 
mianowicie, iż w ostatnich dniach pod
czas jednego z rautów na dworze angiel
skim poseł polski w Londynie hr. Sklr-
munt rozmawiał dłuższą chwilę prywat
nie z królem Jerzym Y, informując go o 
całkowitej neutralności rządu polskiego 
wobec ostatnich wypadków londyńskich. 

Obawy Niemiec. 

Burze i huragany w Europie. 
— — — : o : « 

W Niemczech zachodnich zburzone zostały całe wsie. 

Lindbergh w Paryżu. 
Londyn, 2 czerwca. 

(Agencja Telegraficzna ..Express".) 
Kapitan Lindbergh dzisiaj po południu 

odlatuje do Paryża, gdzie zamierza po
zostać w ciągu dwucji dr.:. Następnie 
udaje się do Cherbourga, skąd na okrę
cie amerykańskim „Memphis" odpływa 
do Ameryki. W Ćhcrbourgu z okazji 
Pobytu, Lmdbergha odbędzie się szereg 
uroczystość' 

Berlin. 2 czerwca. 
W zachodnich •prowincjach Niemiec, na 

pograniczu Holandji, szalał wczoraj cyk 
łon, jakiego nie pamiętają najstarsi lu
dzie. 

Szczególnie ucierpiało rmiastecziko 
nadgraniczne Gronau, — gdzie wiele do
mów zostało silnie uszkodzonych, a Mi
ka wyższych rimęło. Orkan wykolotf tez 
pociąg na stacji kolejowej. 

W mieście Reebe z powodu huraganu 
18 osób straciło życie. 

W Lingen (prow. hanowerska) wicher 
zerwał dachy z 300 domów. 10 zaś do
mów zburzył zupełnie. Straciły tu życie 
2 osoby, a 17 odniosło ciężkie rany. Sa
mochód •przejeżdżający ulicą, rzucony 
został wraz z pasażerami w odległą o 
10 metrów wystawę sklepową. 

Drzew obalonych iprzez orkan naliczo 
no około 1.000. 

Także okoliczne wsie poniosły olbrzy 
mie straty, małe zaś osiedle, złożone z 13 
domków, zmiecione zostało z powierzch 
ni ziemi, 

Amsterdam. 2 czerwca. 
Niebywałej siły huragan, który szalał 

wczoraj we wschodnich prowincjach, 

wyrządził ogromne szkody. Kilkanaście 
osób zostało zabitych, przeszło sito cięż 
ko rannych. * 

Berfti, 2 czerwca. 
(Agenci* Telegraficzna „Express".) 

Pisma nacjonalistyczne, które 'dotych 
czas były gorącymi rzecznikami rosyj
sko-niemieckiego aljansu, nagle zmieniły 
swe stanowisko I niezwykle ostro wy
stępują przeciwko dopuszczeniu delega
cji handlowej sowieckiej z Londynu do 
Berlina. Dzienniki te domagają się ka
tegorycznie ograniczenia czasu pobytu 
komisarzy handlowych z Rosji sowie
ckiej w Berlinie. Ze wszystkich artyku
łów omawiających tę sprawę przebija 
obawa przed gośćmi bolszewickimi przy 
jętymi w tak wielkiej ilości. Dzienniki 
demokratyczne zwracają uwagę na tę 
nagłą zmianę frontu i twtcrdrą, iż nie-
mlecko-narodowi zaczynają zabiegać o 
względy Anglji. „Börsen Kurrier" pi
sze, że nie pomoże im to nic, gdyż usto
sunkowanie się Anglji do nicmiecko-na-
rodowych jest wyraźnie negatywne. Do 
wodzą tego artykuły, które w ostatnich 
czasach ukazały się w „Times" i w „Ob-
serwerze". 

Nadzieje sowietów. 

W Holandji 
'Amsterdam, 2 czerwca 

Niebywałej siły huragan, który szalał 
wczoraj we wschodnich prowincjach, 
wyrządził ogromne szkody. Kilkanaście 
osób zostało zabitych, przeszło sto cięż 
ko rannych. Siła huraganu była tak wiel
ka, iż będący w ruchu pociąg osobowy 
został zrzucony z szyn. 

W Moskwie. 
Moskwa, 2 czerwca. 

Nad Moskwą rozpętała się olbrzymia 
burza z mnóstwem błyskawic i pioru
nów. 

O godz. 7-ej wiecz. piorun ulerzył w 
centralną stację elektryczną, pozbawia
jąc na 45 minut! całe miasto światła, z wy 
Pltkicm niektórych dzielnic śródmieścia. 
Stanęły również tramwaje. Wywołało 
to wśród ludności zabobonny trraesfcrach. 

Ryga, 2 czerwca. 

Plenum moskiewskiego sowietu przy 
jęło po referacie Rykowa rezolucję, do
magającą się szeregu zarządzeń, mają
cych na celu wzmocnienie obrony zwiąż 
ku sowieckiego. Ludność jest nawoływa 
na do finansowego poparcia dążności rzą 
dowych zmierzających w tym kierunku. 
Najbardziej wskazaną drogą według re
zolucji jest pożyczka wewnętrzna, do 
której poparcia nawołuje Sowiet bardzo 
energicznie. Według dalszego brzmień a 
rezohicji rząd sowteclkii powinien wstrzy 
mać regulowanie wszelkiego rodzaju pre 
tcłiifi obywateli angielskich dopóki nie 
.̂ o t̂aną wznowione normalne stosunki 
dyplomatyczne pomiędzy Związkiem so 
wcckiim a Anglją i dopóki Sowiety nie o-
trzymają zadośćuczynienia i odszkodo
wania materialnego. Pomimo ostrego to
nu rezolucji przebija w niej kilkakrotnie 
nadzieja, iż zerwanie stosunków dyplo
matycznych między Rosją a Anglją nie 
będzie miało poważniejszych nasicpstw 
1 że po pewnym czasie ponownie zos«aną 
nawiązane stosunki handlowe zarówno 
jak dyplomatyczne. 

Parowies pasażerski 
zatonął. 

Singapore, 2 czerwca. 
W okolicach Filipin rozpętała się gwal 

towna burza. Parowiec „Negro", który 
znajdował się w odległości kilkudziesię
ciu kim. od Maniłri, zatonął. Liczba o-
fiar bardzo znaczna. Zginęło około 100 
pasażerów. 



Rząd marszałka Piłsudskiego 
utrwalił mocarstwowe stanowisko Polski. 

Praga, 2 czerwca. 
(ATE). Urzędowa „Tschechslowęn-

ska Republika" umieszcza dłuższy arty
kuł wstępny pod tytułem „Polska a jej 
perspektywy" w którym autor zastana
wia się obszernie nad dotychczasowemi 
pracami i zamierzeniami rządu. 

Dziennik zaznacza, iż przewrót majo 
wy musiał się odbyć ze względu na nie
udolną gospodarkę stronnictw prawico
wych którym nic zbywa dobrej woli, 
lecz daje się odczuwać widoczne braki 
w umiejętności organizacyjnej oraz sil 
do zażegnania przesilenia gospodarcze

go, do stabilizacji waluty oraz należytego 
utrwalenia autorytetu Rzplitcj. 

Natomiast gabinetowi marszałka Pił
sudskiego udało się tego wszystkiego do 
konać. Nawet w polityce zagranicznej 
Polska stała się jednym z ważnych czyn 
ników pokoju światowego. Piłsudski nie 
ugina się przed stronnictwami sejmowe-
mi które chcą mu się przeciwstawić, lecz 
prowadzi politykę zgodnie zc swoim pro 
graniem. Wybory warszaskic są wska 
zówką że tiworzą się stronnictwa sana
cyjne które są powołane do odegrania 
ważnej rolj w polityce wewnętrznej. 

Delegaci finansistów amerykańskich 
przyjęci będą przez marszałka Piłsudskiego. 

Warszawski koresp. „Republiki" (B) 
telefonuje: 

W ciągu dnia wczorajszego odbywa
ły się dalsze narady w łonie rządu nad 
kontraktem pożyczkowym. Bawimy w 
Warszawie pełnomocnicy finansistów a-
merykańskich zawiadomili wicepremie
ra Bartla i ministra Czechowicza, Iż do 
udziału w pożyczce zgłosił się szereg 
banków europejskich i wobec tego po
życzka emitowana będzie na gigjdacti 
Anglju Francji, Belgi'. Szwecji, Szwaj
carii i Holandii. W tej sprawie wysłano 
iwczorai do stolic tvcb państw szereg dc-
iesz. 

Walka o Pekin. 
Armja Czang-Co-Lina cofa się w dalszym ciągu. 

Przed południem •wicepremier Barttl 
informował o przebiegu narad prezyden
ta Rzeczypospolitej. Po południu zaś 
składał na ten temat sprawozdanie ko
mitetowi ekonomicznemu rady mini
strów. 

Późnym zaś wieczorem wicepremier 
baitel udał się do Belwederu na koiifc : 

renejc z marszałkiem Piłsudskim, która 
pi'"*-' cła się do późnej godziny noc
nej. Nie jest wykluczone, iż pp./rtonnct 
Fishcr i Close przyjęci zostaną w naj
bliższych dniach przez prezesa jady mi
nistrów, marszałka Piłsudskiego. 

Londyn, 2 czerwca. 
(Agencja Telegraiiczna ..Express".) 

Cofanie się armjl Czang-Tso-Lina na 
cały froncie stwarza zupełnie nową sy
tuację. Walka, która zapowiadała się 
pomiędzy arrcfimi północnemi a armia
mi rządu w Hankou nie została rozstrzy
gnięta, i>onieważ w grę weszły nowe 
czynniki w postaci generała Fenga i ru
chu włościaństwa, które jest zmęczone 
wojną i zaczęło na własną rękę utrud
niać działania wojenne armii północnej. 
Czang-Tso-Lin będzie więc zmuszony 
przez jakiś czas do bezczynności i do 
akcji wyłącznie obronnej. Walka o Pe
kin rozegra się pomiędzy rządem nan-
kińskim a rządem w Hankou. W Szang
haju przypuszczają jednak, że przesłanie 
większych oddziałów wojska japońskie
go do Tsingtau oraz obsadzenia linji ko
lejowej Pekin—Tien-Tsin przez wojska 
cudzoziemskie może wzmocnić o tyle 
Czang-Tso-Lina, iż wkrótce znowuż wy 
stąpi jako poważny czynnik na widowni 
chińskiej wojny domowej. 

Londjyi, 2 czerwca. 
Rząd angielski zamierza rzekomo wo

bec zmienionej sytuacji w Chinach 

wzmocnić znajdujące się tam angielskie 
siły wojskowe. Jest mowa o wysłaniu 
6000 żołnierzy angielskich do Pekinu. 
Rząd amerykański ma wysłać 800 ma
rynarzy do Tien-Tslnu. W Szanghaju 
panuje przekonanie, iż chwila obecna wo 
bcc prędkich postępów armji południo
wej wymaga prędkiej decyzji ze strony 
mocarstw w celu zapewnienia bezpie-
czeństw obcych obywateli w zagrożonej 
stolicy Chin i w miastach portowych. 

Nadużycia w misji 
handlowej 

sowietów w Berlinie. 
Berlin, 2 czerwca. 

Rewizja orokonana w handlowej misji 
sowieckiej w Berlinie stwierdziła wiel
kie nadużycia i niedokładności w wyko
nywaniu obowiązków. Straty spowo
dowane przez niesumiennych urzędni
ków są bardzo wielkie. W związku z 
dokonaną rewizją kilku urzędników u-
sunięto ze składu misji. 
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W nocy z 27 na 2 8 maja r. b . popełniono wła
manie do składu naszego przy ul. Al. Kościuszki N° 8 5 
wzgl. ul. Wólczańskiej 108?' przyczem skradziono nastę
pujące beczki barwników: 

HB 76966 1 78967 2 x 50 Kg. Cbicagoblau 4R start 601100 
No 52483 1x50 kg. HeDWoUaiz A starli 701100 
h 381 1 x 25 kg. Scbwofelgrun 2 BK 

Ostrzegamy niniejszem przed kupnem powyższych 
barwników. 

Za odzyskanie towaru lub wskasanie sprawców kra
dzieży, wyznaczamy sumę pieniężną tytułem nagrody. 

Dom Agenturowy „BARWANIL" 
Stan i s ł aw Mess lng I S-kn Łódź. ul. S enkicwicza 55. 
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WARSZAWA, Al. Ujazdowskie, Szkota Podchorążych. 

OTWARTA CODZIENNIE OD 10 RANO DO 11 WIECZ. 
Koncerty Namysłowskiego i Radio. Kawiarnia '-: Restauracja. 

SPLENDID 
ul. Narutowicza 20. 

JUTRO w sobotę 

W i e l k a p r e m j e r a 

SPRAWA • DRZWIACH 
iZAMKIHETYEHi 

( P R O K U R A T O R J O R D A N ) 
Współczesny dramat w 10 aktach. 

W rolach głównych genjalny 

Hans Mierendorf 
i Mary Johnson 

Wspaniały film najnowszej produkcji o nie

spotykanej dotąd maestrji reżyserskiej. 

Niemcy domagać się będą ewakuacji Nadrenji. 
Paryż, 2 czerwca. 

(Agencja Telegraficzna ..Express".) 

Prasa paryska przewiduje, żc posie
dzenie rady Ligi narodów, zaczynające 
się 12 czerwca będzie bardzo ożywione 
i że zaznaczy się ważnemi rozmowami 
pomiędzy Briandem, Chamberlainem i 
Strescmanncm. Na porządku dziennym 
tych rozmów znajduje sic. sprawa Nad-
rencji. Jednakże zanim ta sprawa bę
dzie mogła być.załatwiona Niemcy bę
dą musiały wypełnić pewne warunki, 
przedewszystkiem będzie musiało być 
sprawdzone wykonanie zburzenia fortec 

na granicach wschodnich. Cala prasa 
bez wyjątku jest zgodna co do tego, że 
Francja zarówna jak i Anglja będzie mu
siała naocznie przez swych pełnomocni
ków przekonać się o tern, iż fortyfikacje 
zostały rzeczywiście zburzone. Roko-
wania, które w tej sprawie prowadzone 
są w Berlinie posuwają się bardo powol
nie naprzód. „Petit Parisjen" donosi, żc 
rząd niemiecki zgadza się na dopuszcze
nie komisji kontrolującej złożonej z ofi
cerów państw neutralnych. Komisja ta 
zbadałaby na miejscu wykonanie zobo
wiązań Niemiec w sprawie zburzenia 
fortyfikacji. 

Nowy system demokracji 
stworzył rzekomo faszyzm. 
Rzym, 2 czerwca. 

Agencja Stefanii. Podsekretarz sta
nu ministerstwa korporacji Bottai wy
głosił tu przemówienie w sprawie orga
nizacji tego nowego ministerstwa. We
dług określenia Mussolhiiego, powiedział 
Bottai, ministerstwo korporacji jest or
ganem, za pomocą którego zarówno w 
centrum jak i na peryferiach państwa 
przeprowadza się system korporacyjny 
oraz ustala równowagę między interesa
mi gospodarczemi i społecznemi. Rada 
korporacyjna jest czynnikiem dążącym 
do tego, aby w dziedzinie produkcji siły 
etyczne przeważały nad silami gospodar 
czerni. Po przedstawieniu szczegóło-
wem organizacji nowego ministerstwa 
Bottai wspomniał o powstaniu nowego 
czasopisma p. t. „Prawo pracy", poświę 
conego sprawom gospodarczym; praw
nym i socjalnym, a wychodzącego wraz 
z urzędowym biuletynem nowego mini
sterstwa. Nowe ministerstwo niema nic 
wspólnego z ministerstwem pracy, za
znaczył Bottai, które wyszło z ustroju 
socjul-demokratycznego. Dla faszystów 
praca nie jest tylko wysiłkiem fizycz
nym, lecz także funkcją duchowa. 

Kwestionariusz, przedstawiony przez 
konferencję pracy w Genewie, znalazł 
zawczasu już całkowitą odpowiedź w 
ustawodawstwie włoskiem. Karty pra-
Włochy zresztą nie mogą zgodzić się na 
to, aby zagranica wszczynała dyskusję 
co do zasad, które regulują porządek pu
bliczny wewnątrz ich kraju. 

Całkowite i bez zastrzeżeń prawo 
do strejku — mówił Bottai — 

nic jest uznane w żadnym kraju. 

Kończąc, minister zaznaczył, żc wszcl-
stowarzyszenia syndykalnc pracują o-
becuic wc Włoszech nad rewaloryzacją 
liry. Od dzisiaj twierdzić można z całą 
stanowczością, żc eksperyment dot>ch-
czasowej demokracji zawiódł. Demo
kracja nie zdołała, zdaniem Bottai, zu
żytkować dla państwa najcenniejszych 
sił umysłowych, nie oczyściła polityki, 
nie uchroniła jej przed śmiertelnym 
wpływem pieniądza i nie dała narodom 
lepszego rządu. Faszyzm ze swym sy
stemem korporacyjnym i swą kartą pra
cy stworzył nowy system demokracji 
według wzoru II duce. 
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Pierwiastek statyczny, wrodzony 

ludzki konserwatyzm, zamiłowanie do 
starych utartych dróg, przejawia się w 
dziedzinie sztuki z tą samą nieuglęto-
ścią i silą, co, i w innych dziedzinach 
życia. W malarstwie, poezji, muzyce, 
rzeźbie, czy w sztuce dramatycznej sza 
blon zakorzenia się niezwykle głęboko, 
staje się wyrazem powszechnej ppinji. 
Każdy ruch dynamiczny, każdy śmiel
szy, wyrywający się poza ramy codzien 
ności pomysł, napotyka na nieprzepar
te przeszkody, musi się łamać rewolu
cyjnie z tysiącem najrozmaitszych drob 
nych i poważniejszych zarzutów kryty
ki, tym bardziej bolesnych i śm'ertel-
njch, im są płytsze i złoŚjjwsze. 

Cała historja sztuki jest jednym cią 
eictn nieustannych walk pomiędzy sza
blonem l artystyczną rewolucją, pomię
dzy powszechnym sposobem wywoły
wania wrażeń estetycznych, a nowym 
systemem lub nawet tylko chwytem, w 
sposób nieznany' jeszcze wydobywają-

, cym na powierzchnię niepowszednie wa 
lery artystyczne. Aż nazbyt jednak 
często oko krytyki przyzwyczajone jest 
do widzenia jedynie tego, co widzi co
dziennie i wiele upływa wody, zanim do 
strzeże i należycie nowe . zjawisko 
oceni. 

Nowy genjusz znajduje t5'Iko echo 
Swych idei w kilku bardziej zapalonych 
i oryginalnych umysłach, które przej
mują tliwo idei i rozpromieniają jc 
Wspólną walką i wysiłkiem. 

Najpotężniejszym hamulcem postępu 
W sztuce jest jednak zwykle bezrtoś-
nie chłoszczącą oficjalną kry tyka, szuka
jąca wszędzie dawnych wzorów i ga-
niąca wszystko, co ód niej odbiega. To 
też nic trudtiieiszego. niż wprowadzić 
w dziedzinę sztuki nowy jakiś pierwia
stek. 

Ody romantyk Mickiewicz w Sone
tach Krymskich, dla nadania :m wktici-
Wcgo. wschodniego kolorytu, wprowa
dził kilka tatarskich słów. Koźmian, sc-
njor ówczesny poezji i krytyki pogar
dliwie ozwał się o języku literackim 
wielkiego wieszczą. Cóż dopiero jeśli 
chodzi nic o zmianę jakiegoś niewielkie
go szczegółu, albo. pewnej metody, ąlc 
o zasadnicze przekształcenie wszyst
kich podstaw współczesnej sztuki, o 
Przełamanie starej tradycji? 

Praktyka poetycka kilku tysięcy łat 
wytworzyła cały utarty aparat artysty 
cznycli efektów o nieomylnym skutku. 
Wystarcza umiejętnie skombinowąć 
niajowy wieczór,. róże, słowika i kilka 
Westchnień, by wywołać pożądane wra 
żenic, a kilka zgrabnych i niepowszed
nich rymów, aorzuci do olbrzymiej 
skarbnicy dorobku poetyckiego jeszcze 
iedną „perełkę", miljony razy już od
czutą, przeżutą i spłodzojią. 

Od dziecka kształcimy się na tych 
Wzorach. Atawistycznie skłonni jesteś
my do przejmowania się niemi, tak, iż 
nie rozumiemy nawet sztuki po/a pew-
nemi pojęciami. Móźnaby przijj pewnym 
nakładzie pracy zestawić dość dokła
dny słownik wszystkich poetyckich mo 
tywów, które w ten sposób przeszły 
iuż z patosu we frazes. 

To samo dzieje się, czy działo donic 
dawna na terenie muzyki, sceny, rzeź
by i malarstwa. Trwamy ciągle jesz
cze w okresie, w którym nasz roman
tyzm, naturalizm i pozytywizm, staje 
się podobny do jakiegoś neo-pseudokla-
sycyzmu. 

Pierwszą oznaką rewolucyjnej nad
chodzącej burzy był futuryzm. Mniej
sza o jego wartości pozytywne. Je«o 
zasługą historyczną jest zburzenie Ba-
Styljj starych artystycznych rekwizy
tów. Mnriuctti pierwszy postawił tezę 
zbliżenia poezji do życia: społeczeń
stwo rolnicze dało sztukę naturv i Jed

nostki; społeczeństwo wielkiego prze
mysłu daje sztukę maszyny 1 zbioro
wości. 

I oto na tej żyznej glebie prawdy po 
c .—tają wyrastaj nowe kierunki arty
styczne. Są jeszcze próbami poomacku. 
Szukają nowych form i gubią się w nich 
Szukają nowej treści i mylą się. Ale 
ruszają się, tworzą, błądzą, lecz idą. 
Drogą rozświetli-się 1 cej stanie się wy 
raźniejszy. . v , . 

Przeniesiemy się teraz w mną dzie
dzinę —- czysto -filozoficzną — r teórji 
poznania. Karteżjusz, Spinoza, Tetens i 
Kant sukcesywnie wyświetlili zaga-
dmenie'tecyobwania pr/ez umysł nasz 
wrażeń i tworzenia pojęć. Pojęcia nasze 
zależne są od 'zmysłów,' w zasadzie 
niedoskonałych i' ód fizjologicznej kon
strukcji mózgu, jako narzędzia myślę 
rria. Upraszczając „krytykę praktycz 
nego rozumu" można powiedzieć, że 
gdybyśmy posiadali inne zmysły, nasze 
myślenie .byłoby*: odmienne. , Jeśli jed 
nak czysta logika matematyczna może 
prowadzić nas w czwarty, piąty, dzie
siąty, 'njeskończpjjy, wymiar, czemu nie 
mamy- abstrakcyjnie wyobrazić sobie 
innego, niż istniejące realnie: czucia, 
patrzenia, rozumienia, logiki? Skoro 
wszystko" jest ' yzgledne; a „Ding an 
sich" nipże być1 zupełnie odmienne, niż 
nasza recepcja,.możemy stworzyć sobie 
metafizyczny, madzmyęłowy świat, po
wiązany 'z rb'd(i'iem riiiiszerij/'myśleniem 
tv!ko .wąską kładką jednego logicznego 
ogniwał •-.ibJ^ypuśćmy", -.. > 

Damy na to przykład realny, bo ma
tematyczny. Każdy przedmiot i jego 
położenie określa się rzutami w trzy 
płaszczyzny, trzy .zrozumiałe dla na
szych zmysłów wymiary. Nie możemy 
jednal^Tjigdy'^iditieS przedmiotu całe 
go ze wszystkiej stron:, albo widzimy 
gb z prźódii,'albo z tyłu, albo ż boku, 
albo z góry fpb fcdołu w, różnych kombi 
nacjach. Matcpiatyczny wykres — po
łączenie' trzech rzutów daje nam tedy 
więcej ina'tcrj;ttu rozpoznawczego, ani
żeli naoczna -obserwacja* matematyka 
wznosi $ię ponad' .bezpośrednie pozna
nie danego przedmiotu. Jeśli teraz., po
wiedzmy, malarz, z trzech pełnych rzu
tów skonstruuje obraz przedmiotu, wów 
czas obraz, jego będzie się znacznie róż 
nit od naszego - patrzenia, niemniej jed
nak będzie prawdziwy. 

Jest to.właśnie ten kierunek w ma
larstwie, który ma jeduern. plfitwo,' na 
jednej płaszczyźnie daje nam jedno, 
dwu lub trójwymiarowy obraz przed
miotu; albo nawet . konstruuje więcej 
płaszczyzn na; jednem polu. Stąd takie 
„dziwolągi-', . jak . kompozycje płasz
czyzn, gdzie -na ''jednej jest jeden rzut, na 
drugiej inny. Stąd teulicc, gdzie tram
waje wjeżdżają w domy, a drzewa wra 
stają w oko przechodnia. Takie odtwa 
rzanie jest nierealne, nie mniej jednak 
uzasadnione logicznie, wymiarowo, i 
estetycznife. Tcbrja t;i dotyczy zarów
no malarstwa, jak każdej innej dziedzi
ny sztuki. 

• 

Przechodzimy do właściwego fema 
tu — sztuki -Witkiewicza „Persy Zwie
rzontkowskaja":. 

Napisano o niej- wiele rzeczy płyt 
kich i. nieuzasadnionych, złych, małych 
głupich i nieudolnych i wiele uwag głc 
bok ich. Nie będziemy tu zupełnie zaj 
mować się stroną teatralną sjirawy. Pi 
szemy o tem dlatego, że znajdujemy w 
„Persy Zwicrzon.tkowskicj" wiele pro
blemów społecznych. Jeśli wdaliśmy 
się w filozofię ścisłą i estetykę w naj 
eleinentarnie.isz.vin tego ^iowa znaczę 
ii i ii . to tylko w-tym celu, aby uwypuklić 
i wyjaśnić nasz,*/' dalsze tezy. 

„Persy";vjdsfr sztuką irrealną. Można 
-'.rozumieć.- j>. .zrozumieć zupełnie ;i głs-

boko, gdy sobie człowiek zda sprawę, 
że jak konstruktywistyczny obraz, skła
da się ona z wielu płaszczyzn, wzajem 
nie się przecinających, z wielu proble
mów głównych i dodatkowych, z któ
rych jedne są pełne, inne zarysowane, 
jedne rozwiązane, inne otwartą, Dla u-
dowodnienia tej tezy wyłączymy z ca
łości sztuki jedną tylko płaszczyznę, a 
wtedy będzie ona dla nas realna, bo zgo 
dna ze zwykłym naszym, a nie metafi-
cznym patrzeniem, prosta, jasna, cie
kawa. 

Kurtyna Idzie w górę. Konsor
cjum holenderskie bezpośrednio 1 
przy pomocy agentów pragnie zdo
być koncesję na eksploatację ko
palń złota na egzotycznej wyspie, 
znajdujące] się pod władza radży. 
Podsuwa mu kobietę, tancerkę ka
baretowa, by go usidlić i pozyskać 
Zaczyna się walka rasy białej I ras 
kolorowych o byt. Byt usymboll-
zowany jest przjjz złojo (podstawa 
egzystencji materialnej człowieka) i 
kobietę (podstawa egzystencji ro
dzaju ludzkiego). Ludzie rasy bia
łej działają racjonalnie, podstępnie, 
materjalistycznie, brutalnie. Ludzie 
ras kolorowych są mistykami, Irra-
cjonalistami, myślącemi 1 działają-
ceml bezpośrednio. Zapraszają bia
łych na swój okręt, do swego kraju. 
Na okręcie — okręcie światopoglą
du mistycznego — uwydatnia się 
cala różnobarwność, bogactwo me
tafizycznego myślenia kolorowych. 
Biali są w tym świecie zbitą w kupę 
grupką. Występuje blaty prowoka
tor. Jaguary, (Juljo Jurcnito) który 
doprowadza kolorowych i białych 
do szczytów mistycyzmu. W trze
cim akcie wszyscy są już na wyspie 
złota. Irracjonalizm, amaterjalizm, 
metafizyczność ras kolorowych kró 
luje. Życie nie odgrywa tu roli. Biali 
słuchają i widza, co się dzieje. Gdy 
kolorowj (mongoł, hindus, malajo-
wie) mówią o zagadnieniach ducha, 
biali sprowadzają z Australii maszy 
ny. Chaos metafizyczny zabija rasy 
kolorowe, mistycyzm ginie w zetk
nięciu z kopalnią, rzeczą prawdzi
wą. Padają trupy. Biali wypełzają 
z kątów. Panują ua pobojowisku. 
Materializm zwyciężył. Prowoka
tor przyłącza się do swych białych 
braci. Oświadcza, że blagował, bla
gą rozpaliwszy kolorowych do osta
teczności. Zakończenie sztuki: tru
py kolorowe wstają, by kornie prze
łączyć się do tańca, uporządkowa
nego, systematycznego tańca bia
łych. Kurtyna. 

Sztiika jest prosta i jasna. W tej pła
szczyźnie temat jest wyraźnie politycz
ny: walka ras, zwycięstwo białego ma
terialisty nad kolorowym metafizykiem. 

Ale to tylko jedna płaszczyzna. Są i 
famę, ostro ją przecinające. Rozwikłamy 
ten splot i weźmiemy teraz drugą płasz
czyznę. 

W pierwszym akcie zaczyna się wal
ka pomiędzy indywidualizmem a kolek
tywizmem. Radża, panujący król, samo-
włądca jest najwyższym uosobieniem 
jednostki, Obok niego kręcą się indywi
dualności, marzący o zysku i złocie ho
lendrzy. Indywidualnem objawem jest 
miłość" Persy i b. rosyjskiego oficera, mi 
łość.Radży do Persy, zimna kalkulacja 
entreprenera kabaretowego. Pojawia się 
element masy. — Mongoł, który wpada 
w konflikt z Radżą. To dopiero zaryso
wanie sztuki. 

W akcie drugim indywidualizm, jako 
objaw święci niebywale triumfy. Aposto 
lem jego jest Jaguary. Wypalają mu o-
czy.' Ale oczy są mu niepotrzebne, bo in 
dywidualność wszechmocna, rozrośnię
ta — potężną jest bez oczu. Nikt nie mo
że zabić nikogo na tym okręcie, bo czy 
można zabić duszę człowieka 9 

Indywidualizm dochodzi dd WrJego 
natężenia, że za nic ma swą cielesną po
włokę: dusze wędrują z jednego dała w 
drugie. I oto Persy spaceruje w general
skim mundurze, a oficer w damskiej ko
szuli nocnej. Mongoł rzuca się do morza, 
ale on rrie zginie. Czyż Indywidualność, 
wielki duch jednostki może zginąć na * 
skutek okoliczności zewnętrznych. Po-
prostu Mongoł na pełnem morza zabija 
rekiny i przez okno kajuty Persy znów 
wchodzi na okręt, 

Ale czar tej potęgi nie trwa długo. 
Indywidualizm nie ma oparcia w ze
wnętrznym świecie, IndywlduaMzra spo 
tęgowany, a więc już nawet bezosobo
wy (wedle terminologii Witkiewicza) o-
kazuje się tylko bezosobową blagą. Na 
tym historycznym okręcte do walkł z n im 
występuje „bezosobowe continuum", ko 
lektywizm, masa, zbiorowość. Jaguary 
Smoczkonsty mówi, że wsrzysckre ludz
kie pępki (indywidua), łączą się w jeden 
wielki hyperpępek masę. ludzkość, 
społeczeństwo, zbiorowość. 

Akt trzeci jest potężnym trjumfera 
zbiorowości, duchowego kolektywizmu. 
Persy powiada: „Niechaj zgwałci mię 
pięćset miljónów duchowo rozjątrzo
nych istot". Cóż to znaczy? Jej nj£, wy
starcza nawet miłość Indywidualna ge
nerała, radży i mongoła, ona pragnęła 
by, aby kochała ją, pożądała 1 wzięła ma 
sa miljony, zbiorowość. 

Oczywista hyperbola symboliczna. 

Padają trupy, krew się lejc, biją się. 
Ale to nic. W kopalniach złota pracują 
miljony robotników, dowódca wojsk zdu 
miony Jest karnością swych żołnierzy— 
„żadna arjnja na świecie nie ma takiej 
dyscypliny", jak ten konglomerat zbio-
wości rozlicznych. Tutaj nic nie znaczy 
upadek jednostki, mała groteska życio
wa (Zwierzontkowski zdziczały znajdu
je swą córkę), wyłamanie się z praw po 
wszechnych Persy („jestem skromną, 
nienaruszoną panną"). Zbiorowy ryt
miczny taniec jest apoteozą masy, kolek 
tywizmu w zamknięciu trzeciego aktu. 
Kurtyna. 

Proste, prawda? Ubrane w szatę 
symboli, mówiące skomplikowaną wła
sną terminologią filozoficzną Witkiewi
cza, a mimo to jednak jasne i zrozumia
łe. 

Trzecia płaszczyzna — socjalna. Nie 
będzicm znów krajać całej sztuki. W tej 
płaszczyźnie Witkiewicz daje artystycz 
ny pogląd na bolszewlzm. Jego ideałem 
zbiorowości jest, jak to nazywa „bolszo 
wizm odmaterjalizowany". Jeśli zasadą 
marksizmu jest uspołecznienie narzędzi 
produkcji, to zasadą Witkiewicza jest 
„uspołecznienie ludzkich dusz". 

Czwarta płaszczyzna — pogląd na 
spółczesną Polskę. Polska nie jest taka, 
o jakiej myśleliśmy. 

Piąta — problem miłości kobiety do 
mężczyzny. 

Wiele jeszcze tych płaszczyzn? Tru
dno powiedzieć. Zazębiają się, wełrodzą 
w siebie, giną i pojawiają się, stapiają 
się w jedno, różniczkują, dają w rezulta
cie barwny, piękny, mądry, artystycz
nie skończony amalgamat. W każdej 
sztuce może poruszyć, rozwiązać, zazna 
czyć autor kilka tematów, ale w „Persy 
Zwierzontkowskief', niema mc naturałd-
stycznego en bloc. Jak w konstruktywi-
stycznym obrazie wiążą się tematy. 

Równocześnie na scenie odbywa sa? 
czasem kilka tylko formalnie oddziel
nych akcji, niekiedy wypływają one, me 
kiedy giną. 

Oto jest w naszem zrozumieniu sens 
sztuki Witkiewicza. Jest ona zjawiskiem 
nie tylko na terenie czysto artystycz
nym. Porusza podstawowe zagadnienia 
ludzkości i dlatego nic mogliśmy poprze 
stać na teatralnej recenzji. 

Ta sztuka wychodzi poza teatr! " -
Czesław OftaszewsKL 
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Tajemnicza śmierć zabójcy Maffeofiego. 
Możliwe, że został „sprzątnięty" przez swych chlebodawców. 
Dowiadujemy sic z depesz, że w 

więzieniu miasteczka Viterbo zmarł 
słynny Amerigo Duniiui — morderca 
Matteottiego oraz jedenastu innych anty 
faszystów, zabitych na życzenie krwa
wego dyktatora Włoch. 

W pierwszej chwili zdawać by się 
mogło, że Dumini zmarł w więzieniu, 
w którem odsiadywał karę za swoje 
zbrodnie. 

Ale, gdzież tam... 
Za zbrodnie swoje Dumini żadnej ka 

ry nie poniósł. Jedenastu ludzi zamor
dował bezkarnie, a za zabicie dwuna
stego (był nim Matteotti) poszedł wpra 
wdzie pod sad i dostał 4 lata więzienia, 
lecz kara ta została mu zawieszona... 

W prewencyjnym areszcie siedział 
półtora roku, gdyż tyle czasu upłynęło 
od aresztowania Duminiego do rozpo
częcia procesu, lecz „areszt" ten nic 
był bynajmniej przykty. Opowiadają 
o tern aresztanci, którzy obsługiwali 
Duminiego w więzieniu. Mówią oni, że 
Dumini dostawał świetne jedzejjie, a na 
noc sprowadzano mu do towarzystwa 
różne wesołe damy, artystki, śpiewacz
ki i t p. 

W marcu 1926 r. Dumini stanął przed 
sądem przysięgłych w Chlcti, a w parę 
tygodni później wypuszczony został na 
.wolnośd 

Jest rzeczą wiadomą, że Mussolini 
grabo zapłacił Duminiemu za jego mil
czenie. Istnieją dowody, że rodzina 
Duminiego otrzymała od dyktatora du
żo złota, w zamian za co zbrodniarz zo
bowiązał się, że zeznawać będzie na są 
dzłe tak, jak życzą sobie faszyści. 

I dotrzymał słowa. Mówił tak, jak 
ba kazano. 

iWldzńny wdęc, że de facto Dumini 
za zamordowanie Matteottiego żadnej 
leary nie poniósł. Dlaczego więc siedział 
iw więzieniu w Viterbo, gdzie właśnie 
parę dni temu zmarł? 

A siedział w tera wlęlzeniu dość dłu
go, bo od jesieni roku ubiegłego. Sie
dział zaś w niem za zupełnie inną 
„zbrodnię", a mianowicie za znieważę 
nie Mussoliniego. 

A było to tak. 1 

Po zwolnieniu swojem Dumini na
chodził często Mussoliniego i zawracał 
mu głowę rożnem! sprawami. Podobno 
żądał od Mussoliniego nowej łapówki 
za swoje mfiezenle. Trudno powiedzieć, 
czy pogłoska ta odpowiada rzeczywi

stości. Mniejsza o to. aFktem jest, żc 
Dumini nachodził Mussoliniego i naprzy
krzał mu się. 

Aż wreszcie pewnego pięknego dnia 
Mussolini, zirytowany natarczywością 
swojego przyjaciela, kazał go wyrzucić 
za drzwi. A gdy Dumini dalej się awan 
turował, Mussolini rozkazał służbie: 

— Zrzucić go ze schodów! 
1 pan Dumini zjechał ze wszystkich 

schodów pałacu Chigi... 
Gdy znalazł się na bruku, zawrzała 

w nim krew z oburzenia. Nie zdając 
sobie sprawy z tego co czyni, stanął na 
placu Colonna, w samem sercu Rzy
mu, i zawołał, wskazując ręką okna 
Mussoliniego: 

— Słuchajcie ludzie! Ten łotr nie 
chce płacić kosztów swojego procesu! 

Chciał jeszcze coś mówl£, lecz w 
tej samej chwili zatkano mu gębę. Kil
ku karabinierów i faszystów skrępo
wało go i zaciągnęło do komisariatu. 

W parę godzin potem Dumini sie
dział w lochu... 

Poszedł pod sąd i skazany został na 
karę więzienia za ciężkie znieważenie 
dyktatora. 

Dotychczas siedział w kozie. 
I teraz oto dowiadujemy się, że Du

mini zmarł w więzieniu miasteczka Vi
terbo, gdzie odsiadywał swoją karę za 
znieważenie Mussoliniego. 

Śmierć Duminiego nastąpiła w moc
no zagadkowych okolicznościach. 

Nasuwa się podejrzenie, czy nie zo 
stał on zgładzony przez faszystów? 

Nie chcemy twierdzić w tej sprawie 
nic stanowczego, gdyż nie mamy abso
lutnie żadnych danych, potwierdzają-
cych naszą hipotezę. 

Przytoczymy tylko niezmiernie cie
kawe oświadczenie Duminiego, uczy
nione przezeń w kilka dni po zamordo
waniu Matteottiego. Oświadczenie to 
costalo zaprotokułowane w akfach pro
cesu o zamordowanie Matteottiego. A 
brzmi ono jak następuje: 

— Mam ną sumieniu jedenaście czy 
dwanaście zabójstw z polecenia. Jestem 
kompletnie skrępowany przez tych, dla 
których działałem. Nie pozostaje mi 
dziś nic innego jak kontynuować swoją 
działalność. Gdybym odmówił, znalazł
bym się w obliczu alternatywy, że zo
stanę zamorzony głodem lub zgładzony 
(se mi nifiutassi, non avrei altera alter
nativa che essore affamato o essere 
suppresso). 

Słowa te nabierają dziś, po śmierci 
Duminiego, kapitalnego znaczenia: jest 
rzeczą bardzo możliwą, żc Dumini zna 
lazł się istotnie w obliczu tej tragic/.iuj 
alternatywy...: 

Gdy Dumini aresztowany został za 
zabicie Matteottiego, powiedział do ko 
misarza policji: 

— Dajcie znać Mussoliniemu, by nie 
doprowadzał mnie do utraty cierpli
wości. Nie zniosę długiego pobytu w 
więzieniu. Jak ja zacznę mówić, to sta 
nę się Samsonem: niech Filistyni mają 
się na baczności! 

W świetle powyższych oświadczeń 
Duminiego śmierć jego staje się faktem 
mocno zagadkowym i tajemniczym. 

Raz jeszcze powtarzamy, żc nic ino 
żciny twierdzić w tej Sprawie nic sta
nowczego, gdyż nie mamy ku temu 
dostatecznych podstaw. Jest rzeczą 
bardzo możliwą, że Dumini nie umarł 
śmiercią naturalną... 

Riccardo. 

Potęga przesądów. 
„Daily Ncvs" przeprowadzi! ankietę, z któ

re] wynika, ze AngIJa lest krajem, w którym 
przesady zakorzenione są z wyjątków* wprost 
sUą. Okazuje się mianowicie Iż feralnej liczby 
13 unikała wszyscy starannie i to nietylko w 
życia prywato om. 

Kompania kolejowa „London-AMdlaml and 
Scottłsch Railway" postanowiła wprowadzić z 
dniom I-go lutego r. b. nową numerację mleis 
w waeonach — od 1 do 12, by uniknąć trzynast
ki togo miejsca pasażerowie nie chcą bowiem 

zajmować. 
Podobnie rzecz się ma w eleganckich hote

lach angielskich, nie posiadających pokoju, tym 
numerom oznaczonego. Znana kompania okrę
towa „Cunard-Lme" • skasowała na swoich paro
statkach kajuty o fatalnej trzynastce. Uprze
dzenie to Jest tak głębokie I tak szeroko rozpo
wszechnione, ze urzędnicy stanu cywilnego, pro
wadzący rejestr ślubów, mają regularnie Jeden 
dzień świąteczny w miesiącu więcej. 

Zona dwueli mężów. 
Ne w-York. 

Abraham Grossman, siedząc przed kilku 
dniami na ławic oskarżonych, był ogromnie zły 
na swego brata Izraela. 

Dla lepszego zrozumienia cale] sprawy nale
ży zgóry'zaznaczyć, żc Abraham I Izrael to dwaj 
bracia — bliźnięta. 

Różnica między nlml polega tylko na tern, 
że Abraham jest żonaty, a Izrael trwa w stanic 
kawalerskim. Pozatem obydwa] są do siebie 
podobni jak dwie krople wody. 

Pewnego dlda Abraham uciekł zdonui i żona 
Jego była ogromnie zmartwiona, tembardzlej, żc 
czuły małżonek w' wielkim pośpiechu zapomniał 
nawet zostawić książeczkę czekową. 

Traf chciał, żc pani Grossman po kilku 'dniach 
spotkała swego małżonka na ulicy. 

Ale Abraham zachował się w tym wypadku 
bardzo dziwnie. 

Przeszedł obok swej żony, ule zdejmując na
wet kapelusza, a gdy małżonka zatrzymała po. 
oświadczył, żc niema nic spólncgo z Abrahamem 
Grossmanem 1 żc nic wic o tern, jakoby by) kie
dykolwiek żonaty. 

Tego już pyto za wiele i pani Gross-mau ka
zała go aresztować< 

1 oto Izrael staną! przed sądem ogromnie 
zły na swego brata Abrahama, który sprawił 
mu tyle przykrości. 

— Pani Grossman — zwroeil się sędzia do 
oskarżycielki — czy jest pani pewna', żć przed 
sądem stoi pańl mit, Abrairam Grossman1?'• 

— Tak Jest.- — odrzekła pani Grossman. — 
Jestem zupełnie pewna... 

— Ale ja nic jestem Abrahamem!..,,— prote
stował Izrael. - - Jestem Jego bratem! 

Pani Grossman uśmicchhcla się irónkv;;ii,': 
— Tak może każdy powiedzieć.... Nic mówi

łeś mi nigdy o tern, żc mas/ brata... 
Izrael zakasał więc rękaw koszuli 1 pokazał 

na lewe] ręce wielką Mknę, Której by I jedyny In 
właścicielem, przycz.em wyjaśnił, że brat jego 
nie posiada tej „marki fabrycznej". 

Pani Grossman1 wzruszyła jednak ramionami 
i odparła, że każdy może sobie wytatuować, eó 
mu sle podoba. 

I Izrael powędrował do wiezienia, przeklina
jąc swego brata, który, korzystając z. podobień
stwa, uciekł z Ameryki. 

A po wyjściu z więzienia biedny Izrael pę
dzle musiał spełniać role męża w zastępstwie 
brata — ho tak chce pani Grossman!... 

A s t " 

—- Panie starszy, rachunek mój' wy 
nosi 13 złotych a nie 14!.. 

— Przepraszam pana hardzo, sądzi
łem,!'że pan wicśrzy?'w fatalizm • trzyna
stki.... • ' :• tm : ^ ••: • • W ' 

W, DOROSZEWICZ. 

Człowiek, f 
Pewnego razu Ai*aih zstąpił na zie

mię, przy-bral kształty najzwyklejszego 
śmiertelnika, udał się do pierwszej-lep-
szerj wsi i zapukał do drzwii najnędzniej-
szej cha<ty, w której mieszkał .biedny Ali. 

— 'Jestem zmęczony i trmtieram z gło
du — rzekł ĄJlah, kłaniając się nisko — 
Wpuśćcie biednego wędrowca... 

Biedny Ali otworzył drzwi di rzekł: 
— Biedny wędrowiec wnosi błogo

sławieństwo do chaty... Wejdź... 
Allah wszedł. 
Rodzina A'1'i'ego siedziała przy stole 

spożywając wieczerzę. 
— Usiądź — rzekł Ali. 
Allah usiadł. 
Każdy odikrajał od swej porcji kawa

łek chleba i dał pielgrzymowi. 
Po skończonej wieczerzy cała rodzi

na podniosła się od sroki, by zmówić mo
dlitwę. 

Tylko gość siedział nadal przy stole 
i nie odmawiał modlitwy. 

Ali spojrzał na niego zdziwiony. 
— Czy nic chcesz pomodlić się do 

Allaha? —- zapytał Ali. 
Allah uśmiechnął się. 
— Azali wiesz, kogo-ś przytulił do 

siebie? — spytał. 
Ali potrząsnął przecząco głową. 
— Powiedziałeś mi twe imię, wę

drowcze, czyż trzeba więcej? 
'— A więc dowiedz się, kto przestą

pił próg twej chaty — rzekł wędrowiec 
— Jestem — Ailałi! 

I błysnął ogniem jak błyskawicą. 
Ali rzucił mu się do nóg i szeptał; za

lewając się łzami: 
— Czem zasłużyłem sobie na tak 

wielką łaskę?... Czy mało jest na świe
cie ludzi wielkich i bogatych! W naszej 
wsi mieszka Mulla i najstraszy Keriui, i 

najbogatszy kupiec Mehemet. A Tyś 
wybraJ najniższego sługę swego, naj-
nędztiaejszego. O, Allah, dzięki Gi!... 

I Ali ucałował ślady stóp Allana. 
Ponieważ było już późno, wszyscy 

udali się na spoczynek. 
Ale Ali nie mógł zasnąć. Przez całą 

noc wiercił się na swem posłaniu i ję
czał. 

Przez cały następny dzień chodził 
i jęczał. Przy kolacji siedział zamyślo
ny i nie ruszał jadła. 

Po skończonej kolacji Ali nie mógł 
już wytrzymać i zwrócił się do Allaha: 

— Nic gniewaj się na mnie. Allah, ale 
chciałbym Ci zadać jedno pytanie. 

— Allah skinął głową i pozwolił. 
— Pytaj! 
Ali rzekł: 
— Dziwię się, dziwię i nic mogę tego 

l>ojąć. W naszej wsi mieszka Mulla, mą
dry i światły człowiek — wszyscy kła
niają mu się nisko, gdy go widzą. I naj
starszy Kcrim, osobistość znana — sam 
Wali składa mu wizytę, gdy przejîz-
dża przez wieś. I Kupiec Mehemet, któ
ry jest tak bogaty, żc bogatszego czło
wieka od niego niema chyba na całym 
świecie.' Jak on przyjąłby Ciebie, na sa
mym puchu pościeliłby Ci loże... A jed
nak przyjąłeś gościnę w nędznej chacie 
biednego Ali. Więc pewnie bardzo Ci s ę 
podobam, o, Allah!.. Czy tak jest na
prawdę? 

Allah uśmiechnął się i odrzekł: 
— Podobasz mi się. 
Ali roześmiał się głośno z wielkiego 

szczęścia. 
— Ach, jak się cieszę, żc Ci się po

dobam!... Ach, jak bardzo się cieszę... 
Tej nocy Ali spał doskonale. Wesoły 

poszedł do pracy. Zadowolony wrócił 
do domu, usiadł przy wieczerzy i rzekł 
wesoło do Allaha: 

— Wiesz, ix) wieczerzy muszę z To
bą pomówić. 

— Dobrze... — odrzekł Allah, ii j tra
cąc dobrego humoru. 

Po skończonej wieczerzy, gdy żona 
sprzątnęła statki ze stołu. Ali zwróci 
się do Allaha: 

— Pewnie bardzo Ci się podobam, o 
Allah, skoro raczyłeś/, mnie swa wizy
tą... Powiedz, czy tak jest naprawdę? 

— Tak jest naprawdę — odparł Allah 
uśmiechając się. 

— Patrz... — ciągnął dalej Ali, śmie
jąc się — w naszej wsi mieszka MuMa, 
któremu wszyscy się kłaniają, najstar
szy Kcrim, ktÓTcmu sam Wali składa 
wizyty i najbogatszy Mehamet. któryby 
chętnie pościelił Ci łoże aż do sufitu i za
biłby dla Ciebie na wieczerzę dziesięć 
wielbłądów, a jednak wolałeś zatrzy
mać się u mnie najbiedniejszego... A 
więc pewnie bardzo Ci się podobam, 
powiedz, czy tak jest naprawdę?.. 

—Tak. talk... tak jest naprawdę — 
odrzekł Allah uśmiechając się. 

— A więc... bardzo? 
— Bardzo. *.; 
— No, to dobrze... Możemy pójść 

spać... 
Nazajutrz obudził się .Ali w' jeszcze 

lepszym humorze. 
Przez cały dzień chodził uśmiechnię

ty jakgdyby myślał o czemś niezwykle 
radosuem. 

Przy wieczerzy jadł za trzech, a po 
skończonej wieczerzy poklepał Allaha 

po ramieniu. 
— Wiesz co pomyślałem? Właści

wie Ty się chyba bardzo cieszysz z te
go, że ja Ci się tak bardzo podobaim, co? 
Powiedz mi szczerze: czy. bardzo się 
cieszysz? 

— Bardzo, bardzo... — odrzekł Allah 
uśmiechając się. 

— Wierzę Qi! —.rzekł Ali — Czuję 
to, mój przyjacielu! Wiem po sobie!... 
Cieszę się nawet, gdy podoba mi się ja
kiś pies... A to przecież zwykły ^nes, to. 

cóż dopiero — ja!... To cóż dopiero — 
ja i Ty!.. Wyobrażam sobie jak Ty się 
cieszysz, gdy mnie widzisz!.. Serce pe
wnie-wyskakuje- Ci z radości,1 gdy pa
trzysz na. naiie! - ' j , -;. = . s •- •.. • •«•, 

—. Tak... Bardzo się cieszę... — od
rzekł, Alląh—,A'c chodźmy już spać:.. 

Nazajutrz Ali był-., ogromnie smutny; 
chodził zamyślony-' i wzdychał - ciężko, 
z ubolewaniem patrzał im; Allaha, a.pod 
czas wieczerzy ukradkiem otarł łzę z 
oka. • 

— Czemu jesteś taki smutny, Ali?... 
— zapytał Allah po-wieczerzy*. . 

— Smutno mi, gdy myślę o Tobie. Co 
byś uczyltfł, gdyby mnie nie było?-..". 
. — Jakto?... — zdziwił się Allah. : -

— Cobyś uczynił, Allahi gdyby mnie 
nic było?... Spójrz jaki wicher dmie za" 
oknami, jak deszcz leje strumieniami... 
Cobyś uczynił, gdybyś mnie nic znalazł 
człowieka, który tak bardzo Ci się po
doba... Dokąd poszedłbyś. Allah?... 
Zmarzłbyś na deszczu? I*wićrrzć!..-Przc-
niókłbyś do nitki!.. A tak — siedzisz te
raz w. iiMcszkahiu.f jest-Gi ciepło i jesteś 
syty... A czemu tak się dzieje?.:. Bo znar. 
lazłeś człowieka, który-Ci się podoba; 
dc którego mogłeś1 wstąpić;;. Zginąłbyś" 
maruic, , gdyby -mnie -nic :było.' Miałeś' 
szczęście, mój drogi, że .KI jeszcze żyję 
na świecie-

Tego juz było za wiek, Allah roze
śmiał się i znikł. . '. • y 

Ale na ławce, gdzie siedział, zosta*-

wił trzos złota, inełen trzos prawdziwe
go złota. 

— Mój Boże!..> Co za.-majątek t •.- r 
zawołała uradowana-- żona,' załamując 
dłonie — Co to. ma •znaczyć?:.....Czy to 
możliwe, żeby na.-.świeew-było tyle pier 
Między?...- Ja przecież oszaleję!-... .. 

Ale Ali odsunął ją :cd ławki; przeli--
czyj pieniądze i rzeki: . . • 

— Mogło być trochę'.więcej;. ' 
TłinnarCTłl B.JEL 
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Wiadomości melate. 
Dziś: Erazm* 
Jutro: Franciszka Karać. 

Wschód stońca 3.'J1 
Zachód o e. 19.47 
Wschód ks. g. 7 49 
Zachód o s- 21.43 
Długość dou4 1S.7 
Przybyło dnia: 8.22 

Poborowi liacznoSć! 
Kto ma się stawić dziś. 

W dniu dzisiejszym przed komisją po 
borową Nr. I przy ulicy Trąugiitta Nr. 
10, whrni stawie się przed tą komisją po
borowi tegoż rocznika o nazwiskach na 
fctedy. O. P. 

Przed komiisją poborową Nr. 2 przy 
uticy Zakątned 82 winni sie stawić w' 
dniu dzisiejszym poborowi roczniaka 1900 
zamieszkaiE w obrębie Xl komisarjatu 
policji o nazwiskach na litery A, B, C, 
D, E, F, O. 

Jutro wtani stawić się przed tą (ktojni-
sją poborowi o nazwiskach na litery Ch 
H, L J. K, L, Ł. (b) 

Kompromis jest wyhluczony. 
Przemysłowcy twierdzą, że prawo jest po ich stronie. 

Niema ustawy, kfóraby ich zmusiła do płacenia za pełny dzień przy 
6 godzinach pracy. 

Spadek bezrobocia. 
Liczba pobierających za

siłki zmniejsza się. 
Wedie danych statystycznych, posua 

danych przoz urząd zasiłkowy Magistra 
t o m Łodzi sten bezrobocia w Łodzi w 
przeciągu maja r. b. przedstawiał się, 
jak następuje: 

W okresie od 2 do 8 maja urząd zasił
kowy wypłacił zapomogi doraźne i zasil 
ki ustawowe 18.059 osobom, od 9 do 15 
maja — 17.536, od 16 do 22 maja -
16.486, od 23 do 29 maja r. b . — 15.844 
osobom. 
/ Spadek bezrobocia wynosi zatem w 
miesiącu maju 2.270: osób. Sujna ogólna 
zasiłków, wypłacanych przez urząd za
siłkowy w m. maju r. b. . wynosiła zł. 
643288.45. 

Dla porównania podajemy następują
ce cyfry, dotyczące,poprzednich tniesię-
ey x. b. 

Bezrobocie, wedle stanu wykazów u-
rzędu zasiłkowego, obejmowało w osta
tnim tygodniu kwietnia 18.497 osób, 
marca — .21*755, lutego — 24.524, stycz-
nia 23225, a 1 stycznia r. b. — 21.911 
osób. 

Suma tygodniowa zasiłków, wyptaco 
nych bezrobotnym przez urząd zasiłko
wy magistratu m. Łodzi, zmniejszyła się 
w ciągu maja r. b. o 22.408.90 

W związku z powrotem inspektora 
p-acy Wojtkiewicza 'z' Warszawy, gdzie 
zasięgnął opinji ministerstwa, co do spo
sobu postępowania w kierunku, usunię
cia zatargu w fabryce Barciństoiego, o-
raz w związku z wystąpieniem woiewo 
dy Jaszczółta z wnioskiem do czynni
ków miarodajnych, by w jakikolwiek 

sposób zlikwidowały obecny stan, zwró 
cilimy się do sfer przemysłowych celem 
poinformowania się, czy przewidują one 
istnienie możliwości zlikwidowania za
targu o angielską soboie w fabryce Bar-
eńskiego. 

Na samym wstępie zaznaczono nam, 
że zatarg wywołany został samorzutnie 

SPLENDID 
ul- Narutowicza 20. 

Dziś nieodwołalnie po raz ostatni! 
Najnowsze arcydzieło znakomitej francuskiej 

wytwórni .GAUMONT" p. t.: 

O G N I A ! . . 
(FEUI..) 

Potężny dramat morski, pełen emocjonujących scen — 
wstrząsająca symfonja morza i miłości genjalnej reżyserji 

J. de BARONCELLPEGO 

•al [fwwmm W rolach głównych: mmmm 
Gioconda ekranu o f io łkowych źrenicach: 

Kobiety poszukiwane 
na roboty do Francji. 
W Zduńskiej Woli ogłoszono rekru 

tacje kobiet do Francji na roboty polne. 
Robotnice rolne, powyżej lat 21, chcą

ce wyjechać dó Francji winny się zgło
sić do zapisu do biura ekspozytury P. U. 
P. P. w Zduńskiej Woli. 

Przyjniowane' są chętnie na wyjazd 
ze wszystkich najbliższych powiatów 
bez różnicy, gdzie kto zamieszkuje. 

Rekrutacja odbędzie się dnia 8 czer-
wcaprzed południem w Sieradzu w gma 
chu starostwa, a wyjazd do Mysłowic na 
4-ty dzień, (b) 

i C h a r l e s V a n e l . 

Początek o godz. 5-ei po poł. 

Ucieczka więźnia 
Zamiast w celi 

z 

przez robotników. Stanowisko przemy 
słowców w sprawie zatargu o angielską 
sobotę i unieruelrootieoia fabryki Barcin 
skiiego zostało przeto dotąd niezmienio
ne, gdyż przemysł nie może płacić za nic 
przepracowany czas. 

Sfery przemysłowe twierdzą, że słusz 
ność ich stanowiska potwierdzoną zosta 
la w dostateczny sposób przez orzecze
nie arb.trażu rządowego, które ominęło 
wyraźnie żądanie robotników, oraz przez 
ministerstwo, które poinformowało oneg 
da>j inspektora Wojtkaewscza, że zatarg 
uważany być rrrust za sprawę indywidu
alną, gdyż niema ustawy, któraby zmu
szała przemysłowców do płacenia za an 
gielsfcą sobotę. 

Ustawa o pracy w przemyśle mów* 
bowiem tytko o czasie pracy, a nie o P& 
cach. Co SK ryczy lansowanej pogłoski, 
że sprawa załatwiana zastanie drogą no
weli do ustawy o pracy w przemyśle, 
sfery przemysłowe podają w wątpliwość 
czy nowelizacja ustawy była wogólc 
projektowana. Zresztą gdyby nawet tak 
było ito uchwalenie Jej trwać musi conaj" 
tmniej pół roku, czas ten byłby zatem za
pełnię stracony. 

Na zapytanie nasze, czy Sstfwteje BKHOL 

wość fcouipiouwsn, by fabryka Bando
skiego została w nadbKższych drnacu u-
rucfaonćona. oświadczono nam: — Je
dyną możaUwoscu^ za*a*w*enift zatarga 
jest dobrowolne przystąpienie do pracy, 
gdy* dałsze wyczekiwania przynoszą, 
im tylko straty, my zas dla rrieuzasad-
irionrycb żądań roboaukow ale poatąpt-
my wbrew obowiązującej ustawie. 'Je
steśmy coprawda rńezadowoteuf t po
wodu wybuchu zatargu, zwłaszcza zai 
z jego praefitegu, *łe trudno wte myiśmy, 
go wywoła*. Jedynym słodktorn złtkw*. 
dowanła go 1» powrót rofcotnii ów do 
pracy. (R). 

więziennej, wolał siedzieć w parku 
Poniatowskiego. 

Wczoraj w godzinach, porannych po
licja sprowadziła z wlezienia przy ulicy 
Kopernika do sądu okręgowego 23-letnie 
go Chaskla Urhacha, któremu odczyta
no połączony wyrok na dwu zbiegające 
się przestępstwa. 

Na zasadz4e;1legó wyroku Urbacb zo
stał- skazany na 2 lata więzienia. 

Po odczytaniu wyroku 'policjant spro
wadził więźnia'ria dół do kom orki, prze 
znaczonej dła'oskarżótiych i zamknął 
drzwi 

Policjanit' usiadł na ławce w sieni 
przed komórką. 

Ody ptiajpływtekiiiku minut otworzył 

Etny w „ogródkach" 
• muszą być obniżone. 

Przeprowadzona w ostatnich dniach 
przez organa władz administracyjnych 
kontrola w cukierniach, nileczarniach, a 
zwłaszcza w restauracjach w t. zw. let 
nich ogródkach wykazała, że ceny są 
bezwzględnie wygórowane i ntczem nie 
usprawiedliwione. 

W całym szeregu takich restauracji 
ceny zarówno napojów jak i potraw są 
o 20—30 procent wyższe niż w innych 
zakładach. Z tych względów podjęta 
zostaje przez władze administracyjne c 
nergiczna przeciwakcja, mająca na celu 
doprowadzenie do obniżenia tych cen. 

. Z drugiej strony walkę z wygórowa 
nerrti cenami w ogródkach, podjęli praco 
wnłcy kelnerscy, którzy na ostamiem 
swenj walnem zebraniu postanowili prze 
ciwdziałać tym zakusom właścicieli za 
kładów gastronomicznych. (EJ 

więzień znikł z bomorkL 
Okazało się, ze Urbach, dłziekS swej 

sżczirpłej postaci zdołał przedostać się 
prze zakratowane oktio na podwórze a 
stamtąd 

uciekł do parku Poniatowskiego. 
0 ucicc7xc więźnia zawiadomiono na

tychmiast najbliższy komisariat policji, 
który wysłał rezerwę w ilości piętnastu 
policjantów. 

Park Poniatowskiego został otoczony 
pofeją-i wewnątrz rozpoczęły się ener
giczne poszukiwania, wynikiem czego 

I było przyłapanie uciekiniera w chwili. 
drzwi; spostrzegł, kni wicikiciiiti swemu I gdy miał -on zamiar wydostać sic z par-
przerażeniu, że zakratowane okno było | ku przez tylną futllkc. 
otwarte, a 

Przygotowania do wyborów. 
Właściciele nieruchomości szukają obrońców. 

Na zebraniu właścicieli nieruchomo-Imysł, kupiectwo rzem^ln \ar 'AJha 
I omawrano, poza szeregiem aktual-1s/t* zaszyły' ^ ^ T e n ^ 

nych i ważkich spraw, również i spra
wę zbliżających się wyborów do samo
rządu łódzkiego. 

Ożywioną dyskusję wywołała spra
wa udziału właścicieli meruebomości, 
których interesy niedostatecznie dotąd 
były bronione Zarówno w samorządzie 
jak i w fzbach ustawodawczych. 

W dyskusji szereg mówców rzucił 
hasło konsolidacji wszystkich ugrupo
wań i zrzeszeń gospodarczych Łodzi pod 
hasłami ściśle applitycznemi i ó charak
terze wybitnie gospodarczym. 
• Konsolidacja 'ta mogłaby objąć prze-

do oparcia akcji .wyborczej do rady miej 
skicj w Łodzi na takicm ugrupowaniu 
czy stronnictwie politycznem, które zo 
bowiąże się do obrony interesów wła 
ścicieli nieruchomości i będzie to na te
renie Lodzi realizować nie tylko w teorji 
ale i w rzeczywistości. 

Ostateczne decyzje w sprawie tej 
nie zapadły, jak również nic uchwalono 
żadnych zasadniczych rezolucji. Nieofi
cjalnie tylko sondowane będą opinje 
stanowiska ugrupowań oraz ewentual 
nie utworzyć się mających bloków wy 
borczych. (E) 

Upały w Polsce. 
Temperatura osiągnęła 
w południe 30 stopni. 
Dzięki niezwykle równomiernemu 

ciśnieniu atmosferycznemu w całej Eu
ropie, wtry powietrzne są bardzo słabo 
i nie mogą spowodwać większych za
burzeń atmosferycznych. 

Polska znalazła się na L zw. ciepłym 
froncie depresji, leżącej daleko nad Frań 
cją. 

Brak zachmurzenia i wiatry z połu
dnia spowodowały u nas większy wzrost 
temperatury. 

Wczoraj o godz. 8-ej rano w całej 
Polsce, oprócz Wileńszczyzny — tem
peratura przekroczyła 20 stopni (naj
wyższa 23 stopnie). 

W ciągu dnia wczorajszego tempera
tura przekroczyła 30 stopnL 

Onegdaj szalała dość sflna burza w 
Gdańsku — wynik starcia sfe cłepłycli 
i zimnych mas powietrza. 

Dzrś temperatura nieco się obniży i 
nastąpi lekki wzrost zachmurzenia na 
zachodzie kraju. 

SZKOŁA PRZYGOTOWAWCZA 
(7-mfo Wl. p r y w a t n a p o w s z e c h n a ) 

Marji Wesomówny 
UL. P I O T R K O W S K A 84, 

przyjmuje chłopców i dziewczyn!.; od lat 7-mio 
i gruntownie przygotowuje de szkół średnich. 

Liczba dzieci zc względów 
wychowawczych ograniczona. 

Przy szRoIe ZAKŁAD FREBL0WSSI 

Iz ogrodem, dla dzieci od lat 4 z gimnastyka ryt
miczną i szwedzka-

Zapisy i informacje od 9-ej do 1-ej. 



powstać ma w Łodzi pod hasłami apolitycznemi. 

Pokłosie reeencll 
o sztuce Ign. Witkiewicza. 

„Republika" (Tadeusz Górski): 
W całkiem niesamowitej formie daje 

Witkiewicz odpowiedź na kardynalne 
pytanie — dokąd idziemy? 

Według niego bowiem — ostatecznie 
zbankrutowała wszelka „osobowość". 
To znaczy, iż osobiste nasze dramaty 
przesiały być siłą atraklcyjną i twórczą, 
a na miejsce tego, rozwydrzonego indy
widualizmu, pojawiła się nowa moc, w 
której ta nasza „osobowość" sie rozta
pia, rozpływa. 

„Republika" (Andrzej Nuflus): 
Lenistwo duchowe, tdzymające sie z 

uporem zastarzałych uświęconych kan» 
nem form teatralnych, nie rozumie Wit-

icza, przychodzi na jego widowiska, 
jak na ucieszne feerje cyrkowe, i rży 
śmiechem w momentach ekstrawagancji, 
nie dostrzegając miejsc, kiedy się mówi 
0 prawdach najistotniejszych. 

JRozwój" (A. K. S.): 
Rzecz dzieje się po wielkiej wojnie e-

Sropejskiej! A czyż podobne ogłupienie 
publiczności — byłoby przed wojną do 
pomyślenia? Czy w pierwszej lepszej 
budzie na polu Ujazdowskim podobne 
„osoMiwości" me spotkały by sie z ży
wym i zdrowym odruchem sprzeciwu? 
1 żeby p. Witkiewicz w swej „Persy 
Zwierzonftoowskiej" dał coś z siebie 
prócz kpin, gdyby dał wizję czy majaki 
cbooiażby chorego ale genialnego móz
gu. — Ale gdzież tam, autor ciągnie za 
łeb od Maurycego Decobry i Hji Eren-
burga do Einsteina ii Woronowa włącz
nie, wszystko co połapał, pozbierał i 
gdziekolwiek wyczytał i usłyszał a zle
piwszy to wszystko razem śliną Demia-
nów Biednych w pecymę bolszewicko 
cuchnących aforyzmów, ciska w twarz 
publiczności jako swój problem — zaga
dnienia, bezosobowości i zatraty indy-
rwidualiizmu! 

„Głos Polski" (Was): 
Chodzi jedynie o ¿0, aby w cyniczny 

sposób zakpić ze wszystkich: reżyserii, 
aktorów i widowni. Dyrekcja teatru 
miała obowiązek przejrzeć ten zamysł 
autora j udaremnić jego wykonanie. 

Publiczność musi być przygotowana, 
Że pokażą jej w teallrze rzecz dobrą, lub 
słabą, ciekawą, lub nudną, oryginalną, 
lub utartem kroczącą ścieżkami, ale ma 
prawo liczyć, że nie będą z ulej drwtiŁ 

j „N. Lodzer Zehting" (H. M.): 
„Persy Zwierzontkowslkia" zawiera 

prócz szkiców przeprowadzonej akcji 
realnej ideę. zadań jednostki. Idea ta u-
nzeczywistrria się w końcu przez jazz, 
który czynii z radzi masę bezosobową 
i powoduje nawet zmartwychwstanie u-
marłych... Wszystlkto słyszeliśmy, wszy
stko widzieliśmy r nic nie zirozunueliś-
my ... 

Dla orientowania czytelnika w tej 
rozbieżności sądów pragniemy dodać 
słów kilka o Witkiewiczu. Obecnie jest 
on wybitnym spółpracownikiem „Prze-

W fotelu i za kulisami* 

Persy Zwlerzonfkowskaia 
sztuka w 5 dktach Stanisława 

Ignacego Witkiewicza. 
II. 

Ciężar realizacji scenicznej „Persy" 
spoczywał na barkach reżysera Szpa-
kiewtaza i dekoratora K. Mackiewicza. 

Sztuka, operująca symboliką postaci, 
egzotycznością tła 1 obracająca się li tyl
ko w sferze dociekań mózgowych, wy
maga doboru barw, sharmonizowanych 
ze słowem, wymaga skoordynowania i 
nastawienia poszczególnych figur na pe
wien ton. 

Całość m u s i się tu wyłonić ze scen u-
rywauych, rdżnopłaszczy znowych, miej
scami tuźno przez autora powiązanych 
ze sobą, miejscami sobie nawet przeczą
cych, czasami wręcz mętnych lub roz
sadzających ramy sztuki (jak np. scena 
Płaskurka i Byczora w akcie 2-im). 

Krótko mówiąc, Witkiewicza trzeba 
dopiero z surowego tworzywa zrobić 
scenicznie, trzeba go pokazać publiczno
ści, uwypuklić wszystkie jego powiedze
nia, podkreślić ideową stronę sztuki i 
sruszować na plan drugi chaotyczność, 
a wyprowadzić_z gąszczów skompliko
wanego sposobu wyrażania sic *** Łwtt-

We wtorek odbyło sie pierwsze kon
stytucyjne posiedzenie nowowybranej 
rady okręgowej zw. prac umysł.. 

Na posiedzeniu tern, odbytem w loka
lu zw. handlowców polskich, dokonano 
wyborów" prezydium. 

Przewodniczącym obranym został p. 
Dziamarski, wiceprzewodniczącym — 
prof. Gacki, sekretarzem — p. Hejwow-
ski i skarbnikiem — p. Sienkiewicz. 

Następnie przystąpiono do dyskusji 
nad sprawą zbliżających się wyborów 
do rady miejskiej. Po zasadniczym ob
szernym referacie wyłoniła się ożywio
na dyskusja, w której szereg mówców 
omawiało wyniki wyborów do samorzą
du w Warszawie oraz wskazywali na 
konieczność zajęcia przez masy pracow 
ników umysłowych Łodzi stanowiska 
wobec tych wyborów. 

Jalko zasadniczy postulat rada okrę
gowa wysuwa konieczność stworzenia 

W związku z wydaną nowelą do u-
stawy o zapomogach dla bezrobotnych 
praoowników umysłowych, która walo
ryzuje zapomogi z waluty markowej na 
złotową, wśród bezrobotnych powstało 
wielkie rozgoryczenie, gdyż wskutek tej 
waloryzacji około 50 procent bezrobot
nych zostało pozbawionych zapomóg. 

Najbardziej dotknięci tą nowelą są 
bezrobotni, którzy utracili pracę w koń
cu 1923 i w początkach 1924 roku. Sta
ło się to z tego względu, że bezrobotni 
zwracali się do swych poprzednich sze
fów o zaświadczenia z odbytej pracy. 
Zarobki jednak wówczas były tak nis
kie, w waluoie markowej, że w żaden 
spos^L nie mogły być brane pod uwagę 
przy ustalaniu wysokości zapomóg. 

Wobec tego. jednak, źe PUPP. reje
strował wówczas bezrobotnych ue w 

gladu Wieczornego" w dziale krytyki 
estetycznej i. teatru. Malarz, fflozof, ma-
tematyk, powiesciopisarz. Kolosalna in
teligencja i niepowszednia erudycja. W 
sferach artystycznych i literackich w Pol 
sce i w całej Europie wysoce szanowa
ny za italent oryginalny, choć niepojętny 
często, i za głęboką wiedzę. Galileusz 
stanął na stosie, Spinoza umarł z wycień 
czenia, Kolumb zgasł w więzieniu. .Wit
kiewicz jest kpiarzem, wariatem, kom
bi'ałorem i grafomanem. Przynajmniej 
w jnielkttórej" opinii.. 

ktewiczewszczyzny — myśl. 
Zadanie tern trudniejsze, że mamy w 

teatrze naszym do czynienia z zespo
łem, zaprawionym do grania od kilku 
sezonów t. zw. sztuk (czytaj sztuczydeł) 
„salonowych", z zespołem, przeciążo
nym zbyt częstemj premierami. 

P. Szpakiewicz wyszedł tu więcej, 
niż obronną ręką, tembardziej, co sta
nowczo należy podkreślić, źe posługiwał 
się całym materiałem egzemplarza, po 
dokonaniu nic nieznaczących, niewiel
kich skrótów, zaledwie w paru miej
scach. 

Pracę swą oparł reżyser na umiejęt-
nem, celpwcm, a jednocześnie dyskret
nym podkreślaniu groteski, dzięki cze
mu nie zmęczył widzów, natomiast w o-
statnim akcie, stopniując tempo, dał chó
ralne rozwiązanie akcji, zamknięte ryt
miką tańca. 

Stylizacja poszczególnych postaci 
tworzyła zwartą całość i uwypuklała 
egzotyczność „kolorowości", zespalając 
ją ze światem „białym", w którym zbęd
ny realizm był umiejętnie stonowany. 

Robota p. Szpakiewicza była prze
myślana w szczegółach i dowodzi zaró
wno wielkiego zrozumienia autora (mój 
Boże, tak się to już utarto, że jeśli mowa 
o Witkiewiczu, to zakrawa to na para
doks) jak i przejęcia się nowemi forma
mi teatru, w przełomowych jego eta
pach. 

Nic będę dlatego, zastanawia! s i e tu 

przy wyborach do rady miejskiej w Ło
dzi 
jednolitego bloku pracowników umysło

wych, 
do którego wejść winny wszystkie orga 
nizacje pracownicze, gdyż tylko w ten 
sposób uda się uzyskać należytą repre
zentację w satmoTządzie łódzkim. 

W celu zrealizowania tego zadania 
nawiązany zostanie kontakt z pokrew
ne mi organizacjami pracownlczemi, 
pod hasłami ściśle zawodoweml 1 apoli

tycznemi. 
Po przyjęciu tych uchwał uznano za 

wskazane rozszerzyć działalność rady 
okręgowej już teraz na pokrewne orga
nizacje pracowników umysłowych, któ 
rych przedstawiciele winni być dokoop 
towani. W końcu postanowiono w zwiąż 
ku z mającem nastąpić wejściem w ży
cie ustawy emerytalnej — urządzfć od
czyt na ten temat 

celu wydania im zapomóg, lecz celem 
wyszukania dla nich pracy, bezrobotni 
nic zwracali uwagi na wysokość poda
wanych wówczas zarobków. 

Obecnie dopiero, kiedy w myśl no 
well nastąpiła waloryzacja, okazało się, 
że zarobki ich w walucie markowej by
ły tak niskie, źe nie należą się im abso
lutnie żadne zapomogi, go najwyżej kil
ka złotych miesięcznie. 

W związku z powyższem odbyła się 
w dniu wczorajszym narada zarządów 
wszystkich organizacji pracowników u-
mysłowych, na której uchwalono opra
cować me.morjał do rządu, w którym 
przedstawiona ma być sprawa rozpacz
liwego położenia bezrobotnych pracow
ników umysłowych, po zwaloryzowaniu 
dawnych jch zarobków oraz wniesiona 
prośba, by władze centralne przeprowa
dziły waloryzację w myśl ustawy z r. 
1923, kiedy tp ustalono cennik płac. 

Z memoriałem tym udaje się w bie
żącym tygodniu delegacja organizacji 
zawodowych w Łodzi i przedstawi go 
panu ministrowi pracy dr, Iitrkiswjrzo-
wi. (i) 

szczegółowiej nad pewnemi usterkami, 
czy niedociągnięciami reżyserii w akcie 
2-im, bo jak to już zaznaczałem wczoraj, 
akt ten w koncepcji autora nie. jest zary
sowany dostatecznie mocno i przekony
wująco. 

Dekoracje p. Mackiewicza (zwłasz
cza „bungalow" na wyspie Malatpy) u-
trzymane w gorących kolorach, cieka
wie pomyślane 8 dostosowane do tła 
sztuki. 

Dyr. Szyfmanowi i Gorczyńskiemu 
trzeba wyrazić uznanie za wystawienie 
„Persy", jak i „Daru Wisły",' no w mysi 
przysłowia, lepiej późno, niż nigdy dali 
bodaj na schyłku sezonu dwie oryginalne 
premjery Morstina i Witkiewicza (po raz 
pierwszy w Polsce) w odpowiedniej, o-
toczonej troskliwością, oprawie scenicz
nej. 

A w naszych warunkach wysiłek ta
ki — to rzecz, której żadną miara lekce
ważyć nie wolno! 

Wszystkim wykouawcom „Persy*1 

należy się szczery poklask za. ogrom 
pracy i przekonania, jakie włożyli w 
sztukę, i za rezultat ich wysiłków. 

A więc przedewszystkiem lepszych 
wykonawców jak p. Irena Horecka i 
Władysław Krasuowiecki trudno sobie 
wyobrazić. 

P. Horecka, jako Persy Zwierzont-
kowskaja, wykazała wszystkie walory 
swego pięknego talentu. Miała kokocią 

Rozwiązanie rady 
nastąpi w chwili najbar

dziej odpowiedniej. 
Spółpracownik ..Republiki" uzyskał 

w ministerstwie spraw wewnętrznych 
nastęnujące informacje na temat najak
tualniejszych zagadnień samorządu łódz
kiego. 

Co się tyczy sprawy rozwiązania ra
dy miejskiej, to gdyby łódzka rada miej
ska powzięła uchwałę o swem rozwiąza
niu, ministerstwo zwróciłoby się do ur 
rzędu wojewódzkiego w Łodzi o opinje 
co do powodów gospodarczych 1 polity
cznych. 

W sprawie budżetu samorządu łódz
kiego ministerstwo zażądało za pośred
nictwem urzędu wojewódzkiego od ma
gistratu dodatkowych danych, których 
narazie nie otrzymało i to jest przyczy
ną, iż budżet dotychczas nie został za
twierdzony. 

Wreszcie, tak ważna dla Łodzi kwe-
sja przyłączenia przedmieść zadecydo
wana została przez ministerstwo dla mia 
sta pomyślnie i obecnie odnośny dekret 
znajduje się w radzie ministrów i ukaże 
się niebawem jako dekret Prezydenta 
Państwa, (b) 

Ustawodawstwo socjalne 
będzie znacznie rozsze

rzone. 
Jak słę dowiadujemy w najbłrższych 

dniach czynniki miarodajne uchwalić 
mają projekt dekretu prezydenta Rzeczy 
pospolitej o ubezpieczertie pracujących 
na wypadek choroby, starości lub nie
zdolności do pracy. Projektowana usta
wa wprowadza jednolity system w spo-
łecznem ubezpieczeniu na terenie całego 
państwa i ma doniosłe znaczenie zarów
no dla rebotoików, jak i przedsiębiorr 
ców. 

W myśl wspomnianej ustawy podlega 
ją przymusowemu ubezpieczeniu osoby, 
bez różnicy płci i wieku, (Wtóre są z /.a-
wodu robotnikami lub pracownikami Z 
ubezpieczenia nie korzystają urzędnicy 
państwowi, wojskowi, duchowni oraz o-
soby pracujące w instytucjach społecz
nych bez wynagrodzenia, przyczean ter« 
mm rozpoczęcia się ubezpieczenia liczo
ny będzie od dnia w którym robotnik 
przyjęty został do pracy. 

W tym celu przewiduje się utworze
nie kas ubezpieczeniowych. Kasy ubez
pieczenia socjalnego obejmą określony 
okręg administracyjny i będą musiały 
mieć conajnmicj po 5.000 członków. 

Działalność kas będzie polegała na re 
jestracji ubezpieczonych, wymierza
niu i inkasowaniu opłat, dostarczaniu po 
mocy. Na czele kas stanąć mają rada i 
zarząd powołane na podstawie wyboru 
ubezpieczonych j pracodawców. 

Ustawa przewiduje w dalszym ciągu 
szeroki! plan działalności kas przyczem 
projektowana jest nawet likwidacja 0 -
becnie istniejących Kas Chorych, które 
zostaną połączone z kasami ubezpieczeń 
socjalnych. 

bezmyślność, egzotykę zruszczonej Pol
ki, nawykłej do „gwardiejskich" hula
nek, a w ostatnim akcie zdobyła się na 
niepospolitą wnikliwość, czystość linii i 
patos' mistycyzmu „odosobowiającego 
się" człowieka. 

Chan Ubazg Utamor, czołowa postać 
sztuki, w interpretacji p. Krasnowieckie-
go nabrał siły przekonywującej, rozma
chu życia, potęgi demooizmu. Zwłasz
cza przejście od napięcia woli i mocy do 
ostatecznego.załamania się przeprowa
dził p. Krasnowiecki z poczuciem odpo
wiedzialności i zasobem niepospolitych 
środków aktorskich, zdobywając się na 
postać mocną, ciekawie postawioną, pro
mieniującą siłą ekspresji i nieskazitelno
ścią w wyrazie i geście. 

B. dobrze pojął Jaguarego Smoczko-
usta p. Żeromski, łącząc w swej grze 
zimną retorykę filozofa z żarem religij
nym fanatyka. 

Notujemy, że w krótkim stosunkowo 
czasie druga to już rola tego stanowczo 
zbyt mało wyzyskanego artysty. 

Kapitalne postacie stworzył! pp. Wos< 
kowsjjl i GroHcki, choć role ich papicro 
wo postawione w sztuce i nawskroś re-
zonerskie nie dawały wielkiego pola do 
popisu. 

Wyróżnić należy pp. Jakubińską, 
Jerzmanowską, Biatęszczyńskiego, Pel-
szyka, Fabisfaka 1 iri., którzy tworzyli 
zespół zgrany i sumienny. 

Andrzej Niiflus. 

Czemu dzieje im się krzywda? 
Niesłuszna waloryzacja zarobków pracowniczych. 
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C A S I N O 
! D z i ś P r e m i e r a 

Napoleon filmu ERNEST LUBICZ rozwiązał problem 
rozwodu nowoczesnych małżeństw w 10-cio aktowym filmie p. t.: 

z 

o 

C A Ł U J 
Główną rolę szampańskie j i frywolnej Pary
żanki odtworzy amerykańska Pola Negri a r y Prévost, 

Film poprzedza występy Ulubieńca Łodzianek rozkosznego 

KAROLA HANUSZA 
artysty teatru „Qui pro Quo " , „Persk iedo O k a " oraz „Nietoperz" w sz lag ierowym progran>ie 
z piosenkami „Poma jowe Nabożeńs two" , „Opera Pa rod ja " i „Zwar jowany A l fabet " na czele. 

LU NI NESTOR Amerykań
skiej Polki 
primadonny „Metropolitan Opera* w Nowym Yorku, która odtańczy tańce 

rosy j sko — bo ja rsk ie i marokańsk ie 

oraz 
znakomitej 
pieśniarki INY HELLEN 

Nieznaczny rozrost 
kosztów utrzymania 

w maju. 
W dniu wczorajszym odbyto się w 

wydziale statystycznym magistratu po
siedzenie kci;nis;i dla ustalania cen wy
tycznych artykułów pierwszej potrzeby, 
służących za podstawę, do obliczania 
miesięcznych zmian kosztów utrzyma
nia w Łodzi. 

Komisja ustaliła, iż w drugiej polowie 
maja w porównaniu z tym okresem kwic 
tnia wzrosły znacznie ceny mięsa (wo
łowiny, słoniny i kiełbasy krajanej). 
Zwyżka cen objęła również i 'kartofle o-
raz kaszę jęczmienną. 

Ceny chleba nie uległy żadnej zmia
nie, pomimo podrożenia mąki. Utrzyma
nie cen chV:ba na dotychczasowym po
ziomie możliwe było wskutek interwen
cji władz administracyjnych i magistra
tu, które zgadzając się na zmianę prze
miału, zastrzegły się przeciwko wszel-
kui ewentualnym podwyżkom cen pie
czywa. 

Tendencja zniżkowa objęła nabiał, w 
szczególności masło. Ceny stałe wykazu 
ją materjały opałowe, cukier oraz towa 
ry i kolonjalnc. Naogół maj przyniósł w 
porównaniu z kiwietniem nieznaczną 
zwyżkę kosztów utrzymania, która wa
hać się. będzie w granicy przeszło pół 
proc, nie dochodząc do 1 proc. (E). 

Oepeszę do wicepremiera 
wysiało stowarzyszenie 

kupców. 
Zarząd stowarzyszenia kupców m. 

Łodzd (Piotrkowska 73) wysłał do wice 
premiera rady ministrów Bartla depeszę 
następującej treści: 

„Z uwagi na to, iż wszelki przymuso
wy odpoczynek w dziedzinie handlu 
odbija się ujemnie na życiu gospodar-
czem państwa i rujnuje znaczną część 
kupiectwa, zarząd stowarzyszenia wy
powiada się za bezwzględnie za uchyle
niem przymusowego, odpoczynku nic-
dzfetaego". 

C A S I N O 
Wszyscy robotnicy płacą składki 
na rzecz strejkujących w fabryce Barańskiego. 

Sala mechanicznie ochładzana. 

Oncgdaj wieczorem odbyło się zebra 
n'e delegatów fabrycznych polskiego 
związku zawodowego „Praca", na kro-
rem omawiano sprawę lokautu w fabry 
cc Barańskiego. 

Referował ławnik Kazńnierczak, któ
ry ws'kiazał, że dotychczasowe interwen 
cjc w sprawie załatwienia zatargu o an
gielską sobotę nic dały pożądanego re
zultatu, przyezeui w znacznej mierze 
winne jest temu stanowisko ministerst
wa pracy, które na wszystkie memoria
ły odpowiada, żc jest życzliwie dla ro
botników usposobione, lecz nie chce 
wydać stanowczych decyzji. 

W związku z powyższym referatem 
uchwalono 
protest przeciwko niejasnemu stanowi

sku ministerstwa pracy, 
które nie dba o przestrzeganie ustaw so
cjalnych. 

Co się tyczy lokautu w fabryce Bar-
cińskiego, zebrani delegaci postanowili 

że robotnicy do tej pory nie podejmą pra 
cy. dopóki zarząd fabryki nie oświadczy 
że będzie przestrzegał wszystkich u-
staw socjalnych. 

By dać jednata możność robotnikom 
wytrwania, uchwalono, że 
wszyscy robotnicy Lodzi dobrowolnie 
się opodatkowują na rzecz robotników 

fabryki Barcłńskiego 
w wysokości 50 groszy od osoby z pła
cy tygodniowej. 

Wyniesie to do 10 tys. złotych tygo
dniowo, co pozwoli na wypłacenie robot 
trikom Barańskiego normalnych płac ty
godniowych. 

Natychmiast została ukonstytuowana 
komisja, która składki owe'będzie zbie
rała, i już w dniu wczorajszym po zebra 
niach robotników na terenie fabryk zde
cydowano się stoładki opłacać. 

Komisja urzęduje codziennie przy ul. 
Głównej 31, dokąd też zgłaszają się ro
botnicy, wpłacając swe składki, (i). 

„Opozycja staje się zasadą". 
Oświadczenie Gustawa Daniłowskiego przeciw P. P. S. 

Przed kilku dniami rada naczelna P. 
P. S. powzięła uchwałę, stwierdzającą 
swe stanowisko wobec rządu marszałka 
Piłsudskiego: „Opozycja staje się zasa
dą wszystkich organów partyjnych i jej 
poszczególnych członków". 

W związku z tą uchwałą znalklomiły 
pisarz, Gustaw Daniłowski, ogłasza na
stępujące oświadczenie: 

Ponieważ zawsze i w ostartmich wybo 
rach angażowałem swe nazwisko w po
czynaniach P. P. S„ czuje się w obowią
zku oświadczyć, że rezolucji tej nie u-
zuaję dla siebie za obowiązującą. 

Rozumiem, że Mnożna krytykować i 
przeciwstawiać się pewien zarządze
niom ministrów. Sam v tpiłem dość 
ostro w sprawie tow. . tem. ubezp., 
cała prasa atakowała p r o s t y liczniko

we, ale opozycja jako zasada jest mo-
jem zdaniem ogromnym błędem, jest ona 
równoznaczna z dążeniem do obalenia 
obecnego rządu. 

Czy P. P. S. przypuszcza, że następ
cą będzie rząd włościańsko-robotniczy, 
Napcwno nie; następstwem będzie da
wny chaos, paromiesięczne klecone gabi 
nety, rozstrój, w administracji, słowem 
stan, który tak obrzydł wszystkim, że 
społeczeństwo zaczęło tracić zaufanie 
do rządów parlamentarnych i żywić a-
wersję do sejmu, o którego powagę P. 
P. S. tak bardzo chodzi. 

Uchwała rady naczelnej wywoła nie
wątpliwie jubel w stronnictwach prawi
cowych i wznieci otuchę, że nawrót do 
stosunków z pr?e4 roku staje się mo
żliwy, G. DaniłowskL 

Nieszczęśliwy wypadek. 
Murarz spadł z ruszto~ 

wania. 
Jak wiadomo, komisariat rządu wy

dal, w celu podniesienia estetycznego 
wyglądu domów, rozporządzenie, pole
cające właścicielom nieruchomości prze 
prowadzenie remontu domów najpóźniej 
do 31 lipca. 

Wskutek tego, panuje obecnie w Ło
dzi ożywiony sezon na roboty przy 
przeprowadzaniu remontu domów, gd*/ż 
są one przeprowadzane w przyspieszo
nym tempie. Spowodowało to ostatnio 
brak wykwalifikowanych murarzy, wo
bec czego niektórzy przedsiębiorcy bu
dowlani zatrudniają przy remontowaniu 
domów zwyczajnych robotników, co 
też wpłynęło na powiększenie ilości 
nieszczęśliwych wypadków, których o-
fiarami padają przeważnie niewykwali
fikowani robotnicy. 

' W dniu wczorajszym okoJo godziny 
10 rano 24-lctni robotnik Jan Stauiew-
ski, zamieszkały przy ul. Przejazd 71, w 
czasie pracy przy remoncie domu przy 
ul. Zgierskiej 8 wślizgnął się na ruszto
waniu i spadł z wysokości pierwszego 
piętra na bruk, przyczem odniósł dotkli
we potłuczenia cielesne. 

Na miejscu wypadku zebrał się tłum 
przechodniów. Policjant przy pomocy 
kilku przechodniów przewiózł nieszczę
śliwego robotnika do bramy tegoż do
mu, poczem natychmiast powiadomił o 
wypadku pogotowie ratunkowe. Przy
były lekarz udzielił Staniewskicmu pier
wszej pomocy, poczem odwiózł okale
czonego robotnika karetką pogotowia 
do domu. (R) 

Dyżury w aptekach. 
Dziś, w piątek, dnia 3 czerwca dyżu

rują w nocy następujące apteki: 
M. Lipiec (Piotrkowska nr. 193), M. 

Muller (Piotrkowska 46), W. Groszków 
ski (Konstantynowska 17), K. Gaertucr 
(Cegielniana 64), H. Niewiarowski (A-
leksandrowska 37). S. Jankiclewicz (St. 
Rynek 9). (R). 



W dniu 1 b. m. zmarł po krótkich cierpieniach 
ś. *j* p. 

S T A N I S Ł A W F R A N C 
Długoletni nadmajster tkalni naszych zakładów fabrycznych. 

W zmarłym straciliśmy fachowego uzdolnionego i sumiennego pracownika, o którym pamięć na długo 
sercach naszych zachowamy. „ 

ç z e « j ego P amw,ci! S p ftkc W y r o b . Baw. J. K. Poznański. 

T E A T R , M U Z Y K A I S Z T U K A . 
TEATR MIEJSKI. 

Dziś, w płatek, po raz drugi niezwykle efek
towna I ekscentryczna komedia „futurystyczna" 
St. J. Witkiewicza — „Persy Zwierzontkowska-
V . Ceny najniższe. Widownia teatru staran
nie praewictrzana. Początek o godz. 8 m. 30. 

Jutro, w sobotę, oraz w niedziele, poniedzia
łek I wtorek ostatnie powtórzenie komedii R. 
fternaaera t R. Oesterrelchera „W rajskim o-
grodzle". 

OTWARCIE TEATRU LETNIEGO 
W OGRODZIE STASZICA. 

W sobotę nadchodząca otwiera swoje po
dwoje teatr w ogrodzie Staszica. 

Odegrana będzie trzykrotnie: w sobotę, nie
dzielę l poniedziałek pełna niesamowitych efek
tów scenicznych sztuka amerykańska H. Rld-
ley'a „Pociag-widmo". Ceny od 1 zł. do 5 zł. 
Bilety w kasie zamawlań. Początek przedsta
wienia o 8 m. 30. 

DZISIEJSZY ODCZYT T. WIENIAWY-
DŁUGOSZOWSKIEGO. 

Dziiś t. j . w p^tek. dn. 3 b. in . o wdz 
8 30 wiecz. w saij r l̂hammoni'. wygłos' 
odczyt redaktor T. Wienlawa-Dlugo-
szowski na .(lemat: „Golgota polskiego re
wolucjonisty". 

Bilety sprzedaje kasa Filharmonii, 
biuro „Promień" (Płotrkowska81), i k«. 
„Książka" (Zielona 11) w cenie od 30 gr. 
do 1 zł. 50 gr.1— Sala wentylowana. 

OGRÓD GRAND - HOTELU. 
Ulubionem miejscem odpoczynkowym 

łodzian jest ogródek Grand-Hotelu, gdzie 
odbywają się nletylko koncerty ałe d wy
stępy wybitnych sił artystycznych. 

Dziś odbędzie się wielki koncert sym
foniczny pod dyrekcją p. T. Rydera, a 
w sobotę i niedzielę występy znakomi
tych sił act^rstycznych. 

Dnia 28 maja 1927 roku zmaiła w Berlinie i tamże pochowaną została 

z Brischów 
R ó ż a H u r t i g o w a 

O strasznym tym ciosie zawiadamia w nieutulonym żalu 
R O D Z I N A . 
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Zapisujcie dzieci do szkół! 
Podług nowego rozporządzenia należy to uczynić już 

teraz. 
Jak wiadomo, kuratorjum okręgu 

szkolnego łódzkiego zarządziło, w poro
zumieniu z komisją powszechnego nau
czania, że zapisywanie dzieci do szkół 
prywatnych'musi się w b. r. odbywać, 
już obecnie, t. j . 4 miesiące przed rozpo
częciem nowego roku szkolnego. 

Zapisywanie uskuteczniają rodzice, 
którzy podpisują odpowiednie deklara
cje. Przepis tąn okazał się jednak w 
praktyce niezbyt dogodnym, gdyż trud
no, by już teraz zdecydowano sprawę 
oddania dzieci do tej czy innej szkoły. 

Charakterystyczną jest rzeczą, żc na 
wet starych uczniów szkół prywatnych 
należy w tym czasie ponownie zapisy
wać do tych samych szkół. 

W związku z powyższem zwróciła 
się w dniu wczorajszym delegacja wła
ścicieli szkół prywatnych w osobach pp. 
Zielonki i Pasternaka do komisji pow
szechnego nauczania, gdzie wręczyła p. 

Hajkowskicmu memorjał, w którym 
wskazuje, że przepisy wspomniane są 
nicprzeprowadzalne w praktyce i nara
żają właścicieli szkół prywatnych na 
straty, ze względy 'na to, że dzieci, któ
re zapisywano do szkól w późniejszym 
terminie, są!, automatycznie wciągnięte 
do rejestru uczniów szkół powszech
nych. 

Pan Majkowski wyjaśnił jednak w 
odpowiedzi, żc obowiązujące rozporzą
dzenie zmienione być nic może. Delega
cja powołała, się wobec tego na par. 31 
rozporządzenia o obowiązku szkolnym, 
w myśl którego uczniowie mogą być 
przyjmowani do szkół do końca sierp
nia, rodzice zaś nic są obowiązani pod
pisywać deklaracji w 4 miesiące przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 

Delegacja udała się następnie do in
spektora Skowrońskiego, któremu zło
żyła kopję memorjału i prosiła o popar
cie ich postulatów! (R) 

Co usłyszymy przez radio 
dziś, w piątek 
3-go czerwca\ 

PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 
12.00 — Komunikat lotrdczo-meteorologkzny 

I komunikat PAT-*. 
15.00 — Komunikaty: gospodarczy i meteo

rologiczny oraz nadprogram. 
15,30 — Przerwa. 

16.30—16.45 — KornactSsat harcerski. 
16.45—17 JO — Odczyt p. t „Strzelectwo Ja

ko sport obrony narodowej*4 — wygłosi kapitan 
M. PołarsM. 

17.10—19.00 — Aodycfa, poświęcona muzyce 
1 poezji aagłefafclej. Utwory: J. Piekła, Mac Do-
wetla, Onsłowa, Scotta I In.; •twory współcze
snych Hrykow ittleMfck — recytacje p. Boel-
fcego; ttrywM z „Romeo I Jnłja" — p. MaHcka 
I Węgierko. 

19.00 — RciiaJtoScI — wygłos* p. Ludwik 
l-^WAskt. 

ł*J5 —. Odczyt S. t. „Wartości kuMnrafaie 
AncJW — wyck>ji pcot. A. Treeak. 

20.20 — Odczyt o mszyce aagfeisMeJ — wy
głosi proł. St rłewtodomski. 

20.30 — Koncert wieczorny, poświecony mu
zyce Mwkl.tMd. Wykonawcy: Orkiestra P. R, 
chor akademicki kota zimy owego pod dyrek
cją proŁ P. Mait j Mkk v\ p. Berta Crawford 
(śptewi, dyr. Józef Ozłmlftskl (dyrekcja l skrzyp 
cc), oraz prot Ladwflc Urstein (akompaniament). 
Utwory: SuMtaua. London-Ronald a, Biskopa, 
Dowtand*. MoriejrM. Haeodla, Marshalla, Dowcl-
la i ta 

22J00 — Koruuofcgt tetaJczo-rnc-teorologlczny. 
Sygnał czasu, Jrorrmnflcat PAT-a. Nadprogram. 

PROGRAM KONCERTÓW ZAGRANICZNYCH. 
NEAPOL (fala 3333 mtr.). 21.00 — „Adrian

na Lecourreur", opera Cllea (wyjątki). 
IjJJDAPESZT (fala 555.6 mtr.). 19.00 — 

Transmisja z opery. 
MONACHJUM (fala 535.7 mtr.). 19.30 — 

..Dom trzech dziewcząt", operetka w 3 aktach 
Jcsseta 

PAST-a nie z r e z y g n o w a ł a . 
Liczniki mają być wprowadzone od 1-go iipca. 

Z Warszawy donoszą: 
Pogłoski o tern, iż miinisferjuin poczt 

i telegrafów nie zaniechało wspólnej z 
PAST-ą ofenzywy na abonentów telefo
nicznych, krążyły już od kilku dni — uie 
dawano ini jednakże wiary, mię przypu
szczając ani na chwilę możliwości pow
rotu do bezsensownego pomysłu liczni
kowego, podsuniętego rządowi z ma-
chiawelską perfidią przez szwedzkich 
kapitalistów. Niestety — okazuje się, 'ż 
nawet najzupełniej zgodne I jednolite sta 
nowisko całej opinji publicznej, bez 
względu na zabarwienie polityczne i spo 
łeczne poszczególnych jej odłamów - -
nie zdołało wybić z głowy niefortun
nym projektodawcom inowacyj liczni
kowych. 

Wobec tego — warszawski związek 
abonentów telefonicznych wzywa ogół 
abonentów do solidnego przeciwstawie
nia się usiłowaniom wyzysku ze strony 
PAST-y, która zresztą zapowiada, że 
„nowe taryfy" (czyli 100 proc. podwyż

ka!) zostaną wprowadzone od I lipca, 
Oczywiście—nie można nad tern przejść 
do porządku dzienego, gdyż zarówno ze 
względu na najżywotniejsze interesy 
całego społeczeństwa, jak choćby ze 
względu na okoliczność, że 
„wymówienie" umowy nastąpiło już po 

rozpoczęciu nuwego kwartału, 
czyli (gdyby nawet nie było przeszkód 
zasadniczych) mogłoby obowiązywać 
dopiero od dn. 1 października — wpro
wadzenie liczników jest nie do przyję
cia. 

Związek abonentów telefonicznych 
wzywa ogół abonentów, by na rachun
kach teleforacznych za miesiąc czerwiec 
umieszczali następujące oświadczenie: 

„Protestuję przeciwko liczni
kowemu systemowi obliczania roz
mów 1 jakimkolwlekbądż podwyż
kom opłat abonamentowych. Tele
fon powinien być udostępniony 
wszystkim, a przedewszysrkiera 
tani, szybko i sprawnie obsłużony". 

100 t y s i ę c y złotych 
zrabowali kasiarze na dworcu w Skalmierzycach. 

Jednego z włamywaczów schwytano. 
Ubiegłej nocy niewykryej sprawcy 

dokonali śmiałego włamania do kasy 
biletowej 

na dworcu w Skalmierzycach. 
Łupem włamywaczy padło 

100 tysięcy złotych. 
suma ta miała bvć wczoraj zrana prze 
kazana do Warszawy. 

Policja we wszystkich okolicznych 
miastach wszczęła energiczne poszuki
wania. 

Rozesłano tclcfonogramy do wszyst 
kich urzędów śledczych. 

Jednego z włamywaczy przyłapano 
wczoraj na dworcu w Kaliszu. 

W chwili, gdy policja zbliżyła się 
doń, by jro aresztować, włamywacz wy 
ciągnął rewolwer, chcąc się bronić. Po 
licjanci szybkim ruchem wybili mu broń 
z ręki, unikając w ten sposób groźnej 
strzelaniny. Aresztowany kasiarz po 
chodzi z Warszawy. 

Łódzki urząd śledczy również zain
teresował się tą sprawą i prowadzi ener 
giczne dochodzenie, czyniąc liczne obła 
w y na gruncie łódzkim, które narazić 
nic dały żadnego rezultatu. 

Delegat ministerstwa 
zbada roboty kanaliza-

cyme. 
Jak się dowiadujemy, w dniu wczoraj 

szym ministerstwo robót publicznych po 
wiadomilo okręgową dyrekcję robót pu
blicznych przy urzędzie wojewódzkim. 
w Łodzi oraz wydział kanaiizacji i wodo 
ciągów przy magistracie im. Łodzi, że w 
dniu dzisiejszym przybędzie do Łodzi 
delegat ministerstwa robót publicznych, 
profesor inżynier Pomianowski, aby prze 
prowadzić szczegółową ilustrację dzia
łalności czynników przeprowadzających 
roboty publiczne w naszem mieście. 

Przyjazd profesoda Pomianowskiego 
ma na celu bliższe zapoznanie się z za
kresem robót publicznych w, Łodzi, prze 
dewśzystikliem zaś z budową łódzkiej ka 
nalteaeji. 

W tytm celu zwiedzi on w dniu dzi
siejszym urządź enia kanalizacji i wodo
ciągów oraz zwiedzi Magistrat, celem 
zapoznania się z planami wykonania o~ 
raz postępami w robotach kanafcacyj-. 
nych. 

Po południu najprawdopodobniej od-' 
będzie konferencję w Magistracie i Wo
jewództwie, celem omówienia aktual
nych spraw związanych z prowadzoni-
m! robotami. (R). 

Niesumienny urzędnik 
sfałszował kilkanaście list 

wypłat robotniczych. 
Przy ulicy Zakąfaicj 39 mieści sie wy 

twórnia maszyn młynarskich, której wła 
cicielem jest Inżynier Franciszek Pała-
szewski. 

W fabryce tej pracował w cha^alktr, 

rzc magazyniera, kontrolera i płatnicze
go Mieczysław Karski1, zamieszkały 
przy ulicy Żytniej 4. 

Karski sumiennie spełniał swe obo
wiązki, tp też chlebodawcy obdarzali go 
całkowitem zaufaniem. 

Do czynności jego miedzy innemt na
leżało sporządzanie list płacy dla robo-
tnków zatrudnionych w fabryce, 

Karski urządzał się tak sprytnie, iż do 
każdej listy płacy dodawał fikcyjną su-
bę 100 złotych, które zabierał dla siebie. 

Inżynier Pałaszewski list tych nigdy 
nie sprawdzał, to też malwersacje ucho
dziły, mu bezkarnie. 

Dopiero w ostatnich dniach został on 
przyłapany na gorącym uczynku nadu
żyć przez zarząd fabryczny. Karskiego 
oddano w ręce policji. 

Śledztwo wdrożone przez urząd śled 
czy ustaliło. Iż w ostatnich czasach sfał
szował on kilkanaście list płacy. 

Tydzień czerwonego 
krzyża. 

Czerwony Krzyż Jest to mstytucja 
międzynarodowa, niosąca pomoc ran
nym w czasie wojny, a w czasie pokoju 
czyni przygotowania sanitarne na wy
padek wojny, szerzy higjenę wśród sze
rokich warstw społecznych, oraz niesie 
pomoc ludności dotkniętej katastrofą klę
ski żywiołowej. 

Czerwony Krzyż od chwili swego 
powstania boryka się z trudnościami fl-
nansowemi, ażeby więc zyskać pewne 
fundusze, wzorem lat ubiegłych musi u-
cicc się do ofiarności publicznej i w tym 
celu odział łódzki urządza Tydzień C. K„ 
który trwać będzie od 5 do 11 czerwca 
włącznie. 

Tydzień ten rozpocznie odczyt pana 
dr Stanisława SkalsJilego n. t. „Co to jest 
Czerw. Krzyż", wygłoszony w sali pol
skiej YMCA, Piotrkowska 89, w niedzie
lę, dnia 5 b. m. o godz. 12 min. 30 w poł. 
Odczyt ten ma na celu wyjaintenle dzia
łalności Czerwonego Krzyża, oraz wska 
zanie zadań tej instytucji, 



L I S T L I f P O I L I » 
Lodz 

3 czerwca 1927 KUR JER HANDLOWY iLDSTUENIUII 
Łódź 

3 czerwca 1927 

Spór o sobotę. 
Sprawa angielskiej soboty staje się 

Kłopotliwa. Robotnicy odnieśli się o po 
moc do rządu. Rząd zajął się tą kwe 
stją, ale zdaje się do pozytywnych re 
zultatów nie doszedł. 

Teksty prawne, do tej sprawy odno 
szące się, dają niesporny materjat Inter 
pretacyjny. Kwestja, czy istnieje obo 
wiązek płacenia stawki za pełny dzień, 
skoro efektywnie przepracowuje się tyl
ko trzy czwarte dnia, nie została roz 
strzygnlęta przez żaden przepis specjal
ny prawa publicznego, odnoszącego się 
do opieki nad pracą. W takim stanie 
rzeczy kwestja ta musi być rozpatrywa
na pod kątem widzenia ogólnych prze
pisów prawa cywilnego o kontraktach, 
w szczególności o kontrakcie najmu pra
cy. Jest bowiem oczy wistem, że w bra
ku specjalnego przepisu, ustanowionego 
w interesie publicznym dla kontraktu 
pracy w zastosowanie wchodzą ogólne 
normy prawno-prywatne. 

Pod tym względem już u początku 
sporu sytuacja była całkiem jasna 1 wy
klarowana. Nie wymagała tak długo
trwałych, przeciągających się delibera-
cjl, jakie u czynników miarodajnych wy
wołała. 

Dla czynników miarodajnych rzecz 
powinna była być od samego wyłonie
nia się sprawy tak zwanej angielskiej 
soboty całkiem niewątpliwą. 

Rząd miał dwie drogi: 
1. oświadczyć robotnikom, że sprawą 

narazie nie interesował się, ponieważ 
dotąd kwestja była nieaktualna, gdyż ze 
strony pracodawców nie negowano ni
gdy prawa do pełnego wynagrodzenia 
dziennego za sześciogodzinną sobotę: że 
jednak wobec opozycji pracodawców co 
do zachowania istniejącego w tej mierze 
zwyczaju, rząd przystąpi do odpowied
niej nowelizacji tekstów ustawowych w 
sensie uprawnienia zadań pełne] zapłaty 
za angielską sobotę, w sensie uzgodnie
nia stanu faktycznego z rzeczywistym; 
albo też 

2. oświadczyć robotnikom, że chociaż 
istotnie prawo jest przeciw ich postula
tom, to jednak rząd z tych czy innych 
względów nie zamierza zmieniać istnie
jącego stanu prawnego, wobec czego żą
dania robotników są bezprzedmiotowe. 

Atoli rząd nie wybrał żadnej z tych 
dróg. 

Wyjaśnił całkiem słusznie, żc z bra
ku specjalnego przepisu, sprawa musi 
być rozpoznana na gruncie przepisów 
prawa cywilnego. Jednak, wobec tego, 
że rząd sprzyja postulatom robotniczym, 
odsyła się robotników na drogę sądową. 

Taka odpowiedź jest bardzo mglista. 
Jeżeli rząd w tej sprawie podziela po
gląd, reprezentowany przez robotników, 
powinien spowodować zmianę przepi
sów. Jeżeli rząd tego nie zamierza u-
czynić, stoi na stanowisku stosowania 
ogólnych przepisów prawa cywilnego, 
a wobec jasności obecnych przepisów 
niema no co odsyłać robotników na dro
gę sporu cywllno-sądowego, a trzeba 
robotnikom wytłumaczyć, wyperswado
wać, żeby się zgodzili z żądaniami pra
codawców. Jedno z dwojga. 

Mgliste wyjaśnienia powołanych czyn
ników niepotrzebnie nadają sprawie cha 
rakter sporu chronicznego, tamującego 
normalną pracę Łodzi. A. Z. 

W notesiku businessmana. 
Łódź, 3 czerwca. 

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO 
w dniu 2 czerwca 1927 r. 

<?! . Za 100 złotych: 
Londyn 43.50 
Berlin 47.05—47.45 
Wypłata na Warszawę 47.06—47.26 
Gdańsk 57.66—57.80 
Wyplata na Warszawę 57.53—57.67 
Wiedeń czeki 79.29—79.57. 
Praga 378.25 

NADZÓR PAŃSTWOWY NAD UBEZPIE
CZENIAMI opaTty będzie na zasadach skodyfl-
kowanych w projekcie rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolite). Według tego projektu 
nadzór państwa zorganizowany jest wedlung sy
stemu nadzoru matcrjalnego. Projekt zawiera 
szereg przepisów, mających na celu opiekę nad 
interesami klljcntów towarzystw ubezpieczenio
wych nad zachowaniem ptynności gotówkowej 
w tych instytucjach itp. Projekt ten jest przed
miotem badań rzeczonawców. 

ZMIANA TARYFY KOLEJOWEJ odnośnie 
materiałów masowych jako tc drzewa I In. jest 
— ja f informują opracowywana przez minister
stwo komunikacji. Ciągle zmiany taryfowe tru
dno uważać za objaw dodatni 

Kredyty budowlane Banku gospodarstwa kra 
jewego wynosiły per ultimo kwietnia (zrealizo
wane) —- 84.8 miljona złotych na 101 rrrlljonów 
przyznanych pożyczek budowlanych. 

W Y W Ó Z DRZEWA w dalszym ciągu wska
zuje niekorzystną tendencję. Wzrasta stale wy
wóz surowca; maleje wywóz drzewa tartego. 

HABERBUSC11 I SCHIELE. Sp. Akc. zam
knęła rok 1926 zyskiem w kwode 2.3 miljona zł, 
(kapitał 6 milj. z!.). Dywidenda — 10 procent. 
Spółka otrzymała kredyt inwestycyjny w kwo
cie 15.000 dolarów w Holandii. 

STOWARZYSZENIE KUPCÓW POLSKICH 
wypowiedziało się przeciwko wprowadzeniu 
na wszystkich obszarach państwa Instytucji u-
gody pozakonkursowc). Jako kontrprojekt sto
warzyszenie opracowało projekt ustawy o nad-

Wiadomości gospodarcze 
(Własna służba Inf. „Republiki"). 

zorze sądowym. W sferach kupieckich wyra
żają obawy, te ugoda pozakonkursowa będzie 
przez nieuczciwe elementy wyzyskiwana do 
działań na szkodę wierzycieli. 

MENNICA WYBIŁA w roku 1926 złotych mo
net dzicsięcio I dwudziestozłotowych ogółem 
zgórą miljon sztuk. Monet bromowych po 5, 2 
i 1 groszy od ich wprowadzenia wybito razem 
około 175 milionów sztuk. 

PRZEWÓZ KOLEJOWY przeciętny dzienny 
na P. K. P. wyniósł w kwietniu bieżącegc roku 
14 tys. wagonów 15-tormowych (wobec 11.3 tys. 
wagonów w tym samym czasie w roku 1926 I 
11.3 w tym samym czasie w roku 1925). 

SKŁAD TRANZYTOWY dla kakao I kawy 
ma być założony w Gdańsku. Przy obecne) 
martwocie gospodarczej jest w Gdańsku wiele 
nlewyzyskanych demów, mających prawa do
mów wolnocłowych I tranzytowych. Jest więc 
zamic«onem wyzyskanie Ich na skład tranzyto
wy dla kakao i kawy. 

SP. AKC. EKSPLOATACJI MONOPOLU ZA
PAŁCZANEGO za okres od października 1925 r. 
do 31 grudnia 1928 roku zamknęła bilans bez sal
da, nie wykazując straty ani zysku. 

„BRACIA JABŁKOWSCY S. A." zamknęła 
rok sprawozdawczy 1926 wskutek spisania du-
biosów będących ostateczną likwidacją kryzysu 
ubiegłych lat, stratą 38 tys. zł. Spółka w roku 
operacyjnym 1926 uzyskała pożyczkę w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, mianowicie 200.000 zł. 
w złocie na 13 1 pół roku: 400.000 zł. w zlocie 
na 35 lał. 

Przedstawiciele firm zagranicznych 
uskarżają się na niesłuszne obliczanie podatku obro

towego. 
Przedstawiciele zarządu sekcji przed

stawicieli firm przy stowarzysz, kupców 
m. Łodzi (Piotrkows!ka73) pp. inż. Gross, 
Hoffman oraz dyr. stow. p. Heyman 
wraz z dr. Baroiriskim, jako reprezen
tantem wielkiego przemysłu włókienn'-
czego interwenjowałi u prezesa izby 
skarbowej w sprawie obliczania podatku 
obiotowego za rok 1926^x1 przedstawi
cieli firm zagranicznych przez urzędy 
skarbowe. 

Urzędy obliczają bowiem podatek ten 
nie od prowizji, lecz od obrotu, naraża
jąc w ten sposób przedstawicieli na po
ważne sliraty. 

Również i sprawa inkasa należności 
przez przedstawicieli firm zagranicz
nych domaga się zasadniczego uregulo
wania, t 

Prezes izby skarbowej obiecał spra
wą tą się zająć. 

Delegacja ta interweniowała następ
nie u dyrektora departamentu minister

stwa skarbu p. Koszlko, który podczas 
dłuższej konferencji zapoznał się szcze
gółowo z postulatami przedstawicieli 
handlowych. 

W wyniku .tłel konferencji p. dyr- Kosz 
ko obiecał w sprawie inkasa należności 
przez przedstawicieli handlowych wy
dać specjalne wyjaśnienie, a sprawę 
składów konsygnacyjnych, o co zabiega 
ła również delegacja, załatwić po zapo
znaniu się ze sprawozdaniem inspektora 
ministerialnego p. BomibelsMego, który 
w tym celu przybędziie do Łodzi w naj
bliższych dniach. 

Zarząd sekcji podijajl energiczne sta
ranie w sprawie nawiązania tontaktu z 
szeregiem zagranicznych organizacji go
spodarczych. 

Propaganda ta dała już pozytywne 
wyniki wyrażające się w nadesłaniu 
pod adresem sekcji bardzo znacznej l.cz-
by ofert dla przedstawicieli handlowych 
ze wszystkich nieomal krajów na cały 

Iszereg artykułów. 

G I E Ł D Y . 
URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY 

WALUTOWEJ 
z dnia 2 czerwca 1927 r. 

GOTÓWKA: 
Dolary —.— 

CZEKI. 
Holandja 358.25 
Londyn 43.45 
Nowy Jork 8.93 
Paryż 35.05 
Praga 26.50 
Szwajcaria 172.10 
Wiedeń 125.85 
Włochy 49.85 

PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY 
ZASTAWNE. 

Dolarówka 54 
5-proc. poż. konwersyjna 66—65.50 
8-proc. poż. kolejowa 102.80 
8-proc. listy zastawne Banku Gospo

darstwa Krajowego i Rolnego 92 
8-proc. oblig. komun. Banku Gospo

darstwa Krajowego 93 
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie 

zlotowe 61.75—60.25 

AKCJE. 
Bank Handlowy 7.40 
Bank Polski 147—144.25-
Bank Zarobkowy 85 
Czersk 1 
Cukier 5.45—5.10—5.15 

-144.50 

Wysoka 127 
Węgiel 104—100—100.25 
Nobel 5.60—5.10 
Cegielski 43—43 
Lilpop 32—30.75 
Modrzejów 9.40—9.25 
Ostrowieckie 70—72 
Rudzki 2.60—2.40 
Starachowice 66.50—64 
Zieleniewski 21.25—21 
Zawiercie 40 
Żyrardów 18.25—18 
Borkowski 3.50 

GIEŁDY ZAGRANICZNE. 
(Polska Agencja Telegraficzna). 

Paryż, 2 czerwca. 
Zamknięcie giełdy. 
Londyn 124.02 
Nowy Jork 25.53 i pół 
Szwajcarja 4j)0.75 
Praga 75.70 
Rumurija 15.45 
Niemcy 605 

Gdańsk, 2 czerwca. 
Zamknięcie giełdy. 
100 złotych 57.66—57.S0 
100 dolarów 514.50—515.00 
Czek na Londyn 25.05 
Telegraficzna wypłata na Londyn 

25.06 i pół, na Berlin 122.167—122.473, 
na Warszawę 57.53—57.67 

KREDYT AMERYKAŃSKI DLA CZECHOSLO 
WACJL 

Prasa, 2 czerwca 1927. 
Minister finansów Engitsch I przedstawi-: 

Czesko-slowackiego Banku Narodowego z Jed 
nej strony i Wiceprezyreot National City Ban!, 
w New-Yorku, Week, jako praedstawłdel gru
py amerykańskiej z drugiej strony, podpisali u 
mowę, przyznającą Czesko-słowaddeniu Banko 
wi Narodowemu do końca maja 1928 roku kre-
dyt pomocniczy w wysokości 15 mfljouów dola
rów. Kredyt ten będzie przedłużony automaty
cznie o dalsze 6 miesięcy, jeżeli mc będzie wy
powiedziany przez Czechosłowację przed upły
wem pierwszego półrocza. 

OŻYWIENIE LONDYŃSKIEGO RYNKU 
EMISYJNEGO. 

Londyn, 2 czerwca 1927 r. 
Podczas gdy w ostatnich tygodniach nie emi

towano na rynku londyńskim prawie żadnych 
pożyczek zagr., oczekuje się w najbliższym cza
sie szeregu nowych pożyczek. Przedewszyst-
kieoi należy tu wymienić 2-miljonową pożyczkę 
grecką. Prócz tego wkrótce po Zielonych Świąt
kach przedstawiona będzie do subskrypcji es toń 
ska pożyczka w wysokości przesrfo 1.5 mfljotra 
funtów. Bawiący obecnie v Londynie senator 
Voikmann, sekretarz finansów Wolnego Miasta 
Gdańska, pertraktuje w sprawie zaciągnięcia 
autoryzowanej przez Ligę Narodów pożyczki w 
wysokości przeszło 2 milionów funtów. Poży
czkę tę emitować będzie British Overseas Bank; 
prawdopodobny kurs emisyjny wynosić bsdełe 
95, stopa procentowa zaś 7. Czwartą pożyczkę, 
która wkrótce umieszczona będzie na rynku lon
dyńskim, jest grecka pożyczka odbudowy, co do 
której jednakże odbędą się jeszcze w czerwcu 
w Genewie pertraktacje. Wprawdzie równo
cześnie dokonywają się w New-Yorku fcranzak-
cje pożyczkowe dużo większej objętości, Jednak
że nie wywołuje to w Londynie niezadowolenia. 
Przeciwnie, sfery miarodajne uważają to za ob
jaw wysoce korzystny, ponieważ londyński ry
nek pieniężny jest narazie za mato elastyczny, 
aby w dostatecznej mierze podołać potrzebom 
zagranicy. Zbyt wielkie pożyczki wywołałyby 
w Londynie drożyznę pieniądza gotówkowego, 
a to spowodowałoby tern groźniejsze skutki w 
przyszłości. 

POŻYCZKA RUMUŃSKA. 

Praga, 2 czerwca 1927. 
W Bukareszcie toczą się-obecnie rokowania 

pomiędzy hr. Pood, działającym w (mieniu dy
rekcji Towarzystwa Dyskontowego, i rządem 
rumuńskim o oferowaną przez Towarzystwo 
Dyskontowe pożyczkę 200 milj. marek. Roko
wania te toczą się z zastrzeżeniem, że rozpoczę
te obecnie w Berlinie oficjalne rokowania kre
dytowe dobiegną pomyślnego końca. Podob
no doszło Już do porozumienia między hr. Poeci 
a rządem rumuńskim, ze tranzakcja ma przybrać 
nie formę pożyczki, lecz 10-letniego kredytu. 
Do udzielającego kredytu konsorcjum mają na
leżeć ewent. wszystkie D-banki, a również dom 
bankowy Dillon Read et Co. Stopa procentowa 
wynosić będzie 8—5 procent. 

ZMNIEJSZONY ZBYT WĘGLA W NIEMCZECH 
Berlin, 2 czerwca 1927. 

Zbyt reńsko-westfalskiego ryndykatu węglo
wego wyniósł w kwietniu niecałe 9 milionów t. 
co oznacza zmniejszenie się w stosunku do mar
ca o 1.5 tonn. Tak poważne zmniejszenie się 
zbytu przypisać należy okoliczności, ze wlększfc 
część umów na dostawy zagraniczne, zawartych 
w czasie angielskiego strejku, wygasła już. 

Dolar w Łodzi. 
W dniu wczorajszy kurs dolara na 

łódzkim rynku walutowym wynosił w 
płaceniu 8.91 i w żądaniu 8.92. Tenden
cja spokojna. Obroty małe. 

* • 
Na giełdzie łódzkiej dolara w trauzak 

cjach notowano po kursie 8.91 i pół. O-
broty kilkutysięczne. Akcje w zupetnem 
zaniedbaniu, przytem wyjątkowo przy
gnębiające wrażenie wywarła wiado
mość o załamaniu się kursu akcji na gicl 
dzie warszawskiej. Zniżka kursów akcji, 
która wczoraj nastąpiła wynosi do 20 
procent. Najbardziej spadły akcje cukro
we, naftowe 1 metalurgiczne. Bank Pol
ski stracił około 5 procent. Raptowne za
łamanie się kursów akcji na giełdzie war 
szawskiei pozostaje w związku z wiado 
mościami o krachu, jaki nastąpił w Ber
linie. 



Str. W „ILUSTROWANA REPUBLIKA" 

R e p r e z e n t a c j a B r o w a r u 
O K O C I M S K I E G O 
( Ł ó d ź , ul. Zachodnia 2/6 tel. 36-98) 

poleca znane ze swej jakości 

MARCOWE 
Eksportowe 
i PORTER 

w butelkach i beczkach 

I 
mą OGRÓD GRAND-HOTELU 

D Z I Ś 1 

Mi Dum Oikiemy Wolimi 
p o d dyr . T . R Y D E R A . 

J U T R O w sobo tę ; I w n i edz i e l e , 

S I i 
Ił! 

Humor, aa ty ra . a p l e w I tanca. 
W niedzielą— 
od g . 12 - 2 pp. a Poranek muzyczny 
W i e c z o r a m i p o c z ą t e k o g o d z . 8.SO w. 
Dyrekcja sprzedaje bilety sezonowe w cenie 30 zł. 

ważne na wszystkir przedstawienia. 
W razie niepogody przedstawienia i koncerty od-

będą alę na kryte) werandzie. j 

W sobotę, dnia 4 czerwca 1927 r. w lokalu 
własnym przy uU Sienkiewicza 3/5 odbędzie się 
dla członków Stow. 1 wprowadzonych gości 

Towarzyska gra w Loto 
na którą uprzejmie zaprasza 

Zarząd Stow. Komiwojażerów Łódzk. 
Okręgu Handlowo-Przemysłowego. 

Początek punktualnie o godz. 9 i pół. 

Paryskie p a s k i g o r s e t y 
wykwintna bielizna belgijska po cenach przy

stępnych Andrzeja 7, m. 8 front. 

Hbworbsbi GABINET KOSMETYCZNY Janiny JaKubowsKiej 
S i e n k i e w i c z a 3|5 f r o n t l - s z e plejtro 

dysl. masaż-
Koim. 

ul . 
Maaaża. Usuwanie defektów cery. Radykalne Z a b i e g i 
przeciw wypadaniu włosów I łupieżowi. Trwałe przyciem
nianie brwi. Faradyzacja. Maski. Hlcktrotcrapja. Sollitx. 

Godz. przyjąć 10 r, — 8 wiecz 
Masaż wraz z zabiegami 4 zł Abonament 3 zl. 

o o o r w 5 f x r x x x x x x x x ł o r x x x x x x x x x x x x x x x x x x j « 

Najlepszy spinacz do akt jest 

I R I 
wyrób krajowy, patentowany uod W.K. 424. Do 
nabycia w wszystkich składach papierniczych po 

cenie zł. 25.— lub po cenach hurtownych od 
Z a k ł a d ó w P r z e m y s ł o w y c h 

E. Stoering, Poznań, 27 

LECZNICA 
lekarzy specjalistów < gabinet denty-
— styczny przy Górnym Rynku, — 
Piotrkowska 294, tel. 22-89 
przy przystanku tramw. pabjanlcklch) 
przyjmuje chorych w chorobach wszyst
kich specjalności od g. 10 rano do 6-eJ 
po pol. Szczepienie oapy, analizy (mo
czu, kału, krwi, plwocin etc.) operacje 

opatrunki. 
P o r a d a 3 z ł o t e . Wizyty na mieście. 
Zabiegi I operacje od nmowy. Kąpiele 
świetlne. Naświetlania lampą kwarco
wą. Roentgen. Zęby sztuczne, korony 

złote, platynowe 1 mosty. 
W niedziele I święta do godz. 2 po poł 

W S Z E L K I BÓLGłOWY 
usuw* n i c p i w o o N i c 
PR09UN es eiuu o i o w r 

.SOWA 
Dr. m e d 

CßrÔ W3CÄl̂ a|poludnlowa Jtë 23 
wykwalifikowane 

na pończochy z Cottonma-^«ny^h
h ł

L ««nie 
SZVn ZełOSiĆ Sie mogą dO Światłem. (Lampa 

3 . fe . n . . • i o n kwarcowa 
pouczoszarnl Gdańska 130. n , , 

- 1 Prryimuje 
od 9 do U rano 
I od 5 — 8 w. P oszu Kuję 

l o k a l u 
od zaraz w śródmieściu koniecz-| 
ny parter z dobeltowym światłem 
od 800 do 1000 metrów kwadra
towych. Dojazd tramwajowy. O 
ferty proszę składać pod lit. 

,P. Z. 16*. 51 

23 
tet. 40-26 

Specjalista chorób 

Zawiadomienie. 
Nlniejszem zawiadamiam wszystkich mych 

KHjentów, że z dniem 1-go czerwca otworzyłem 

Wielki Zakład Fotograficzny 

Kto 
zycje _ 
tc „Okazicielowi o 
bligacji m. Łodzi 
22866', proszony 

jest o powtórne zło 
icnic takowej do 
Republiki sub „S. 
B. 1000', gdytpocz 
ta anonimów nie 
wydaje a niszczy. 

p. n. 

$9 

4t Ś W I A T Ł O C I E Ń 
w domu przy ul. Pańskiej Ns 84. 

Zakład mój wyposażyłem w najnowsze 
aparaty i zaangażowałem wybitnych fachowców, 
wobec czego mam nadzieję, że nadal cieszyć się 
będę względami szerokich sfer mych KHjentów. 

Z poważaniem 

L. LAKS 
Jedyny specjalny, (od 1863 r. egzystujący), Zakład 

Kefiru Leczniczego 
K. S I G A L I N Y 

nagrodzony 34 najwyższemi nagrodami (oststnla na Zjeździe Lekarzy 
I Przyrodników w Warszawie w czerwcu 1925 r.) 

Anemja, gruźlica, choroby żołądka, nerek, rekonwalescencja. 
Również firmy K. Sigallny KEFIROGEN I najlepsza ŚMIETANKA 

homogenizowana 1 sterelizowana 
Kefir I śmietankę można wypić na miejscu. 

Na żądanie dostawa do domu. 
«1. Narutowicza (Dzielna) 6, Tel. Nr. 4640. 

JÓZEF i STANISŁAW 
ZAKŁAD FRYZJERSKI 

Piotrkowska 25 w podwórzu 

strzyże i czesze elitę miasta Łodzi 
Wykwintny msnicur pod kier. spec. p. LEOKADII . 
Trwała ondulacja wodna oraz farbowanie włosów wyk 

specjaliści. 

O Ż E N E K . i r szukujc frolowc-
złożył propo- » Ê° P 0 . k ° ' u , p . " . y 

P o s t c - R c s t a n ! i " ° e l l ę k l e ^ ° d , f ™ 
|może bez mebli, 
ferty .Kawaler" 

okój dwuokienny 
_ frontowy umeb
lowany do wynaję
cia. Karola 3, m 4 P 
Odnajmę pokój pa 

nienee Kilińskłc 
Igo 48, m. 11 4 

zdolna 
może się zgłosić 
w cukierni .As 
torji* Piotrków 
ska 27. 

do powszechne) 
szkoły, kapitał 600 
dolarów poszukuję 
Mam odpowiedni 
urządzony lokal 

Oferty .Szkoła 600' 

Dwa ładne pokoje 
umeblowane, 

słoneczne z balko
nem front, I piętro 
w pobliżu Placu 

Wolności w czystym 
domu do wynajęcia 
łazienka, używalno
ści gazowej maszyn 
ki. Mozę być z u-
trzymaniem. Oforty 
,czysty dom*. 

Kupno I 
sp rzedaż I 

Oo wynajęcia na 
5 miesięcy po

k o i umeblowany 
z wszelkleml wygo
dami, ew. z uży
walnością kuchni 
dla bezdzietnego 

małżeństwa. Wlado 
mość Nowo-Cegiel-
niana 22 m. 41 (pr. 
of c. II wejście III 
piętro. 

Okazyjnie do na
bycia ręcznie 

haftowane story do 
kilku okien u M, 
Soslńsktej ul. 6-go 
Sierpnia 22 

Pianina nowa ł u 
żywanc tanio na 

raty sprzedaje, 
Ckodkowski. Sien
kiewicza 2 >. 

lub ewent. pokój od 
gospodarza możli
wie w centrum mia 
sta poszukiwane 

Oferty .Gr." 3 

OOOOOOOOOOGO 

i jonizacyjna, doświadczony u-
rzędnik Buchalter-Bilansista, biegły 
korespondent, z wszelkieini spra
wami biurowemi dokładnie obznaj-
miony, znawca języków również 
dzielny podróżujący poszukuje od
powiedniego stanowiska tylko w 
pierwszorzędnej firmie handlowej 
lub przemysłowej. Łaskawe oferty 
do niniejszego pisma sub „Zuver

lässig" 

(jednej ubikacji) na warsztat na
prawy śniegowców i kaloszy na 
drodze elektryczne], opartej na e-
pokowyni wynalazku. Najchętniej 
przy firmie pokrewnej branży w 
ruchliwa! okolicy za udziałem. 
Zgłoszenia pisemne Otto Eismger 

Kraków, Zielona 23. 

poszukuje zakład fryzjerski 
p. f. Szwarc, ul. Gdańska 90. 

Kandydaci mogą się zgłosić 
tylko w dniu dzisiejszym 

Metamatykę — fizykę 
obejmę w szkole średniej. • Pełne 
kwalifikacje, pięcioletnia praktyka 

Oferty „M. I. F." 

Dr med. 

Konstantynowska 
Teł. 49-66 

Chor. szczęk, dzią-j 
scł. podniebienia, 
zębodotów i t. p 

Od IV,—5 Niedz e 
lę I święta 9 — 11, 

Dr. med 

choroby skórne 
I weneryczne 
naświetlania 

lampą 
kwarcową 

Przyjmuje od 5 -8 

Sienkiewicza 34. 

L 
Or med. 

Choroby nerek, 
pęcherza I dróg 

moczowych, 
Przyjmuje od 4—?. 
NAWROT 8 
Telefon 19-90. 

Lekarz - dentysta 

f. 
przyjmuje w lec* 
nicy przy ul. Ploti 

kowsklej 294 
codziennie od god? 

2—7 wiecz. 

Dr med. 

1. fiLIZEI 
ul. Z ie lona N s 6 

1 Telefon 45-49. . 
Chor. «körne 

i weneryczne . 
Przyjm od 8—9'/, 
12—2 lod 7—8 w. 

konserwatoriom. 
wznowiła lekcje 

gry fortepianowej 
1 0 — 1 2 i 3—5 np 
Wschodnia 72. 

m. 19. 

frontowa 
skromnie umcblowa 
ne. Andrzeja N> 43 
m. 13. 

pokój 
frontowy z bal 
konem. Piotr
kowska 87, m. 8 

Maszyna do sprze 
dania Burglera 

prawie nowa Piotr, 
kowska M 60. Do 
zorca wskaże. 

nokoja z wyjśeicm 
ii Z klatki schodo
we), umeblowanego 
poszukuje na bocz
nej ulicy śródmieś
cia Oferty z poda
niem ceny do Re 
publiki pod ,S. J. 7 

Pokój o iednym 
oknie, w elegan 

cklm domu o1 za 
raz do wynajęcia, 
Narutowicza 16 — 
Wschodnia 76 m, 

P ianina i fortepia
ny używane na 

dogodnych warun
kach poleca H. Fin-
ster, Zakątna 79, 

I piętro 3 

Pokój umeblowany 
z wszelkiemt wy

godami dla 1 lub 
panów do wyna-

50 
3 

Dozorca w star
szym wieku bea 

dzielny obeznany 
z motorem, długo
letnie świadectwa, 
majster I gospodarz 
domowy, poszuku
je po<ady dozorcy. 
Oferty do „Repu
bliki" dla „Dozór-
cy*< 

Były kierownik fa
bryki tekstylnej 

obeznany z księgo-
wośclą poszukuje 
posady. Keferencli 
pierwszorzędne, Of. 
do „Republiki" r«b 
.Solidny" 

Nauczyć elka wy
chowawczyni, 

izr poszukuje kon
dycji wyjazdu Of, 
do .Republiki* sub 

Wyjazd" 

I Nauka | 
WYCBOWANIB | 

IMHnlHl 
Studentka Uniwer

sytetu Warsz. u-
dzie a przedmiotów 
oraz polskiego i 

francuskiego Ofer
ty „Nauczycielka", 

I R o z m a i t a £ 

IWnWHI 
Spółdzielcze Sto. 

warzyszenie Spo 
żywców „Siła Na 
rutowicza 52, wzy
wa po odbiór po
zostawionych swe
go czasu przy wy
mianie pieniędzy w 
sklepie w terminie 
do dnia 9 czerwca 
r b. 

jęcia. Zawadzka 
ni. 8. 

Sprzedam urządzę 
nie pokoju sto

łowego Główna S0 
dentysta. 

Powozu poszukuje 
eleganckiego mo 

żliwic Z zaprzęgiem 
Ufert« do .-..Im. Re. 
publiki pod .Powóz 

P ianino prawie no
we Fibigera 

sprzedam. Oferty 
.Okazja" 

Lelnie mieszkania 
do wynajęcia l 

2 pokoje Jz kutii-
niami. W suche) 

Jzdrowej okolicy w 
fr-morgowem parku 
llesle w willi „Leś
niczówka" 15 m.spa 
ceru od stacji An
drzejów pod Łodzią 
Wszelkie produkta 
ua miejscu K. Moz-
gunow 5 

•| P o s a d y 

Okazja! Do sprze
dania sypialnia 

mahoniowa, tamże 
rower i mandolina 
Andrzeja 35, m. 13 

• anlno sprzedam. 
Karola 3. m. 4, 

Ą L o k a l e ^ j 

Trzy widne duże 
pokoje z kuch

nią i wygodami na 
parterze do wynaję
cia od zaraz z po
wodu wyjazdu. Wił; 
domośc tel. 115, 

między 12—2, i 

Młoda inteligentna 
osoba z leps*c 

go domu poszuku
je posady jako da
ma do towarzystwa 
lub do młodszego 
dziecka może być 
na wyjaz". Łaska
we of, sub „Praco-
włta V 3 

Chcesz otrzymać 
posadę? Musisz 

ukończyć knrsa fa
chowe koresnon-

dencyjne prof. Se-
kiiłowlcza, Warsza
w a Żórawla M> 42. 
Kursa wyuczają li
stownie: nuchalteru 
rachunkowości ku-
piecklej, korespon
dencji handlowej 
stenografii, nauki 

P . handlu, prawa, kali-
oszukuję 2 pokoi f , ^ ( s f l n l s p a 

z kuchnią i wy- „ ' ^ p o 

C W X " ' . 0 < " t y ' "kończeniu 'świadec
t w o Żądajcie pros, 

' " '" ' pektó*. 30 
B' adnle umcblowa- , j 
U ny pokój z o-jHotrzcbny fryzjer 
sobnum wejściem I męski od zaraz 

do wynajęcia. Orla O. L. Szulc Przę-
12, m. 16. Idzalniana 91. o 

Z a g u b i o n e 
d o k u m e n t y S 

Zginął weksel na 
sumę zł. 200 wy 

stawiony w Łodzi 
dnia 4 maja 1927 r. 
płatny w Łodzi dnia 
21 sierpnia 1927 r. 
u Ch.U. Goldschmyt 
Łódź, ul. Pomorska 
4. wystawca Ch. U. 
Goldschmyt zlece
nie Sz. Prajsa. Wek 
scl powyższy unie
ważnia się ninicj-
• / ' - n i , 

Zgubiono weksel 
na 40 zł, wyst. 

Maurycy Molkę, Ko 
pernika 30 zlecanie 
Balczarck, Brzeziń
ska 33 pł. 2.VI. br. 
Weksel unieważnia 
się. Abram Tajch, 
Drewnowska 9. 

Zgubiono dn. 1-go 
czerwca broszkę 

złotą z djamenclka 
ml. Znalazca zechce 
odnieść za nagrodą 
Narutowicza 30 nu 7 

RozenfetdJochewet 
Zgubił dowód 

osobisty wydany w 
Łodzi. 

i? 
posady B O N Y 
do ijziccka | U D 

PANNY do lowaj 
rzystwa do starsze 
osoby. Mogę wyle-
cliać. Oferly SUT< 

.OPIEKA* 
V a i i i n . Republiki 

•• PrfllllBEIłll- r c wszystkimi dodatkami wynosi w Łodzi 
zł. 4.50. za odnoszenie do domu 40 gr.; Z prze

syłką poczt, w kraju zł. 5.20, zagranice zt. 7.20. lojlTBwaB&i Republiki" 
yCrpress*' 1 „RepubUkn" wraz z odnoszeniem 8 złotych. 

Ogłoszenia: 
.Ji&tat&K BcJaJt Kfifofctaty Wacław. SiQÓls.k| 

ZWYCZAJNE: 8 ZT. za wiersz milimetr, (na stronie 10 szpalt). W TKśCIE: 40 sn 
_ za wiersz mil. (na atr. 4 szpalty. NEKROLOGI I NADESŁANE 30 gr. za wiersz mfl. 

na str. 4 szp). Zaręcz. I zaślub, po lekśoie 10 zł. Zamlelsr-owe o 50 pr. Zari o 100 
SIroieJ. Za terminowy drnk ogłoszeń adm. nie o dpowlada. Drobne 10 gr. Poszuk. pracy 5 gr. Najmniejsze 50 zr. 

AiW: drukarni „RepublijcA" ss. « ogr. odo, PiptrJto.walc* .49 i A5» 


