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Ifcistrecya nasza wzodsŁau-.a o»rn*t, uwięiiiony wśród lodów póteocy, 'które go mogą lać* chwila 
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O lugizanispodiegtośc.
Zobowiązania reparacvjne cańŁłw „spadł:obi€>rczycl' po Austro- 

Węgrzech. — Ile bluzie to kosztowało Polską ?
Kraków. 29 lutejc, 

Ob) Prasa węgięffim' ausfery acka, a także czeska 
omawia żywo w ostatnrch czasach î prwę aaho- 
wjąssiń reparacyjnycii ze sfaony państw sukec- 
s j jnych, spratwa i  zsw. , Słupów za niepotll. - 
głoSS", -akie te państwa mają zapłaci? koalioyi. 
Ponieważ ważmy ten problem obchodzi również 
Polskę, przuto prcytcezyray ogólnikowo stan 
f^ff.y  •

Dnia 10 wfteetpjHi 1919 r zabaw %zały się w 
S t G ennam Polska, Ruarama, Jugosławia i Cze
chy zapłacić sumę lM  nńiimu zł. ir, koaliayi.
Vfa to być formą, udszłtfćtowaana na ~zcsaz 
koalicyi ze sćromy tych państw za ztmuej&iWrtą 
J*fo]pość płatrĵ ćteą Ausfayi i Węgier, fctfce zołnj- 
wią»*%ne są przecież do reparacyi, a po których 
wfmifipitołc paifetna od/4cdKłrzvły zsirrzn;j, 
u ęś t j^tofy&w.

Tych miliarda Gołych faajik&w ma być. 
v TidluŁ klucza rozdzielone poasięd-y posre. s- 
B̂ ’118 państwa °~&ce9Tî e-

Podr>>taiW'ą Łducza jest iloóć dtiłw rządnwych, 
jajkiie pr/.ypadty p^^z^zegulneirau niowerrji pań
stwu i d* chody priiedwoisuce (z r. 1914) a tycli
v.'S/.\t>' kvh dćfcę

Co do Gsecii, to w iddatfeie zuznaczcm, że 
rzyf.aflaj ii nt? nie część dSnga, au  jł-jŚs

przekraczać samy 1 *® cjilśoaów żfófy oh fran
ków i!...

Pozaiem islinieje jcszcza u&lad w l l ł ; !non 
■;aiićy.kuł 191), kit&y to samo mówi, co aj1* 208 
traMalu w St Genna.m- Otó/ '1*Mę według u- 
Kadu w TrisJtiia państrera, ¥tóro otnzymały te-

ś f t t i f i H i s s s t e ;
s a w%a także Włochy), mają sa wszystkie yrze

ia karnawał
Hieodzownyjr Sr jdkiem na toalecie 

Każdej wytwornej kobiety

Jest VESTA płyn

usuwający wągry 1 niemiłą »oń pttu

OLA A  M f  tW  po goleniu

zasfęnuje wodę koio.Uką I puder.

na siebie rządów* zapłacić ptmm,
f-woH na ret® koaiisyi ramar1 cyjnej- a jv“t«n 
sumy te &3sta.ną uwK^l̂ lnmTia w rozracr.ur.ktt 
z Ausfcryą i Węffram_, Dla praeprowadffleiłiia i 
zreali®oiwrxia, tych zotawią^ać mf-'.*; ai w Pa
ryża t. ot® ,Gomi :e des 3iuu> Cedes" (KoTiiiet 
dćbr pisejętych), kićtry już rozfpocaął 
pracfe

SiiR it reparacyjna maśą więc pJado: Austria, 
Węgry i państwa Sukcesyjne.

Prasa w)*gtei»ki ł  łt*  rracka wsteauje, te 
mnii obecne Węgry, aa ooecra, Auafaya nie -są 
w sLamie płacić koalirvi r*J m®ć™r repaTOĆyjnyąfji 
Anstzya Eesstą otraj ir ała t Ł  setn̂ s termiun 
ts-j zapłaty, a not m a z a n i Wf®ie'«śld’ z o&azyi 
zagafejatoźśMj pt»życ®M mają byt  ofraaijcujie do 
mfoijaw.ni

Z państw sukcesyjnych najwięcej r--j .ją być 
obciążone długami repaia^mymi #l9«hy a to 
na w staw ię umowy w Spaa, żawajtój między 
t^n  TjafiStfwam a feoalicyą; w myśl której W ło
chy wzięty na sidbśfc obowiązek zapłacenia 46 
nroo Jych reparacji Pe tem Mą Czetuy, które 
. aĵ s Ęcej Babrały różnych i^hr i tajątków 
pańsfcw-w' eh aufifao-w^parel icb Podobno m- 
obunek, wysłaiwima przez kaaiicyę ćla Cz.;- 
ćhew do zap.Mv za wszelkie patstensye wynie
sie 30—35 u u u  n lto  czeskich koion !1.„

Romiuuw i Jugosławia wed^ig uikfadii w SI, 
GsrmaM małą, możnebć akampeujować «o.e 
wbowiązai.1- regulacyjne s ne' -Kayanii 
fac^ifflemi, Cze® iej twłliweSti nie Dłjaiaóają. 
Pouka o ile nam wiadomo *— jest w Lem sa
mem potote iu  oo raedh%

Iaiaieje za żem ”aze.. nftsi interesów jiosii. • 
dzy poszczególnemi paAstwam. u&«̂ Tnenr>i. 
Tę spirocziac^ć ma wyrónmnać parysfei ,,Coar.ałe 
des R.ens Oedes“.

To też tom się tłomaczy, dlaczego Włochom 
zależało, aby pizyjete przez nich dobra r?ą- 
do-rc, były jak najwyżej szacowane. Ccea na
tomiast., pdpieMh! praez J>«uicyę, starah się, 
by je oszacowano jak najniżej! W wymienio
nym komitecie wpływ włosfci w oslafmch cza
tach osłabł, nafemłast wzięły w lim $(>xę aapi- 
racyc francusko-czeE1 's. Moment ton ważny 
jffit; dtetogo, ponieważ „Comiite des B em. Ccd\s“ 
Rozpocznie teraz Łzacowaó w państwach sukce
syjnych przejęte dawne państwowe dobra au- 
stryacko-węgierskie

Dyplomacja zamieresowanyrh państw pra
cuje gorączkowo.

We wrześniu 1923 r. w Rz\mie, Mnssołini i 
t|pne*z idbyli już na powyższy temat paaę dłu
gich kontorency, a prz^ciez Polska mnsi te ł 
sapłateic konlicvi barn^o poważną mmę.

Benesz podobno zobowiązał się wobec Mus- 
EOłiniegoi do uznania nałożony cli m\ Czechy 
długó\y i do ich zapłacenia.. Co prawda — cze
ska prasa dzisiaj inaczej pisze i wymyśla koa- 
lieyi...

We W k^zech sam Mussolini zajmuje się 
szczegó?owo tą sprawą

Rząd aiistiyackj postemł sie już w kumjyĵ .. 
t-i-p r̂acyjnei o odpisanie rgwaej, bardso znac»-
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neJ •ra ty, za odstąpioną nowym -'Fństwom da
wni własność rządoT"....

Także Poiska jest mocno zainteresowana w 
sprawie „cługów za niepodległość", także na
sze państwo powinno być wysłuchane w „Co- 
mite des Biens Ced*®'1. Szkoda, że u nas opinia 
publiczna tak mało jest poinfermowan, tak ma
ło się zajmuje żywotnym tym problemem.

Ciekaw1 jesteśmy, c,i nas rząd dotąd uczyni!, 
aby brcniń naszych interesów, w „Gomite des 
Biens S^Ces? ISyśmy oddz"_ dzic-zy li najgorszy 
m .ątek po -anstryacM, ale w każdym rarie i 
nam wybawią słony rachunek do wyrównania! 
Baczmy, by ten rachunek nie był dla nas fi
nansowa ruiną.

Wszyscy wierzyciele i dłużnicy czuwają.

PJieslycJiR ly s&auda! „parowozowy**
,? >2s«e strata kilkudziesięciu mr!ioir6w dolarćw l — Fabryki pol

skie bez f  i  cy, a my napychamy k!s s ie  ile Gdińskow i.
Kraków, 29 lutego, 

(s to .P a rę  tygodni temu nolska opinia nubli- 
cźna, została zaalarmowana interpelacyą swjnio . 
wą, (d< której przyszy ły  się wszystkie stron
nictwa) —  w sprawie Ezekomego zawarcia przez 
ministerstwo kolei żelaznych umowy ze Słt-
e.mią w Gdańsku (dawne warsztaty Schichau) 
e jjudi wę 900 parowozów (lokomotyw) nr wa
ri mjcąch dla polskiego iron. jkarbu, względnie 
M ^ i, bardi^ nie’ orrystnych. Odpowiedzi na tę 
interpelacyę do tej pory nie było, ponieważ do
tyczy ctaa „interesu" z przed lwóch lat, więc 
zapewne tyincznsem... wyezrkuje się odpowie
dnie akta. Tym za sem jednak już te_-az inż. Sta- 

eław i?ieJitijki jgłasza n i  łamach pism dokła
dne Bzcwjćiy tej umowy, zawartej przez ów
czesnego (w r. 1922; kierownika min. kolei, aJe 
dotąd prze:: rząd polski nie p jdy^anej. Ze sizeze- 
gółów tych wynika, że umowa ta oznacza nia 
tylł'1 iwieb/anie pracy p*1-skini fpbrykom i rô o- 
L ife  a, aie takie

STjdAIJĘ iilLiiLD^TESIĘCIU MILIONÓW 

DOLARÓW 
(?Ia *varbn p-.isldcao.

Oto, jak wyglądają oryenta.cyine najważniej
sze wyj4 lki z tej umowy, podpisanej w dn. 3 
marca 1922 r. przez kierownika mim. kol. żel. 
p. EberLardta, jako „IJeklaracyp rządu polskie
go Względem nrm Craven Ltd i cwciete de Con- 
stmctions de Batignolles“ :

,,’dząd polsk' zobowiązuje się niniejszetm h- 
dzielić poniżej w; nienionych zamówień Mię
dzynarodowemu Towarzystwu, złożonemu z 
firm Craven Ltd. i  S-e de ■Tenstr iictions- des Ba- 
tisnoile, oraz grupy Polskiej i  trupy Gdańskie j- 
ktoreniu będą oddane do etepioatajcyi warszaty 
kolejowe Troyl, oraa Stocama Gdańska w Gdań
sku.- - f ;J

1) " z a ' uciski ’ .tJzia w przeciągu 15 ła j ża
rna piał rocznie i najmniej CO pi*i«woj>sów typu 
polskie jo; p.erwszs zamówienie będzps dane na 
tychmiast, gdy T-wo zaw Ladomi rząd polsH, że 
konieczna przebudt wa Stoczni, umożLwiająca 
rozpoczęcie robót, została dokonana, nie wcze- 
śnT j jednak, jak w 1923 r....

...6) „Za część lub całość jakiejkolwiek roboty, 
cz,y to naprawczej, czy konstrukcyjnej, będzie 
rząd polski płacił:

a) E osst njpteryilów rytwórczych i części 
zapasowych loco warsztaly;

b) koszt wszelkiej rcscrdzny wy i vć /czej, u- 
7Ą tej przy roboc.e, wf y ając w to prt-iiie i
ty, wymagane przez prawo Wolnego M. Gdań
ska;

c) dodatek przy Jadowie nowych parcrroró' t  
i tendrr w 280%

pyzy naprawie parowoz6w i  'findró^ 220%
przy naprawie waptrów osobow. 180%

od kosztów roi ooLiny wytwórczej, wskazanej 
pod b.

d) zyrk w wysokiści 10% od sum pod a, h i  c; 
ej koszt pi*, rwszej próby ł  dciiczenieir 10%... 
...11) „Towarzystwo będzie kupowało, o le

Możności, jak najwięcej mat jya lu  w pols’r:ch 
wytwóriiiach, o ile gatunek, termin i ciągłość 
dostawy będą odpowiednie"....

„Najciekawszy" jest irt. 6, p adający al- 
lculacyę“ cen ruchomych, na podstawie której 
rząd polski zobowiązał się zawrzeć vmowę.

Więc pod a) ma płrcić „koszt mai-ryałów 
wytwórczych i t. d.“ i pod b) koszt wszelkiej r̂ - 
becizny i t  d. wedle wymagań prawa W. M. 
Gdańska.

Źs te koszty będą wysokie, że na pewno będą 
niew^iiół.uemie wyższe, w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu czy za srańicą, to chyba 
pewne, bo miasto porkm 3 jesi drogie, a więc i 
wszelka robocizna musi być wysoka, co zaś do 
materyaJów. to również p. dyrektor Stoczni nia 
będzie się star 1 kapować ich taniej, jeśli to 
właśnie PoJrka ma piadć wedle rachunku za1- 
knpn.

Ale dalej idzie iresł/chann litera c), t, j. „do
datek przy budowie ncwych parowozów i ten

drów —  280% “•
Znaczy to, i*  S t e ^ a ,  iako ?->'sk, oirzymy- 

wać i Tie aż ?£&% i  i  d. obrdsny. Jest to 
zysk olbrzymi. Ale i tego niedość.

Okazuje się, że te 2S0; J20 i 180%, to me jest 
jeszcze * ysk to jest tylko dochodzik bez na®w v. 
Ofeobno bowiem pod literą d) w  wzegółnia 
of wseystMch kosztów i fs~ysMcli ,,-lodat- 

Łćw“ zysk 10%-t»sry!

Spójrzmy teinaiz, jak to całe zamówienie wy
gląd ? w zestawieniu z celami odpowiednich ro
bót gdzieindziej.

A więc obliczmy jeden parowóz.
Ceny pł-r rf oszczalne sljozni gdańsMej:

, W di llerach:
1) koszt SUi 3WCÓW 5.000
2) robocizna 10.000
31 premio i  opłaty, w , magane stoa.

ao ar i 6 3.000
-5) dodatek 280% cd robocizny,

premii i opłat ___ 36.400

54.400
5) 10% zysku od całości 5.440

59, 3
Ceny przeciętne ryr 'in św iat~epi:

W dolarach: 
1} koszt surowców 4.350
2, robocizna 8.700
3) 100% dodatku do robocizny _ _  3.. 00n__

21.750 
i 1754) 10% zysku od całości

. > 23.9ii5

W  okrągłych liczbach wypp^nie 60.000 doi. 
za parowóz Stoczni, w porówna-iin do 24.000 
doi. gdziekolwiek intbriej.

Jeśli te ceny zestawimy z cenami parowozów, 
zakupywanych obecnie przeiz rząd n: sz za gra
nicą, t< widzimy, że od firsry bt UruHej dosta- 
jeL. y parowozy l<a c‘5Xiie 28.500 dMarów za ł  "tu

kę, zaś od firmy belgijskiej jif 20.000 doi, (r pa
vodu spadku franka cena tak niska).

Nawet słynne parowozy od firmy amerykań
skiej B; Idwina, sprowadzone przez Polskę w
1919 roku, więc w chwili, gdy jeszcze iioży- 
zn na rynku amerykańskim przakraczała o0 
pi-ocent cen pi zedwoJcnnych, ao. stowaly Pol
ską po _5.( CO doi. za sztukę.

Chyba tych lirzb dość, by dojść do wn'osku, 
ż jaki ? zamów ieni na takich warunkach nie 
może być rozpisane przoa rząd polr^d.

Ale nie doSć na tem. Be czy Sfoc&nia Gdań
ska jest fabryka parowozów? Nie, jest ma ia- 
bry ką okrętów i posiada zarazem warsztaty ko
lejowe dla naprawy parowozćw, przywłaszczo
nych prawem kaduka pnzez Stocznię.
- Więc jakże Stocznia będzie budowała paro
wozy i kiedy do tego przystąpi?

Stocznia- liazy na zamć nenia polskie z 
chwilą, kiedy je będzie miała, przystąpi dopie
ro do bnfiowj fabryki, oy jej umożliwić wytwa
rzanie parowozów.

To wszy-stiLo razem składs się na 

OBRAZ Pr.AWDS l TYfiGO SEAND \LU.

W kraju istnieją fabryki wagonów (i ielenie- 
wsłd —  lyrakćw-Sanok-ÓstróT, Cegielski —  Po 
znań) i  parowoiZiów („Ł.?k5mo^rwy“ w Chrzano
wie i „PaiCTFÓŁ.“ w Warszawie), którym rząd 
obecnie redukuje lub cofa zamówienia,  ̂przy- 
czeni kilka tysię-cy robotników traci zajęcie. Je
dnocześnie robi się olbrsjinie .rienia 
rr fabryce wrefiiego nam Gdańska (iząd polski 
ma w niej tyiko 2C% udz'ałó^(, którą dopiero 
En nasze pieniądze jimrabia się z warsztatów 
okr Nowych na iabry parowczów. Tej gdań
skiej fabryce przyrzeka się

CENY O FHZESZJO 100% WYŻSZE, 

co na 900 parowozach daje piawis 30 mJi:onów 
dole rów straty dl; ska-.bu polskiego.

Dlaczego? 3 jaldero ra.hunku?
Nie noże ulegać wątpliwości, że rząd polski, 

tylko dlat*,"H». aby nie „* erawpować“ k;erowni- 
I 3, min. ELerhardta —  nie zrobi tak olbrzymie
go pudam i* i  stoczni ań^óf], kosztem 'ruj- ( 
nowania katszeni własnej i polrfcich obywateli"

13 milionów analfabetów.
Do? P r ze ra ża ją c a  e ^ fia .

■■ IM ftr , *9 Me^n.
W  ruchu oświatowym na zienlach polsi-ch 

.^aszedł poważny fakt,
Gto, jak już wj^doirft), ^ziaLjf! c-? d lat 

kilkudziesięciu we wszystkich dzielnicach Rze
czypospolite] towarzystwa oświatowe, miaio- 
wicie: Polska Macierz szkolna Królesb. % 
ziem wileńskie^ i cieszyńskiej, Tow. czytelni 
ludc wy eh, działające w PoznE ńskiem, na Po- 
morzii i i a Śląsku, tudzież Tow. szkoły lud> 
W3j w b. zaborze austryackim, ntworfyły 
wspólną Eomisy^ porożu aiewawczą i, jako jej 
organ, wydział w-houa^czy polski in towa
rzystw o£wi'itowycu.

Fakt ten jest ważnym krokiem do kor^oHTa- 
cyl fcjfflanlzacyf spoleczno-oświatowych, za *<10- 
i ym musi pójść, rewizya dotycLczaC: ych pro- 
gremiw i mc*od działalności, oraz spotęgov. a- 
nie pne oświatowych i dostosowanie ich do 
wielkich potrzeb chwili bieżącej.

Wyrazem wspólności fronH i jedności* haseł 
i dążeń tych towarzystw, zjedn-rzon^cn w wy
dzielę wykonam zym, jest wydawnictwo p. t. 
O ś w i a t a  p o l s k a ,  itórego pierwszy, bar 
dzo Interesujący zeszyt, mamy właśnie przed 

sobą.
Drżo tu szczegółów, które odbierają nam złu

dzenia co do polepszenia się stanu oświaty 
w Poisce. Tem lepiej jednak, stawia nas bo
wiem w obliczu pracy, którą podjąć i wykonać 
trzeba.

w a lk i z  a f i ^ ^ ^ m e m !
Tak «p.-dowiadujemy się, _»e uamy ciąaie 

]HSZir'.e w nas-jt m p |shris około 5Q pnocuki 
(cz-yli okolu 13 milionów! Ludzie, słysaycie?) 
a n a l f a b e t a m i

Obarczenie pań stwa choćby tem jednem za
gadnieniem, które jetit bodaj na,jbardziej pieką
ce, jest wprost nie do pomyślenia.

Według statystyki, ogłoszonej w O ś w i a 
c ie  p o z a s z k o l n e  j (zeszyt 3-c,; z r. 1923), 
w roku 1921—22 zorganizowano przez ministe- 
ryum wyznań religijnych i oświecenia publi- 
.cznego w 1289 miejscowościach 1.400 kursów 
dla analfabetów, które ukończyło zaledwie 
2?,.f S3 stuchac: y. W toku 1920—21 liczba kur
sów wynosiła J..133, ukończyło zaś je 19.710 
osób. Do sfinansowania tych kursów przyczy
niły się samorządy powiatowe, mianowicie 82 
powiaty asy Knowały na cświatę pozaszkolną 
£5,122.325 i m .

Efekt tej akcyi, aczkoh iek d< ważny jest je
dnak minimalny w zestawieniu z liczbą 13 
milionów analfabetów w całym kraju.

Wniosek stąd bardzo prosty. Do walki z anal
fabetyzm zm m isi E*inąfi cało społeczeństwo, 
które zamożniejsze i i  państwa, musi dać na tę 
wataę środki m^leryrlne.

Nie będziemy ziesztą stanowili w- |tku. Na 
całym ś wiecie bowiem, we wszystkich -cr^ach 
cywilizowanych, część i to zraczną, ciężarów, 
związanych z oś winią, biorą na siebie czynni
ki ipo,'!f.zne. / _______

C? obo!rnuie fundacya hr. łtmoys^ch
c'B?a ©światów© S sn@lecsp^I

' Kluczes Kórnik, T uebatu  i Babin, w ^ s z t ia  Nakopane Tatrami, 
Kajsetn przeszło 70.000 morgów magdeburskich.

Kraków, 29 lutego. 
Przed kilku dnir.mi donosiliśmy, że j . "Vła- 

dysław Zamoyski z Kórnika, syn jener-"’ Wła
dysława Zamoyskiego i Jadw‘gi z Działyńskich, 
postanowił, zarówno sam jak z pełnomocnictwa 
n.^dawno zmariej swej ś. p matki oraz swej 
siostry Maryi hr. Zamoyskiej, odSa'; cały swój 
niericLciEy majątek narodewi polskiemu ua 
wieczyste czasy

Oddanie własności przeprowadza Władysław 
Zamoyski obecnie, za życia, natychmiast, na 
podstawie statutu, który już zoshł przed?ui- 
wiony właści.vym władzom, zachowując dla 
siebie i smtóry: 8#**- dożywotni
uńcr^ająco mską i wyc^arcaająją iylko na br.r-

u»o skromne utrzymanie.
Fundacya kórnicka ujęta jest w „Statut za

kładów kfirn.clvicli“, oparty na wielkich do
brach Kórnik w powiecie Sremskim i JLakopane 
w T itrach, obejmujących razem około . 5.000 
ha ziemi i lasów. Na majątki te składa się
19 poszczególnych dóbr i folwarków, mi; mo
wie ie w obrębie Kórnika, w powiecie Ś-ain- 
Bkim: Biernatki, Dzisemirów, ICromohce, Pierz- 
chno, Runowo, Szcnodrzyków, Dackowa, Gątki 
i Dworzyska,, a nadto lasy, liczące około IS.pOO 
morgów przestrzeni. W powiecie Srockim: 
Źrenica, Kijewo, Wagrowo, Babin, Jarosławiec, 
Bieganowu, Januszewo i Zimino. Nadto w po
wiecie Poznańskim zachodnim dohia T zebaw,'
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:ućLdeż pałac Działyfiskich w P.iznamu, przy 
Rynku Ńr. 78, zrany, jako dom ,,Pod Pelika
nem". W chrubie la b  uobra zako As’ ie, po
łożone w gminach: Bukowina. Kościeliska, 
.Brzezi {  Zakopana, z polor rą własności Mor
skiego Oka.

Na tem ostatniem terytorium istnieje m ana 
ddawna szkoła gospodarstwa domowego w 

Kuźnicach, założona przez Maryę hr. Zamoy
ską, oparta na odręunym statucie, z którego 
mocy ojecnie przełożoną szkuły jest panna Ju
styna Zaleska.

Do fujdacyi nalefy tei pałac w Koiiiikn, 
stanowiący sana przez się niety'ko monument 
historyczny, narodowy, ale zawierający, jak 
wiadomo, przepiękna i bog.te mnzenm zarów
no w zakresie sztuki, jak i zWor-5w broni, eraz 
cenną i doborową bibliotekę, częściowo już sfa- 
raniem hr. Zamoyskiego, uyorządksyyang. Pa-* 
łac ten otoczony jest przepięknym parkiem, 
obejmującym 110 morgów, wvkortcznnym pr?ez 
hr. Działytfskiego, trują obecnych fundatorów, 
którego ojciec, hr. Tytus, przewiózł bibliotekę 
z < .narzewa do Kórnika, i tu ją  odpowiednio 
umieścił.

Parcela i dom j  w Zakopanem, oraz nomy 
ar mieście Kórnika, dopc^iają podstawy nieru
chomej 1 n.®noiizielxiej tej wspaniałej Inndacyi.

Ogół sii; ofiarowane Polsce dobra te obejmu
ją ■; 1) i.iiicz K.rnicki, 30.0C0 morgów, (16.0^0 
m. lasn), bibliotekę i zbiory. 2) Klncze Trzeliaw 
i Rabin, 20.000 morgów w pow, poznańskim, 
wreszcie 3) Klucz Zakopane, nabyty przez 
Władysława Zamoyskiego po r. 1886, gdy zo
stał wypędzony przt-z Bismarcka, obszaru oko
ło 20 tys. morgów, w tein znaczna częśS lasów 
i pastwisk, z polską częścią Tatr Wysokich, 
z 'yrskiem Okiem, oraz lasami Doliny Koście
liskiej, oraz z słynnym zakładem wychowaw
czym dla dziewcząt w Kuźnicach.

Cele tej fundacyi są wiadome. Ma ona być 
użytą na: szkolę tamową pracy kobiet v. Kór
niku, na wych jwanie młoazieżi n jskip- w iu- 
ohn polskim i katolickim, pomoc u siłową dla 
uzdolnionych, utrzymanie zamku i zbiorów 
pztuki ■ Kórniku, utrzymacie biblioteki, wrtsz- 
cie na założenie sakł^dn do jadania, tak na 
stokach gói, jak i na równinach, wszystkiego, 
co wchodzi w isakres houowK, -syeia, ocluony, 
utrzymania i należytego wysysania wszelkie
go radsaju drzew oraa piecza nad "grodami kór- 
naddemi, wikońcu n i krzewienie w mają/kach 
esakładósw KćrnfoMch wfiród kudinoSc.; wiedry na- 
ron^rwej. rlniczej i wśród mlbdaieiży zaead wspót 
dr:ełc2u§cr w duchu kaferUckim 1 nśJio& iwyna.

N A  M A h ł E f E S I E .

O L U C Z E G O !
TtrftnsiaT kwniłel rłrony treecnw&assowej!

Z prawdKiwem przywabieniem yraecsyfal;- 
£my wczoraj sprar. owianie z działalności Cen- 
trcdnego E uniiełn Obrony Przew ozow ej, ;tó- 
re pogawito się w tych dniach w forai*! bra- 
szr “ki.

Fawntem przygnębienia nie jest bwna-jmn,.ej 
mało ożywiana działalno^: poży becrmegr> sjaffr 
szemii kitóre ptuaźg/B z mearieinnemi trudno
ściami robi wszysfeo, aby obudzić w społeczeń
stwie znmimienie erem są gaisy umjące w cza
sie wrony ijaMe anaazemiie d’a Pcflakg m& nale
ży!* wyposażanie armii w tą pefewotaą, nowo
czesna, broń.

Źródło przygnębienia jest iims. Oto ze spra
wozdania downdujomy się, że . jd łąfH  miast 
Pi owinfcyonalnych byłetu, zatoru rosyjskiego i  
praskiego zaMyto już km itety l»ka5nt. i wytę
żają wsizysfeie siły, aby nie pozostać w tyle 
innemi oś^dferam życia pę kfciego.

A w MałojKwe?... flotąa z lłoiono koimtei 
tonalny tylko w jednym jedynym idtt^lawin. 
Nawet Era Ku w i Twów nie zajęły się dojąd tą 
sprawą.

Dlacze jjo ? Prz\ puszczamy, że pewna ozęść 
winy -̂pa.da na idnisuuania Łoniitetn ceutrouie- 
go, jeśli idzie o a,gdfecyę w Małopcfece Ale na
wet przy slużycb ^■isabanlach ze strony cen
tralnych w^adz ^owaizys wa — Ma^aptyska po
winna była araorsruhue aikcyę m z^zząc.

Wierzymy, żc nasza rteiekuca —  zawsze przo
dująca, gdy idzie o spraiwy nafe^eswe, patotwo- 
•we i społecaae — zacierze się terać Sb rfdwojo- 
iią enei^ią do pracy.

Twfrzmy komitetr hrzecisyga^owe! Niech 
Małopolska ^otorm się gęstą ich siecią. Orgaru- 
zuymy je natychmiast, nie czekając na wysłan
ników z W arstwy. Trzeba się tylko zwrócić po 
rsfcferyały do kiimitera w W «rssa%je (ul. L^ina 
L. 11), a otera^awszy ic matery£.ły można ko
mitet „ viązar~

NajWrźsze sprawowanie KomMAtaj Contra!na
go niech, już będzie diła m s nie ^'tydem, ale 
tytułem do uzasafl.iionej dnmy!

Prośba Xi„.> aczonego kale ' P. W. Kalwarya P&- 
eł»wska 5 milionów-

Lite ws i „KiHturkansp?
Planowa akcya, zd^ia^aca do tnis-zczenia żywiołu polskiego.

Krab irr, 29 lutego.
Prasa pslsba camz csęścâ  Ż6 F7 W23D-

fe.adowjjui ludności polskiej na litwie kwieńskiej 
bi-rą udział Rietyłko riąd i w'ad* adrofe _ui.racy:ne; 
wielką, rolę odgrywa w tej sssatój sęwaiwie r6wo’>fe 
katbdclui dnehowie&stwo s biskupem iar®wU*«Ł. 
na m it-

Wlaónmośoi o paJcłe;, ̂ 1 Polafedw na Litwie s| 
naagól bairdso szażąpfe i gdyby nie matery&ły, roz- 
syłaat do p .sm przsz W:leC®kie B'iuto iTŁfencwueyiiio, 
nie wiedm«liiby§!r;y nic, a prz^najmuM jesacze mniej
o onrtematycznyr azybaoacb, lukm podleca ląd- 
noić polska nietylko na 'srcrrócyi. lecz także w Ko
wnie port okiem rządu i błskttpfl. żmudzfego. Mar 
uv  satesn do czyuenia rie z u.ańi:.iiwQ»aioi proWiA- 
cyona''iych adTiiriglr?torów i noóe^Tńszydi ksj^źy, 
lecz z t-lauOW«ł akcyą, zdążającą do snissomnia ty- 
, sta polsk-eî

Osts/jć n Wd/leJSeikćego Bium Intemacyjne-
Eo zawora dwa memoryaly par"iia»ł 'cos.słoli Pn 
j[axsi«Ucku!gr w K&wiue. złożone trato:?! poJskif̂  
w sejroje kowieńskim. Mdmoryały te sał urzrcrĄcy.n 
dowodeiu uadt^ywaa:.! ko dola to npraur ais poli
tyki -jntypt>iski«»l- stosowanej bez żanteych cłisłaaric

i przyproairaią.ceś r iĵ oraze esasy prnsidsgo KnlliiT' 
kampfn.

Teror uojoweV litewskich w kościołach.
Ko*< ar (AW) W zwi&ztei z zaj;. mtm w kofciole 

T^karms "cSnim w Kownie, polaka i m . 1.rrieńaka 
pisze nM>!zy sr--epa oo naśtętoaie:

NajwaJ riicjgr̂ , i nsibardzieć ołf-ra -terystycizB* cej 
cbą ołwirikey' przeciwko poi nzeryźmie w fcnfe fek 
5»ka;ronelid ao jest m pochodzemt zewngirżjMJB 
Kie y .^lr i ię o aa wśrAd wiernych, £ako d ; spo
rów paranalnyh v*«d%/ P 'kami 1 Litwinami.

Pc£TOm peftazow/zny w kościele p» i  annelkfetei 
sotyan* r~ .av został w mieScte pizes i iikwną, J a  
: iliwał. "laiid?: it lra luudy ni"* wspólnego 8 Ły- 

Tiem parafii ni?? miała Twarze tych wantł"Jów wi- 
dzwmo po raz jTÓe-wsz” w kościele. \

■Wĵ aidki w koścćele pcia,ra«iick"*m w Kor-itie '!• 
były odoBotminne- Wedlfl ostoridi djniesćeft, w ch 
niedzielę w kościele parafialnym iw. Trójęy wym- 
jy nen i zaburzeni . Litwini starali się steroryzo

wać Ins" nuai poIsUą, zebianą w kołdele i nie -ozwa- 
;ali ie- i(^WuC po polaku.

Wizerunek na n î̂ t̂ bku.
Nieboszczyk twórcą własnego portretu pośmiertnego.

Z talamnei dziedzinsf zjawisk.
Kraków, 29 lutego.

Os! W „Echu" warazawsl-iem ufei^ai sij ar- 
tytsił ę. -■'rosfisra Pz-mufty, jednego z badpcsy 
inedyumizmu i prezesa warszawskiego ,Towarz. 
psychofizycznego", omawia^oy sei isacpoy wy
padek, głoszony przez wielkie pasma amery- 
rykarisŁie.

Podobny h. faŁtfrr hiswrya zna kilka: ale 
nałoży te opowieści traktować barfeo kry;yoz- 
jiie. Zazwyczaj g!ćvną, rolę odgrywa w n A  
fantazya widzów, która w przypadkowych pla
mach, wy^oianych eberoi rozkładem ma* 
teryału, dopatruje siej ludzkich kształu w, ry- 
s6w twarzy i t  p. Opojpdâ laMa o takich 5-'B- 
Ttiskach gr^pzą, też zazwyczaj ni®doKIadnc£ci§.

Wskazany jesi więc daleko posunięty kryty
cyzm 1 seeptyzm. Żo i»flnak c powie?"1; jest cie
kawa, a pr6ba tłomaraema pracz „ideop'astyĄ" 
może również zairtere^wa^ czytelników, przr- 
taczamy poniżej artykuł — cozywiScfie iia od- 
poiviedźiai*iô ć autcTn oraz „Chicago T>”’bmie 

„CMcago Tr&wiw" doonsl o *'8Hi'-<giagspyui hfca»: 
W Sprj,r.K Haoe w Stanach Zjodncssa. i»c>ari S0-go 
lnt^go 1.89? r. r>Eiaki Srrs.*b llreefcrw!- Pozostila, 
redzLac umieścaJa na jego s/wgiie j*łyt< * masmnra

& itnaw o, wystaiwioii, jpzez ’t’4 80 na dBŚalafrie 
sJlońca i deszjiŁd. Dopiero w rv3̂ « uMegłyan *ede3. ze 
zwiedzP.;ą,fcyaH csnout“nz dostrzegł ze ztatóęniera że 
na p'ycio tą wyraźnie jsaryjowajy ai.3 jakoy * *y- 
l^k maiitttnAi, aa " ntizkia z fcap̂ ?o tfrwym wyra
zem i w tem włi^nie mśejśesi płyty, pn3 którem t« 
waẑ sasaazainśe riuaaia być w aicim

GŁOWI WUPA,
jcai, którym te pokaizał, odnieśli to samo wrażenie.

Od tego czasa .stô tifowo i ^oto«6 zacẑ -7 się vv 
ten ^sasób S2arj"9(>wywać coraz to wyraźniej rysy 
ludzkie, najp?7.6d ara, naslępnie usta, połici&f, im- 
da, włosy, jednem słowem całft fewaffia. (My porów
nano ją z ltśogrsŁj, Łmairłego I^sdw^ia, i,wdi .M )ń- 
stwo byk ndorzaH1®'

\uioiMgew ya orau b-iiucyniwjya zbiorowa aasŁą 
hyc •Ryklnc* .m. gdyż tajemmiczy iea portret ną na
grobka może oilo/lać i teraz Lożdy, kto się tida na, 
wsiwimiany cmeffvtai'z, oo też czyniło już tvs\jce 
otób, nieiEtiszy nawet &wcyilnfo p?zyî 4®a.’i ao 
Sn: ng Pla-ia w tym celu.

Po â, tem ndezwękly tan wizerunek na marke
rze był też futosTafor/any, ob &tv*r? mh apŁi'aku ło- 
tograiicsaeso i klit i  ais oa agata , ,as«styi i Ba- 
hicynaeyom

Podana śSarzaofe w»da Etę. bąeirąjttpieaaa. fanta.- 
sty^znem, niepriwdspodob: icm i  n-eauożiliŵ an do 
węjaśniea :a.

Kcititafcwii"] byłaby uciec s>-5 tu co ppi.^ob \ k FJ- 
v^odaMEe«r przez wWlri usrzęzłycb w mtyaie prakty*. 
itowainego, mia!k->w!«e do legacyi, <io jdj enc^-ua fak
tu, który me mieftci się w żadnej SBnfladca ich rnA»- 
gn i  jest ^pnzeczr.y z n-*w już ustaSromm pewnika- 
nd Byłaoy to ;jednak mylna fega, bo 

NEGACJA NIE PRuW UDZi DO WIEUTIf, LF.CZ 
^0  TRNORj* KCTI 

Wie m3 ny ta do czynienia z jakiemś krótkol^Ta- 
łein zgasvTsfc m  na seansie, ods-iaiteni tytko S«tbjek- 
tywnio prrez ofecnych, co moi na byl ił v przyipa-oać 
baincynajsyi Mbiorow»« łeoz z tizemS koiaiu tiineiu. 
zupełnie objektywcem, bo płyia roasnaanowa ismieje 
det^d na cmentarzu 1 być ;*rz32 kwidlego o®S4- 
dasią.

Wiemy o działaniu dticna na caało, o *worzen» 
®ę lub goj-iiau ran pod wpływem suspstyi h *  aulc- 
sagestyi. waemy też o idê pfctgiyi, to jeat 4n<tóbwc43i 
twwrsenia się pewwych kształtów z ektoptasni s* 
î aŁssatiii dzięki wyribiażm medynm i nn»stańów, 
maczer .nówiąj, wiemy dsanlaiiin anaigii psyahi- 
cznej na mater»e, pi7B;awiają<;een aę te?, » w folo- 
jitóowanin myśii, a więc w wwoJaafe re&kcyi ebe- 
naca«3j w emoiaj-i na. kliszy.

Mc;» i w anisanvin wypadku miał* mfcjfloe nnś 
podo*ine®o? M_<że

: C! ŹSEUGIA P£FICHIGZNA po lski ri

powodowała |,jwne nisdflsbMflahw amuait w 3*0-

Wnacł marmani, które i ę stały dcstgooejEi nrzyai 
araysfem i dzi#i 'jafemŚ sr^z^ai^cyim wSirunkocn, 
dopiero powoli i skopa iowo uganrniły i jak tempera.- 
*wi, deszcz, zimany atroo^nrjcmze: co wszystko 
jakby wydobyto nazewnątrz i udostęjpndłlo dla nas.de-
o-o ob akiyty oddawaa w u ł/r-wras w —ni* pu- 
teneyalnym obraa?

Joż^h tak. to osyja ensrgia psyr^inaa ta 63»dłalaf 
Chyba samego ori^inału tego nlgawskłego portrettu, 
a więr; p. IradweWa.

Pozostaje pytanie, kłady energia •* mogła oddEa- 
łaó? Z pónfctiu widzę,nia inateiryałistyciznego energia 
ipsydiiczna jest fylko funkeya na^rego cŁała, ■>»**-! 
go <ŵ anife»u i ginie lub transformuń® *4ę w irnj, 
z chwfflą, gdy astaje Sytfi tego oraani«m.u. W ta
kim razk Eieboszazsk musiał .eazcze vrasd Snwr 
cśij, ooiąr > nragaąo atrwjt?* »wój ołrr az. sozosteawiS 
jkfe widom'- ■ fi ad po scWe i intensywnie o tem my- 
£'e<j. Proindeniê gpca neń energip ayehiczna albo mu-, 
siała odtkeaJad na całe .otosszeî e, na cały wstb?V 
ćwtot, aibo z5raT?y w jakiś cudowny sjk«6b skie-! 
rował rają, »;Ję swej myśli- miwaoiwfci® na tę płyifli 
r\iąmi"n, kió-rr rcdrtóa; usndeóciła nastęjsiis na je
go ji-cgMe, nie wczeSriej nsit'rrailn», f»% w idłbti lub 
kilkanaście dni po zgorie.

Z pjnfetu w £xnśa apiry ̂ ystycznego nfema poti-ze- 
by wiekaj «'ę do jatowf4Asn!a, k̂óo-e poawóIJło 
żyij5i»"mTi oizćoniji zawcaaai przyszły nagro
bek- WcdJug tej tewry5 energia psychiczna, nasze ja, 
jeat niezniszczalne k "ie ^n<e bynajmniej wraz si 
śmiercią 'dała, przecawnie Tazos‘a'e i n  iże dziata.6 
i przejeiwiaó się i potem. Energia pŁHbiczia zęaar- 
łe"o, ziP*â raina jeszcze z jego trepem ĝ yts oatate- 
czee odó,z!el«nk s5n tych 2 pieiwiaS&ftw, ducha i 
c, ała, *n«ż8 naswypy’ i po widomej śmiensi, pragnąc 
eo iryoMeg oww.fcić się z pęt rozkładającego się już 
cafl fe. i

WYDitóTJlC SIĘ NUBWNĄTBZ JRUMNT
s.Aigła isk tak długo i  z tekiem napu.isei.enii
dziaJać na przytłaczają by mc.gilę maamu, że ąso- 
vjoćtewa!a w nim jakieś wewngte.ne zmbmy jpoHabr-1 
łaiine, kł6re sfc ły się widocznemi utorpiero po larach 30,

Pozo^aje jeszcze jefca łiypnoisMi, poiegaiąca »‘.a 
tem. że odwiedzający grób krewi i i przyjastó, 
'rcpa.toitją̂  -j> w płytę greb. nrq, i  wyobrażając so
bie kÂ jce pod mą, ciato nieboszr./.yia zbiorowo dzia
łali id&«pła*tyę,znd« na maTimaT i prywcła,!; ncws‘ -̂ 
ssę na irm ^rtzanintói. Wtedy ćefeak kaiżdy t*raŵ  
d<̂ «xl<*ig3.a, rmsfejseówtajby oczy i wogóle ry^y 
zmasiego -nic w tych sacc-wi punktach i otaiz dla-i 
Asgo me mógłby się zarysowi wyrafede i odzna
czać sie podobieństwem*

Prosper Smnrło.

NADESŁANE.
Zn tóa* ten Hefelicya nia bierze ładnej oip*- 

wiedzialnoicŁ.

Nou,ae kur^a kroju i ssycia
rozpoczynam 3 rrarca w pracowni sukien Tli

przy ulicy Czapskich L. 5.
■aaasassa ----  - asaa

Zdoinytii eksp ^F.n tek(M
p r z y jm ie  n a ty ch m ia s t f in n a  ,,A  la  V i l le  
d e  P a r is e, K ra k ó w , u l. F luryaiiska h . 810

P O W S Z E t a K E  T O W .  K O N F E K C Y J N E  
K ra u 6 w , u i. ś w . M a rk a  3 5

powjkBjedo naljehraiałtDwesa ws^piwla kilka kwalifikowani*

KRA\ltm«f MĘSKICH. *
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Zaw isdar la m  moich ńran. Odbiorców, iż

D Y W A N Y  P E R S K I E
przesemnie osobiście w Konstanłynopalu nEfaipion-a t.adeszty.
Na składzie znatdufe się pierwszorzędny 1 pięknj wybór nailepszyth gatunków i wielkości 

5- ii m etrów  w ,ąc^nle. 700

8. ®SI51iS»aMm, »«ritów9 ©t®fi®wsHa 81. Telefon 2G93.

Sen pî keiości.
R e r e p i a  a n g ie l s k a  n a  d łu g ą  m ł o d o ś ć  k o S r e t y .

' Kraków, 39 'utego.
?m> W jednem z pism holenderskich okazał się 

artykuł udawadniający fachowo, że mc tak ie 
wpływ nje*c."ie na powiors :howność kobiety, jak 
bezseŁ ość. Cera kobiety, ktCra za hiId śpi, staje 
się cerą szarą, spojrzenie na matów?, włosy jej na 
wet tracą, połysk. Nie Francya jednak, która tak 
chętnie kteywa się krajem najpiękniejszych kobiet, wy 
kryla tę tajemnicę- która wła§en ia iie jest żadr.ą 
tajemricą, ale Anglia, kraj sportów i higieny.

Angielka z wyższych ster towarze itich w e o tsm 
od dawna że oprócz nocnego sru 7 djo 8 godzin po
trzebny itst takie ir czasie d ia, tak zwan~ „sen 
piękności".

Tego snu nie pozwoli się pozbawić za żadną ce
nę dobrze sytuowana kobieta angielska. W przeci

wieństwie uo Francuzek, starających sie podnosić 
swoje wdzięki naturalne, sztucznym' fcxd&ami ko
smetycznymi. Ancielka posiada rztnkę zachowania 
piękności i świc'ości przez długi czas. Za naczyć 
należy, iż n„ jest komecznem wcale, aby kobieta 
chcąca zatrzymać świeżość, spiła pr;ez dz.eń przy
najmniej godzinę, wyutai vg kw^aesik odk"-zyn- 
kn, b?le stały.

„Sen piękności" me powinien byc wyitcznie pr.y 
wilejem sfer wyższych, ws; ak że każda  ̂gospodym, 
umiejąca podzielić dzień swej pracy, Eiiaj-lzie chwi
lę w czasie dnia na odpoc-T̂ ak.

Sen i odpoczynek, to najlepsze śiodki piękność* 
%kie kobietom .nożna polecić. Nie zastąpią ich na.,- 
jep&ie preparaty Cotyego, Houbigjnta i innych fa- 
brykantćw kosmetyków.

Zabił dwie siostry, ojca i caałKę.
Nowy Jori', 08 lutego. 

19-letni inloMeniiw Frank Mac Dowell, jeden 
z najSwistaiajszych wychowaftców nniwersytcta v.a- 
szyngtoćskiego, 7 którego wyscsdł z pełnym dyplo
mem mając lał 16, został temL dniami aresztowany 
w mieście Sawni-Peto ł̂kirg, oezywâ ede nie w Ro- 
sy.i, lecz nu FloirydiŁe. Oskarżony om jest o zaWc;e 
sw, jh dwóch sióstr, ojca i matki 

Mac DowrM o&Tia^czyl, że przel rokiem wszedł 
do ptjko u SKrych &6S1 r, z których jedna miała at 
16, a druga 17, w o isic ŁeŁ san, p5!ał Ich Mika 
naftą i poipaUl.

Mies2lsaA*v w całej ofeołfcy była bairdso wzburz ni 
te zbrodnią, o którą posądzono h dność murzyńską.. 
Kilku murzynów aa epatowano, a kilk"i anycł: '-.lin
czowano . 1 1

Wypadek ten Zdaro ł się rr m1 5cie Dccato. Po 
śmierci swych cfirek, państwo Mac Dowell i zanieśli 
się z synem dc florydzkiego Peteisburwęa. J&m ica 
włakne znali :iolio .« ich własnych łóżkach, zabi
tych strzałami .ewol-werawjjii w nhmy. Syn ich, 
mający poważną ranę na czole, zawezwał pora cy i 
c#wiai<fczył najpierar, że kto# >anajjoiny wszedł do 
maeŝ ra-nia ro izio&w i ugod ii sto w nlowę tępem 
nR.rzr-da«m, tai, że Łracnł przywr Mô ć. PćMiej do
piero .daJbćjca przy;inał uię, że on sam ’? r sł sobie 
jTan'*., nby odwrćsió od sislŻe wszelkie pi syrzenia o 
zaut/rtoiwwitLie v, lascych rodziców.

Fiank Mai Dowell utrzymuj#, iż jint ofiarą szala 
re^ijnejso. Ttómaczy, że zabdł sw= Astry dla/ego, 
aieby oi.iJokuto yaó blnźp^rstwo którego się dopu
ścił, ma,,4C lat 12, a rodz!ców zabił, afsiby o<łpoku- 
tować zaimordiowr me sióstr.

Kochany Kuryerku!

Tyle piszesz o miłych wspomnieniach z redut, ba- 
lóv i  * d., & tymczasem ja ma:a wspomrlenia pra
wi*! *e grobowa. Nie prze.,a- .zam, bo t. oczach wielu, 
wielu liań, r.a Liórych mi bardzo zalei-ało, rvobec 
których ciałem zawsze „poważne .. .n iary“ zostałem 
pog zeban-% jako człowiek "ie nada.ący 1 .ę na alę 
bałoi i. Ki impromitacya Straszna i tc tylko fllate ;o, 
że nie wiem do dzif dnia, czy mówi się ,tD4awi “ 1 
„Sawa" czy „łrwa”.

Gdy p< w“dz"iłem „Dżawa" jaksś zapamiętała stu
dentka lirgwłstka, omał" że mi głowy kufler> Eie 
rozbiła, guyż jak wykrzykiwała, ..plamję język ojczy
sty".

Uciekłem na drugi ioniec sali, my*ląc, że mądry 
Polak po szkód de i już z zupełnie pewną miną mó
wię: „Java“. Tak pogardliwe spój zerc.e zmierzyło 
mię od stóp do głowy, że włosy moje zazwyczaj czar
ne. stały się nagłe czerwcnymi ze wstydu.

„Idt mn do karesmy' z „lawą", tu tańczy się „D_:a- 
wę" I tak z dwadzieścia razy wyrzucono mię z „Dża- 
wy“ na „lawę”, z „Jawy" aa niŻairę" i e iowu na 
„Diawę”, aż w'es; cie znalazłem się na ulicy, ucie
kając przed gramatyfią reduti iwą, z głową nabity mo
ra la ni

Mój kichany Kuryerku, r-óMedz mi wreszcie, jak 
się mówi: „Dżawa", .-Zanm" czy „Jawa"?

A może tak z swo'ska, poprostu „Źfiha"?
Jzj iłnik ze Zw-ei^ynicckie .̂

Vł KRAKOWIE
Pałac Spiski, R p e k  C>*6wn^ L. 34

sprzedawać b^dsle 
od dnia 1-g^ m.^rca b. r.

g-otowo ubrania, buciki, towary łokciowe 
bawełniane i weTniane pp. Ur^^dnikom 
państwowym i instytucyj prj-watnych 
na dogodnych warunkach ratalnych. 746

■ . f »; , obłożnie chora na gruźlicę 
.1* i#E5lr M phic i ieiit, nie ma ąca ra
dnych środków w celu ieczenia się, po/ostająca 
■w skrajnej nędzy, prosi gorąco litościwych ludzi
o pomoc Datki przyjmuje „Iłnstr. Kuryer Cod’ ." 
dla .Suchotnicy*. __"_____________ 796

BEZKONKUREt' C Y J«Y

Ssi.jsiij BfErti tj ro. llrolEiSl! Pslsliwrt
w  )bee staWlizacyi mai i i  polskiej i unormowaniu f,1q 
ee n^ftanowili*!^ naaro towary bławitnfi i iranufa- 
ktarowo (nv teryaty nbra liowe, fllóti a, bielir,"? J<s- 
<t! awie i t. p-ł - flłiitroterinlno»o raty, prz . 
•cnin mulej ‘ .'c^ci srntów li4  Ceny konn urencyjne. Dru
ki, rteidarr.05 s i spis towarów * os-tatniemi ce' aini /.rii- 
żonemi vyssiainy naty>ihmia»t berMatnie po otrzyma- 
rfn tfrea Nachylać Warszawa, Główna Z91 W. S. łL  
iii

naiaE łaauf*'1'  s ą r s s i a i s a a n  bC» s lk  b_ 

S Spróbujcie  nnwz.) wyfimienlŁej 
| ^346%^“ h e r b a t y  Mr. 1-03.

sr!fc«| m

tbrb u

I FelsTea Co W arsiawa i
j  Pw«dsŁ--»k.' ii! 'łR .hc:m  Sd«5ntha i«r |  
§  l in k ó w , Rn d tiw iiiow sJia 25 . | 
i lanaBaaBaassasB jsaKSsraasTstiBJSBŁ i n

P O W S Z E C H N E  T O  W. K O N F E K C Y J N E
K r a k ó w , u l. ś w . M a r k a  3 5  

przyjm ie do ncijfcriinSan^owrfc-go wasąplen!a

młodego wośiego rodziny! 793

j¥szbilą dnia marse* h. r. J
odbędrie się w salach Kasyna Wojskowego 1

W IE L K A  D O f fO C S m

REDUTA KOSTYÛOWS
liczno *a?©apoilxiank’i- 766

Zaprs$Eęi('3 codriciiii.s w iznąiiK «£*>«, ul, ?ybl ki 'wicza 1

Dia Ratun ówegc Komitatu K^-np cgo: Osta v - 
ska. Anna — Majaan SieriiawrL. i  milionów. Urz. 
Wolnego Dsimu sifculowago S. A., zamiast kwiatów 
na grób 4p. "byszka Beuny J6 mil onów.

Dla ligi obrony por ot; -j-rj Państwa: K. Tal “u 
Frysztalg -ujiwwiig «P^r Wir-
skiego w Strzyżewie 100 muionow; Bratka Jan Iu 
©ihonów pi^ek.

B rc s zk a  r>a trsrugacb rad! Jte łe fo n if.

Bros&a, Ltóra jadobr nśerS oyfe KilwJt' damy, sit 
ży równocześnie jaikyi apajrajt cuŁorozy aa ma'ą od
ległość przy fdlelom.it beiz diutu.

’ inle.
W P. Dr- Leonowi Wandererowi xa bej Inte

resowne wyleczenie z choroby składa serde
czne Bóg zapłać
787 Karolina Mtafrzlcćwna.

Co n d i^n ies ie !
Kraków, SB W.- o.

Afecya R B K . o L j ^ a  w si a i m ia s te c zk a .
(cz) Jak się doŵ .udujemy, akcya. îmatetiu bwku- 

pieao Ąłieszenii biednytt n pomocą i * "terta
na Mm Kr ió... alt takt* w wiola paraOaah 

dyecezyi krak.
Drożyzn i dewaluacya i na ws, ai Baczejtóklie 

ta-m,, gdzie : janłetekuja ludność Holu* i robotnicy 
łfioowlani, praoiją™' tylko w kcie, j< w ziła 
wielu do ■ \rajn©] lędzy. ,'sięia prâ v ł: Jaowi* urzą
dzał' składki po kobcijłach na rzeoi jiednych, które 
w wielu miejscach wydały plon bardzo piękny.

W ■oektóryjh nlelw t-rtitiph ntwtweyly idt a te
go poceątkn L tałe oruanii trj< » hrocBynt-a można 
mieć naJzieję, że z czasem utworzą ei? I  jwsursywtwai 
fiw. Wincentego, „,gan zsacye wspieraĵ cfc ubogich, a 
przedewszystkieim przyzwyczajając® ludność do wy*- ' 
konyw? nia czynnego miłosksrdzia,

W nile do: cJicza* otxrvT «mych retocyi utworzyły1; 
«>.ę tego rodzaju i omiiety w następujących p Tafkelt : 
LSśftż, Żr~r!ec, K*>zy, J elo. k:. T uuawa I *>m&. Ry
bna, Siiacjnka, I: Jebnik, Mogilany, Kościelce. Kęty, 
Str mzów I&ndcoi na, M< >zila, Osiek, Myilenloe, Ma
ków, Liszki, GruszAw, Raj ta, Kj'zyS2L.c>v ic»t Nowe 
Bystre. Głogoc3x>W. Radiziecłiioiwyt Mareynorebat, 
Szcaakiowa.

Min. Sikorski przeciw tajnym 
związkom armii.

Z Warszajwy donosi AV / Minister S*-' wskl, w 
rozkazie dziennym zażądał, aby statut *ąLow hono
rowych zmienić w ten spesób, ajy w razie udowo
dnienia, że dpny ofi ;e: na^ż^ do tajnrjo wiązkn, 
msgła by6 orzekaną lylho kara wykluczenia.

J a k  w ła d ze  K r a k a w ik it  i | p i ę  s p o rt.
Pwzą nam z »ni&ota:
Spi^ yjajica dla iwiwoiu spcitów zsmcwych teg(>- 

icczna zir a, zazw^la już 06 szeregu tygodni, ?i- 
cznyim przcdstaiwciekip obcóga płci 1 iywać sportu 
na*»i««(skiego i saneczkarL.tw,0 w najbliższych okoli
cach Krafoiwa, ku pożytkowi odrow,j, jatoteż dla 
miłego spędzenia woliiych c d zajęć chwil. JSkad. Zvrią 
zek Sortowy w Krckcwie, prowadracy już c-d szere
gu lat na teien* krakewskim licznib ohsjlai ." f:arsa 
narciiJTskie, wyprciwad7iił też' w osillnią niedzielę, 
dawnym zwyczćf|em s\v̂ ch członków w cikclice gćry 
św. Bronisławy, „Sikcmika" i t. d.

Zdarzyło się, że ledna z uczestniczek kursu. Zer
wawszy się cd większej grupy narciar-sy, zjeżdżała 
d-̂ gą z kopca Kościuszki ku Salwatorowi. Kicszcze- 
śei* :hdak że w pewnem miejscu ujizawszy przed
stawiciela krakowskiej pclicyi legła u iego stóp ca
łą swą długością, cztm tak „zgniewała" przedstawi
ciela władzy, że ten bezapelacyjnie ro ikazał pół
żywej ze słrachu młodej nama.rcc, *fijąć nmty i 
ndać się aa nim do najbliższego ''or.aBaryatu policyi 
odMontgo o i»are kilometrów, celem sipióajua proto
kołu.

I tn rozpoczął się drugi alit „ in matu". „Zbro- 
driarka" postawiona zosta.a przed Alicze groźnego 
pana kumisarza, który mczyoaj^c od spisywania naj
szczegółowiej wszystkich personaliów, spd-sał met-0- 
wy piolokół, kończąc go oświadczeniem, ża ttaaiyj 
£vstmią Ekonhckowano (si ) odesłane ii magazynuj
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SHYLOK z KRAKOWA
W piątek 29 bm. f w sobotą 
1 marca ostatnie dwa dni 

wyświetla kinoteatr
,  ’V ars . aw  l<(, S t r a d o m  15 =  W pt. roli Schildkrdut. Zdjęcia i  ulk starego Kra! owa.

magistratu i będzie ie można odcbrar dopiero na 
wiosnK

Jedynie dzięki energioznei i stanowczej postawie 
jednego z obecnych przy tej scenie narciarzy, nni- 
icnęia nienzczęfojwa narciarka mniej miłego nncłegr 
w miejski ł  kazamatach.

Narty m«nio groźby zostały dopiero na drugi dzień 
w jrodze wyjątku i na osolistą odpGWiedijialnort i 
ryzyko pana kom/iłarz,i „odłączone" ot1 aktów sprs- 
wy i po s-wregi długich i nudnych formalności, zwró 
^one właścicielce. — Bez komentarzy!

N ie m c v  u c zą  C h iń c zyk ó w  u żyw a ć  
g a z$ w  tru ją c yc h .

Angielska oninia publicana jest mrcno zanńpc 
krjona tem, że oficerowie niemieccy nczą w Jłu- 
naeh Chińczyk aży tania gaziw trnjg^ch i oh- 
sługiwania karabinów maszynowy-1’.,

„Daily Tele';raph“ picze ze zgrozą Gazy trujące" 
w rękach Chińczyków!... Jaluchie dian?Qtów stra
sznych wkiiW  si; doczekamy. A „Matin" parysk’ 
cd rwibie dodaje- Jeżeli oficerowie, ucząc? Chińczy
ków używania tej barbarzyńskiej broni zostali 'wy
słani specyalnie przez Hugo Stinneea, ti > ten „ma
gnat stalowa* będzie raiste RliŁzanr na baaicyę z 
po*ród ludzkości.

ProwoKacya uczuć pafryotycznycV
W tych dniach zagtaią « ma* orska trum w Ustrzy

kach Dolnvch sztukę p. Ł „Wiara i miloftć , napi-

Z Chicago donoszą. Słynna amerykańska tancer
ka Gilda Cray doniosła połieyi, że dnia 18 lutego 
■wieczorem, została obrabowana przez trzech mę,*» 
nyra i bi*nteryi wartości 150.000 <ł''arów i bo* 
łówkl w ” jiie 2,000 dolarów.

R..lunek zdarzył się w sieni budynku, w którym

sar.'„ prsez jednego z miejscowych lekarzy, dr ‘H. 
Ludność polska, oburzona na antypaństwowy cha- 
rakiei te] sztuki, protestuje w ntaoowczy sposob 
przeciwko propagandzie tyiej pań-.wn i relU‘ii- 
W wspomnianej sztuce występuje mianowicie żoł
nierz polski, ’ako dowódcę, bandy pijaków I złodziei, 
który napada z bagnetem ra żydowskiego karcz
marza. ideą sztuki jast tendeneyu. zohydzenia re* 
ligii i armii.

Napiętnować wreszcie tryeta fakt, że fe»ówne role 
giają nauczyjielc z tamtejszej szkoły (t) Opinia żą
da wkroczenia władz w nałą te sprawę, domagajrc 
się również wycofania się z te] Jnprezy nauczycieli

Egc:zm zbieracza*
W Londynie -unarl świeżo stary miłośnik książek, 

który, odcięty zupełnie od świata, żył tylko dla swej 
namiętności gicnaadzenia -csiążek. Jego księgozbiór 
miai r.adr;wyczajną wartość, a wśród irnych osobli
wości, zawierał pierwsze wydanie dzieł S zekspira.

Gdy człowiek teu śmiertelnie zachorował, wydo
był resztki sił, aby napisać testament, w którym 
znalazło się następująca postanowieni*-

, Pragn?, «; by biMiotska moja zc^taia spalona 
i żeby nikt po mrie nie cieszył się 4emi skarbami, 
które tak bar&zo za życia kochałem"

Dla zabezpieczenia tej swojej ostatniej woli, stary 
egoista poleci*, testament ten podpisać dwu czlor- ■ 
k )m swej służby domowej. Ale i to nic nie pomo
gło. Spadkobiercy jego oparli się zarządzeniu testa
mentowemu. a sad uznał tesjanenl za nieważny

6<lda Urâ r mieszkała na czas swych wyst<"tfw 
miejscowych tjatrów wodewilowych. Tancerka wła
śnie x”raca!a z teai.ru do dcami*

Jai wiadomo, Gilda Gray >s! PuP-4 z HUwaAe« 
i właściwie nazywa, się M*rya Gftreoka. Należy ona 
do 3a]pr*Dularn5.ejszych tancerek w Ameryce.

Osobiste.
MIANOWANIA W ^ELNICTWIfi. M'n. skarbu za

mianował star. inspektorów celnych t- hyanla Ha- 
mutińskiego, Bolesława Martiniego glańłsława Łu
kaszewicza dyrektorairrii celnvmi w VI st. sł., insioe- 
ktorów celnych Józefa Lakodńskiego, Emila Sbbo- 
dziiana, Maryana Sch6ntha.lera, Bronisława Soję. Ka
zimierza Rotha, Hugona Piescha, Feliksa Mróflskonł- 
skjego i Wikto-ra Kublina Star. inspektorami celny
mi w VII stop. służb.; rewidentów celnych: Kazi
mierza Grzeżułkę, Aleksego Matyaszewsikiero, Kaź
mierza Laehawca, Zdzisława Kuca, Józefa Audyko- 
wieża, Tadeusza OUlnowsikiego, Józefa Żmudę, Jó
zefa Lositera i Józefa Sawickiego inspektorami w VIII 
st. ŚL oraz zarządcę podatkowego Maryana Siediiwe- 
go zarządcą celnym w VIII st sl- na obszarze lwow
skiej dyrokcy; cel.

NOWY ŚLĄSKI WOJEWODA. Z Warszawy dono
szą: Rada ministrów postanowiła przedstawić panu j| 
Prezydentowi Rzeczypospolitej wniosek c miarowa- 
nie wojewodą śląskim Dra Tadeusza Konckiego, 
który obecnie prowadzi śląskie województwo prowi
zorycznie.

(cz) Z OKAZYI OTWARCIA KRAK. ODDZIAŁU s?.
K. O. odbyło się wczoraj w kościele św. Mikołaja 
uroczyste nabożeństwo, odprawione przez ks. Dra 
Kantego Tob J a s ie w ic z a . Po odprawieniu mszy ks. Dr. 
Tobjasiewicz w serdecznych i gorących słowach ży
czył nowe] a tak pożytecznej placówce w Krakowie 
szczęścia w rozwoju. W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele władz oraz urzędnicy P. K. O. % dy
rektorem Maciejewskim na czele.

Poświęcenie gmachu P. K. O. nastąpi 9 marca br.
(cz) KOMISTA PARYTETT=ZXA. W sobotę, tj.

1 marca zbiera się w -województwie fcomisya pary li
tyczni®, regulująca wizrost drożyzny w Krakowie.
Ceny towarów według pobieżnego otolicziettia rbiii- i 
żyły się, procent zaś zniżlki ustali powyższa treoni-
sya pod przewodnictwem raidey wjewódzitwa p. 
WaSJowsMego.

TARYFA »OCZTOW& TO*!MIE!TIONA. JaV nam 
komunikuje dyrekeya poczt i telegrafów, od 1 do 15 
marca włącznie, obowiązują te same opłaty poczto
we, telegraficzne i telefoniczne, jakie obowiązywały 
na czasokres od 16 do 29 lutego, to znaczy, że wszy
stkie opłaty pozostają niezmienione.
“ (cz) DALSZE TRANSPORT! MĄKI DłA
KRAKOWA. Wczoraó nadeszło do składów mieiskHi 
Ba uil. Warszawską dalsze wa®ona mąk,; ży*n'ie] 
ma dysoozy y-; g‘- urzędu żyiwnoś-aiowego., taik, ze 
skład dyapon-Oe dzasiaj 15 wagonamii m.-kL Rezer
wa ta wp'ynęia ua obnaiżenie ceny mąfc. w Kraik̂ wie, 
gdyż handlarze oferują mąkę żytnią 70% a miynów 
okóiicanyoh od iOO—420 tyg. m 1 ng.

<cz> 173 WAGONÓW DRZEWA. W o m ! we^y- 
dv*im ntóaŝ a zs'-ontraktował-.) ‘i wlaśo.cieli dól»r Dy- 
ótrfśŚe^o i dra SlemiberTa SO iwrî anó ,a \K»wa bn- J 
kowego. Drzewo to nadejdzie w ciąiu 10 dni. ; #  
łem gmina m. Knaikowa ma, zaikwntrtiktowadiwh 1T5 
wag mów drzew a. Sprzeda* pomięctey ludność roz- 
pociroie się w przyszłym tygodniu.

(cz) ZAPASY RTIKEU MIEJSKIEGO. Muejsm biu
ro aprowizacyjae roi zdzielą aalej zapasy cukru po
między instytocye i związki sporż.ywcze. Zaipaa -wkru 
■niiejsikiogo wynoai w dnaji dzteiejazjim 6 wâ onóiw.
Że względu na terminy płatmoM magistrat musi 
cukier rozdizielić do dnia i  marcai, Jftacfcęó płacić bę
dzie bantowi odsetki zwłoki. Cena hu-ntowna. c.ikru 
wytno® 1 mifen 700 tysięcy mik-, d' -tairczna 1 mi
lion 800 tya. m 1 kg.

KOLLEGIUM wtKł^D6V 3fA0Łu«YCH (ry
nek A—B 39) piątek, 29 b. m. Karol H-jW  Rostwi 
rcwsM: Teatr przyszłości; w>boia 1 masca Dr Moll 
Klęsk: Małżeństwi e, problem se-fcuamy; niedziela,
2 marca: prof. konserw, mi z. Konst. Kr.laginin: Wie
czór pieśni, Greczaninowa (z wag5łudziałem kwartetu 
smyczk. prof. konserw.). Pocz. o%odz. 7 wie~z.

ODCZYT Di. PASSENDORFERA nr temat: „Po
wstawanie skał w morzu" odbędzie się w sali Opm- 
ska naucz, w sobotę 1 marca o godz. 7-mej.

WALNE ZELRANTL ZWIĄZKU LITERATÓW W 
KRAKOWIE odbędzie się dnia 7 marca o godz. 7 wie
czór w Tow. Sztuk Pięknych w Krakowie.

Z TOW. HISTORYCZNEGO. Posiedź. Kr; k. Kole 
Tow. hisŁ odbędzie się w sobotę 16 bm o zodz. 6 
wiecz. (sala semin. archeolog. Bibl. Jagiell., parter).
Na porz. dziennym: 1) Ks. prof. dr. J. Pijalek. Świę
ty Kazimierz wobec schizmy wschodniej. 2) Prof.
Dr. W. Semkowicz: Początki rodu r asztowtów na 
Litwie.

(cz) POŁÓW WALUCIARZY. W "wiązku a notat
ką podaną przez nas wczoraj rewfzyi wśród walu- 
ciarzy i zajściu w pcciagu Kraków -Katowice — do
noszą nam o aresztowaniu jednego z napastników /• 
nazwiskiem J&kób Stieglitz. Wyrnier.iony rzucił się f 
na fukcyonarviiszy lotnej brygady nie chc?,c się f\ 
pozwolić zrewidować. Nadto aresztowano dwóch spe
kulantów uchylających się od służby wojskowej, a to; 
Salomona. Grossa z Białej i Sal. Mandelbsuma..

U Ch. Lacdaiia z Chrzanowa zukwesyono« rano 
podczas tej rewizyi 1506 kor. cz.

(cz) NAJAZD EGZOTÓW NA K1AKÓW. Lbiesly 
i obecny rok jest sprzyijająt-yim do rozwoju zwierzę
cy ch szkoiniików, a szczególnie szczurów. Wielkie 
Mości tych zwierząt, wylęgłych w kanałach rzucały 
&ię masowo na inagazyiny i skKdy żywnoś'lOiwe, 
szerząc tam ogromne spus’:oaz?naa.

Właściciele towarów spożywczych są tym obja
wem formalnie przerażeń gdyż żarae „lapła" i lym 
podobne przyrządy nie odnoszą skuUai, Ssczcjróliio 
tą klęską nawiedzone są ma,??-nie i faforjin cukier
ków; tu przemożnie szcauiy już parują. W jasny 
dzień przechodnie zauważyć mogą ugan aią;e sw/m- 
ry po wystawaiah sklepów masarskich. Nie lepiej eię 
dzieje i w chłodni miejskiej. Tam azczwry piarws^e 
.p-wprowadzają „kontr lę weteryiwyi,^''

Na atogunka t» wamy z^r6dó uwag; »Ipor» ' j|

Straszna śmierć 12-tu osób
•w plomlentadi,

Dzienniki londy Sskin donoszą o strasznym poża* 
rze, który temi dniami wvda rzył się w 'wn^ydikie  ̂
fabryce nyrotechni" >;npi, iiamerajJic życie 12-ia oso. 
bom: 11 robotnicom i ich przełożonemu.

Na miejscu ilawnieiszej fabryki amunicyr urzą
dzono obecni-1 warsztat, w którym pod kontroli 
władz wojskowych demontowane rakiety ‘wietlnp 
wybierając z nich nroch strzelniczy i oddzielając
rizy.

r̂ac* te były dokonywane przez dziewczęta od 
lat 16—i;0. We wtorek rano właśnie “ozporzęto pra
cę, gdy nagle ujrzam v?znoszący się z objektu Nr. V 
lym, Zan.m się zoryentowaan co to się aiało, cały 
bnd\ nek „tanąi jnż w płomieniach. Wprawdzie n- 
tunek znalazł się zaraz na miejscu, alo wbrew wszel
kim wysiłkom, udało się tylko częś-1 pracowników 
uratować. 12 osób,, które schwytanie zostsły przez 
norie ognia, jakby w pułapkę, poniosło straszną 
tmierć. Znaleziono tylko ich zwęglone ciała.

Straszne to nieszczęście r~>.egrało się z nwwiaro- 
godną szybkością. W strząsające wrażenie wywie-a 
opowiadunie jednej z uratowanych robotnic.

— Zaledwie rozpoczęłyśmy pracę — mówi ona — 
w wesolnm jak zawsze usposobieniu, śpiewaj ic różne 
piosenki, gdy nagle zapanowała dręcząca cissr.. Na 
końcr sah ujrzałam wznoszący się slup dymu. Nie

« •

D zisie jszy  num er „U l s ir. Kuryera Co- 
dzle itnego“  zaw iera 12 stronic Hruku.

—--- o?o-----

ZARCWNO W INTERESIE NASZYCH SŁAN. 
r.?YTEL” IKÓW, 4AK I W NASZYM, prraimy nsil- 
sie przy przesylanin pieniędzy do naszej Admini
stracji podawać zawsze na ońciniro ir^e azowym i 
czekowym, względnie m nadsyłanych nam czeko
wych dowodach Hlbioru, dokładny i czytelny adres, 
oraz Cul) na jaki pieniąbZ3 >ą pn<)zi<»czone; wystar
czy jednem słowem n p. prenumerata, ogłoszenie, 
składka dia... i t. p. Przv wypłatach na prernmeralę 
i ogłoszenie prosimy pobaw ić zawsza ten sam a- 
drea, który był jodany prsry zamówiŁ '

--- - o§J----

PER WERS rA.
f^snyersya? — Tak. — Lezz nie jest to z -ozpustą

jedni i,
jeśl* żagiew rozkoszy poi,;żniej rozpala,
■sśli z nadmiaru szczęścia lica bardziej bledną, 
jeśli silirp,j je potem czarwieni krwi fala?

Są natury tak proste, jak wiejska zagroda, 
są jerwy jak postronk.. jak nić pajęcza, 
Perwersya? — A ŵ se tak! — Lecz mówić szk^a, 
jeśU jej całą pełnię ndczuć sią zawdzięcza.

--O--  ust.

poprzedziła go żadna ^ksplozya, nie sdarzylo się nic 
podcjiiEiiego, co moznaby było uważać 7.a ostrzeże 
nie. W mgnieniu oka sala napełniła się dymani, 
„gwiazdy" raEl®t iwieiJnych wystrzeliły w powie
trze. Nie w:em już w jaki spisóo się stemład wy
dobyłam. Przypominam sob*8 tylko, że 'znalazłam 
się nazewnątrz i lam, gdzie j»w_nien byH znajdować 
się nasz warsztat, ujrzałam jeiino morze ognia, 
z -tórego nrt 5dzierałv się do nas oktr-rkl bólu i jf>- 
k-j ogarniętych ogniem towarzyszek.

Ciała ich zwęglone — oj. owindaia robotnica da
lej — "nałeziono wc.saięte w żeluzny, powyginany 
pod wpływ an ogira szkielet budynku. Jest d.? mnie 
zagadką <” aczego tov.'arzyszki mo e nie zdołały się 
uratować. Sądzrc tylko, że nrszysry musie potraci) 
głowy.

Także władz? nadzorcze staią wcbec zasadk!.. Już 
od szeregu miesięcy prace te były prowadzone, a iak 
rzeczoznawcy oświadczają, byJ<- one związane z bar- 
dz< malem r^nykiem, gdyż naboje nkie . świetlnych 
zaw*orają tylko tyle prochu, ile potrzeba do wysa 
dzenia „gwiazdy”. Mimo to, ze strony władz poczy
niono wszelkie zabezpieczenia ażeby wykluczyć mo
żliwość niebezpieczeństwa. A ;:dnak tylko 7 dziew
cząt znalazło -drogę raiunku. Przyczynę tego stra
sznego nieszczęścia, stanowiącą jeszcze tajemnicę, 
wyjaśni dop.ero śtedztwo.

PYJAMY.

Jeszcze pr/»d kilku laty; słowo „pyjama", brzmia
ło w uszach przeciętnego Krakowianina dziwnie 
obco i egzotycznie, a osobniki damskiego i męskie
go rodzaju, zaćpaIrzone w ten modi,y negliż, bu
dziły tyle zainteresowania ,,sui genens" ile ^wego 
czasu pierwsze jedwabne ,dessous", gd? ze sfer pół
światka zaczęły się przedostawać do gaider by pań
i panieniek z „towarzystwa".

Obecnie „pyjama" tak się spoFuliryzowała, że 
nie posiadać ji:j, to poprostu wstyd, swłasncza, gdy 
już przekonaliśmy się na kilku redutach — że mo
gą służyć za stiój talowy.

Na wystawach sklepcw widz-my istne poematy 
barw i linii, ujęte w kształt „pyjam" chińskich-, ja
pońskich, egipskich, ro -owych, błękitnych, „fraise"
i i  p. Piwu Berta, ważąca przeszło 90 klg., próbuje 
rówrież czarować swego męża najmodniejszą „py- 
jarna". A moja Marysia, KilLakrotnie dawała mi do 
poznania* że teraz „co jej ta z takiej słuzbv, kiedy 
sobis nawet „pijamy" nie może kupić".

Spotykam n. p  wczoraj mojego przyjaciela Karo
la, który spieszy zdyszany.

— Dokąd ta pędzisz?
— Idę sobie kupić „rwiarnę".
— Człowieku, kupże sobie eair rzćd buty, bo ci już 

z nóg z’atują!...
— Butyj+f Cp mi,.tatr.

m:eć, ale „pyjam^“, mii^i 9ię mieć'
---0--- Mig.

Po?,ka•fUi^iirlfka,n, a —
ofiara w>.ll;1!«so rabunku.

Zrabowano gej biżuteryę wartość 150.000 Jol? rów.
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Z Warszawy donosi (Ż). W związku u inwazyą 
kapitału Stinnesa do Polt u, o której don' 'ter w 
przedwczoraj, doi jaduję się z wiarygodnego _ żrćdła, 
te zaknpioc - został „Kupiecki ^ank Łódzki" oraz 
„Dtecdeńska Ma: miaktuia" w Warszawie. Tran »a- 
kcjj dokonał- agenci kapitałów Kiejuwckich do spól-

iwładze sanitarne, a przedewszystfciem lizytet aurj-

* 5 »  ZAKWESTIONOWANIE KPAt IONTCH 
RZECZ W posiadaniu pase.ów na tandecie, za
kwestionowano wi(Jtszą cóć ptótna, mater/ałów o- 
mz bielizny r, niemieckimi napisami. Rzec: y te naj
prawdopodobniej pochodzą z kradzieży.

Z krsiju.
RAUT BYPLOffiATYCŁ ST W PAŁACU ŁAZIEN

KOWSKIM w W. i.LTĄWIE. w  sobotę dnia 1 mar- 
<ia br., Prezyden. Rzeczyi spolitej i p. St°nisława 
Wojciechowska, wydaia raut dla ko'7usu dypH: na- 
tycznego w Pałacu Ła^enkow ;irr.

OBYWATELSn- C2TN. Do otow Ligi obrony po
wietrznej państwu zgłosiły swoje przystąpienia. For- 
puu ofic Sztabu D. O. K. V, 6 Dyonu Źand. W ajsk., 
16 p. p., Wojsk, f-ądu ol:r., 12 p. r  O. Z. M. Ni V, 
D”onu taborńn, Szpitala Rejon Katowice w cha
rakterze członka dożywi >f,niego; JI Korpus ofic. 6 p. 
art. doI., Kier. parku i Warszt. W. Kol., 23 Dyw. p.
11 p. t>., 73 p. p, P. K. U. w Tamow>, 1 p. s. p.,
5 Dyonu Samochod., 4 p. u. p., 5 p. s. V-, Kier. Zbro
jowni Nr. ł,,Ptwo Baonu Rzk. w charal terze członka 
założyciel i- III Korpus oficerski: Wojsk. więzien.e 
śledcze, P. K U. w Miechowie, Filii O. Z. XJ. w Tar- 
novue, Dtwa 3 p. s. p. w charakterze członka i oczy
wistego. Prócz tego na cele Ligi O. P. P. złożyli kwo
ty: 21 p. a. 'p. 500 milionów mkp., 1 p W. K. 1 mil. 
920 tysięcy mkp., jako czysty dochód z urządzonej 
na ten cel zabawy.
ŚMIERTELNOŚĆ Z PORODU CHORÓB KAKAŹSTICR 
W POLSCE. Zzas od 16 do 22 grudnia u. r., .według ita.ty 
styki w ostatnim „Monitorze", zaznacza największą 
ilość agonów na gruźlicę (lfe5), tyfus b/zuszn/ (41), 
szkarlatynę (24), odrt (16), d/iteryę (15), tylus pla
misty (11).

(Z) REDAKTOR WASILEVJKI CONTRA POSEŁ 
GRUENBAUIj . Jutro rozpoczyna się v  Warszawie 
efeflsaeyjny proce?1 posła Grflnbauftm, który skarży 
redaktora „Gazety Warsziwskiej", Wasilewskie?;©. 
Przedwcaor wieczór pizvbył z Wiednia do War
szawy Dr. Leon Mockt, sekretarz generalny ł'omitetu 
delegaeyi żydowskiej w Paryżu celem łożenia ze
znań w sprawie posła GrOnbauma.

WALNE ZEBRANIE ZW. IFTBLfflCZYKÓW A- 
GROliOMÓW odbędzie sie 9 marca br. w Warsza
wie, Kopernika 30.

SPADEK CEN W  ZAKOPANEM, Tyrncz. Ko- 
rrtisya Uizdrorwhkcvra obniżyła dd;ycbcra<łowy 
cennik w penŝ ery-atach z&t/m&fekich od ita. 
1 rnarica tor. Ceny obecne są następujące: I ka- 
teg./rya od 6 do 8 zJp. II od 4# «ło 6 zJo. III od 
SH So 5 zip.

WIEC OŚWIATO w £ W  JAF.CSfcAf TO odbył się 
dnia 24 bm., zwołany przez Koło T. S. L. przy licz
nym udziale publ_czno£ci, zwłaszcza włościan oko
licznych. Referat pt. „Oświata w ustnju demokra
tycznym", poczem nastąpiła ożywiona dyskusya. De- 
łegacya rolników uprociU u zarz. I. S. L. urządzenie 
szere,mi wykładów z dz.edziny rolmctwE i cho wu by
dła.

STSPENDY lUfiRTKAR^E WE LWOWIE.
Na posiedzeniu mag;stmtu Wowskiero, ogłoszono 
wrios^k o us,tanowien:3 stypendyum dlj ucznia 
azkoi” morstiip- w Tczewie, w wysokości 300 złotych 
polskich rocznie.

OBBABOWAI"E POCIĄGU. Tuż przed Stanisła
wowem do pociągn, będącego w ruchu, wskoczyło 
fciiku r a b u s i  jr- . ŁkraJIo kilka clirzyń z tcwaranii. 
Skrzyiie naładował na czekaiący opoćtal -wó, i zni
kli.

WYK?ji?D'* iPOWJrECHNF UNlW. JAG. NA SLĄ 
SEU. Prot', dr. Jan Filtr, dyrektor klinsH neurolo- 
gl< zno-psychiatrycznej Fniw. Jag, wykosi w so- 
tot“ dnia 1 marca w Katowicach, » nazajutrz w ftie 
dzielę dnia 2 mar«i w Królewskiej Hucie wykład, 
na temat: „O chorobach nenvov\ ch i urrysłowyćli"
— z ohrazami ffrleUnyifu.

BURSIr V  jfBCn P " EIWA. W Hudkowie ro
zegrała się w ubiegłym tygodniu krwawa bójka przy 
wyborze rabtfta. Pomiędzy Wyborcami loszlo do 
krwawych starć; kilku ortodoksów zostało poturbo
wanych, a jeden z senatorów żydowskich ugodzony 
został w głowę famtentem, t?k boleśnie, że zmu- 
sźor-’ był polf walki opuściń.

Wybrany dr. S-zajpiro, r-iibin z Smoka. Oj*>
eyCyoniści pocieszają się, że władze polskie nie za
twierdzą mrw Jgo rabina, ponieważ słabo włada ję
zykiem polćkiin.

PRZECr 7 17 HURTOWNIKOM w *,odzi za nadu- 
ży» -a rerr lkoy.-ę, toczy cię obecnie S'edztwo.

ZWTHODNIAŁX T’i  'JG^YCIEL. W F „naniu przy 
aresztowano _t ryw. nr.uozycifcla muzyiki Kro’orpa, 
za i nif-' clenie 1 letmej uczemcy.

&KIE 6 SZESN i  6TOLET ̂ IEJ PANNY NA BALU. 
W Wejherowie zmarŁt nagle na sali ba’owej IG-le- 
tni Władysława Homanówna. Przyczyną, śraiorci 
było zaniechanie rekonwal*;; cercyi po nicuav.no 
prz. gr pie.

TYFUS PLAMISTY NA PO^OWZU szerzy się. W 
N»lenin-‘u i Miłob^dm -łtwierdzono kilka wnoidMw 
ćmierci.

Z<b Świata.
WNtm BISIHAR” * WYDATKI NA POŚLĄ.

Niemieckie partye naro(i'>we w OktgriimriHi, stawia
ją rirzy najbliższych vybo/ach do Re chstacu kan
dydaturę ks> Otona Bisrnarka, wnuka żelaznego Lan

ki E kdpitałami tosyjsk!mi, przy pośrednictwie znt - 
nego przemysłowca p. D. Bsąd nas* pono zwróć ii 
już baczną u rasę na te tajemnicze tr msak^t. na
jej wykonawców. Co do „Drezdeńskiej Manufaktury" 
zaznaczyć należr, że przed wojuą, były tam udziały 
sasko polskie.

clerza w okręgu wyfcorriym Weser-Ems. Kfciażę 
Biamark liczy lal 27 i był w czasie wojny pomjz- 
niknm przy korpusie ęwaHyi, t następnie był za
trudniony w fzędzie zagranicznym.

ST. RUJT7E fO-LKMH, wygnaiec z roki- 1914, ofia
ra wejny światowej powróciwszy przed miesiącem 
z Sybeiyl do MałtJpolski. błaga o ~omoc. Datki przyj 
imije Admjustt-icya „Kui /era Co fetenego" „dla Wy
gna/ca". 639 

0§0 '* Bl

Na zasa-Izie zezwolenia Mińiiietatwa, SkarSa z IB 
lutego lii24 L. DK. 1388/11. uzyskał

POLSKI Qfl'«K FRZtJVSŁOW
WE LWOWIE

wraz z Oddziałami prawo przyjmowania wkłidSw 
w walutacn zagranicznych, prowadzenia dla tych 
wkładów oprocentcwRiTiych rachunków, oraz zwtoŁu 
w'klaidów z tych rachun.*.ów w elektywnydi Traln- 
tach bej! żadnych ograniczeń.

Waluty z® 'rani-szine wpłacone na te rachunki, 
wzglętoie z nich wyptoccne, bed?, ń^ażMe ze po
chodzące z legalnego źródła. Na wkłady dolari \ve 
wydawane będą łrBenłom teiażeczJ ,i osiczedno-
&. jiwe

Polski Ba™k Przemyków y upowainicj'-" jest ró
wnież do przyjmowania zgłoszeń aa akcye BANLTJ 
POLSKIEGO — na warunkach ustalonych prospe
ktem

DI & C3IHCI poż1 m  i «kkv>strawne, a it ieni 
smaczne, są specyalne sucharki rt; iecięce „DBA". 
Wszędz.e do nabycia. 802

TEATR, LH£RATl*RA f SZTUKA.
„rejIESITC MINUT w  bAMOGHODZIr,,,. Wesoła, 

tryskejącs niefrasobliwym humorem, pełna irzeza- 
bawnych sytiacyj farsa Jerzego Berra „Dziesięć mi
nut *  san schodzie" ukaże się w „Bagr teli" w sobotę 
i w niedzielę ó godz. 8-mej wieczorem. Wesoła t& no
wość np’zupełniej odpowiada nastrojowi ka."nawało- 
wemu, ponieważ alccya jej ooarta jesł jia meporoEU- 
mieniu maskaradowem. Piękne toai“ty pań, grają
cy* główne role, zwracaja ogćina i wwę, zwłaszcza 
wdzięczna a pełna prosti >ty biała ’ tiftowąna srebi 'm 
„crepe de cĥ ne‘owa“ 8uks>o o. Zofii Grabowskiej, 
^raz dru*;a jej toal eta z szaiu o j ego „cr( pe chiffopu". 
Niezmiernie efektowne sa toalei o. Hellen jed.-t % 
zielonej „crepe de chine", drugt niezwykle clegancka 
w linii i zestawieniu kolorów aksamitna „lerrar.rła", 
praybra aa jaSniejszem futrem % odpowiednim kapelu 
szem.

„CHPTSRY" PO RAZ OliT/TNI. Dzisiaj w pi-tek
20 b. m. ukażą się w „Bagateli" po raz osta‘ni na 
r)rzfe«sta-7ieniu x ieczomeno ,Chimery" Chiarellego. 
Sztuka ta, której tri 5ć obraca się wokół aktualnego 
iaii :'a z/ciowego miłości i giełdy, zdobyła sobie je
den z największych sukceŝ  fr^kwencyjnych i arty
stycznych tego sezonu, dzięki zrakomitej reżysery. 
p. Sosnowskiego, koncertowy srze całfl?o zespołu 
artystów * niezwykle efektownej wvpł wie.

„mc E«3AVU“ PO CENACH ZNIŻONYCH. Nad
zwyczaj efektowna sztuka laureta Nobla, Jacinta 
Be.ievt.ii te „Noc Sabatu*1, która w szeregu barwnych 
obrazów pr; en osi widza z hallów *vspani iłego ho- 
elu w Monaco, do spelunki apaszów i na arenę cyr

kową, uka>,e się po raz ostitn- w „Bagateli" w so
botę 1 n.arca b. r. o godz. i-tej pnp. no cenach zni
żonych.

V-TA REWIA KARNAW/ŁOWA,* która uik&że •tię 
w ,Bagiteli“, w sobotę o godz, 11-tej wirczwem, fe- 
czyć bed~ie nastrój z sz&mprńsk’m humicrem. Pro
gram obejmvje refleksyę kaaiiawałowa w jednym 
akcie Ii. A. CzyżowsloLcgo: „Ostaitni bal", w którym 
na tle melodyi menueta przesuń ■> cip korowód bar
wnych masek, jak ma”kiza — p. Skalska, księżna 
p. Korecka p. Geofge Sa»3, 11 Gorayska, p. Bovar:, 
p Ofuchowska, król p .FrenLel, margrabia p VTysc- 
cbir gran«I hkepaiif-k;! W-nkler, amabasadlor Szubert, 
Melma — pan, Godlawfcł. — on, panie Ktwnatita i 
Rella ni ta liczą, w stylowych strojach menueta. Da
le' efektowny obrazek Br ha' „Podwóicbowi Śpiewa
cy" w w/konaniu p. Grabowskiej i ,x Solarskiego. 
Prócz tego pikantna jednoaklowa farsa Savo ra: 
„Skóra" w wykonaniu pp. Hnreckiej K‘ViatikowSkie- 
go I Wesołowskiego i wesoły rketsch: „Telefon" 7 PP. 
Rjtschk® i Cyhuiskin.

CE/TR 0 ‘ HP.ETKA. Dziś w piątek 29 bn. teatr 
wyistkowo nieczynny z powodu go.icinnego występu 
zespołu operetkowego w Bieisku. Jutro nosząca się 
od szeregu lat tak rad^wyes-ajną popularnością „Kró- 
lo\ra przedmieścia", xu uczczeniu jubileuszu 30-let- 
niej działalności publicystycznej sympatycznego au
tora Konstantego Krumło*vskiego. WvBtąpi-j w niej

Kesińska, E .bałucki, \&h. Berońsld, Kn-asiński, 
Laskowski, Rawera-Rewski, Kwiecińska (rola tytu
łowa), B< jnarowski, Opolski, Rawita, Tolski, Kolwas. 
Niezwykłą atrakcyą bedą nowe aktualne kupletv.

120 3SÓB WY’ OKUJE „EWĘ" MAS ENETA na 
poranki: W me Jzielę dnin ? marca, o godzinie 11 
prze^Dołudn^m w teatrze im. Słowackiego Wspa
niałe nssteiyiuim Massemjtowsik: e, które tai silnie zam 
teresowap'e \'zbudziło naszem mieście, powtarza 
lor Oratoryjne na ogflne żądanie tylko raz jeden 
w pełrrm AJączie prei"arowych wykcnawcyw. t.

aigitanzacja. mDc malopoTska pt

T eściow a Tutantchainena.

II ir r̂Picya jws za. prz~3sita.w51a. bir^t teśc;/iwei _ Tu- 
ta^khamena, królowej P.otret etc. Bilist teii najduje 

uzeiiTn w FarMnie.

naszej orktóetry symfonicznej, świetnego chóru ora
toryjnego i solist., pip. Jakubowskiej, Raiŵ cza i Płoń-! 
skie£i*. Bilety dc< niedzieli sprzedaj firma Lipskich 
prz/ ulicy Sławicowskiej

P3DV. IECZ( HEK ALIYSTYCZNY. Program pod
wieczorku artystycznego, który staraniem ,Zv,.ą.zku 
Dziennikarzy Polskich" Cdbędzie się w niedzielę L-go 
marca w sali restaurac1' . Udziałom rei. w-ykazuje udział 
znakomitych sil artystycznych, albowiem na program 
ten Składają się: 1) śpiew solo p. Anny Lalincwskiej, 
rrtystH oper włoskich i greckich, która oczarowała 
Krak ('w swym pięknym głosem niedawno na wła
sny rr koncercie, a która wykona szeref ar/j 1 pieśni 
włoskich, francjsKich i polskich, 2; Jkrzypce solo 
prof. Wład. Kozłowski, znany z koncertów b. strzv- 
p?k nadworny w Petersburgu i b. pro* tamtejszego 
konserwatoryum pr>>f. Kozłowski wykona ul wory 
W itniawsk; ego, swoje własne i Kr obiera. 3) Przy 
fortepianie ceniona pianistka p. Zofia Lakocińska.
4) Ulubiona przez ->ui/jiczno5ć orkiestr bałabajek pod 
batutą dyr. Zołotnikowa wykona szei eg melodyjnych 
utwn rów swego bogatego repertuaru. 6) Uczor y grafo
log prof. Gralski wygłosi krótki prelekcyę na tema': 
„Ti jsmnica podpisu", poi. 2em d.ikona ekspertyz grafo- 
lOgicznych na podstawie próbek pisma, przyniesio
nych pi-ei publiczność. Początek koncertu o godz.
4 i pó>. W.itęp 3 salę 500.000 mcek iuż i jcznie z 
podŁutiem mag. Ceny napojów i potraw nie podwyż
szone.

HUBĘ xvETTlr GUILWKRT W KRAKOWIE. Gro
no Miłcśnikó^- sztuki francuskiej, zaprosiło do Kra- 
>owa bawią :ą obecnie w Wiedniu niezrównaną Die- 
•iniarkę Mme Yvette Gnilber. na jeden wieczór, któ
ry odbędzie aie w teatrze im. 3. Słowackiego we 
czwartek, dnia 6 narca Progrim tej jednej w swo
im red^aju artystki zatytuowany „Grandea et peti- 
tes chiinso>ug de France", obejmie bogaty prssegląd 
starych legend, piosenek pasterskich z 1S wisku, pie 
śni ludowych, religij ych, rr iło*" vch i  t  d.

PORANEK SYMFONICZNY ze yietnym dyryg* n- 
tem Bronisławom Szuicem, odbędzie się n 1 :dz:e q 
dnia 9 marca br. Sprzedam bilet3w u J. Lipskiego, 
Sławkowska, postępuje -w oardzo s^ybk:m tempie

PORANEK AUTORA W POZNANIU Romana 
Wilkanowicza odhyi się dnia 24 bm. Słowo wctppne 
wygłosił Dr Papee, podkreślając, co było prawis ra- 
vrelacyą, wyso^ b-yczny duch utworów poety, zna
nego dotąd szerszoj pul: •iczności więcej z jego saty
rycznych, politycznych i obyzajowycl: feljetonów 
efraz piosnek żołnierskich. Wyjątki 7. utv orów poety 
recytowali artyści teatrów pozrańskich. Publicznrść 
zgotowała autorowi gorgra otracye.
_ JUriLECr” DYREKTORA ROMANA ŻELAZOW
SKIEGO. Z Poznania donoszą: Komitet obywatelski, 
utworzony w Poznaniu celem uczczenia 50 lecia 
artystycznej działalności ’yrektora Romana Zela- 
Z3WEi:iego ukonstytutowa' się przed paru dniami,

K^rc llna  z Sam borskich

i m  1 ® mum
żona em. podputrownUa W. P,

■zasnęła w Pami po długich i ciężkich cierpk- 
nłatsh, zaopatrzona śrr. Sa%aimentaimi, dnia,

26 lutego 1924 r., przeżywszy lat S8.

Wv prowaidizeme zwłok nat- ąpi we czwartek, 
dnia 28 lutego br. o godz. 1 popołudniu z uli
cy K; -deckieś (SzkoJa Kadecka) na cmentarz 

Jar o^sld.
Za spokój dnyfy S p. Zmarłej ódp^amofla zo- 
sta/ue Msza >ałofcna w kość -.ele H , Maryi Ma 
g&ateny W piątek dnia 29 lutego 1024 r. o goilz. 

9-tej ranę*.
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„UCIECHA" od dzi$ WIELKI K lC -llftM  PODWOJNY
Arcydzieło sezonuzi,nowego Dramat luazkich serc i namiętności- 

W głównych rolach: M. Varkonyi i Mary Kid. R^żys. M. Kertesz.L A W I N A 1f*9
C zasam i n am ię tnośś  ogarn ie  lu dzk ie  serce, ja k  law ina 

porwie człowieka t uniesie b ez  m o łn o ś c l ratunku. Ponadto film sportowi: „CtJfla Św ia ta  p0 i0 v/G[|0“ .

■wybierając na przewodniczą t-ero prezydenta miasta 
p. Cyryla Fatajskiego, na zastępców przewodniczą
cego: ar. Mikołaja Kiedacza, wiceprezydenta m:asta 
i dyr. Boi. Szczurkiewicza, dyr. Teatru Polskiego.

REPERTUAR TEATRÓW KRAKOWSKICH: 
TEATR IM. JULiUSZ4 SŁOWACKIEGO..
Piątek: „Rozkosz nczciwc3ci“.
Sobotr: „Podatek majątkowy".

TEATR „BAGATELA”.
Iią t .k: „Cl .nery ".
Soboti por iiidnin: „15 jo tiar atu" f"pn> rniżone) 
Sobota w::6>.zór: „10 minut w samochodzie".
Sobota o 11 w nocy: Krwi-, karnawałowa.
Nied? e'a popołudniu: „Cbm..ry“ (ceny zm: one). 
Niedziela wieczór: „10 minut w g<tmochodz;»)“.

MIEJSKI TEATR „OPERETKA'4.
Piątek: Ter tr zamknięty.
Sobota: „Królowa PrzedraieScla".

Z EKRANU.

I --- wDHY FILM o liiezwyn.e interesującem
napięciu dramatyczne m p. t. „ffaylo*-. z Krakowa", 
którego akcya rozgrywa się po części rćwmeż na 
ulicach starego Kiakrwa ujrzeliśmy onegdaj na e- 
ikramie kinoteatru „Warszawa". Wp.awdzie pył 
przeszłości okrywa nieco naią, akcy*, dramatu, ile 
jył ten nieco zdmuchnięty, ukazuje nam oprócz 
■eanicj zajmujące i treści, grę jednego z najlepszych 
tragików iwiata R. Schildkranta w tak potóilych 
feeenach, ze chwilami tu i ówdzie łzy w ochach się 
ukazują. ~

Zaprawdę „Shyldkja" z Schildkrautem zalic/yć 
jnoźna do jcduego z najwspanialszych filmów ostat
niej epoki. , ____

PO GRAJĄ DZISJAJ W KINIE?
TJcłeeha: Pi ogram podwójny: „Lawina*1 1 „Cuda 

świat:, lodowego".
Wania: „Prawo vornnn“.
Nowości: „Umierające oaxody“.
Sztuka: „ICr')lowa duńska z domu ks. angiel-ka 

(E. Porter i H. Łiedtke).
WaTszana: „Shylok z K rakoua".
Reduta: „Tajemniczy mnieb“.
Z ichęta „S 3nsacy.no przygody człowieka o stalowycjł 

fnięśniaci".
Promień: „Co może kobieta'^
Opiłka: ,Tajfnn na pustyni .

--- .—OgO----- ”

C Z fiSO

Język polski r. IX. za styczeń—luty 1924 "t-azal 
sie i zawiera: P. l a t o r s k a  Jak powstały iczeb- 
niki; T. S zyd łow sk iego  i A. Kleczkowskiego: 
Stwosz, Stoss czy Stos?; J. J a now a  i K. Ni
tscha: Błędy ortograficzne i gramatyczne w zada
niach ńolskich Rusinów lwowskich; M. Chw ie 
lo w ca: Z życia wyrazów Aśóka i inne tytułv sta
ropolskie (Przykład lekcy ij; K. N i t s ch a  recrnzye: 
Benmego Gramatyka polska w rozmowach i zada
niach i J. Rz. Język a my. — Odpowiedzi redak- 
cyi. — Sprawy T M. J. P.

Prrp^ląd Faw >TfŁi r. IV, nr. 28 za styczeń b. t 
wyszedł i zawiera: O. O r tw in : O liry co i warto 
ściach lirycznych; A. T r j t i a k .  Charakteryt>tyka 
literatury angielskiej; J. Iw as zk ie w ic z :  Taj
ne laporty F. M. Sobie^zezańskiegu (1); S. Zachor- 
s k a: Filozofia ekspresy on i zmu; J. Warchałow- 
ski: FTycmanki; A. Błok: Wenecya — Przyjacio
łom (.tłum. K. Wierzyński); Z. K le szc zyńsk i :  
Święto kwiatów. M isce l ls  nea: M. Piotrowskr 
Muzea rosyjskie (1); K. Tyszkowski: Muzeum archi
walne w Petersburgu. Kronika omawia powieść, 
sztukę, teatr, literaturę obcą, książki i czasopisma.

Przegląda bibliograficznego nr. 2 i 3, styczeń, luty, 
wvd. księg. Gebethnera i Wolffa, ukazały fię.

IV. Fnr wozd-nie Pol. llrij. Kasy Pożycz, owej za 
t .  1923, Warszawa.

Bal prasy w  Warszawie.
Nalpiąliniejszy bal m  stolicy.

Z Warszawy donoszą: Ż Iraidycyi kilkuletniej bal 
prasy w Warszawie jest nisji’* „.misji aym balem w 
stolicy. I wtorkowy ba1 nie zawiódł no>d tym wzglę
dem. OdSbyt się on w salonach prezydyun R&dy nn- 
nisto&w i zgromadził przeszło 2C00 osób. Rząrl, ‘Scjr’
i  i»cr.at, cała dyplomacya, luminarze sztuki, litena- 
tury, przedatawi-cjele rodowe" arystckiacyi, wszyscy 
(witani przez zarząd syndyka**!, pizybyli, "apelma
jąc wspar: ale sale i  sr.lomy palac-i Raidy ministrów.

Nigdy i nigdzie nie iwirdza&no w tym kairnajwale ta>k 
wspaniałych diamekich Wailet a klejnotów, jfikie wi
dziano iia tyra balu ma tle Uumu wytwornych fra- 
Łów i gŁlowych mundurów, strojnych w gwia" dy, 
IWLtęgi i ordery.

Było to coś prz^wapaiiiałego, t3y n eylicacniy ko- 
*owóa dosUijnycn par sitanał do tradycyjnego poi 
n<;za., otwiei^ącp^o bal- W pierwszej pajrae powiódł 
jio tańca małzor-ię prezydenUt ministrów p. V:’ady- 
isłaiwowł Grrabską prezes syndykatu dcarnaikarzy

fe Zdzisław Dębicki, w drugiej jwm  prezydeat rr.. 
stróiw p. Grabski z p Zd,zd'sławoiwą F‘ębickq., w trze

ciej p. M^ciejową Ratagows — .nai szałpk Senatu 
p. Wojciech Trampczyńslw czwć rtej inarszałfek 
Sejmu p. Maciej Rataj — p Janową B'ąb?ka.... Dalej 
w polonezie stanęły pary przedstaw; rieli i dam Gy- 
fłomacył za r̂anioznen, kolejno weJJug starszeństwa 
ran ,̂ posłowie wyżs., urzęcrucy Ud. Po polone^e 
szetcia wodzirejów o ujęło kierownictwo na 3 dalszą 
za-jawą.

Wspaniała zabawa trwała do białego iMŁ

.ZAPUSTY DZIENNIK/ ‘»3KIE. Zabawa l-wtyu- 
inowo • maskaradowa, którą „Związek dziennikarzy 
polskich ' urządzą w sobotę dnia 1 msr^a w resiau- 
lacyi „Udziałowej1', zapowiada się doskonale. Wy
borna orkiestra (dwa komplety) i szereg nTspodna- 
nek, przygotowanych przez komitet, poręczają o- 
choczą, niewymuszoną zabawę (wszelka tai ot a Wy- 
klucswna).

O god/ ir’’o 2-giej w nocy nastąr1 rc/1. sowanie 
ró^mydi cennych fantów w postaci wina Paluayaya, 
likierów Bolsa, Krakusa, Baczewrk. !go, cul:rów i 
czekolad Piaseckiego oraz Optimy, Oskara Pimhin- 
gerj,, wędLn oraz żyv. ego „inwentarza" (indyka i gę
si) etc.

Bilety imienłie (osobne zaproszenia nii“ będą wy
syłane). są dziś do nabycia w redakcyi „Ilustrować 
nerro Kuryera Codziennego" od godjny Ll — l i  
oa 4 — 8, a w sobotę b<; dą oprócz w redakcyi, ?rze 
dawane także w kasie restauracyi ..Udziałowej" — 
począwszy od jrodzjiy 5 popołudniu.

Początek zabawy o god lanie 9‘30. Cer a biletu dla 
jednej r.soby 6 milionów, biletu familijnego (3 c-t'o- 
fiy) 14 milionów, akad. 3 i pół mi/iona narek.

REDUTA WiOSLAJtZ'i uirza«‘iizaina w nieó„ielę dn.
2 marca w kasynie wojskowsm, przez łąozoiie 
sekeye wio&laissjie wujst- kl. srwrt. i  <k daiał wi jśl. 
„'dokoła’' bidzie zabaiwą, która, gromwłza caiy Świat 
•towarzyski mteresu’ący idę i-yciera £f irt/wem ujda- 
Bta. Piękny lokaj ki-syna zmie’)1 się do ioiepa2naTJ',»i,
6 2/ię!ki niezwykle pamx-s’oweó dekoracyi, pr̂ ŷ jtio- 
wywain#j z całą stajamnośi: 4, a szereg niespodzia
nek umili gofoiom tą i tak pociągającą z-aŁaw; Za
bawa r̂ zpoczniie się O godr. 11 wieczorem, a i goń
czy, kiedy się goście dostaiteczn, ̂  ubawią, w każdym 
razie przed południem.

DANCING MEDIKÓW podwójny, t. zn. do 5 ra
no, odbędzie się dzisiaj o godzmit 8 wieczorem w 
Tow. lekar. Radź-wi. łowska -±. Ostatni dancing od
będzie Się we wtorek dnia 4 bm. Zaproszenia nŁ te

?s) Na wstępie wczorajsze] rozpuawy prr.ei awko 
Sierankiewiczowi i tow. prosi o głos Sierankiewlcs. 
Żali się, że trybunał odrzucii wczor?i Wniosek o 
sprowadzeni? kionf dentów obciążających go fałszy
wie, iż organizował kóika tajne i że był .ch kasye- 
rem. Trybunał podał, iako przyczynę lamowy, że 
nie można zmuszać poi cyi do naruszenia tajemc1 
urzędowej. — Pioszę, aby kor Menci nie 'ukrywali 
się za parawanem, lecz tu stu.neli. gdyż inaoze. rsoz- 
praTra je t̂ właściwie zaocz i Wniosek ter jest 
iadriiczy i ponawiam go. W razie olraic ’i.ia wi. li
sku, mus.-ałbyin opuścić tij saltj i wPTwaroym taikże 
do tego mego obrońcę. Skarży się mnie o czyn za
grożony tarą śnueroi, a nie stawia mi sie radnych 
świadków do oczu.

P a am & ik «^  uspokaja \ Jiturżonoso Sierantó-- 
wicza i zapewnia go, że po prs.oi icchanin komisarz; 
Karcza i Wrońskipoo. jerzcza raz zastanowi sie nad 
kwasłyą rjo ,va4:e_ii konfidentów.

Następnie przesłuchiwano świadków.
Świadek Stanisław Wcisło: -orzychwycil Grzybem 

skiego, pdy dizm 'gal kosz 60-ki'ogramowy. Świadek 
myślał, że to sac haryna, lub rzeczy krad-mpe. Grzy
bowski w spooób podejrzany przystawsU.

Sviadek następny strażnik akcyzowy tozłows a 
nie stawił się- Prz^wcdiniczący odczytuje rekcyę pi* 
semną adm: nislracy akcyzy, że_ Świadek ten ąde- 
Iip' idowaw .zy większą sumę Bbi* jŁ Zeznania j ŝ o 
0i zytano.

Swlelek Karcz: Wy-aśma na zapytanie, czy ma 
jakiefi fakta dotyczące udzisiu Sierankiewicza >d 
tr a'a do listopada IS’23 t?jnych kółkadi komunisty
cznych, cśw;adcza, że rie rą mu tak e fakta anane. 
Dale- wyjaćma, iż mimo żądania województwa kie
leckiego. by awi :rdzono. czy do prenumeratorów w 
Jędrzejowie wysyłano z redakc' „Pługa" odezwy 
komunistyczne, nie zaflolano u <talić by to czyniono 
w redakcyi krakowskiej, cwstem zdije siu, że z War
szawy to ,n'Svlano. przy ekspedycyi ofizemoiarzy b 
dgcyth w W arszawie. Z własnego przekonania nie 
wie nic obciążającego, gdyż mn; inwis.lowali S..iran* 
kiewic^a. Wiem, że były poufno wiadomości, "itpli 
z ie.m nie ma nic do czynienia, odkąd jest reforei. 
tem biura informacyjnego. — Inwlgilącyę prowadzi 
w I-sze, nstancyi komisarz Szajsei. a w drug.ej ko
misarz Wro&ski, n,t>żo oni coś wyia.4nia.

Cbro^sa Dr. 'leski: Czy można Dy i zwoi mony od 
tajemnicy urzędowej, o ile chodzi o Izw. „drogę po- 
ufn

Świ-lek Karna; Zrane m i,są wypudikiJaWegro 
ziw&lnienia z ńttS®. proćfeiów, ■&? w lyni -#ypaiistii 
zwolnienia zfaje sie nie bidzie.

dancingi oraz ra maskaradę, wydaie się od 6 7 
famż-).

OSTATNI DANCING FOL. GZEBW. KBZYŻA na
pożegnanie karnawału, obędzie się w poniedziałek
3 n;arca b. r. w salach Starego Teatru. Pizy? ywać 
będ, dwie muzvki bez przerw-. Ma.,ki i kostyumy 
milo widziane. Początek o godzinie 10 wieczór, ko
niec o goazinie piątej rano

0“i.ATNI DAHGIFC w bieżą^yir kartmwate urzą- 
rtza Tow. opieki mad wuowami i sierotam po of.ce
rach W. P. w niedzielę nadchodzącą w kasynie o?i- 
cerekiem przv ul. Zybiib «i-dcza. Począlek o Ęoriz. 
5 ropoł. Dancing ten jest n̂eknem /akoĄcze.nem sze
regu wytwornych zaba.w, raządzanych w r ca
łego kawjwłłu prztz ruchliwe i zaipubieg3 -we Tow. 
i zostawi małe wspomrlenie chrwil pod ha-ptem po
mocy T dowoin i fc-.erolum po oficerach sp^izonych.

W *yS^fcY K 4 C I1

Żalić, -an;- owoc smakuje.

— TJwałajl Nie flirtuj ta w obecnoiol męt ...
—  w te d y ,  k ie d y  go n ie m a ,  f l i r t  n ie  r o b i  m l  ł a 

d n e j p r ^ y je m n o S c i.. .

Obrońcy: Dr. Rcsar zwelg i ł«. Fensterbletu wyi jf“ 
tują szczegółowo o osobę Pudmc1' 'ego, kiórego świa- 
dtsi Karcz przesłuchiwał.

Świadek 'Car..z: Był on posą.c zf ny o włóczęgostwo 
i dlatego siedział w tell policyjnej i w sale n;e zô i-ał 
nasadzony. Czy był noteun za to włóczęgostwo ka
rany, św.adek nie wie.

Swidek WładysŁ w Bndnidd: Zeznaje, że oskar
żona Strzelecki przyzna, że j«et plab.ym agertsm 
komunictycznym, że jedzie m. faj^fywym paŝ  >or- 
tem. Str; elof-ki zachęca’ iwiaika i innych 'odziei 
cedzących w celi policyjnej, "'by przystąpili do pa- 
tyi kununislycznej. Strzelecki przyeaał się, d ■ po- 
rsdceD*a dwu paczek pod di: .triami Sierankiewicza.

Na żądanie prokuratora, świadka Władysława To- 
masrew-Heao Eaprzysięiono. Zeznajt on, że nigdy 
ani w dzień, ani w nocy, ani w tygodniu, ani w nie
dzielę nie widział Rudni Itiego i on tara nigdy nie 
mieszkał. — Policya nie-az go tam szukała, ale 
bezskuteczni©.

Rcdnici: W niedzielę idę nad Wisłę spać, to nie 
mógł mnie pan widzieć, a w mne dnie miałem rc 
gi obandażowane i pan mni“ żałowst.

SSwiaT̂ k Tom-jrewskl- „Cjnoje".
6wiafe'. Kazijaicie Jakubowski więzie/- urzędnik 

towa rz-siwa franco-włosk'°go‘ Sierankiewicz o- 
brazi' mnie, ignorował, je?- im szpiclem lefen- 
zyw-ł. Słyszałem, jak i  Boże Narodzenie mówił, a- 
by napluć na „opłatek" i kazał więżn owi Kórni
ckiemu w święte prać ko^aulę, a do Rujnjna pou
fnie mówił, że kosz Grzybowskiego był ul; niego 
przeznaczony z Warszawy, szkoda że wps;d Ża
łował bardzo towarzysza Grzybowskie^ i posiał itm 
dwa bochenki chleba i wędzonkę. Mówi) że prezy
denta sądu będz.emy kiedyś „raruiić podł- strawą 
w sepeiutlach. Ja włed” siedziałem z politycznymi, 
a obecnie nanowie po.; tyczni głodowali, aby sie
dzieć osobno. Mają oni i lamę wicikości 

Na pytanie obrońców ów wy.alnif, że jest byłym 
żandarnipm polowyn, jest podejrzany o oszustwo.

Oskarżony Slerankiewicz • przedstawia, iż Juku- 
bcwsln rozpowiadał, żo z:obi sobie okoliczności ła
godzące przez doniesiei ; na Si ranków; :za. — 
Świadek: Żadnych f.kcyj paa.e Sieranki ewicz. Ja 
b^m boIr.źer7ikćw tępił bez litości

&w. Jan R&jman, urzędnik bankowy Siedzi w 
śledztwie aa a listopada. Był w celi, gdy była mowa
o opłatku. Robili sobie wspólną wifilię i siedzieli 
przy jednem stole Zaczęli się łam&C. opłatkiem, a 
Sierankiewicz, któTy jako urodzony w Wiedniu nie 
zna .ego zwyczaju po w yjaśr.iem i mu om ladczył, 
że to es‘ tradycya, a nie obrządek religijny, wn 
szcie jednak łamał się ż nami wszystkim;, nawet

Z s»fii so cśw ei.
■ — ■ ■ i

Sensacyjny proces polityczny
w  Kralu iwie.

Z a s ł a b n ię c i e  s ę d z : e a o  D r z y & .ę g ł e g o  n a  s a li r o z p r a w .
, Krskćw, 29 Me<?o.
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* JakuŁ>cwsLiin, który mu życryl, żeby *nstłł po
słem do !: ;imn. Z Śierank>ew>.czera prowadzdiśmy 
nieraz dyskusye polityczne, pnryezeni ia stawałem 
na stinowrsku PPS., Jakubowski mięszał fię niein
teligentnie do tej dyskus”i. ktćrej zupełnie nie ro- 
JŁu-iiał

3w Wrou3ki Stt'U’ 81 ... naczelni'; Mura iafrnroa- 
crjr^go wcj&wóczitwŁ krakowskiego, opowi; ia o la
tach 1910 do 192Ł jak Sierankijwicu ruKwijai qita- 
cyq komunistyczny. Już w -oku 1919 w Doabr; był 
uwoliMomy oc. komunizmu, P(rtęm był SfckreŁar*em 
agitatora komunistycznego , baszty", który wywo
ływał dzikie strajki w Borku Fałęeviim. „Pasata** do
stał 6 miesięcy za komunizm, a Sierankiewaoza nie 
skarżcjo. Świadek opowiada dalej, że z Wiwszawy 
prz/^zedł. (eleloiiof^am w raku 1921,' ie Knapowa 
fest ~ritało. ■

Br. Heski: Wtedy Sierantó^icz u niej nie mie-

Naafępnie Świadek zaczyn-' odczytywać notatki:
Przewodniczący! Te wiaaoancś';: od ruta: 1919 do 

1922 sę, o tyle ni"ak‘iia,]re, te Sieran&iewMJZ został 
już uwolniony za te czasy, wzglętŁiiu ma zaniecha - 
me śledatwa. Proszę mówić o roku 1923 i to za czaa 
od mója do l.stopada.

Świadek: Niestety za tein «aaa "iie itu>2Ę nodać 
żadnych i>k*ów.

Przewoonirapcy; Wnioskuje wiec pan z p^zss/io* 
ści na teraź.niejsz-iść ’

Świ^dsK: Właściwie nie należało rai.e przesłuchi- 
wać, lecz komisarza Sziapera., ędyż on prowadzi inwi- 
Silacjś w I-fczej instajncyi.

Praet tJniczący: Czy F̂ spr-r ■wis więcej od paoa?
Świadek: Szaper wie tyle, co ja i Karć?.
Przewodniczący: A więc n5° »»rnv Sz^o^ra 

przesłuchiwać. ?owol.i, spokrjnif do/.^edzięhJmy 
Kię, że świadek na tema'. aŁtu ó 'kartema nic nie 
wi* .

Swtódjewie TircyanTii Jtiape^a i Mela Timoru- 
nznł, matka i córka Knajpowej potwierdzają, że 
sztandary prrTińósl jakiś robotnik do czyszczenia 
SprawozJÓŁnie z procesu feromMiistów wo Lwowie 
czytała cccka, gdyż Knapów,? jest i.ii aJfa.bstk".

W tem mirjscu zpchoiowaJ jeden ze gęfeiów 
przysięgłych, kt^eg® w sau narad wisiano tncić 
z omdlenia. Pr; ewwinicząci odroczy i rozprawy na 
dŝ eń dzisiejszy godzina 9 rano.

Tłumy w sali roepraw p&wńęi.S7aaą się coraz bar
dziej] Przysięgi interesują się bamdęo grzebie pam 
rejnrawy, zadają pytania i żądają licznych wyja
śnień.

Kuryer han i łowo-oraeMys^cwy.
Giełda pieniężna i uaalsrśn dpł dani

(stm.) Na giełdzie walutowej ds.ło sie zauwa-
t,\'b -lewne osłabianie tendeneyi lla qoisra, wJbec riu- 
żef iW .i towaru Znajduje sfę to aapewne w iftrtązku 
z informacyami o nieOaWkietn 3 aż wprowadzen.il wol
no. ci obrotu -lewizc ""ego. Inne saluty bez zmian.

K ra k ó w , 28 lutego.

Fn*nK waloryzacyjny na ?° bm. 
1,800.000.

W«?t.:ły w obrotach bajowych:
D"ł*?ir . . . 
Kor. austr. . 
Kor r tsK a . 
FranH nanc. 
N. JorK . . 
Zurych . - 
®aryż . . . 
Praga . . .

°,3n0 ODO
. m

?69.0CD
»oa.o»;:
9,320.^31
1.613093
385.000
269.090

MALIKA POISKA NA GIEŁDACH .W IATOrYCH ,
"W SuryCiin (w transalcoyr.cti) 0.55—0.60 za nilion, w 

Kowrin ,'or'ca (oficjalnie) 110 aolarp «a 10 milionów, 
w Udańsl u 0j6ł- 0 63 za milion, Vi Londynie S3.500.0C 8 
ta 1 fur-i, w 1'radze 8.85—8.88% za ulion, w Amstei- 
damie 0.25—0.80 za -niliou, w Wiedniu 81 za tysJąo.

OIBŁDA AKCYJNA.
(ST Md- TJ'l) mowa realizauva eiprowadziła lokk.,; osła

bień4© » rsów, "ii it niattórych tylko papierów. Gru 
■pa bankowa, zo Sr ólKami ^aT-ob^ow ;ni na jzele, wv. 
•mflnje nadal . auitere«owaa e. To samo fn  eba pwnej 
dz5eć o gmpie na-p-crów naftowj.h, z ttorj oh Nobel 
i Polska Nafta są poszukiwane z« względu na poglo 
ski o oa zymauii. non <d ropy ia 'er en je 87. >lc*> wyro
bów; '.wyika na Pc.fucie przybrała na*v t dzisiaj ptmm- 
Śeio-Kn baydeo „wybuchową" formę. Inne pap ter i  bez 
Wtekseyeh smTan. . . .

Na m^iełdz ie olacono: Jawor?. io dri *ne 1M.5«0 — 
116.000, po 25 s?tnk 105- lOfi.OfOO, Gazy wsohodmt 06 00.) 
Nitrat 1,200, Len f.o00— J.300, Węfflowki » % * « •  Loko
motywy «.Cn , r (iioTii" 1.100. Elektra rnla Sanie 
tjó Indus tria 6J0. Nobel 5.'"?5—5.8P0.

W tysU cach marek polskich
transakeye

AUcye banHowet 
Polski Bank Przem. —VIII , , 
BanK Hipotei .ny (—Vlli . . .
Bank Małopolski................ ...
7ier.;Skl B*n“ Hred. 1—IX . . 
Ba. Komercyali.y 1—IV . . .  
Bank Zw Sp.‘ Zai. I—K  . » .

Attcye Tow. handlowyclu 
Polskie Tow Handl I—V . . 
Impex I- y . . . . . • •
Br£ :ia Rolmccy 1 ................
Phafmt 11 • , • * * • • •  
P~’iski Glob I—IV. . . . * . 
C. Hortw s ~V • ■ . . • 
Żeql.ga Polska I—III . . . .  
AKcye Tow. przemysł >wys‘ :
Ztelenlewskl I—I V .....................
Cegielski 1—IX. . . . . . .
Trzebin a *— , * ,• * * * # 
Rnhn ZfelfAski i S-ka . • * «

Poc isk  I— I I I . .......................* *
Parowały I— . * • • * •
Górka! U - .........................
Sietsja i—IV . .  . .  • - 
Teptael—l'1 . .  . - • - • 
Rke. To 'w naftowe ..Car“ya . 
ł>c,s •  M«Ra i- . . .  ł

dzli wezo ii
J’ 03—2250 ?2C0—2!00_ 2Z«ffl_>700_ ~*60J
’00—753 850

550—650
23iu0 24000-22500

16S0—17C0 S?50—1600
120—1ir —

3M) 525
2500 -26TO 2650- >550
425—4S0 —

.ex”
5C .1—475

46003—46500 -.7250—4700
2675—2703 M —2750
ĈO—3IP0 J?5̂ -3100

18>0 1700

_ 19CO
5100 1L

!9""- i*00 20aj—1950
• ,cjo-;3'-'1o -yy* —74000
34COO-»?<'taO 4̂5Ci

lSTyo H825—11750

?rt75-2175 2275 -2200

Pc kucie 1 . . . . . . .
Oikoa I—IV . . . . . . .
Pezet I—IV . . . . . .
Strug i .............................
Syndykat k^szylęnrSKi 1--1V 
riiem.;iows''' I . . . . .  . 
Rynj-af !— II . .  .
Tfusj -»e Trzebinia I— II ,
flzot.................................. ..... .
Terropol .............................  ,
Eiektiownia Siersza I— IV 
Ćmielów i—1 . .  . . .  
Krakus I—VI . . . . .  „

23T3-240T 1850—1950
2050J
700

6703- o300 690'—n80C
1075-1125 1100

2375 2600—2450
12J0—. 18030-1 '750

2300—3350 2403—23J0
4J0 375

1650—1̂7! 1700—1675
7600—70 JO (600
64J0—J4i0 67 >J—650;,

2jOOO— 325C 22)03—2)1 0
< >500—5100' 53503—47500
45u0—4600 4800

220U0 —
A. P iaseck i.........................
Lû ' Zakłady Garbarskie.

GIEŁDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 28 lutego. 'PAT.) Wainty. Cyfry w tysią-

acn. Dolary Stanów zjwln. 9.SJ5-'j.300, f-ank złoiy 
1.801, dolary 'u andyjskie B.97B, bony zlotowe 1 ,S..0—1.4(HI, 
Kor. auistr. 132- -131, pożyczka butowi 1« 50€ -16.000— 
15.750, uńlionówka 700—675—750, pożyczka dolrrowa 5.C50 
> 000- .-,.550.

"Jzekl, Belgia 329 1 jedna ^zwaita do 2̂6, Holandya 
S.49{J—3.47f., Lcid.T, 40.250-Stf.92', Fowy Jork *1.347Vi— 
9.300, Paryż 384.250—381, Szwt jea.-ja 1.620—lłV10, Wie- 
dc^ 132—13: Włochł '4(̂ .250—400.

Akeye. (x) Tendeocya D«z imiany, niektóre knrsa 
wyże.1, obroty tvvre. Bank nrzei i. Lwów 2.250- -2 3(*0, 
Bani' sp. !:»robk. Poznań 23.50il—-25.000, J3.iiik związUn 
ziemian 600, Chodorów 24.000—23 000, CeglelsH 2S0O— 
2 67a, Elektr. Dąbrowa 3.700, Paijvozy 2.090 2.W7&—2.025, 
Pocisk 5.600—5.200, Rohn Zieliński 1.725, Trzebinia " MO— 
a.100. Zfeleniewsk. 4S.0Gfł—43.000—48.500, '/■■■ , iercie 240.000 
do 2,2.500, 2yrar'lów 1,540.000 -1,605.000—'1.580 *X10, Ćmielów 
"'.BSO—7.000—7 S50, Pol ka Nafta 2.100, Nobel 5.000- 5.750— 
■ 675.

„M iN ijrm r* w a l u t o w e  n a  g ie ł d z ie  iTAH-
SZAWSUIEJ.

Ostatnio na giełdzie warszawskiej v: orowatlziła P. K. 
K. P. pewną inowaeye w dziedzinie wf.lutov'Bj. Do
tychczas bani i mosrly rjgiaszać zapotrzubowauie w iu>- 
ścircn nir!o8Taiiiczoi;7 Ch zadnimi sumami minimalnemi. 
O^ecniu P. K. K. P wprowi dziJa minimalne normy, 
poniżej których ni-s można ziftaszać zapotrzebowania.

Wynoszą one: 2.50) dolarów, Inb 600 funttw szterlin- 
g< w lub 25.080 -ranków f^aucns&ioh Inb 5.000 franków 
szwajcarskich.

GIEŁDA WIEDEŃSKA-
Wiedeń, 23 lnttgo. (PAT) Giełda Wiedt :^skr. Ikcje 

i papiery proeei,U>Re. •lentu "majowa lf.20, rc ita lutowa 
1500, anstr. renta kor. 880, węg. renta kor. 7300, prior ■ 
teiy kolei poJudn. 545100, Anglóbank 31600u, Bankve- 
ie;n 183 ty*., Bodenkred^ 418 tys., ahstr. z^K.ład kreo.. 
■'śl tys.. Bant depoz. 70 tys., Laenderbank 325100, Mer
kury V74 tys., Unionbank 283 tys., Żlyncstenska 011 tys.. 
Kolej ptSłij. 6,650.000, tiolej Eustr. 653 tyf., K< !>\i fio- 
łnrt... 12&J00, Alpn,y 670 tys., Be-er u. HueUen 5,ri40.000, 
Krupp 426 tys., i-tta Poldi 695 tys j Praskie tow. •/ el. 
2,01500t>, Kinu 20‘, tys., Skodi 1,265.001., Apollo 89 tys., 
Fanto ź,370.M0 Banc obrotowy 134 tys.

lwów Czerń nu wie —.—, Sileniu 65 tvs.. Zielemewdki 
—.—, tW . Karpat', 460 tys .ialieya 1,870.000, Sflliodnioa 
l,120.00p, Siersza 182 tys., Irlftg 287 — 29! tys., bank 
malepol. 21 tys., bani dyskoit. J80 tys, bank hipote
czny 2S tys, l'omnas -)8700, Goleszów 2338000, Portlaad 
cement 1,320.000, Brr wary S»n tys.. Lumen 61 500. r atta 
ska .ikc. ,i20 tys., liakszawa — , Mrażnica 171--173 tys., 
TPG. P9 tys.

G IE IDA BEBLISSKA.
Berlin, f8 Intego, fPATl. Końcbwe knrsa dewiz. Cy 

fry ir milltmach. Amsterdam 1566075, Bueios Aires 
14164W, Bruksela 140625. Chrv;tia,nia 552615. Kopenhaga 
6Ę5S35, Sztokholm 10<)72i)fl, Bet sir] g for? 105735. Włochy 
179550, Lcndyf 18054750, Nnwy Jo”k 1189500, Paryi 174563 
SÓiwajearya T2S175, Hiszpania 5J0670, Japonia 1895250, 
Belcrrrd 5Ł8G0, Bio de Janeiio 4987%. Wiedeń 62842, IVa 
gŁ 122183, dadapeszt 79M9, Sofia 32917

GIEŁDA ZI UYCHSKA.
Kuryoh, *38 lutego. fP\T) Zamknięcie giełdy. Hola-n- 

dya 215 60, ETowy Jork 577 i trzy czwarte, Londyn 24.82 
Paryż 23 75 Medjolan 24.75, Prasra 16.7*1 i "6 B̂ 'lHpesr?,Tt 
001.45, Bukareszt 3.05, Beferad 7.30, Bofia 4 32, Wa/saa- 
wa —.—, Wiedeń 00081 i trzy czwarte.

Szwajcarski Bankyerein norowa* dx!< 1.1 Mriłcyałnfe 
przekaz ii Warsr *we Bił6»»25 — 0()1>0050, pnekaz na 
Bei lin 00124 — 00127 m  1 bilion.

g ie ł d a  p a r y s k a .
Paryż 28 lutego. (PAT.) Radio. Ot-wareie giełdy.

Londyn 105, Nowy Jork 2443, I u:U-in —, B.szpanla 308, 
Włochy 104.70, Szwajcarya 422, Dania 3 90, Holandya 
910, Norwegia 323, Szw ecya —.—, Rumunia 12.75.

GIEŁDA LONDYKSKA.
T.ondi .1, 28 lnttgo, (PAT.) Otwarcie giełdy. Eadio. 

Nowy Jork 429.62, Francya 1.05.20, Belgia 123.̂ 0, Wio
chy 10U12, Szwajcarya 24.81, Hiszpania 34, Pdrtugalla 
178, riolai] .ia  1152tó, Dania 2702V̂ , Norwegia 3S601.., 
Szwecya 1645 ,̂ Heisms^ors 17.75, Niemcy 19.000, Ar- 
strya 304.500, Praga 14S25, Ateny 252.50, B.-azjlia 662.

CENY ZBOŻA W KBAJG.
War.1 zawa, 27 lu*ego. Na rynkn zboćow ym, wskntek 

obfitej i-odRŻy, ceny w dalszym ciasu ujawniają te 
deneyę fełabą, awlaszoza na żyto i jęczmień. W traan- 
akcyach nieofityalny.di nctowano *a 100 kg, netto (w 
promieniu ItlO kMornc.rów od Warszawy) w mil. nk i.: 
żyto 21, o'.vie.; 23, jęczmień 23, pszenica 40. rzepak '0, 
makuchy lniane (diablej) 27, — rzepikowe 26, otręby 
pw-.-nne "i—16, — żytnie 11—12.

Notowano w obrotach nieo< .eyalny^u w ty a. mkp. za 
1 kg. franco Warszawa: 'Uaka żytuir. 50 proc. 575, — 
70 proc. 475, — pszenna 50 proc. 7E0 -8Q0. Tendei-cyc zni
żkowa.

Notowano w mil. mkp. zn 100 kg. f: anco Warszawa: 
Słoma pros,ta 11, siano iąkow e 22, — .-i.iiiezynowi 2-*. 
Tenótncja daba.

L.vWw, 27 lutegi. W obrotach fctełdowycli i pozagieł
dowych zupełny zastój, podaż ot.’ita, zupełny br.- k po
pytu. Nwowaoo w milioiiaeh mkp.: pszenica 33. —34.E, 
żyto małopolskie 20- 21, jeezmień małopolski brow 
20.5—21.5, — przemiałowy 17.5—1C.5. owiej małoiwłski 
20—21, siano 3 n#,ne 8, atonia okłotfwa 7, maka pszeuna 
40 proc. „0“ 80, — 55 .iroo,. „1“ 60. — 7.. proc „4“ <0, 
żytnia 50 proc, „0“ 40, — żytnia 60 proc. „0“ 52, — 
70 proc. „1“ 44, otręby pszenne 11, — żytni i 10. Ceny 
W'"vslk ie szacunkowe.

I'iv. nr.ń, 27 lutego. W mu. mkp za 100 tg . netio: 
żyto 18—20, pszenica 30—36, jęczmień zw. 18 jęczmień 
browarniany 21—23, owies 21—23, mijka żyti »a 70% 
z workiem 34—36, mąka pszenna 65% z workiem 59—64, 
ospa żytma 11%, ospa pszenna 14, ry ta  15—17, p< 
lutzk.i 18 -20, grocf p o l r 20—26. groch Vict,oria 55—60, 
seradela 15- 17, lubił, niebieski 12—14, łubiii żółty 14—16, 
koniczyna biała 180—270. oniczyna czerwona 60—150, 
słoma żytnia luźna 3.1—B'/i, słoma iPscwf na 6—fi1.'), 
siano ■nźr->. f—C'ś, siano prasowane 11—12. . Bi oar.t ici.io 
spokojne, obroty niewielkie.

Wolny obrót de wszami?
Z kilku źrMeł jenłaioczfiśnie donoszą, że niedługo 

zapewne uk%że się rczporzą jzeiniie min. skari-m, 
w!prowad/i»j3.t; wolny obrót dewizowy. W Sejmie 
zgłosizoiny już wniosek nfgły, który wskaizmjąc na 
rozluźnienie przepisów Cewizowycih, na nahywan.e 
akcyi Banku Polskiego v. walutach ob :ych, ■rva)k,rv- 
zacyę podatków i opłat na rzecz ycarbu, sankicy >nu- 
jącą składance amn w wtlmcie obcej, a dafej x-a 
rozporządzenie Preiydemta. Bzerr^pospola] o możli
wości zaciągania zohowtrzari w złotych — /ąia 
■wprov('adzcn'a w życie ustawy, dtpjiFtzcaaiiącej umo
wy w waiutach obcych.

Przypami" amy, źn jy)stulft woln obrotu datvi- 
sa.nu był pr--ez nas MiiLakrotuic w c?tataich czasu*-h 
podnoszony, jako konsekwencya obecnego zwrotu w 
naszej głspmdarce fu ans ■wo-walu boweg. Poza za«łi- 
aem wywozu walut obcych rarrar.icę, niema u nas 
teraz powodu krepowania obiegu waTuit, które wożę 
tylko rjowiększi ć nisz tak szczupły obieg pieniężny.

POTANIENIE MAJT/FJLiiCTI CIEKOWEJ W
F. K. O. B'yTtkcya ^oczl^wej Kasy OsacŁędn^^ci 
w W mszłłW e k\>irmmkuje, ii ze 'zg-lędiu na to, ż? 
na kai ta ’r,yidawm t̂w czasopigm, ofprócz dirrbn^eh 
kwot za prenumeratę fiuływagą również baidzo vaa- 
czme kwoty z tyWiła innvch teunsatacyi, most. -aę 
mnieiszen Łujrządzende z dnia 11 hm. L. 4614, nato
miast soarządza Łię c. ■ naci.®mji

Od wpłat mar ip1 iacyj nych od •wpfyiwów do wy- 
' >&ei 5 (p.eciu) rrafinnów rnarek zr.,'akiia się wszyst 

kae hez wyjątku konta 07.4to<“. Zarząd zenie niniej
sze wchodzą niezwłocznie w życie.

ir  jest rzeczą ahaiinonizowaaio tyol
bez czego przemysł nmz n:.e byłby zidolny do eks
portu. Omawaano dailej p̂raiw< '-laps^n. a metod pw,* 
6/ w przemyśle, cMeip podwyższenia, jej w; daju> 
Scd Strawa przedłużenia, dnia pracy, p.
ii  anskiega, nie jest iktnalną n loiuiUst wHka».anBir 
byłoby lie sienie nadmiernej liczby i ał ozsm 
'ząd wystąpJć >na w aagWiżriZyn “z ŝic do SejTU. 
Dalszy "iąg ouora4 vlbgd2ae sś? dziś.

O zrównanie nen xrajowyĉ i
* tagranlonsmi.

r»jsa© «>bradl^ gcsjfłodtarsy^j. — Przedłużeni© czasu pracy
nieakiuain®. — FożąsNne zm esitn ie -iar?miernej yiczbj> świąt.

(Tslefomm od narzego ‘korespondenta). 

a, 28 lutego. (Z) Wczoraj w ministei.stwie 
skarbu odbyło się posiedzenie Ilayy {jospcdSreżej, na 
której omawiano jolilykę piać. Obiady zagai’ Pre
mier Grabski. Stwierdził on, że płace niższych ka- 
tegoryi praci.wmków państwowych_ s^ u nas w pa- 
r ł̂ecie ssIo*a 'wyższe riż w ij Ansłryi. tV dy- 
skusyi nad powyzszą sprawą zabierali głos prof. To- 
bolski, Drzewiecki, L"tavt ski i l£d«rc“ icz. Shsier
dzili oni, że zachodzi u nas .rielka dysproporeya 
między cena”, i wewu gt/zii :mi a z»^ranir’;iiemij oraz

W f i r c w e ^ s n i e  u 'g  t r a n z y t o w y c h
dis. jy w o r ..

Ma ono umciSHwi* przetrwanie okresu przesileni owego w u go- 
spodarczem. — Port w Odsfni włączony do szsregu portów miądzynarod.

Warszawa (PAT). Przesilenie w życiu ^ospf dar
ciem, powstałe ped wpij ivem zarządzeń a tury skar 
bowej, dążących do uzdrcwienia na^z^ch finansów, 
wywołało potrzebę przeds ęwziąćfa, pewiiych środ
ków. mających na celu s ł  'żliwimie przetrwania te. 
go okresu przejściowego Lez nadmiernych wnlrzą- 
śniąń. Jako taki środek v iak. es.e ’ olejnie1 a uzna- 
nf> wprowadzenie ulg tar ‘{owych 41a Bspnitu Ij kich 
wv tw-crów które wobec kurczenia sio pojemności ryn 
ku kraj<7wew ■ me mogą znaleśc zb”ta na miejscu.

W wykonaniu tego adanu1 MKZ, w porozumieniu 
g min. przem. i handlu oraz min. sksrLu, wprowa
dzi z dniem 1 marca 1S24, s»ss*>g nowych iarj eks- 
portowyfi oraz rozszerzy dzś obowiązujące. Do ta
ryf nowvch nalecą w pierwszym rztjazie: nr-ye ta- 
■yiy na wywóz w-jnia kamietineso i na. wywóz ee- 
:enti’ do Eolandyi i praez Gdańsk
Dla uł̂ tw-en-a wywozu ziemniaków dc Łotwtr i

klasy VII!, tary! dc klasy tX.

Celem poparcia Tywozu naszyci wytworów na
ftowych, obniżono obowiązmące dziś taryly ekspe. 
towe przez Gdańsk o dfciszych 10 procent, dotycb 
czas obowiązujące taryfy wyą kowe dla wywozu 
do Rumunii wyrobów żelaznych i maszyn oraz wy- 
To^'— szklanych i ceramicznych, rostssasrzt się na 
wsz- t̂Ma imu, stawki orani^znr, mając na widoku 
głównip wywóz do Łotry* Nowa t.iryfa la .rywóz 
materyaWw drzewnych, o^rob nych i nieobrobio
nych, przyznająca na od'pglości po ryżej 600 kim 
1 Jaaę VIII zamiast klasy VII, udostępni ekspar 
drzewa za granice i jednocześnie zapobiegnie wzmo 
żonemu wyemanu _asów îad granicą zachodnią, 
nowacyę stanowi włączenie do szei >0® taryf ekspor
towych tur tu r  Gdyn., który w *en sposób staje 
po rar pierwszy w szeregu p^tót” mi^dzynaro( -‘- 
wych. Sprawą 'lęazie wlad? kieruiąci ch budową 
poi lu oraz naszych przrdsi^aijrstw eksportovvych, 
)rzycz\nić się do tefo, aby udział w Gdyni w obro
cie handljwjth nie był iflŁo minimalny.



„ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY" — Nr. 60. Sobota 1 marca 1924 r. t

6. min. Kucharski winien stanąć przed Trybunałem!
Sensacyjne rewelacje na komisyi budżetówki, — Sk?rb państwa dzięki b. 
skiemu darował Zakładom Żyrardowskim kilka milionów franków w złocie. 

wlenle p. kucharskiego w stan oskarżenia

min serowi Kuchar
z/niosek o

Warza^a, 28 lutego. (Wir.) Na posiedzeniu popo
łudniowym korni -yi ' idżetowej, któit. w obecności 
min. Kiedronia rózpatry < ała preliminarz minister
stwa przemysłu i b-ndln, sensac: " wywołały wy
wody referenta Kosy darskiego (F ast), który analizo
wał § XIX. pierwszego działu docł odów mir isterstwa 
przemysłu i handlu. '

Paragraf ten obejmuje zwrot pożyć?* i, nizielonej 
Towai;:y >Ewn akcyjnemu zakładów żyrardowskich i 
wykazuji w rnłryce dochodów nadswyt-'“ jnycl su
mę 22.2! >51.800 u arek polskich. Z oł jaśnień do
danych do prel;nai iiarza wynik i, ża Towarzystwo ak
cyjne zakładów ży*ardo*vs'tich objęte zostało w dniu 
lii maja 1919 r. w prz^usowy zarząd państwowy.

Na utrzymanie przeds ębiorstwa udzielone były za
rządowi w kuach 1919 i 1J20 ze -karbu państwa po
życzki, których suma łączna wynosił; 47 250 000 
marek.

Uchylenie przymusowego zarządu państwowego 
uzależniono od spłrty za iągniętyłi pożyczek skar
bowi, jak powiada dalej oiicyaln" objaśnienie preli
minarza, z uwzględnieniem dawał "acyi narki polsk.

W toku pertraktacyi ustalono, Ła zakłady żyrardo
wskie mają !?. tć -'i skarbowi pań:!«a 20 tniliardów 
mar V, czyli według kelacyi 13-go sierpnia 1913 r. 
448.:-4 franki szwajcarskie.

Na spłatę tego długu z >ł< •» żyrardowskie otrzy
maj jiożycsfn w P. K. O. W dniu pr.T5v.nama po
życzki przez P. E. O. t. j. 17 wrzeSnia 1923 r. suma 
448.4oi iia kćw szw rtfea. ’ ich, przeliczona na marki 
polatóe wedł ag relazyi 1 ir. =  49.700 marek, sta-

(Telefonem od naszego korespondenta). 
nowi sumę 22.283.6? DO marek, W rą <&'.łady ży- 
rardowBh.e zwrócą skarbor/i państwa. C'lfra ta jest 
stałą i żadnym diślszym wahar om nie podlega.

Otóż referent poddał przytoczone wyjaśniania bar
dzo ujemnej analizie. Chodzi mianowicie o to, e 
zat'ady żyrardowskie ra wskutek pomyślnych dla 
siebie partraktacyi, dokonanych z ndzia^m ówcze
snego ministra przemysłu i handlu p. Kuc^arndego, 
obowią-ne nastały do spłacenia drągu weuług rcla- 
cyi z i kia la sierpnia 1924 r. be** w^piędu na to, w 
jakim terminie fakiy omie niszczą tg kwotę. W rze- 
cł Tisto ;ni też zakłady żyrardowskie nie pokryły te] 
pożyerki gotówką, lecz wekslami, które P. E. O. . a 
urzędowania p. Kucharskiego już jako ministra skar
bu esiulitowała w terminie znaosnie późniejszym, 
kiedy marka polska uległa dalszej zawrotnej lewa- 
luacyi.

W ten sposób skarb państwa wprost i za pośre
dnictwem **. K. O. darował towarzysl./n akcyjnemu 
nj'.ę kilku milioaóv franków w złocie.
Wywrdy referenta wywełały oHrnune poinszf"1*'! 

na komisy*. Pi;, ypu czczono foinaln szturn do de
legatów ministerstwa. Były toin. E ucMrski zdobył 
sie tylko na oświadczenie, iż układ *>rzez nieęo pod. 
pisany jest wynikiem już poprzwi/nio prowadzonych 
pertr&lctacyi z 'Itwatrziiatwem żyrardwu kim (? ?!) 
Oświadcz cni* *o oczywiście nie iaoao u^pokaió człon 
ków komisyi, a lal temu wyraz wniosek posła Mo- 
raczewskiego (PPSV

AŻEBT KO*ISYA PRZYSZŁA H i SEM 35 WNIO-

iw t iy M *  s’fi ba rd rc  ęorąeo.
Zgłoszc r>o znowu prceszto 1Q0 poprawek. — O restyŁwącyę art. 24 
sprowadzającego 30-procentowy podatek r*a rzecz skarbu państwa.

(Telefonem .*? naszego koresponden a.)
zgłoszono poprawkę, restytuującą ten art} u? ze 
strony postA w bansneri, ' y acewicia » Po;iiela. Za
znaczyć na ieży, że po,;lowie Z. L. N„ którzy w di i- 
g.em czytaniu głosowali przeciw temu artvkułowi,

Warsza a, 28 lutego. (S) Głosowanie w hzt iam 
czytania nad projektem ustawy o ochronie najem
ców zapowiada się bardzo gorąco.

Do trzeciego czytania c, d— one w6_ z górą 100 
popr wek. Ze szczególnie 11 teresujących wyr en i  
należy poprawkę posłów Ohełmc 4akl.no i ks. Kubi
ka (Z. L. N. i f!h. D.), domagaj' się zniesienia 
ochrony lokatorów w stosunku do lino: lti Sw, po
prawkę Sommersteina 1 r ażaka (koło 'ydowskie : P, 
P. S.) w sprawie uniesienia projektu ue 'iwy w sto
sunku do spóudc akcyjnych, ^oprawkę posłów socya- 
li^tycznych, domagając." s«s zniżenia stawek koipô - 
nianych, poprawkę posłów Pużaka, Si amar tsir j  i 
Łypacewicza w sprawie skreślenia artykvłv trzecie
go, zezwalającego na wc'ne umowy pomi^i j na
jemcą a wł< icinielem mie: 'kania, porrawke po:, fiłi- 
wi'.jkieE- która dopuszcza wolno4-' powj-:sZych u- 
mów, ale przy mieszkaniach ^ 1 trzech, względnie 
czterech ptkojów -w zwyż.

Co dc art. 24, odrzuconego w drugina czytania, 
a wprowadzającego 30% podatku na -zres skarbu 
p« fisi ..a, który byłby zuży:y na pokrycie podwyżek 
dlaurzęJniKów, spowodowanych wzrostem czynszu,

obecnie zgłosili poprawkę, zaprowadzającą te* po
datek, jednak w rysokoici 20%. Poprawka ta usiała, 
iż w r. 192-i od wł;.ścicieli men .chomości, jakoteż 
od właścicir li budynków położony ch w gminach wiej
skich o charaInte-ze Juchodowyn łul zarobkowym, 
a nie związai, rch z produkcyą ruiną, będzie pobie
rany na rzecz skarbu pafi . wn podatek w wysokości 
nieprzekraczającej 20%, opłauruego przez najemców 
komornego, z wyłączę* em opłąt dodatkowych, ?vU 
tak zw. świadc~eó. Podatek ien ma jyć ewtnrualnie 
pobrany od wartości czynszów pomieszczenia aieod- 
danego w naj .m. Wolne od podatku tego mają br^ 
n iesskan5~ któr ch roczny 3. chód nie przekroczy 
2S złotych polskich, Dawze postanowienia o jooborzfc 
tego podatku, będą wydawane przez rozporzi di enit 
Prezydenta F eczypospolitej, powzięte na podstawie 
uchwały Rady ministrów. Do poprawki zgicaił klub 
parlan.sntarny P. S. L. Piast, ponrawkę, domagającą 
się, ażeby stopy tego prfdatku były progresywne.

Rokowania o traktrfcr h3?i:d8o*¥© 
miedzy Poliku a H oland ia  ̂  Szwecya

Wai» awa, 28 lutego. rZ) Bowiajdoi; uny się, że ro
kowaniu przedstawicie" --sądn ho’sr h-rakiego w «ura- 
T.ie traktatu handlowego między Folaką a Holandyą 
są już na ukończeniu.

.Rówaiocze^me dowiadujemy się, że w najMi-^/Tm 
czasde wyjażdzaji, dio Sciokholmu naidzelnA w y pa 

łu mini sterstwa prs amysłu handlu Węcławowics, 
oraz naczelnik wydziału min. spray' zagraiiiK mysh 
Łoś, celem przeprowadzenia wstę imyt.ii pen aktacyi

o zawarcie tra^taia handlowego między Szwceyą
a iru„

Iiiglia intaras iie się rybami polsżcr-.
(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 28 lutego (S) Z Zagłębia Dąbrwvsikie- I ifrielkiego przemysłu mgieiskiego, celem Z poan: nia 
go nadeszła wiadamość, iż złożami Zaziębia zaczy- się z tamteiszcioi rudami- W szozególn.oś<3i Anglia 
nają si  ̂ interesowaó kaj.,itały angielskie. W najbliż- nteresuje się rudą cynkową, 
szyna czasie nia. przebyć do Za®)ebia p r I  -- O—-

Niemcy Liiuŝ ą zwrócić to,
co czasie ©if.iipacyl w w m e iU  d u  Hiemlec.
Wyrok trybunatu ffrancusfca-niieriiieekieso w sprawie rmk\ rśzycyi bawełr / 
x rirmy „La CzestocCiovieniS. — Pornskodaw-afli orzez Niemców mogą 

jeszcze dochodzić swych prstansyi.
(Telefonem od naszego korespondenta),

Warszawa, 28 lutego. (Wir.). W sprawu reŁwizy- 
cyi bawełny dokenanej przez okupacyjne wlfdze nie 
rujfokie w firmie La Czfjstochovien" na t ereaie oku
powanym w b Królestwie Polski em. Ty -ał mies a- 
ht trybunał rozjemczy fiancusko-niemieck. firmie 
„L* Często :hovien“ wyroŁa w dniu 1 lutego 1924 
roku, mocą którego uznał swoją korrep&tencye i zasą
dził państwo nieffiieclia »a sumę odpo-wi idajną o- 
becni j wartości bawełny, zarekwirowanej w r. i.w 
firma udjiwojnjiai że zarek uwaiiy w Królestwie

towar został przez c%upantóT zabrany do Hiemiec.
Trybunał irtfiał, że szkoda wyrządzona stała nie 
przez rokwn.ycye na terenie okupowana m, leez przez 
wywła££cz?nier mocą itórego własność prza-szła na 
państwo niemieckie. Ponieważ j.ilnak wywłaszcze
nie samo zostało dokonane na terytorvun. Niemiec, 
dokąd to towai wywiezje~?o, przeto Jbszadłs^y do

Wyrok ten stwi-rza jjardzo poważny prewder.o.

SFfEM O POSTAWrm ÓWCZESNEGO MINISTRA 
PRZEMYSŁU I  HANDLU KUCHARSKIEGO W STAN 

OSKAB2~XIA.

Dopiero na, wnksek posła Rym ara (Z. L’ »N.) zgo
dzono się wyb ać prî aitey/szyi! Skaem epe cywilną 
podkomia* .}, k . aby i  .at. i’a £ iładnie stan łp.awy 
i nrzyszls na komisyę z odpowiedniemi wruoskam 
Stosownie do tego wybrano podiom isyę, w skład 
której weszli: ref. Kosydars i (Piast) i posłowie Bar- 
tel (Vtzw.), Moiac3<; Jki (P?S;, HomMd Ch. D.1 
i Rozmarin 'Koło żyd).

• • *

Istota problemu żyrandol skiego polega w tem, że 
srma 47,250.000 marek wypłacona ze skarbu pań
stwa na iŁWL-styt ye w 2yraidowie w latach 1919 i 
1920 nie odpowiada żadną miarą P ’ 7 W  alntowaniu 
dokenanemn w sierpniu 1923 kwotę 448.484 fran
ków szwajcarskich. Sc sł obliczeń ie daŁ>by nie 
448.484 franków  ̂ leos blisko 4 auliony alków 
sa-mjcsrsHch. jako r^wnowa1' '4i ~irDy maiśkowej, 
wiJaocnej przez SKaro pafeiwa na Żyrardów w la
tach 1919 i 1920.

Jeżeli przeto w toku pertrakta cy i ustalor o, że za
kłady żyrardowskie tnają zwrócić skarbowi tylko 
4:8.464 franków, to przed wyobr„/-uią komisyi wy
łoi iło się pytar' jaki ehn iwalrit ^upa francuska, 
wchodząca % 25 % udziałem t: jo towarzystwa dała 
za tę nad w^czajnp lass ość w obliczenip wierzy
telności gkar’ 'U państwa. Ub to pyta ula musi odpo
wiedzieć właśnie b. minister Kucharski.

Należy sie swfewiS, ie rtmleż polsko-rfsirietiki 
mieszany trybunał roajemery p6idzis w ślad .ego 
wyrcku i uzna swoja właściwość w oprawach, któ- 
ryih udo, odnionem zoti—jie .ywiazienle do Nie
miec przeto iolów zarel. «rirowan''"h podcz-is ofeupa- 
Cyi 'iefmi '?kiej.

Wszystkie przeto ofloby i firnay, któ-yt” wiemcy 
zarekwirowały towar, o ile te towary zostały nastę
pnie wywiezione do Niemiec i ra to po»’*odcwani 
mają [akik»lv“»l dowód — chociażby A/W6d ze 
świadków — powinny niezwłocznie wnosić Bkazgę 
paw u ną do eekretaryati mli«b6 jr trybunału roz
jemczego pr ' . Ir a-nienuociiie0o w Paryża p adresem 
„TrJ>uinale Arl ifcri i mixte geroMUMprlo lais Paris 
67 — Ru- de Varenne". C. .asokn wniesienia po- 
wftdzitwa, został jesinze przedłużony fto i  październi
ka 1924 ■. R«"i. imin " rcoe» ,̂ trybunału mietó się 
w numerze 90 Da. U. z r. 1921 poz. 67. W raizie 
jakichkolwiek wą.tpliwto6cl nrofcna ra^wrąć infr.r- 
macyi w głównym urzędzie likwidacy-nym w War- 
Towie, uŁ Fo&eal L 8, wydział prawmy.

Min.ster holenderski 
u prem. Grabskiego.

(Telefonem od noszsgo korespondenta).
Wai* saiwa 28 lutego- (Z) Premiłesr Girafeail przy

jął djiś del« ;aicyę zwśą^kćw pnzesnyslu meiaj' ^jro, 
delegacyę głównego u r ^ u  : -"wnofcik. węszcie 
przyjęty z^^tał ndiwolkat Jaiób Teodarowicz, kfióTy 
przedstawił MeŁ.jwra&ieB!o mfeiatoa JesseMeŁna, 
który przybył w sprawie buóu t  portu w Gdyni.

M l i t t  łB U M  M W 1 0
u prem. Grabskiego.

tTelefonem od naszego korespondt ita).
Warszawa, 28 lutego. (Z). Wczoraj premier Crao- 

ski przyjął przedstawicieli Centralnego Związku ku
pców żydowskich w spraw 1< ..-epre rf, stosowanych 
prz^z władze administracyjne wobec legalnego ku- 
pie itwa. „Nasz Przegląd" w sprawie tej zaznacza, 
że premier Gnbiki yiaził swoją wątL jwośc co do 
cclc> o, rl ptofc. ania masowych represyj i wzyrrekł 
apraw1? tę rozpatrzyć na "o^edzeniu ekonomicz
nego komitetu Rady ministrów.

M sm oryal H, Younga.
(Telefonem od nośnego horst nondenta).

Warsza'."*. 28 lutego (Z). Hemoryal komandora 
Younga w łprawie sanacyi skarbu polskiego, ma 
być w najbliższym casasie przetłómaczony na język 
polski i opnblikn uty.

Njepra vdzfwe nogłofki 
o ustąpieniu p. Olpińnkiego
(Telzionum od naszego korespondenta.)

Warszawa, 28 lutego (Z' Z miarodajnego źródła 
dowiadujemy się, że wszelkie pogłoski o Ustąpieniu 
podsekretarza stanu w -limsterstw _j spraw wewnę
trznych Olpińskiego z dotychczasowego stanowiska
i mianowaniu go wo jwrd-, są nieprawdziwe.

1  kon tro^  dostaw 
w /aMnttaifI - państwowych.

(T de fonem od naszego korespondenta).
Waraaawa, 28 lutego. (Z). M.n. spraw wewnętrz

nych zarządziło, ażeby tvs*/ łkie Enacznieja*® do
stawy materyi dw w zakładach ^ańs^owych, by
ły przi mowana jmk# epecya*tią komisyę, w nzifi 
laś potrzeby przy udziale rzeczoznaweów. Zada
niem kor ir/i będzie szw-segwowe zbadanie, c?y do
starczone przedmioty sadzają się 7 zatwie: iwne- 
mi wzoratm i próbami, czy ilość jest odpowiednia, 
unz czy dostawę t '-konano zoomie i  waru okami, 
umów
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Zamach boirbowy na mieszkanie
p r « * e s *  W r m m  p n e w t o w ó w  w  Ł o c h .

ifiema strat w ludziach. — Szkoda materyalna mała.
Łódź. ' &W.) O gofe S wieczorem mc.zna.ni =̂ ra%v- I szyb, nie pociągając ra ?obs żadnych strat w la

ry Jioójrfnciii j a * ,  ręczny pod mie!«Łaiue prezesa nzlar.h. Kemtóya 51edrza, pod kierunkiem <orm~n-/a 
2w*8zkn jn w T ń w r ił ' dra B ndM S t^ Wyouch Hijera, prowadź energiczne dochodzenia, celem wy
spom jdowal nss&odrenic mara. oraz wyoide kilka i krycia sprawców zamachu.

Po3ska utrzymuje rade surtu w Gdańsku—
i  f y c s v  N i e m c ó w !

Rada portu w Gdańsku ostoja hakatyzmu. — Jak zbędny element 
niemiecki trzyma się Gdańska- .

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warf*a«a, 9? lutego (S’. Koła miarodajne zwra
cają uwagę na znaczne ciężary finansowe i pelity
czne. które Polska pontisi ja rcecz /ady portu w 
Gdańsku rrrmo, że rada portu nie tylko żadnych ko
rzyści nie jutfynooi państwn naszemu, ale zarzyna 
stawać się ostoją h&katyznrc. Sożoną z elementów 
urzędniczych w Gdańsku. Jakkolwiek Polska pokry
wa połowę def cytu budżetowego rady porhi, nie ma 
w tej {ustytucyi ani iedasoo Polaka .urzędnika.

Londyn. (AW.) W związku z mową, jrkfi wy
głosił ostatnio sekretarz stanu rienuerso it, w hłńręj 
wy] Dwituz: ł i się za rewizyą traktatu . ssałskiego, 
poseł Sfcirmui t złożył wirytę premiowi Mac Do
nald om i.

P. Skirmunt oświadczył, tc Po«ika będzie JmuiJu- 
m obm, 3ifcv. środki eapaftiegawcze na wypadek, gdy-

Warsznwa. (PAT.) Min. kolei Tyszka przedstawił
2 61 .m. Prezydentowi Rzeczypospolitej obszetry plar. 
jreurganiz&uyi Łołejnictwa w Poltn*e. Podstawową 
aasaflą tego projektu jest Mżenit1 bc upr^tioyslu *fił ■ 
jnia PKP. przez oparcie ich organizacyi na podsta
wach samuwystarcz? Iności przedseibi-u-stwa i z odrę
bnym statutem, projekt, którego, będący obecnie V7 
opracowaniu M. K. Ł. niebawem wn:rsior.v zostanie 
do Seimu. Celem pokrycia dochodami zwiększonych 
wydatków eksploatacyjnych wskutek wzrostu cen od 
początku stvczma, M. K. Ż. zmuszone jest do pod
wyższenia w najbliższym czasie laryl, Podwyżka ta 
dotyczyć będ.ie tyłki UbU» pasażerskiej podczas 
gdv w dziedzinie taryf towarowych prc jeklcwane sa 
daleko idące ulgi.

W szczególności został omówiony plan daleko ęfe" 
ce> oszcsędnosci udielDi.jj z połączoną z nią re
dukcja. Ogromne braki w dziedzinie tab >rów i war- 
szatów kolcjovyych, oraz potrzeba uzgodnienia JzibI-

W a r s z a w a .  'PAT.) W o d p o w ie d z i  na mleipelacyę 
•senatora K o w a lc z y k a  i  tow. z d n i a  90 stycznia b r .  

W  {.prawie d r o ż y  ? n v  w ę s ^  a iu n ł . l ą s k i f c f lo  i  n a d m ie r 

n y c h  f r a c h t ó w  węglowych w korytarzu khi z b o i s H m ,  

oraz z a l  u d n i a n i a  « p iz e ru y iŁ le  g (5 *»o ś l« jj?k jn i w r o g ó w , 

R z e c z y p o s p o l i t e j  m iu i s l a r  pv , m  i  h a n d -  - w poro
zumieniu z muusierstwamł zainteipelowanycL resor
tów, z ło ż y ł  n a  r t c e  m a s ^ a l k a  S e n a t u  » y l.- s a ie n ie , 

k torem zaznacza, że
t) na konferencyi z pm  invsłovrcami górnośląskimi 

■w |#hiu 4 bm aslalurtu 30%-ww$ zniżkę cen węgla, 
która ju, w dniu C hm. weszła w cie, przyczem 
rząd obniżył podaek węglowy c I«ł%. Dalsza zniżka 
jest przewidziana w przjszłoi J. (Onegdaj donieśli- 
■-mv w depeszy z Warszawy, >e v,iaścuiele kopalń 
górnośląskich wobec zgody robot ników na czasowe 
p edłu/erue Jnu roboczego, #t>udz li się n; dalszą 
20 % zniiskę cen. Niestety — jak donoszą dziś z*5 źro- 
t>' urzedow-yi h — rok awania z przemysłowcami w 
lej sj-rawie roabu, siij- wyctuaJi oni bowien. mety- 
mon i w Warszawie abielnke. — Red.)

uniknięcia przewozu przej siacy<i Klntibork 
Górny blask nlomAectó), ministerstwo kole., ^el. za

decydowało budowę kolei okrężnej pizez terytoryum 
PoKLi Liraa zbudowana zos'anie pize.i polskie hon- 
sorcyum prywatne. Nadio 34 w toku rokowania z 
Ni« racami o obn'żeme opłat za Uari.c\ t węgla przez 
korytarz niemiecki.

rdźaow baszłhord/\pń. P̂ /z.ig rd cmfwyp 
3) spiawa *rywo»n jyęsla do Austryi, ^gie* i 

Jugosławii /ostsla ro/wiJŁzans pomy air ifroê  -'er- 
trnktacyi * Czechami, któr/y zdec> ("owali się obni
żyć podatek oHI w jła połdkfe{)o z AO k. cz. ssl tona 
do 2P k. cz. ra tonę, tj. do poziomu norm podali a 
csies1 i»o.

niem, rcdtikt.je licznych swoich urzędnikóŵ  "* len 
sptsób, źe idJtępuje raaz.ie portu cioęany aleinent 
niemiecki, który mógłby odpłynąć do Rzeszy nie
miecku.!. W ten sposób elemenf ten pozopts.je w 
Gdańsku

Zaznaczyć ptzytem należy że rada portu która 
powinna używać « stosunku do wlaci. j  jiskii :n Ko- 
respondencyi w dwu językach polskim i uiemieckun 
zwraca sir do urzędów n^zych z ^ismału wyłącznie 
pn niemiecku zredagowanemi.

by oświadczenia Hendersona stały się rzeczywiście 
wvtvczna angielskie- polityki. Przyjęcie tezy Hender
sona na plenum gabinetu angielskiego — powiedział 
p. Skirmunt — wywołałoby wzrost aspiracyi zabor
czych niektórych pafsłw, przeciwko czemu Polska 
musiałab>' zastosować środki zapobiegawcze.

cnie drogą emipyi obligacji kolejowych Za^adniczem 
jest jednak, aby rozbudowa sieci kolejowej doko
nana została przy pomocy prywatnych kapitałów kra
jowych i zagranicznych i w tym celu opracowane 
/ostały zasady ndzirtanió koncciyi uoiegającym się 
ot-Obom fizycznirm t prawnym.

Pr,"ekly nowych lm>i kolejowych zależnie od ter
minu i wykonania podzielone będą na grupy. Na o- 
t(A przewiduje się w najbliższym czasie budowę oko
ło 2.000 km. magistralnych, z tego 800 \m. przypada 
na rozbudowę , sieci kolejowa zagłębia węglo-ye»o. 
Pozatem przewiduje się szereg linii lokalnych, głó
wnie celem ułatwienia połączenia między zatorami.

Przy sposobności m uster kolei fcela&nyCh zrefero
wał Prezydentowi Rztczypospolufej dotychczasc we 
wyniki pracy w dziedzin, s podniesieni? pozioma wy- 
azkolenla łachowego personaln kolejowego- oraz wy
niki działalności, mające na cclu wciągnięcie młod- 
-szvch inżynierów do służby kolejowej. Wnioski mi
nistra kolei żelaznych, izgodmone z prezesem Rady 
milSsrów uzyskały całkowita aprobatę Prezydenta. 
Rzeczypospolite).

•4' orryjmowanie obywateli niemieckich na stpno- 
wiska w przemyole gómo^ląńkim jest dopuszczalne 
jedyn-e w wypadkaca .stv<. icrdzei i iże Polska Td- 
nowiedniej siły fachowei nie posiada i ne tasa Izie 
każdorazowej opinii ministerstwa Drzem. 4 Land’u. 
Poza tera ministerstwo przemysłu i handlu zażądało 
od wy/szego urzędu górniczego w Katowicpch złoże
nia wykazu, zawierającego *pls członków "tarządói” 
wszystkich kopalń węglb. położonych w polsmej 
części Górnego Śląska, z oznaczeniem ich przynale
żności pŁiistwowej, co do osób zaś, które na zajadzie 
części II. konwencji genewskiej maĵ i, prawo opcyi 
na rzecz obvwątelstwra niemieckiego, abv przeprowa
dzono Bjyawdzllnie, czy 1 ewentualnie z jakim wy
nikiem osoby prawa tego dochodziły.

Urteczka od obcych walut
W /ednyrr dn u w  W iln ie  sprzedano  

P. H X  P  12000 do lar U  >0 f. szte rl.

(Telefonem nd naszego korespondenta >.

WsritóWŁ, £S lut“go. (S) 0 charakte^srty.i-nym 
objawie połhywania się »Hłcej waluty d.onosjq 2 
A\“ilna

Jak wiadomo do ostatnich czasów wszystkie powa- 
zjńcjsze transakeye hajaóiowe na kresach wscrw.Łaich 
k Łonywano ibcymi walutami, a w pi^tyszyai rzę
dzie w dolarach i w lod*. Obecnie skulJriern sl’,bi- 
lisacyi marki poisŁoj, oraz ZiMiżania się terminów 
płatności podatków, kupi/y w Wileńszczyźnie poz jy 
w^ją de d*Ia-&w. .twlko # iu
»25 bm; sij^eaaao wileńskiemu c ł̂dzulow. P. K. 
K. P. 12.000 dolarów, uraz 1300 L #zU rlingdw. Wy-

sta^Ty zaznaczyć dla porównania, że w ostatnich
9 miesiącach wileński oddział P. K K. P. Tidołfł sku
pić 6000 dolarów

rozpoczęcie prac km %j\ 
dla zbadania zajść z  6 listopada.

(Telefonem od âszeąo ''̂ respondenta',,
TOars^wa, 28 lutego (Z). Na ózisiejszem posie

dzeniu nadzwyczajnej komisyi sejmowej dl.i zbaaa- 
~.iE wypadków w Krakowie, Tarnowie i w Borysła
wie, przyjęto regulamin, określający zi.danie i spr1 
sćb pracy komisyi. Komisya zwróciła się dc ządu 
z żądaniem przedstawienia przebiegu zajść. W cza
sie dyskusyi wyłoniły się trudności zasadnicze, wy
wołane zbyt ogóiuiko vą uchwalą Sejmu, powołuję 
cą kam :sye do życia. W myśl a-t 34 konstytucyi, 
Se im powinien był określić dokładnie uchwałą za
kres działapia i uprawnienia komisyi. Sejm nie i'- 
czynił tego', wobec czegc komisya ubecnie znalazła 
siię w trudnem położeniu. Jest rreczą prawdopodo
bną, ze ^pra“ a *a powrócić bęS îe musiała jeszcze 
raz dr Jssjm-i, który będzie musiał w myśl art 34 
konstytucyi uchwalę w sprawie powołania komisyi 
odpowiednio uzupełnić.

D yre kiiH  banku fn n c u s k c -p o is k ie g t) 
po zo sta nie  w  w ię zie n iu .

Warszawa, 28 lutego (Z' Oliegaly pogłoski po 
W arsz,‘iwie, jakoby władze miały wypuścić z wie
zienia dyr. Garnku franensko-pttlskieno na interwen- 
cyę poselstwa franrufkieg*i. Pcgłoski te Są zupełnie
iałszywe, dyrektor jest uwięziony, a władze nawft 
za taucyii nie Kainikî afó gi wypuścić

Dalsza eksporty® książkowa wyka ?aał dalsza 
wielkie nadużycia. Straty dla państwa polskiego 
z powodu machinacyi tego banku są wręcz nieobli* 
zali W dniu dzisiejszym przyjeżdża do Warsza

wy dyr. centrali tego banku z Paryża.

? ogtatwii 9 chwil!.
liemw petowe do wstąpienia

dc Ligi Narodów.
Stresemann o roKowaniach poi ..--nienj1 cKich. 

(Telegram tdęsny „11. Kuryera Codziennego".)
Berlin. 28 lnte^o. 01) Dziś wygłosił Stresema-, 

mewę w Izbie o sytuacyi ^np1 inicznej. W pierwszej 
części mowy oświadczył, że kładzie .̂pecYaln r na
cisk na uiczącc się w Warszawie *o. ,vama polsko- 
niemieckie i na rokowania handlowe z Ameryką.

Następnie min. Strcsemi n zapowiedział, że ilieut- 
cy nos pewnymi warunkami wstąpiłyby do Ligi Na
rodów .

btreseman ośy *adczvł też, źe jest zwoi snnikieni 
porozumienia z Frnncysj, do którego należy dążyć, 
choćby się miało tylko 5% «zans, źe akcy? dopro
wadzi do skutków.

Rokowania odrębne z Franeyą nie zdadzą sie 
jedna!-- na wiele. Niemcy muszą dojść do ugody x 
wszystkimi aliantami.

|[Sii(i'iwriPprpfi!»plt??
w  spraw ie 8-godzinneno dnia oracy.

(Telegram własny „Tl. Kury Sra Codzien nego".)

liondyik 28 lutego. CU) Rząd Mar Donalda podej
mie w najbliższym czasie akcye aby w 5 nelk - 
przemy.->Jow jch pansrwdcb. t. j, w Anglii, Francyi, 
Włoszech. Belgii i Stanach Zjednoczonych stosowa
no w ten sam sposób ustawę c S-godzinnym dnin 
roboczym. '

Wszystkie stronnictwa angielskie poprą tę akcyę 
Macc uaalda,

---0“ —

Stratk bankowców w Wiedniu
zaostrzy* się.

(Telegram liSaslty „P Kuryera Codziennego".)
Wiedeń, 28 lutego. (U) Strajk bankowców zaostrzył 

aie dziś wieczorem jeszcze bardziej Związki zawo
dowe robotników wiedeńskich uchwaLij w zasadzie 
poparcie sUajKutącycb pozostaw iajcc formę poparcia 
poszczególnym związki m. ,

Proknrzyści, którzy do strajku przystąpili, otrzy
mali listy od dyrekcyi, wzywające ich natychmia
stowego powrotu do pracy, lub 3lofcBiiii> prokury.

ZABIJANIE KARNAWAŁU. Nasi dzielni plastycy 
po wielu świetnie udałych zabawach tego karna(Tułu/’ 
zamierzają go godnie a zwaryowanie wesoło skoń
czyć przy pomocy dwóch nocy szaleństw w sobotę 
1 i we wtorek i  mai ca.

O muzyki, koslyumów, tańców i rozmów wszystko 
na tych zabawach pożegnalnych ma być „zapustne". 
Specyalnie na tę noc komitet sprowadził parę tre
sowanych siedzi, które odtańczą sezonowy Jawę z 
niespodzuwanym skukiem u gości na dtaigi dzień. 
Dzięki nowym pomysłom dekoracyjnym uzyskano 
w sali podwójna pojemność dla tłumów, A więc 
sobola 1 marca sod*. 10 wieczór.

TOfMSYM, SUPEffOSFUT rST.? 1 

SOLE POTASOWE I KftlHIT izagraniait 

N 4 W 0 2 Y  A M I O W I
U S P U L U N  najlepsza bajca nasienna
gwaraneya zawartości, rjchla dostawa, dogodne 

warunki spłaty. 410

J1zd k irrâ h, Lwcw, ui. Kościuszki 18.

Obecnie senat gdański zmuszony ciężkim położę.

„Poteta zabezpieczyć sżę na wypadek
r e w i w f  *# e r i» a p s ^ v B g © *#.

Energiczne oświadczenie p. Skirmunta Mac Donaiaowi.

Plan reorganizecyi. — Nowa podwyżka taryf osobowych. — Roz
budowa sieci przy pomocy prywatnych Kapitałów.

jueowych systemów kolejowych, tudzież rozbudowy
wanie cieci komunikacyjuej celem zespolenia byłych 
zaborów wymaaaią oaromayii inwestycyi, które zra- 
le/r mają pokrycie w pożyczce, zrealizowanej obe-

Z m  Kulis węglowych Górn. Śląska
Właśctc*elie kopalń nie chcą mimo wszystko obniżyć cen węgla! 

C z e s ?  i n i i y l i  p & d a t e k  nm w ę g i e l  polski
Dlaczego powierza się Niemcom stanowiska w przemyile górnośłąsKim?

Wy)(umenia wmMra przemysłu i  handlu.
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e r h a r t  &  mmmm
Przedsiębiorstwo dla Budownictwa Specyalnsgo

CIEPLI-B-SC HÓfW U
Największe Przedsiębiorstwo tego rodzaju projektuje, wykonuje i dostarcza:

Budowy ¥ n i n ó w  F?bir:^ny«h •<»
C b m u ro w a n ja  K o t łó w  wszystkich systemów 
P ie c e  T l^sJow e  dla wszystkich grłęzi przemysłu w*
Pie^e Tunelowe dla ceramiJd aftystycr.ej i zwycsajaej 
SzoJacye i Łfconomiracye iCoUów i u ząizeń parowych.

Sflifeiyal S tam ^iow jf i Izolacyjny.
25-letrle dośw iadczen ia tachoue , na jpow ażn ie jsze  referencye. 

Genera'ne Przedstawicielstwo na Polską:

IrB^n ierskle  Ir. Int A nton i C iełlewski
Kraków, Gertrud*/ 2. Talałrony: 3434 i 4393. v

Kosztorysy bezpłatnie. Wydelegowani* inżynierów na życzenie wg. umowy, 

Poszuku je  si# pod .:astęp j6 )» . 441

.......... ............... .............................. .......V-

Na mocy specyalnogo upow ainionia M inisterstwa Skarbu o+w iera

RACHUNKI BIEŻĄCE w OBCYCH IMlJTflCH
i BSpt.uł3c:łi!a wypłaty z tych rachunków  
: = =  b «  Sądnych ograniczeń ..... .....-

s w rra /B m w M a h A
464

© d d s ó a f  % m k f c w ,  l l a s s t o w a  2 5 .  

Oddział „Słr<adom“, DSetlowska 32.
ZCtJBIONH partery wolsko | 
we na naawlabo Wojciech i 
Grzesiak, nr. w 18'J9 r. w 
Itakowicach, m i łwainla Bię 

S871

Koiec. prssez "flin ls ts js tiło  Ośw iaty

r a c Ł a  ufasiM i s z m a

K O R Z Y S T N A  O F s i lT  1  D i  A  C Z Y T E L N IK Ó W  

„ I L U S i R  O W A f  J Q O  K U R Y E R A  CC-OZ.**.

Jedna z najw,Ję^słyok fabryk w la  aj u, posipdająca 
di iy zapas ma alu\ i I aniowych, cl [C yr, owsze- 
chnlć swoje wyroby, pole i la nam sprzedać 5,000.200 me
trów "i nteryalów ubraniowych.

W obeo tegro postanowiliśmy - - <pj ida S tę llośi zapo- 
mocą oiert; V7 pisr>aeh ab* też każdy „ógł otrzymać 
(bez pośr-duikjw doliczaj . iych subie większe zy#kl> po 
enie ci śle fabrycznej znlioi. J ostatnio c 85% kupon 

3 metrowy na eleganckie ubranie wiosenne w dowolnym 
kolorze za Mk. 48/00.00 , W razi* jeżeli towar okaże 
się nie tańszy o 3tl% niż w sklepach pr*yjmujen*y ta
kowy z powrotem J zwracamy ivszelŁ“ ; koszta prze
syłki. Zał(j" 0r;«ł wyry my pocztą (pl^.ei się przy 
odbiorze) po otrzymaniu llstowneap zamówienia.

Adresować: „WARSZAWSKA SPÓŁKA MjlMTFA- 
KTUEOWA** WAKSZAWĄ, JASNA 18. tri. 243-80.

Prsyjeidżp.ąeyoh do Warszawy proslmr o obejrsenle 
tych towarów, co nie obowiązu d j kupna.

P. S. Na żądani: i kiUentów dudaj> ny do każdego u- 
brania om^let pierwszorzędnych dodatków w eonie 

i,500.0*0 Mk. 389

P O S Ę U K U S E M Y
kilka nowych !ub używanych

TURBIN •
(najchętniej spiralnych) na 3, 4, 5 i 6 cbm 
wody na sekundę przy spadku około 3 metrów. 
Oferty z dodaniem ceny, typu I Fabrykatu turbiny 

upr tsz.i się do 
„PARf>, P o - n i  fi, ulica Fr. Ratafczaka 8  

I j>d Nr. 9, 15. • 455

L. 259.

SKRADZIONE papiery wcj "1 ** 111 S ll l l f ia  l i
skowe • leg-ltymaoyę kolo-| 9 M lSiyO I I
jową unieważniam. Julian rozpoczyna 3 marca 1914 r. nowe kursa kroju dam- 
WojtaroTicz. 2870 skieno, obsjmująct rysowanie f irm, mode'owanie,

. ; 77', , ~~~ ;7 nas <?pnle naukę szycia. Wpisy od 9 rano do 6 wleci. 
Wadowice, 24 lutego 1924.

PRZETARG OFERTOM
na dostawę drzewa do budowy mostu aa RaŁit 

w Drogini, mianowicie:
1) około 60 m3 dębowych pilotów w długościach 

od 5—8 m;
2 około SG m3 drzewa dębovi ego okrągłego;
3) około 30 m® brusów dębowych 6 cna grubych;
4) około 250 mJ drzewa okrągłego miękkiego, 

w tem około 100 m* kloców, średnicy około 45 cm, 
w długości od 8—10 m; I

5) około 76 ni? brusów sosnowych, 10 cm gruby eh. 
Reflektanci zechcą wnieść oferty z podaniem cen

jednostkowych w Złotyci polskich dc Państwowego 
Zarządu drogowego w Wadov. icach do dma 15 mar
ca 1924.

Zastrzega się żwir kszen ie lub zmniejszeni dosta
wy do 50%, oraz dowolny wybór oferty, względnie 
częściowe przyjęcie tejże.

Dostawa w  ma być uskutecznioną partyamf do 
kjńca kwietnia b. r. loco budowa lub siacya kolej. 
Kalwaria. Kaucya 10%. — Szczegółowych .nfo-ina- 
cyi udziela w godzinach urzędów/ch Państw. Za
rząd drogowy w Wadowicach, ul, 3 go Maja, L. SC

WIOSHflZ U ij& M A l WIOSNA!

N  U L E P  1 3 2  
A S I O N A

ROLI®, y m i KSt i KWIATOWE
poleca:

sw r flr> «V f®  % “‘|M  S o ó l k a  
li^i. ICrt M - 4  z gr. per.

» KRAK DwH S, rSAfjZTO m  L. 17.
Ha tąMn.e wydamy ccnntkS Mnie.

L. dz. 4102/24. Sam.

>»rł.u:ar3 ustny.
Dyon Samo«'hodcwy Nr. B Kraków, Dąbie-Piaski 

sprzeda w drodze ustnego przeta.gu publicznego 2 
samochody osobowe, 1 sa-nochód san, tamy i 8 sa- 
nochodów ciężarowych.
Biiiszych informacyj udzielać będzie Szef Służby 

Jamoc jdowej G K. Nr. V. (B-ty Dyon Samochodo
wy w Dib” i) od dnia 2 do 16 marca b r. włącznie 
w (pdzLaach między 11—13,

P letarg odLędzis się dnia 31 marca b. r. o *odz, 9 
"ano w Dowództwie 5-go Dyonu Samochodowego 
w Dąbiu.

Szef Służby Samochodowej O. K. Nr. V. 
t Piotrowski, major. 459

T f i K i l R I l l i F  HeWairki, Prasy , W iertarki, M łoły BpręSy- 
T r i m r o P Jł^  t f n?ow e ' G ryzc irk l, C.atry,

•o^py --- ,
L w ó w , B j t t o r e ^ o  4 .

, — Pi ł y taśmowe, GryzerkL, 
Tran8m'sye, Pasy, Prasy do dachówek, Beczki żelasme, 

r, O liw ą  po sn iion ych  csuaca poleca* „PILO T“H .l.t»a,Tn A

ZDOIISJYCH

A J E M T O W
z brandy wć^czanej ra całą Polską, poszukuje po- 
waii j  Tu w. Akcyjne. Z/łoszenia wraz z odpisami 
świadec* j  i referentyarr', oraz z żądanymi taran
kami, dc Mira dzienników Sokołowsku go. Lwów, 

Jagiellońska 7, ood szyfrą „T. A.“. 456

D. O. Ł  X. Przemyśl. Ezi lostwo Samcr»>t;iowe.
L. dz. 729/24. Sam.

i  P r r o t s w f i  u s t n ^ .
Szefost. -o Samochodowe D. O. K. X. w Przemyślu 

st rzeda 6 samochodów osobowych, 23 ciężarów., jj
oni" 1 traktor kołowy — w drodzi ustnego prztla^gu 
, publicznego.

IBU&szy h inform Łcy, jak ównbż ogólnych wa
ru o ków przetargu udziela Sz ifostwo Samochodowe 
[Ruferat techi iczny) w Przemvślu, ul. Słowackiego — 
koszary im. króla Batorego III. pawilcr. — w go- 
dzifl^h stuiboń ych od 9-taj do 14-tej, oraz Kiero
wnik ZaŁladu Samochodowego w Jarosławiu, u 
Piekl, (.rska w godzinach od 8-mej do 12-te’ i od 13% 
do li»-tej godz. do dnia Vi ma-ca br. włącznie.

Pr.l etarg odbęd"it- się dn. 26 mafea, t. b. w wspom
nianym Zakładzie Samochodowym w Jarosł? viu.

SOLOŁ, major.

Z 9 3 U I£ S O

DESTYLATORA
do fabryki wódek poszukuje poważne przedsiębior
stwo. Zgłoszenia w krótl'iem curriculum vitae, odpi
sami świadectw i żądanym* warunkami io błtira 
dzieajków Sokołowskiego, Lwów, Jagiellońska 7, pod 

szyfrą „S. tL“. 457

RESTAURUCYA
iv :ta h w S c a u h , u i. 3 - g j  ^ a ja  26.

Ma zaszczyt zawiadomić Sz. Gości o mającym 
się odbyć w sobotę i w niedrfel^ dnia 1 i 2 
marcu o godz. 6 wiectorcn popisie Iro-Ortoff 
Moszkowicza, fenomenalnego artysty-koncerl- 
mistrza scen europejskich n» swoich skorstruo- 
wanych instrumentarh, ilustrując muzykę na 

24 instrumentach. 480

c l o i j  m m m i u
będzie od;.vierciadIanie muzyki jentymentalnej 

na specyalnym instrumencie.

®0ŚT We]Jc9e bszp ta tne .
Z szacunkfęm

W . O R Ł O W S K I .

Dzielny
i» is z / .i  do p is a n ia . « »

posiadający własny warsztat, poszukiwany na Pań
stwo Polskie przez pierwszorzędną niemiecką fa
brykę. Zgłoszenia pod sz/frę »D. M. 512” skierować 

do „flla” Haasens‘:ein «* Vogler, Berlin W. 35.

U .  E M S Y A  A K C Y J  S P O M U  A K u

.,HZOTM ,
Na pod-,ta e uchwały Walnego Zgromadzenia, zatwierdu-nej prz?jz Ml- 

nlstersu 1 jinyslu i  Handlu, oraz Skarbu pod ryższa się Łjipstiil akcyjny 
z Mp. 5G.O?flD.OOO‘— na

m m .  1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0
przez wydanie nowych 0̂0.000 sztuk akcyj V en ‘syi, w tem G0.190 sztul, jako 
akcje imienne po Mp. Ab'— rom. wart. na warunkach następuj«Brch:

1  Dotyehczaiow’m akejonarju.siiom przyf-hij 'uje prawo pot -
a) jednej "kcji V emisji na dwie akcje poprzednich emisji po 0‘75 fr. 

zl„ po kursie ogloazonym przez lUinioterstwo Skarbu na dzień pc 
prze lzając^ wpłatę, 

b' iedne) akcji V em. i a cztery akcje poprzednich emisji po 1‘50 fr. zt. 
2. Pozostałemi akcjami rozporządzi Bada Zawiadowcza.

, " W ł  yśi § 7 statutu, zatwierdzonego przez Ministerstwo Przemyślu 
1 Erndli.. oraz Skarbu z dnia 11 sierpnia 1922, Zarząd Spółki ma prawo przy
dzielić do 15% nowjeh akcji, jako akije imienne według swego uiuania, z za
chowam prs,epi,U w § Ba sgroż statutu.

i. Prawe pobor[i ma być zgłoszone Jo dnia 31 marca 1924 wtlącznie, pod 
rygorem utraty teso prawa.

5. Prs;y zgloazenn- prawa poboru akcjonarjusz winien *rzecUlężyć akcje 
w orygiuale, z dołączeniem spisu ich numeró w, ■ .ne dow ,dv nie tu dą uwzglę
dnione. i 

G. Nowe alccji.' uczustniczą w zyAtóch Spółki od 1 styesnia 19?4 r.
J- Pr*5  zgłoszeimi t.iśeić należi całą cenę kupnn, z doliezenieU 0‘05 fr. zł. 

od akcj: na kos?, v opłaty stemplowej, podatku glsłdowegj: i konfcfieji.
_ 8. Na kwoty wnlauone gotówką wy*!; no będą tylko -wity kaet>we, wyko

nanie : prawa poi jri akcji z rachunku bież^ango lastąpi lirtowrie. Wj da
wanie akji oryginalnych nastąpi do rąk snbskryi suta, za swroiem wspriunia- 
nyoh kwitów kasovj'ch, względnie listów przydziałowych.

9. Zgłorzema przyjmują: 462

Warszawie i w Krakowie: Banie Mai o-»r!s? i, we Lwowier: Polski 
Bank Kra joery, w Jaworznie: Dyrekcya l :abryk3..J,Oitói'i^

ataBBSsssajss r S9RSB * » » « ■ ! ;  KSBagSSKŚ?KW iiL-ssUi!?' ,-ia£ a, i s s m  .ai
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BEBE i BERSSA
szwajcarskie mleko kondensowane

KO^AITURY U >011
i KONSERWY f l L l f l l
prim? sin z m m m s m
cruz CZEKOLADY SZWAJCARSKIE

Llndt, G^lapuJer, Vevey, K oh ler i Cailliir. 112 

Przedstaw2: eI«Vwo generalne H »  Foa|res6wM i G. Śb« v

, Jsrces“ SaWce, Sp. S. £ ? » £ £ £ ■

B tirc s r̂»3teijf dla Krakowa:
i ^ " s g a s s s E $ ł i a j ^ r j n B a g ,sBsss

i
I
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C
 W alne posady

[ABSOLWENT dwuklasowii LX rPTT31fMT książki <riol- 'D O  SPRZEDANIA, w fcIŁ- 1 D ¥ u C H  sympatycznycb ka
Isatoły handlor ej ze 2najc- ne dla głznn&z. 1 seinin. pfe w 'nie kam‘Riuoa X. p- o 17 ! walerów, sgszaków (religii
Iraó&cią buchaltery", ton}- eąo korzystne ceny — „Ha- ifUikaioyach wra: i. ogro- i Protest.) brunet l a t ‘28, z za

3pondeneyi polskie] i  nie- tura" G.-odsk® 60. rap: s po- dum w Byoka położona. — i ttodn kupiec, blondf u lat Ę7

: i OKÓJ -ia 1 lub S osoby 
I Pensyonat TCari''olic'jE 1. — 
' Telefon 8"8?. 29M

8A M ÓBBIE I ̂  -5 b jcha ltęr ' inieotiej. atnucKraiii, ob- dreozników do przeglądnij. ' Wiadomość w sklepie i 3.
J® ,™ prowadzenia cmnry. , znajn-iony z rae lunkam i cla w sc&reb^yadte. 285U KooilsŁiogc, Skawina. 2713 
k .nki na i —5 gttda. dziei ]■ upieekierui — powili uje
me potrzebna zaraz. Zgla jtos;: rlv. Zfrłoszenia pisemne K I P W I j  xę >y pztncano od. W I Ł U  z piąterkiem przy
"zenia pisemne r> podaniem do Adm. Kury era p“d „Su- 2 7CO.OOO, brylanty, słoto — kłęwncj u lio j w Wieliczce,
ręlereneyi i  warunkót, pod mierny pracownik" 5761 Landau, Kłaków, S ie ina 17. 11 nbikacyi, wodociągi, la
„Kwalifikowana" Kraków, , ------ ---- --- i U52 Manka, elektryka, wieSteal-
„Ruch** &$oz&i>ansku 9 2749 \SZY\1STA, I1,!fuoiKv!‘irj ,n — ---- 1---- —  -—  j ne Ml oryny, stajnio na kc-

---  '*  długoletnią praktyką tar- MOTOCYKL kupię zara? — nie i krowy, wozownia, ko-
rO T B Z E B it l zatez ©rf>la- .jrciną, znajacy się na w lay 3ęb;-n, Ktalowma w Fola a- morki, osobna ubikaeya dla
dłłik szewski na robotę me- „tkich tn^azynsiefe tin^Łcyc!. :e ad Krosno. 2824 stróża, op-yód kwiatowy, 
asq ł damską, hrrtow nj. — do jbróbki d rzew , dobry 
timowfi na miejscu. Prace- monter — tn<3zukuj9 posa^
wnia obuw * M. W rochnio <)y. Łaskawe zdrloseenia »f!ę>-
fca vr Krakowie, Bubie a

CZELADNIKA komfciai-- 
e l i^ o  ł dhlopoa do urak- 
tyki p> iy^ir.iE ■- BroczKow- 
sk', Chrzanów. 2724

Jzypław Praweoki. 
trze ie „Arbor"' 
bierni Klelr-ckie,,.

Zakłady
Chęciny

2838

f.'i&xmy i warzywny o*oło 
6/4 mor.,a natychmiast do 
sprz sdat!>a. — vViadoiność: 
Wieliczka o tu taryusza. — 
'łanże do epł^edania: Karo- 
ta na d.Tie osoby, njaszy- 

pi sania Kemmsto.i,
ZAKOP A m  — Kilka will

-------- —
DAM wysokie wynagn^z-o- 1 ;L, jr paroeao bud^wlaue około 28 m. kw. dębowych
nie za wyrobienie posady ? °  t^ !T z'{ ^ nia tiesKomick p*osadzkowych.
leśnego w lasach rządowych l?a^ °  Hardmutowskio no S

urzędnik drzewny — posia 
dają eon gotówki posznŁu 
ją  imajcmoaci łSiijętniej- 
bzycli panien albtM wdówek 
w celu m‘atryimnńainym . 
Posiadające własn t, inleresa 
m ają plerwszećst^żo. Wyzna 
ni© obojętne. Poufiażne zj??o- 
Bzenia z foiogrrarfą, 2ia któ
rej zwrofc ręczy eię, prosi- 
my przysłać dis Adra. K u
ry era pod „28 |mpiec‘\ „27 
nrzędnik*4. 2744

S p r z e d a ż
.  w , --- _  K O B IET ,  mt0j(a( praystoj.

na, inteligrentnii i  niezalel- 
na szuka znajomości z po
ważnym męfcezj/zną na sta* 

1 nowiskn. €el imutrymonial- 
ny. Wdowcy asile wiclzlaDi.

e w e X a l n i e ^ r v w ^ v c h ^  mo6ci - A n ta "  ul. Krnpów- i k ^ D l e l ^ ^ c o  " ^ 0V v te ?  w^fcsjyoh tiomU
PA N IEN EK  do haft6w_ 1 do ’ Zgłoszenia piseinne cło Ad- i ki, ginacb poraty tel.j kamionkowych i  "około 4flt t p ^ iS ^ ą ^ d l e n K f S  zbS

&/.t nia pod tł(5ha“ do . d- 
! ruin. Kurycra 284S

robót rafknrs’cb poszukuje- i m in. Enrycca. p M  ..P. K .‘ 
iay ua korzy»*avcłi warun- j 2843 <
ka^h. Błly facŁowe i- a j ą ,----------------- : —
pjp-WEsieństwe. Wiadprao^c: Gł ik /E I/S IK  z eor..fi i  <5tu- i

4łnJ) j .o*f>,łr)knin n i * » r sVf t i r

Ari.i ■ ftciiiiiuiih.vłwyLki x
“■ . różnych flaszek.

„Astrum Gertrady  5. af&i < ^olcŁajg pt^ktyką w du- 
- e , : ftych skarbach, doświadt»o- 

ZDOLNYCH ajentów ! aj en- w bndownk 
tek _jK>rtreiowjoQ _ poezuk??- stmkcyi g o r^ łń , siła pler- 

sofii ’ wszorzędna, jak *aj lepiej 
| polecona, ijosznkuje c>dpo- 

• w m r ^ A  , £ ~ wieduiej slalej pomady w
BOBRŁGO akwiz^iwra, ob- gorzelni większej a rokty-

W ILLĘ  „Colonia**, 6 pokoi4 I ? i ;
lazrieaka, gaz ii wodociąg, ^TOMANY, salony, meble ■ 
orąiitorya z baJkonem, 3/4 U abow ^ poleca pramwma K AW ALER , 
tiiorjd pierorissorKędnesro o- ; tapicerska Jana  1«. ^̂ 21 stojny

Sol ryiT, 'ia rn ć r ,,  
or^eica górna ur. i

sEarbacin, doświadcz' grodu nwoc. wartość 4.501 
bnuJwnictwie i rekon- doi. sss-zaSk tfatyolii.iiaaidoi. łj *zeda , ___

właściciel Guatai-us, 
rze<lz.

Swa-
-'839

N4 BALE: kesznte frak<v

zną.'raic-^o ze ' zb lej^niim  %££££  ’!nb"wr$£lej. Od»v ! ^ q ^ y ały ' Pcćoz'^ h:!' 
(głoszeń jpp <ratrrje admJid- _ cie ^  posadsit, M oir Ł- t - ■ 
straeya Nowości Illnsirowa- pomocny w administ 
nych. Zgloasema osobiste, dóbr, prowadzeniu kasy, ko- ; 
wyłącznie poważnych reflek respondencyi itp. Łaskawe

lat 28, pr?.y- 
easatyii* handlowiec, 

dobrze sytuoiRrany, a braku 
LINOLEUM i cerata zagrra- znajomości {^sm kujo w ee- 
nicznego wyrobu, różnego lu  mairymoi/.Łahiym panny, 
gatunku. Skład linoledin A. pi*zystojnej blondyny, kato- 
Nussbaum, Kraków, Dietlo- licaki, inteligentnej i mu. 
wska 45. 2540 zykahiej, j^iRteryalnie nie-

v uuŁw^u __ ! zależnej, najchętniej ze sfer
________ ____________  ____  ^^le^Tedw abne C U K IE R K I puszkowe i za- kupieckich. Nieanoniciowe

i nie ua posadzie. Może fcyć i tp 35% taniel niż w«?ze- b ijano  wysyła za pobra- zgłoszenia t ylko z fotoffra*
pomocny w administracyi d^ie’ mA q Bon Marche'* — T]iem .P ^ to w em  — fabry- fia, za zwrrot której ręczę,

» 1.* Kroków, Tomasza S0, prze- ^  ’ w Cł'"p'” '*' o,..,*

t i # w ®  admmiśtraey; nL a M S e W a ^ js e S t ie  “óg f Ad- j M
K azjm lerri ̂ W le l^ e g n  95, inin- Km-jiTO pod 1 :3:______________ “BaJ

g-orzelni,‘. 3841 jF A fiU fiA  dn ia  do «pr,rdai  
i n|a.__Wiadomość: Kraków,

A K A ŁF M IE  posznkn ;e ci
chego pokojn, ewentn.ilnio 
/  ntrzymaniem. Cena obo
jętna. Oferty do Adm. K u
ry er :l potl „X . Y .“ 2SM

POSZUECJE Blę polio n n- 
moblowanego b ealrtiL,ie*j- 
nem ntrzymaolem d> d-R .1 
Cfcóh, nąjimętiCńj w okolicy 
parku Krukowskiego lnr> 
Nowej Wsi. Zgłoszenia pod 
„Redaktor" w artmini-ira- 
cyi „NonoSei Iln jtrfwa- 
nycli“ “  Kaaimitirza Wiel
kiego 95. 2997

PIĘ C IO  pokojowe tnieszkj.- 
nie £ komfortem w K -ako- 
wie. nadajace się na biuro, 
zamienię ra 5—3 pokojowe w 
KatOT f'.caeh lub ajMiżs;, .i 
okolicy. Zg-łosjania do Adm. 
Kurycra iiod „Katowice".
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fci cukrów Stefana Poetów- proszę sknj.ro mCi Katowice
ki, KrakAw - P'K^g'ór e — 
Twardowskiego 12.. 2553

M. M. doi Ada*. Kur: era.

eo'}»ipnnit> od 10—1? te,!.

POSZUKUJEMY j ^ O  1S’ IIL
iiteszynSy « n iłrowatJẑ jna t eib’-, ici, Edetnobl?iiOTvany " 11 ~ 
tartaKu parowego. — Era- poroozai.i wojsk polst., ob M ii CIS K IffldTKt, nr Mfllr/nplA. r‘ n*l ___ , ____ L „ 1 ___.1___Ł lUUłJ-TJki

le«X(

c i i  Siana, w Mai*wrle. 2!*l

ł'«sLĘGN3>T.KA w.yj.kc 
lo ra do i,iaiiicvv'-ęcin, lepstid 
Mkron a osods e wzoi-owo- 
rrfi polęfljayami, Pol :a lub

te r .
I J iT l i  saatyńka

__________ Srntownik posiadaj n /^ .aiew iante z
Bnajomieiy z ęospodar^, epracu^ tanio ,.Ag ins“ Kra wyprawą, praśnie posnąć 
łi7«m -nimmi s 1'eSnem, u- tńw Kiefom 12 SR*T rrięzozyanę o wyzsaaj kulvti-

—> -■»---1 i * • ' <T/,r (.uclu!, na pov ażnenr

| M a try m o d a Jp p j  1 Ł  o k a 1 8 j r
rNTKLińBWTJ^A saatynkj BOM. skłuda.iacy cie z 8 do «

POKÓJ dla dwóch panów 
zarnz do wrnplęcla. Czsr- 
aowiejska 89. IX. p. 2fi)4

O M  ZIAŁ  K ra trw st! Ce'l- 
trUnesi) SJwtąŁku Stenogram 
łów n isk ic h  — rozpoczyna 
w rtniu 1 inaroa 4 miesiij®- 
ny kurt. Mecaorty .iieiiogia- 
fii polskiej. Opłata 13 fr. 
ri. pl_ttie t  2 ratach. ?grło 
szenia: ul. F loryaf■>'«» b9, 
PI. p. 2860

R ó ż n e

w<\to rolnem
koteaoną wyżspą sekołąrol- 
nbkiu pratetyfą, postukuje ! DITUEITlAt K AI __ ________ _ , ___ -r-,- ....... rr-f-n.^ .___ oesktiiio BtFuowlsku. Zfiloszenia pi-
i>fr» natychmiast rtjfchę- wa IC-ka okazy !nie dó sorao .....  .........

, tniej na wschodzie, AgJoszę- , dania. Ozaoekich 3. I I I .  oie- 
Amm. a,_ zmajdrae posadę ■\ ^  plsomn*. 1I0  Adm. K ” tro między 2—4. 3888
Krakowie. ZglTSzea ar Dr. ryera nod „Oti'^watol“. 2805 j —■ -------
S. 51 awn iślca 4. 28S2

I  AiśOWA fabryka eR*„uyl 
-•iraorwych, likierowych i 
tiaewntjkóf Zandor * Oohf 
w łpau^ncie, posaalrnje zdol- 
nych f 3.chc.fych *astępcyw 
na wschodnią M&lopol&K?, 
Wołyń. Kongresów’ :ę, Wiał- 
lvopr\ake. Górny fi’ ąs':. 2891

i ZEŁAD « IK  A brawiccMe- 
teo twszłikuje — Mifcbu” ; — 
T)1 >ga 24. 2«>5

i t e f l A  teirjasrra e.ju z 4 
J»l. 'j’ ’-- uasyaiii^ i>ra; im ię 
na D?akty3?\> — Droar.-Brya 
SK-jpłfiSkiego, GTodi-Ł?. 33.

łŻR.3 ętóaryajTia w K ra l.-  
tt-io zaw iaoam ^ k&iifiydii- 
t''»w użdelnłCKiycSj do ™b- 
j-tytueyjf, :4 pjukjiie < n a 
danie euK ytucy : po Sr. 
tfBjfemle w  Jaśie ualt>iv 

do 5 marca br. wy 
łącznie do tut. Izby no tari
alnej. 8SS0

l*OTil3SEHVA eUurea, rutj- 
jioYsaia.. ekĘ!>ed5 ei>T.kff *. d'd.s 
iu  modnego. Zgł&sSgjJa pi- 
tośMio dc Adm. Ktu-yor.* 
pód „A. B.“ 2871

OSOBA z rtLojaen4acy<łmi 
(clictnie frub lan iu  lub Sicm 
k a) w godziescji pijpołud 
jnowych poir^eona: Wolska 
1 S, peftH. „ Ja r in a "  paku., 6. 
!P  2SSS

K O K S E B W I n«itó*gteB t 
r>-iuienk; do ii>l5Ó!; TUM.' — 
Xi?lo£zeaia pisemne pod — 
„Bf ała praca” do Adm. Ku- 
rSTOK. 3S57

KOM dla przemysłu si.iti- 
PKaeęo Zyfe'nu.at» Gc^Mielia 
KiaLew, uJ *w. Krzysa 1.7. 
ił&feHfinrje zast*jpń6w ia Al" 
kirK jskę i S te k , aliio , io-
iKii/ują.iijph :a prtm b'jn- 

2355

POfeZŁKTJM się od t  mitr 
ca br. stsjszefco Siiiła»ęf*o 
tv wieku 80—40 lat, v: tlo- 
5"*eini (Sv>i.adeeUram" r>o Ka 
1,1 a d i lek. dcntyst;’czniej.-,o. 
M =ad<jt5i<te<5: ul. Kai-mł»ucka
fj, ifii<M7.y 6—7 w ^ z i ir .  £S47

PMrttKMSJtĄ ow^ba powai;- 
»•), do pjzypilrow .asa w 
sLleijiie ę gcwl/. d|i< unie. — 
2 fe}c,K*eruo: Newska 23, I I .  
p. na j.rawo. T:SS
S*ł«ał»ŝ eciMnOTi»awemeEi*fl»łti[WBi*wi«s»ł!

| Pos^d poszukują ]

DBJPftST A  ieełinik esaitój 
l&rfcłdę od zaraz, najcliętnjpi 
M» pio-v. mcyi. Kgło5s»n.ia ż 
l -adanicm warnnkiiw do „\u- 
jftin. Kursora pod „6 lat 
w od^ie". 27S9

.  - ^TKZKLBĘ Lamenes, ka],
BUCHAŁ ł'EKK.\ — >1 ■ a jg t-;pr7"  ’a.'!. Ot.if*.:r : „Pra- 
sita, ze znajomością fetsres ■ rii” Karmeltoka 16. 2481 
ponaOieyi polrfe - n.,e«"ee- 1 
ki rij ura,. w.rie!kich niani

t<3mne pri:yjn'>ije Adm in. 
Kary era pod „Przyszłość",.

26®

1 TjAin.PT łrk-owe do foto-
pulficyS biusttwyoh zmieni i Ęrcń i  reprodukcyjne? — 
posadę. Z g a tw m s  pisemu-e 4 lampy 20 amper^we, 2 

lampy S &!rpt«r'.TO z kio- 
2781 sw.ml (DautrDrfUid)

do Admin. Knirtera 
„Wyksztaicanie".

ZBO L^i* killm iurka posza- 
knjo zaięcia. Xg«>sZ6iiia p i
semne o > Adn*. Knn'eTt>: 
Iłcd „ETŁininrka". 2S9S

na p iąd

K.AWAŁEB na piękccul 
btonowiskn na wsi, inżyn’Ł? 
pragnie porua<! w celu ina- 
t: rva ipialn rn panienkę B 
dobrega domu, wyksztalcr • 
ifs, 3 wyższym poziomie 

dnefcowym, przystojną, la- 
Kudreg') usposobienia, lat 22 
do *0. jaiebiedrsą. Fotografia

PAN IK iSKA  ? T:ł:n£ie*o;s.. a  
t~ui\sfra handięswy m pos:n- 
krjjo posady. Zfęł«!fficni.i jti- 
semue do AajJmi. K ury fra  _ 
rod „Fjoz^tkrjfłfia". Ŝ93r d r i^

<ały  z eeueri nrządsfenieito pożądana. Łaskawe zgioż-st:- 
r  ]>c,n;vf!ra zmiany p r ^ u  rui ’ fj ■1r> AHr. . iCm-rnra <‘’ f

PAJCfĄ  j  kiltnleii-ią ła-ak- 
.',yi ą  biurową w d»iałe mc- 
tai urgiozBym-, obt>!Bi«>na « 
.juehalf Ł.ry®, registraturą„ 
kaspitfoicia fektur-łwanioK, 
-'krzepa. b ia ń »  n i  m uśiyr.ij 
zmieni posrjłę. ‘Zartoaz a i!a 
pod „Praoon itau — biuisc*

nmieiwiy zi-juz 410 sprwaa- 
nia. — ■f-ppra*; fotograf 3>s- 
r,y reipioaukóyjny, v° 'il- 
nyrn. s >ręży~onvyni stktj wxa 7, jleabeai i wMawiami n.i
dlapozytyi ry b 2 k«Ł3afcuni
|’wVSm̂ , i:’ *3 cnn, z sietlią 
ol :ąglą (I.»«i«r) 35 em. 6re 

lin ii na 1  eto. sr
dobrjm  &Ła.ie da awseds 
nia. W i a d o m a ; ,Zor^ “, 
Kafków, bw. Krzyża 1. 7.

387S

KjsAłKO^Ć skład) się 
■?. rlomu goavK)3ai'ę^ego i 24 

am  v,^a — UŁU,._. morg/iw eran.;v crango w 
1 i>i%i 1 ir >». Ta-ti. wic Ca Kirisedar-ia. —
„Uasa K**a»np!ia 10. BllŁSM( w- ^amoś6 u p. O ltt

Cm jAC  sie vnnxtp6 gotc Iga iŁ , to iP W , ul. K « S c i^  
w.l.i, ;.j (yjnue mięjsce po 1 r’ ł -si- 
mm  by IcnduU xr ltsif I 
r.£ysn domu. Wc-lnomi ekł-i 
l&jid i t o f t  wszystko sjytf i  
e?egr,v.ici<j. Ho siaam ęlę na

D W IE  Ezafy, atol 
l&jiti mogę wszystko S’y6 ł  1 tpysną do KpiiodaEia przy

tar i ■) L.. i '.fi j. 'm L ' n a  UltCy ^  1!’!’. i , I .  Oil^y-
r,y w Kraków e.kraw.ećiyźnao dftjkou&le.

V) armik, Iteifeo <ćkroauie.
Z*rif>s2t-ia*a w pracowni su-
kieT/ l ' ib*n" K i aków — , . . , - .. „ . ,
ul W.ikor«d»- 14, L  p. fcrot. da Wlą-

t«RT domość: skład futer, Dęom- 
k i, Eynck 17. u  W . Jakow- 
lewa. 2858

P tJSZO iŁ  damski sealekiao- 
v dobrym slaftlo olta-

KOV' ft.Ii cswaałinowwiy i 
jitnotn^otey do wtoselkicii 
prac a  itcunoliilo. yeb, p.<- 
ir a o r .  Wi, gosipoiiarczych, 
3 ko.T — poszekuje
•stałej iwW*8y: Kgłcrsaiśok pi 
scar..i, ck Adn Kurypra 
I» d  „Ec. r^ ic jay ". ;:S(!G

, . , G A K N m .lt  klubowy sk6-
jOJC t̂o<>lw}P%:_ po- -zar,y do tsęt tffapi* BajFtoJ.

10. Jpżwieeki. 2645

MŁOBV| ratoluy i  ucittlwy 
jiswalid" wojsk., mu jisoĄ- 
.-.zoną IV . kl. wyd«. i  je- 

I urs batwjl po- 
szi.Luje jakiejkolwiek i>o- 
nwly. Łaskawe zgli»..»nia 
uprosia d< Adm. l£urvera. 
pod „Inwalida". 38Ć2

KjłWALEK i>oszaiknj< po
mady, mam jf*c*no pratkr- 
j e biurowa, znam biielihift 
ryt, pissiaic na mas/.-suio i 
T»iv(.oowiiłeia ‘w baudla. — 
Xgłoor«!iia pisesraio dti A-d* 
min Knryera pod ..Mirek “.

2SM6

KO W EB rnęsk? w  dobrym 
sianie okazy „nie tanio sprse 
da r— Biernat, Marsa SI. - 

9m

W lO lJT K L  marki „Paca" 
i  rower damski do rpr/.- fl.i- 
w .  Koptrńika 2, fryzyor.

38W

Kupno j
ri—in* ii"iui'i'»i'»i ■iwm—MH wi m m u*

KlTI*li.lEMV fctare fcelr.zo, 
i ra/. cynk. mled^ i wosiJidz. 
Płiicir:./ nrjwyzsze eony. -— 
„SEaia*1 Dom towarowy d.a 
rrsemyslu roiiacze^o f tech
nicznego SpćiŁa z ogr. od- 
pow. Kraków. Braoka 13. — 

25«
STOFFK, mechanik, śtn^ilz
Cifzainiaowąny praeprwa* iK tP IĘ  dwa rea^rf- uary na 
<)id reic-outy samooL-vdo w, spirytus z przjucrywanii — 
pługów  mpfJrOK-yi^, loko- jeden na 60 liekioli^ró r  — 
j.iobii i m loearU pwoukujp dtusri na 10—15 heŁU-Jitrów.
'osfcdy odi 1® ii4tiva, r.aj- ZfEłoszecia ^istoirao z i.- ,- 
h ju iie j na  pro-,ę.ucyi. Jja- } daniem cen y T. I n n u  ctliicŁ _ _ _ _ _

Kraków, Prądnik Cifcerwo- pola, budynki,

DO SPH ZED AM A  w Zako
panem w oeuiTuii, dom mu- 
rowapy, i h; a eislepy, dńa 
Tickoje, kuchnia. — Wiado- 
luoSć: Zakcjratne, ulica Wit- 
kiewicea „ d u to * . JS43

DYW ANY perskie v  wlel- 
kit" wyl orzo polese najia- 
niej Łei/kowicz, Kra.-ćw 
łirt dzŁa t.a. 285

SiPBZKP AM kocioł miedzia
ny ua IM  litrów 800 jnil.. — 
fftliHferBiA no-fti:. 400 mit., — 
prasa rętaaa dwui aniionpa 
850 m il. W ajn iyb . Kraków. 
KroT,.'rtierska ft9. ‘3771

KATALOGI Miohlc I I .  (,i:i- 
morskil na rok 19S4, uadf- 
szly. Cena 5,000.00f M.cp. z 
pi-yesyłką pt.oztowsj. „Phi 
lai-elia" — Kruków, R j nb£ 
Klówny 9. 2702

DO SPBZEBA K IA  jaraT ^a 
cenę prkflwslifs: 1) Maja- 
tek 8«-» nio. gov, las-j, MO 

kim. t)ds^awe zgłoasenic.' lyfcs. Dj- , ____ , . __ ____  _______ ____ _
bco pow. Brzesko, I'1'u J  K. ny, iabryk* v odek-, rówuieł stacyi. — 2) Majątek »0fl ni.

2719 duJiy ruhlter do taysKazcpia lasu ręT>negt>. 201) pola. bu-
•------ ---------- ----- r łódek. ‘>885 d-sTik1 inwratsriŁ — 8) Ma-
K l f i M  ' W  imelsitt |«xo- -- ---- 1—-— .-------  | iątet; 12W jnorgów p«k», las,
^voffu. te ijący «ię ii«. iksplo JKITMĘ douf parlw^wpy lub bu lynki. Mf jatki leża w 
fi tcyi lasów ot*- różn.tch , ł-piętrotty (wolny) w obrę- zadiodme! Małopolsco. 5Sj3o 
'^."'krl.H-y.,ch tartikwij «sh, îe Wielkiego Kmkowa. — szeaia: H. Burfielt, biuro 
- •&cnktije powdy. ?sr.łosze- I Zgłossenls irisemme do Aft- jKs-jednictwa, JfesSo.. SlaCn- 

a uwemae do Ada). Kn- nun. Kuriera pad „Szybkń. czyt zuafek na odp<>*ind»r. 
ira j*od „Tartak". SttS wtedomośd". £8M i s .w iądom oii" £8M

n i i  db Adm . Kurycra dla 
okaziciela boru na 100 zip. 
Sery a I I .  A- Nr. 95?46. m i

IN ^B T JO EN rN A  ri.nna a 
P’ owincyi, nie brzydka, lat 
25, brunetkat p«siadaiąea 
Y/yp^awę i. tkrcniL, (, urznoap 
nie. prae::.‘e wyjść za mąż 
sa ozłow.eka inteIigensnc,"o 
dci la*, 88. Ogłoszenia pisE'^- 
ti3 do Adm. K  iryera poii 
„Prawy charakter". 2"4S

% POWODU b. a k j spoLol- 
roM-' poszul.ujo się na tej 
thmhji dl& panny 25-letniej, 
city  -if i i n i '  Hondy aki, je- 
dynaczk5 z pic rwfaorzcdroj 
redzmy, b. majętnej, wyso
ce ii;tc'jgonii!ej i  muzyktC 
ucj — kawaler^ co 35 lat o 
pi-zyjem-iej powierzchowno 
ści ; dobre! rodziny, e aka- 
demickien’. s - y k s z t a ł M i
0 ii ir‘«knz:te’ ny?:. charakfe , 
rz3 (wyrname obojętne, gló-l 
v.ne cbarakier!) njp. in żyn ie 
ra ze BtnS:t pufeKdą, lek trz.?. 
lub adwokata « ustalony
1 taktyką (ewent. mieszkw 
nk:,l), lecz tylko w — i»jN 
t iem roiefeCie — (K rakó* . 
Lwóvv, Pt znafi itd..). Wyn»i- 
Ritna Bcisła dyskreoya! ryi- 
ko powp*.n* 'e flektanc i1 —- 
z^łofzenia pod „NieEkazitW 
ny charakter" do A d a , K j  
ryera. 47®

FD*K D I  M AKE. List, — 
Lwów. E . S>icołowda, Ja- 
fciellousiŁa 7. Poste reśt?uitc

DOM. skiudający się ?, 8 do 
3 pc_ >i ' kuehni z ojrrc lem, 
staji- i  i won.rnią .. odle
głości od KrsKown Mie więk 
sztej n ii '. rzy kwairause ja
zdy kr.Bi li wydiiorżawię 
wiosny r. b. Oferty pod 
,Ed P it“ do Adrnin. Kn 

ryem !n 0S

ZAMItóMii 2 t>oboje. ku
chnię 31 k‘>mfortem \ ’ off- 
cyitadŁ za 2 pokoje z kuttli^ 
nia frontowe za dopłatą. — 
7głi«z«B;a Biuro St.łf.era, 
Itycr-k 8, pod „Dopłata".

2898

S DUKE pokoje, jewięn nw.y 
i  IruflihBla a prayuo’eitmfic!t - 
mi, vron t< ie  slonec jne, st 
che< i  ciepłe I I .  p w feród- 
aiiaSclu — do zamiany aa 1  
pciay * kuchn.n < prw* l w  
kej*: j  o podobnych zała
ta l i  la  I .  p. 1 1  j«*kó ‘ *u- 
pełlcie osobno. ZKłoi^enia 
pisMnne do Adm. K niyera 

„M iefManie 8“. 2852

PRAGNĘ wydziertaw). w 
Zakopanem oa sezon letoi 
i.nn pa^dricrnlk) i— eble 
\,ti lą willę W—20 popolow . 
ai, osynssiem umiarkawanyna 
VI ifdane pe icieuie słonko 
ne, * widokiem na « p i-j, 
ul»da.lek^ centrum. — Zifto- 
(i^enia ? podaniem wen m- 
;?iu w do Adm. Kuryora do 
4nia, 15 marca 1924, pod: 
I)" ar4.iv. n“ (za okazaniem 

‘ian ń-notn 1000 r tarko w «o 
nr, fet 168. 2846

I ‘i  Iłlf UJE chemicznie, czy
ści wszelka sTarderots do 24 
godzin Sohmausowa. Gród’ 
ta  71. 62S

ZIEWCZYNKB dwuletnią,
oddam za swuje. 2 £rło9xe’.ia 
piwmre do .* .im. Knr„’«.ra 
pod „Sierotka". 2897

POSZUKUJĘ l^ c s k T  1,«8 
dolarów. Wysoki prĉ ei?); 
i sabeEplsczenie. Zsrto«zeittia 
pisemne do Adm. lu 
•■od 921".

Luryera

W OLW KA, (ter.) i  branży 
społywozej ->rr.y'mę. Kęło, 
r  .jnia pod „Spółka" Kra
ków. skrytka 16S. 288!

MORAWSKI E. P. am.
Kraków, tmieu ainia doku - 
aent woskowy, wyda _t 
prssea P- K. U. Krpkcw. 2858

T. S. „WISŁA** wydzierża
wi w ewoirr. partii ciiorŁo- 
wym Al»ja S-go ATajv. — 
nuie4 a* cza i do końc- r ?24. 
Befloktaaici zechcą wniowiS 
oferty ja  ręca skarbnika 
\>:.oc;i""iej. j, Kloparz 7, naj

później do 15 uarca br. — 
Jtorty r iem tę ̂ lędniono bez 
odpowiedzi. 2s6‘

ODDAM bardao ładną i ol 
na dziew, .ecioletnią giero„ko 
■jlendyrH aa er >ją. Zgło
szenia pis® nne do Admin. 
Kuryanł pod „Sierota *. — 

2$5Q

Raglany, Płaszcze damskie, Spódniczki 
do btuzek, ;-'idterya;y n? k istyumy i 
ubraraa męskie. Swetry i BieM: ną try
kotową, Bieliznę męska i damską

G r i i n iD H J in  3 f t & f f n e r

Kraików, Wielopole L. 15
(P&stor taa lewo, 453

1*9̂  marsa 1124 r.
s ą  fe t io w u  w s a ^ s t k i e  p a t u n k i

d o  n a b y c i a 4 6 l>

B i e S s k u .  W z g ó r z e  2 0

N a » ie lB y  k n .  i ( u  I  M i r y t a  D łe r r o w s k l, O ł ip o w łc ; ] * ia lB j Be. a k t o r  J u )  S t a a l l e w ’« z , — D r * '  n r n la  „ I I .  K n i< r s r a  C od i.'-  p e d  s s r z ą d e m  F e l ik s a  K o r e s y n s ld e s * .


