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Telefon redakcji nocnej 29.

tódź,

Turecki pomnik

zwycięstw'1

Al.

Kościuszlli

73, teL 63·66.

IS'

Cena

lłedaktor

groszy

naczelny przyjmuje codziennie od godziny 5-6 po południu
Sekretarjat czynny od godz. 3-6 po południu.

Polska na·gr za h p·rtyinictwa

Iłowa

Przemysł,· rzemiosło i rolnictwo zgodnie podają sobie dłoń
dla twórczej współpracy z Rządem. O odrodzenie moralne

narodu polskiego
POZNAN,

22.12

(PAT).

Zjednoczenie

związków towarzystw przemysłowych i rzemieślniczych na Wielkopolskę i Pomorze (o
czem pokrótce donosiliśmy przed kilku dniami. Red.), powzięło następującą rezolucję,
podpisaną przez prezydenta wszystkich odnośnych okręgów;

Reprezentowane przez zjednoczenie

ze-

społy są kością pacierzową polskiego stanu
średniego. Dążą one do koniecznego usamo-

' dzielniania w reprezentacji swych interesów
wobec władz państwowych. Osiągnięcie ted**'fM

W

nowe] Turc]i, w ifnMorze, oaslopomnik zwycięstwa, prz€astawfojqcy
Kemala Paszę, żyjącego bohatera narodo·

Kredyt

wego. ·

!;o ostolnl~ d"aio dni Wigm;e
Zarząd

(dzli I jutro)
Restauracji „TIVOLI"

przysposobił

różne~o

rodzaju

dla swych smakoszów

RYBY·
11

Karp iydowskl
Sand3cz .po kaszubsku
Szczupak po tydowsku
Swleże łososie oraz
Kulebiaki galicyiskłe
Piwa dobrze utrzymane z beczki

n

WARSZAW A, 22 12 (PAT). Przed dwa„
ma dniami obradowała w Warszawie Rada
główna obozu agrarjuszy. Na porządku dzien
nym obrad była sprawa wyborów oraz sprawy l>rganfaacyjne.
Ziazd rlaskutek jednomyślnej uchwały wy
stosował do prezesu. Rady ministrów Marszałka Józefa Piłsudskiego depeszę tej tre·

a ID
długoterminowy

WARSZAWA, 22.12 (Tel. wł. Hasła Łódz
kiego). Ministerjwn Skarbu łącznie z Banldem Polskim rozważa projekt porozumienia
się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w
celu stopniowego ograniczenia działalności
tego ostatniego w zakresie kredytu krótkoterminowego.
Miałoby się to dokonać w ten sposób, że
Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymałby

I

Cofnięcie

dla handlu

ści:

dyskonto weksli 3-miesięcznych, a natomiast rozwinął szerszą działalność w dyskoncie weksli handlowych o terminach płatności
dłuższych 1 niż 3 miesiące.
W ten sposób przemysł nasz miałby ułatwioną konkurencję z importem zagranicz-1
nym, ofiarowanym zwykle na dłuższy kredyt.
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granicy polskiej przegrupowania
wojskowych. Część oddziałów
cofnięta w głąb kraju.

Pod kierownictwem Walerego Jastrzębca

----c::><><:>-C>C> _ _ _ _ _ _

Dziś

~---------

wiadomości, że

łaódzkie·

premjer:a

nowej aktualnej rewji

świątecznej

p. t.

„P ·

w kwietniu 1928 roku wyjdzie z druku

Spis Abonentów

B1G

W lokalu kinoteat. „LUNA"

konały na
oddziałów

została

WS„~

..._ 1eatr Literacko=Art.

ZARZĄD TELEFONÓW ŁÓDZKICH ~
podaje do

„Zjazd Rady głównej obozu agrarjuszy,
na grnzach zbankrutowanego
partyjnictwa ludowego, składa Ci, Panie
Marszałku, wyrazy czci i hołdu jako wielkiemu budowniczemu Polski, który wywiódł naród z domu politycznej niewoli i zakl~tego
koła nieprawości partyjnych, Jako pierwsi
agrarjusze polscy, staje'J.ny przy Tobie, Panie
Marszałku, aby pod Twoim przewodem pracować nad rozwojem rolnictwa, co da moc
państwu, a obywatelom dostatek".
powstałego

wojsk litewskich

WILNO, 22.12 (Tel. wł. Hasła Łódzkiego).
z pogranicza polsko-litewskiego informacyj, władze litewskie doWedług nadeszłych

hołdzie

Marszałko\~i Piłsudsłdemu

Z pogranicza polsko-litewskiego

Anstadta, Piizner oryg. (Prazdrój)
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celem stworzenia solidnej twórczej współpra
cy całego narodu.
W dalszym ciągu rezolucja domaga się
spra ·edliwego rozfo,żenia ciężarów państwo
,wych, wzmncnienia w·fadzy głowy państwa i
rządu, walki z nadużyciami w urzędach i na
stanowiskach publicznych oraz oclrodze»ia
moralnego narodu polskiego.

go celu widzi Zjednoczenie w zasadniczych
hasłach swego programu:
1) Zagadnienie gospodarcze wysunąć należy na pierwszy plan i nad ich rozwojem
pracować ku wzmocnieniu krajowej produkcji przy zapewnieniu swobody pracy;
2) Stoimy na stanowisku rzeczowej współ
pracy z rządem i rozwoju wszystkich gałęzi
życia gospodarczego w państwie.
3) Wpływy czynników partyjnych na ży
cie państwowe należy najbardziej ograniczyć

pióra J. Nela, W. Jastizębca, J. Starskiego i dr. Pietraszka.
W rewji biorą udział świeżo zaangażo
wani na gościnne występy: znana artystka teatrów Warszawskich p. Marja
Chaveau, znany artysta teatrów „Perskie
oko" i „Qui Pro Quo" p. C. Cybulski
oraz cały- zespół z p. p. Cz. Popielewską,
S. Talarico, Bokiem Kamińskim, S. Laskowskim, A. Nowosielskim, S. S1elań
skim i T. Teskiewiczem na czele.
Reżyserowali p. p. W. Jastrzębiec i Cz
~konieczny.
Stronę muzyczną opraco·
wał kapelmistrz T. ~ygietyński. Zapo·
wiadają C. Cyhu!ski i ~. Laskowski.
Według ploteczek zakulisowych rewja
składa się z całego szeregu szla~iero
wych numerów.
Gwoździem programu będ.Lie aktualny
sketsch „<....łiO.tl'l!\A w LOUZ1'' oraz
sketsct1 tytuiowy „kl>~li s.ę'' z udziałem
straży ogniowej Gongu

Sieci Telelonów

na rok 1928.
Spis b~dzie zawierał dział alfabetyczny i dział podług branż i zawodów. Dział alfabetyczny spisu
będzie redagowany przez Zarząd Telefonów, o ile zatem w tym dziale P. P. f\bonenci pragną ~prowadzić
jakiekolwiek zmiany, zechcą zwracać siE; do Zarządu Telefqnów, PrJ:ejazd J\1! 38, Biuro Redakcji Katalogu,
lub telefonicznie, telefon N2 8 w godzinach od 9-14 najpóżn 1ej do 20-go stycznia '1928 r.
Dział drugi ni_
e oftcjalny b~dzie obejmował adresy i ogłoszenia, umieszczone według branż i zawodów.
Przyjmowanie ogłoszeń do tego działu zostało powierzone wyłącznie Tow. z o. p. „Reklama Polska",
reprezentacja w Łodzi, ul. l'lawrot N!~ 1 a, tel. N 26-89, dokąd P. P. f\bonenci zechcą zwracać si~ po
informacje.
Zaznacza si~. że w Spisie Rbonentów b~dą umieszczone tylko te adresy i ogłoszenia, za które
należność zostanie całr<owicie wpłacona do kasy Za .ządu Telefonów, ul. Przejazd N2 38, najpóźniej do
dnia 1-go marca 1928 roku.

Diiś dwa przedstawienia o godz. 7.45 i 10 wlecz.
Jutro w wigilią przedstawienia niema. W pierw·
sze i drugie świąto po trzy przedstawienia
343-5 o godz. b, !:; i 10 wiecz.
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Francja i

Włochy

Nareszcie obudziło się we Francji zainteresowanie sprawą stosunków francusko-wło
skich.
Równocześne podpisanie dwuch paktów,
francusko - jugosłowiańskiego i włosko - al·
bańskiego, wywołało
we wszystkich warstwach Francji ogólne poruszenie. Jakto?
Jeśli Włochy wypowiedzą wojnę Serbom, to
miałby z tego wyniknąć nowy konflikt świa
towy, w którym Francja i Włochy stanęły
by znowu wrogami? To niemożliwe!
To niemożliwe, a jednak stanie się możli
wością, jeżeli oba państwa nie zrozumieją
konieczności i korzyści zawiązania przymie·
rza, opartego na zaufaniu i przyjaźni.
Francuzi wiedzą o tern niewątpliwie, iz
Serbowie byli podczas wojny dzielnymi żoł
nierzami, a w nieszczęściu bohaterskimi sprzy
m1erzeńcami. Ale nie wieu.:>:ieli i nie spodziewali się, że przyjaźń Serbów spowoduje nie·
~hęć \Vłochów. Od szeregu lat przyzwycza1ono się do traktatów arbitrażowych i gwarancyjnych, które - jak tłumaczyły dzienniki - w ramach Ligi Narodów były uzupełnie
niem ogólnych zobowiązań paktu genewskiego. A teraz, miałyby powojenne traktaty gwa
rancyjne to samo znaczenie. te same następ
stwa, co konferencje djamentralnie przeciwne, a mianowicie słynne przedwojenne kontr
gwarancje.
Cieszmy się z tak żywego poruszenia o·
pinji. Ujrzeliśmy niebezpieczeństwo. Nie zapomnimy o niem. Podtrzymywać będzi'emy
rząd w 1ego szczerych i poważnych wysił.l<ach
w celu zbliżenia się do Włoch.
Nikt zresztą nie myśli o opuszczeniu naszych serbskich przyjaciół i sprzymierzeńców
Francja musi postarać się o uzyskanie we
Włoszech tyle przyjaznego autorytetu, ażeby
pneprowadzić porozumienie się Rzymu z Bel
gradem.
Ale w jaki sposób uskutecznić ten plan?
Oto pytanie, wszędzie rozstrząsane. Ale dziś
mówimy o Włoszech, jutro będziemy mówili z WłochaniJ.
.. P. Briand potrafi stworzyć, lub podchwy
etc sposobnosć ku temu. Jest on mistrzem w
sztuce dyplomatycznych spotkań i jednym z
najsilniejszych i najbardziej 6odnych zaufa"'
'
nia ludzi w naszym kraju.
Włochy mają dyktatora. Jest t~ ich sprawą, a rue uaszą. Każdy naród ma taki rząd,
jakiego pragnie lub na jaki zasługuje. Skoro
rząd istnjeje już od dłuższego czasu z aproba
~ lub prz!'najmniej bez niechęci owego. kraJU, staie się przez to samo przedstawicielem
i?ter~sów narodowych, z którymi musimy się
hczyc.
hzed kilku tygodniami jeszcze, wieluż republik~ninów było wrogo usposobionych, gdy
wspominało się o rza.dach Mussoliniego! Od
k:il~~ dni nie mó~i się już o poszczególnych
luaziach. Dyskus1e toczą się na głębsze te·
maty.
W tych dniach doniosły dzienniki, że w
ocze~iwaniu takończenia pełnego traktatu,
podp„is~n? pewien „modus vivendi", którym
pr~yiazme ur~~ulowano w~ajemne interesy
kazdego z kra1ow na terytorium drugiego.
Z:vyc~ęst~?. wojny pr~yniosło nam odzyskanie Alzac11 l LotaryngJl, Włochom zaś dało Trydent i Tryest wraz z granicą alpejską.
Sto lat pracy, oszczędności i wylewu krwi
w Atryce północne1 1 da1y Francji niezaprze·
~zone prawa nad drugim brzegiem morza
Sródziemnego.
W niektórych swoich częściach Włochy
są przeludm&ie. Emigracja włosk 1 jest trady
cyjn~ re ~ulatorką światowego rynku pracy.
Chwllowo ruch ten został wstrzymany, Nie
można zaprzeczyć, że wychodźca jest przedewszystkiem panem swojej woli i jezeli ze
chce, to moze pozostać w ojczyźnie. Więk
szość wychodźców, prędzej lub później przepada dla kraju i rasy. Jakże więc dziwić się
można, że Włochy w swej ambicji projektują
stworzen:e, poza półwyspem, nowych Włoch,
w których z pożytkiem dla siebie pomieści
łyby swoich zbyt licznych obywateli?
Nie łud~my tię. ~eżeli Francja i Anglja,
w porozumieniu z Ligą Narodów, nie znajdą
poza Europą w szerokim świecie, ani kraju
pełnoi;riocnego, ani terytorjum kolonjalnego,
do ktorego mogłyby Włochy wysyłać swoich
ludzi, importując równocześnie niektóre surowce, potrzebne ich fabrykom, to z obydwuch stron Alp, jak i na wybrzeżu śródziem
nem, wznowi się ciąg dalszy zbrojenia się„.
już rozpoczętego.

. Czy prag.ną !eg.o obydwa narody? Czy ze-

chcą doszukiwac się zrównoważenia swego za
l~dnienia i i.erytorjów, morduiąc s~ę wz::l]em
me? Byłoby io nonsensem. Czy będzie to je-

dnak

niemożliwością?

„.

Charles Dumont.
senator francuski
rc:ferent budżetu min. wo jny.
Copyright by P. A. P.

z dnia 23 grudnia ·1927 rok'u.
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W obawie prze rotu komunistycznego
Narada wojskowa w Kownie
WILNO, 22.12 (Tel. wł. Hasła Łódzkiego).
Donoszą z Kowna: Onegdaj odbyła się w ministerjum wojny tajemnicza naradę. wojskowa, na której obecni byli dowódca armji generał Zakauskas i szef sztabu generalnego
Plechawiczjus oraz minister obrony krajowej
Daukantas. Oprócz przedstawicieli wojskowości w naraJach brali udział róWn.ież człon-

kowie rządu. Po naradzie dowódca armii
gen. Zakauskas w towarzystwie szefa sztabu
generalnego pułk. Plechawjczjusa i ministra
Daukantasa dokonał inspekcji pułków, stacjonujących w Kownie.
W związku z naradą ukazały się w Kownie fantastyczne pogłoski o możliwości przewrotu komunistycznego na Litwie.

Dzikie pretensje szowinistów niemieckich
Niemcom -

obywatelom polskim rtie wolno

być

lojalnymi

BERLIN, 22. 12. {PAT). „Frankfurter Wachsmanna znanej odezwy polskich kół zie
Zeitung" twierdzi w depeszy z Bytomia, że miańskich i przemysłowych.
koła mniejszości niemieckiej na śląsku nieDziennik podkreśla, że to · przyłączenie
zadowolone są z powodu podpisania przez się przemysłowców niemieckich do wystąpie
wybitnych przedstawicieli niemieckich insty- nia polskich kół przemysłowych posiada oltucyj górniczych na $lą,sku polskim, mianowi I brzymie znaczenie dla dalszego rozwoju kon
cie przez pp. Geisenheimera, Willigera i stelacyj politycznych na Górnym śląsku.

·Aresz owanie bandy

fałszerzy

paszportów

Ni legalna emigracja Polaków do f\ineryki
'BERLIN, 22. 12. (PAT). „Lokal Anzeiger"
donosi, że w Berlinie aresztowana została
banda fałszerzy paszportów, składająca się
z 4 osób, która ułatv;riała nielegalną emigrację do Ameryki obywatelom polskim. Banda
ta, składająca się z 27-letniego Hirsza Weis·
sa, 22-letniego Józefa Segała, 36-letniego Jó·
zefa Spiegnera oraz niejaniego Chaima Terkana sporządzała kandydatom na emigran-

tów w Polsce fałszywe pozwolenia na wjazd
do Niemiec, a w Niemczech zaopatrywała
ich w fałszywe papiery, wymagane dla emigracji do Ameryki. Od każdego klijenta banda pobierała sumy pieniężne, dochodzące do
800 dol. Jeden z aresztowanych Terkan zdo·
łał zbie<:: i jest poszukiwany przez listy goń
cze.

iesa owite dzieje przyjaciela Rasputina
Bankier Rubinstein

oskarżył

WIEDEN, 22.12 {PAT). W sprawie aresztowania bankiera Dymitra Rubinsteina
dzienniki wiedeńskie donoszą, że Rubinstein
bawił w pierwszych latach po wojnie w Wiedniu i był tam wmieszany w skandal Wiedeńskiego Banku Centralnego. W czasie wojny Rubinstein odgrywał wielką rolę w Rosji
,i pozostawał w ścisłych stosunkach z Raspu1
tinem. Kilka razy ud:!.ło mu się otrzymać pozwolenie na wyjazd z Rosji do Szwajcarji i
Szwecji. Prawdopodobnem jest, że w owym
czasie bawił także i w Niemczech pod przybranem nazwiskiem. Po powrocie do Rosji
Rubinstein został·aresztowany pod zarzutem
porozumiewania się z państwami nieprzyjacidskiemi, przyczem pomiędzy innemi zarzu-

siebie samego

łodzi

podwodnej

PROVINCETOWN, 22.12 (PAT). Władze, zajmujące się ratowaniem zatopionej łodzi podwodnej S. 4, oznajmiły wczoraj późnym wieczorem, że lina, przy pomocy której
starano się wydobyć Łódź na powierzchnię,
zerwała się z powodu gwałtownej fali, a łódź
opadła z powrotem na dno. Dzisiaj rano odnaleziono łódź znowu. Założono mrę, prz~z
którą w ciągu 5-ciu godzin wpompowywano
powietrze do kamery torpedowej. Nurko-

uleciało

tchnienie

życia

wie, którzy dotarli do Łodzi, nie zdołali jednak zauważyć jakichkolwiek obiawów żvcia
wewnątrz.

Kondol ncia króla anglelsklego
1 ONDY\I, 22. t? (PAT 1 • W związku z
zatonięciem łodzi podwodnej S. 4 król Jerzy
wysłał do prezydenta Coolidge'a depeszę z
wyrazami współczucia.
/

Braterstwo

hiszpańsko amerykańskie
Ili

Uczczenie gen. Primo de Rivery
MADRYT 1 22.12 (PAT} Ag. Fabra. Narodowy Komitet hiszpański dla handlu ::amorskiego ·wydał wczoraj bankiet na cześć
Primo de Rivery. Obecni byli na baakiecie
wszyscy członkowie rządu oraz cały korpus
dyplomatyczny, jak również przedstawicie1e
hiszpa15.skich Izb handlowych w Buenos
AU-es, Hawanie i innych, oraz przedstawiciele wszystkich Izb handlowych na półwy
spie. Pod koniec bankietu generał Anido
wręczył premjerowi zamorski medal złoty.

Ambasador Kuby wygłosił przemówienie, w
którem zaznaczył, że Hiszpanja była matką
20 ·narodów, nieśmiertelną twórczynią rasy.
Primo de Rivera zaznaczył w odpowiedzi, że
uważa wręczenie mu medalU za uświę~enie
jego polityki, jak również dowód uczuć, jakie
żywią republiki amerykańskie,
tak drogie
serca Hiszpanji. Przemówienie Primo de Rivery było przyjęte entuzjastycznemi okrzykami na cześć braterstwa hiszpańsko-amery
kańskiego.

Zgon wybitnego uczonego WARSZAWA, 22.12 (PAT). W dniu wczorajszym zmarł w Warszawie śp. Leon Alojzy
Winiarski, podpułkownik, inżynier dyplomowany, szef wydziału triangulacyjnego wojskowego instytutu geograficzn2go, członek
komitetu redakcji „Wiadomości służby gecgraficznej", Kawaler Virtuti Militari, cz.tcrokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych,
oficer 1-szej brygady legjonów. Przed wojną
pracował on w Związku Strzeleckim, po jej
wybuchu był na froncie z 1- szą brygadą,
wcielony do armji austrjackiej zdezertował
do P. O. W., a następni e rnzbrajał zabordw
w Limanowej; w r. 1920 walczył z bolszcvvikami na kresach w szeregach 157 p.p. i 2 p.p.
le!!.; w cl.mach przewrotu majoweRO odniósł
ranę w gmachu M. S. Wojsk. Po przewrocie śp. ppłk. Winiarski obejmvje kic::ownic-

żołnierza

two wydziału triangulacyjnego Wojsk. Inst.
Geogr., w którym organizuje pomiary wielkich obszarów. Reprezentował on rząd Rzeczypospolitej na zjeździe międzym.rodowym
uniji geodezyjnej w Pradze czeskiej, gdzie
przyczynił się do powierzenia Poface
zaszczytnej roli pomiaru części południka. Był
to pełen inicjatywy i głęboki umysł naukowy.
Smierć jego stanowi nieodżałowaną stratę dla
wojskowej służby geograficznej.
---o>---

Jeszcze jeden

polsko-łotewski

RYGA, 22. 12. (PAT}. Według doniesień
dzienników, dzisiejszej nocy lub jutro oczeki
wane jest w Rydze podpisanie tymczasowe.
go traktatu handlowego polsko-łotewskiego.

o.:roczenie k rsów
dla kontrolerów sanitarnych
WARSZAWA, 22.12 (PAT). Kurs dla kon
trolerów sanitarnych w państwowej szkole
h!gjeny, który miał się rozpocząć z począt
kiem lutego r. 1928, rozpocznie się dnia 1
marca 1928 i trw:i.ć będzie do J:iia 1 lipc.a
1928. Kandydaci zgłoszeni przez władze
samorządowe zostaną zaliczeni na kurs. O
przyjęc12 na pozostałe wolne miejsca możn.i
przesyłać podania do sekretariatu państwo
wej szkoty h1gjeny w Warszawie, Chocimska
Nr. 24 do dma 1 lutego 192S.

Syberyjskie mrozy
w ZakoJ zm,•~~m a Bukareszcie
KRAKóW, 22.12 (PAT). W ostatnich
dniach w całych Tatrach ni.róz znacznie się
zwiększył.
W Zakopanem warstwa śniegu
doszła do nienotowanej już dawno o tej p~o
rze grubości półtora metra, a temperatura
dochodziła chwilami do 30 stopni.
Dziś temperatura w Krakowie wynosiła
o godz. 9 rano 22 stopnie C.
BUKARESZT, 22.12 (PAT). Dzisiaj zanotowano tu temperaturę minus 26 stopni
Celsjusza. Jest to najniższa temperatura od
lat 50-iu. Wiele przewodów telefonicznych
i telegraficznych uległo zerwaniu.
·

Jak Niemcy
lai

tarni mówiono że z polecenia carowej wręczył
on jej bratu wielkiemu księciu Ernestowi Ludwikowi Heskiemu znaczniejszą sumę pieniężną. Dzięki wpływom swych przyjaciół
udało się Rubinsteinowi uzyskać zwolnienie.
W czasie wybuchu rewolucji Kiereńskiego
zdołał Rubinstein większą część swego majątku uratować. Przybył on najpierw do
Sztokholmu, a stąd udał się do Niemiec i
Austrji. W Wiedniu był początkowo jednym
z dyrektorów banku „Merkury". Aby się oczyścić z zarzutów korupcji wpadł on na pomysł wniesienia przeciwko sobie samemu doniesienia karnego. Na podstawie tego doniesienia został aresztowany. Udało mu się
jednak udowodnić swoją niewinność.

Masowe cmentarzysko na dnie morza
. Z zatopionej

Traktat handlowy

śmiałek

N. YORK, 22.12 (PAT). Lotnik Bert Acosta zamierza na samolocie typu „Fokker"
pokonać rekord światowy wytrzymałości
lotu.

dbają o swoich
zagranicą

dsmanów

BERLlN, 22. 12. (PAT). Pruskie mini·
sterstwo opieki :p ·.łecznej udzieliło związko
wi niemieckiemu dla obrony niemczyzny zagranicą zezwolenia na rozpoczęcie zbiórki na
rzecz powoCU.ian niemieckich w Małopolsce
W"chodmej w Be~arabji i na Bukowinie.
Związek ogłasza obecnie odezwę, w której
wskazuje, ile kn""tstrofa powodzi ubiegłej jesieni jest najcięższą, jaka nawiedziła kolonje
niemieckie na wschodzie. W Besarabii cały
plon żniw został zniszczony Straty kolonistów
niemieckich w Małopolsce wschodniej wyno·
szą ponad 1 miljon złotych.

Konsystorz papieski
Wręczenie kapeluszy
kardynałom

nowym

DZYM, 22. 12. (PAT). Dzisiaj rano papie!
konsystorz publiczny celem ofiarowania kapeluszy nowym kardynałom: Binetowi,
Hlondowi, Lepicierowi, Rouleau i Szere·
dy' emu.
Na konsystorzu obecni byli członkowie
św. kolegjum, korpus dyplomatyczny, arysto
kracja rzymska i wiele innych zaproszonych
zwołał

gości.

StabUizacja lira
RZYM, 22.12 (PAT). Stefani. Rada mini..,
strów przyjęła dekret, z mocą ustawy, wchodzącej natychmiast w życie, która nakłada
na Banca d'ltalia obowiązek wymiany biletów bankowych na złoto na następujących
podstawach: 19 lirów
1 dolarowi, 92.46 lir
= 1 funt szterl., przyczem parytet złota ustalono na 7.919 gramów czystego złota za 100
lirów, co równa się 3.65 lirów papierowych
za jeden lir złoty.
.
Obowiązek wymiany banknotów na złoto
był zawieszony w roku 1894 i od tego czasu
aż po dzień dzisiejszy istniał we Włoszech
kurs przymusowy. Banca d'Italia w .!Wiązku
z nowem zarządzeniem zawarła w Londynie
układ w sprawie uzyskania kredytu na cele
pokrycia kruszcowego w wysokości 25 miljonów dol.

=

Podróż prez. Coolidge' a
poza granice St. Zjednoczonych
WASZYNGTON, 22. 12. (PAT). Prezy~
dent Coolidge zdecydował ostatecznie, że w
styczniu uda się do Hawany, by wygłosić mo
wę przed zbierającym się tam kongresem Pan
amerykańskim. Prezydent uda się koleją do
Key West na Florydzie, a stamtąd pancerni
kiem do Hawany. Towarzyszyć mu będzie
pani Coolidge, sekretarz stanu Kellog i sekretarz marynarki Wilbur.
Prezydent zabawi na Kubie tylko 24 godziny. Będzie to drugi wypadek w historji
Stanów Zjednoczonych, że prezydent wyjeż
dża poza granice kraju, w czasie swego urzę·
dowania. Precedens, jak wiadomo, stworzył
Wilson, wyjeżdżając na kongres Wersalski.
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Horztś~i z nieporozumieniu polsko· liłewskieuo

Różne wiadomości
Składkowskiego przeciw
obcej tytułomanji. - Min. Składkowski, prag
nąć oczyścić ostatecznie słownictwo urzędni
cze od obcych naleciałości, wydał rozporzą
dzenie, zabraniające urzędnikom używania
tytułów, nadawanych przez państwa zaborcze nietylko iak dotąd w korespondencji urzędowej. lecz również w osobistym kontakcie urzędników. Żaden więc urzędnik nie
ma prawa wymagać od podwładnych tytuło
wania go w sposób nieprzyjęty w polskiej

Okólnik

min.

urzędniczej, lecz przeciwnie, ma
obowiązek zwalczać obcą nam tytułomanję.

hierarchii
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Powątp~ewania

o logice .. Waldemarasa. .
Dzięki Waldemarasowi
świat mówi o Polsce.
(Korespondencja własna „Hasła Ł6dzkiego")

PARYŻ, w grudniu.
Najbardzfoj nieprzejednani przeciwnicy
obecnego rządu kowieńskiego powinni wystą·
pić qziś z żądaniem przyznania panu Waldemarasowi odpowiednio wysokiego odznacze-

nia polskiego. Należy spodziewać się, że nastąpi to z chwilą nawiązania normalnych
stosunków pomiędzy nami a Litwą. Nie ulega już bowiem żadnej wątpliwości, iż pracował on niezmiernie owocnie nad utrwaleniem
w

Wielkie włamanie w Poznaniu. - Onegdaj w czasie przerwy obiadowej, kiedv wła
ściciele i pracownicy najwiekszego w Poznaniu sklepu iubilerskie~o. t>od firmą Stanisław
.Maczke, przy ul. 27 Grudnia, udali się na posiłek. niez11~ni sorawcv dokonali śmiałei kradzieży. Mimo, że działo się to na jednej z
najruchliwszych ulic Poznania w biały dzień,
złodzieje otworzyli drzwi podrobionemi kluczami, weszli do sklepu i zabrali biżuterii na
sumę około 200.000 zł. Wszystko przemawia
za tern. że włamanie dokonała banda złodziei
międzynarodowych, którzy do Poznania przy
byli na i:Sościnnv wvstęo.
Fabryka fałszywych 5-złotówek. - W
miejscowości Karczew pod Warszawa oolicja uięła szaikę fałszerzv oieniędzy. Wkroczywszy do pewnego podeirzanego lokalu w
czasie rewizii znalazła paczkę pieniędzy, zawierającą około 65.000 5-złotowych falsyfikfltów i ręczna maszynę drukarską. Aresztow1>no Mordke SchHmana i nieiakiego Ciesielskiego oraz 4 inne osoby podejrzane o kolport" 7 fl'!ls-.rf11<-„tów.
Pożar w Dzikowie. - Z Tarnobrzega donoszą. że udało się uratować około 50 proc.
zbiorów, które znajdowały się w pałacu w
Dzikowie. Narazie złożono je pod golem niebem w parku zamkowym. Właściciel Dzikowa hr. Zdzisław Tarnowski mimo niedomagania sercowego przvbył już na miejsce wypadku i kieruje osobiście akcją ratowniczą.
Dochodzenie policyjne, mające na celu ustalenie przyczyny pożaru nie dały dotychczas
dodatniego wyniku. Zdaje się jednak nie u-

700,000 franków
okupu

Bandyci marokańscy uprowa<lzili niedawno francuską rodzinę Arnaudów.
Rodziców zamordowali, za wypuszczenie zaś dzieci domagają się 700,000
franków, którą już zebrano we Francji drogą składek. Wobec tego istnieje nadzieja, że wkrótce zostaną wyratowane.

le~ać wątpliwości, że przyczyną pożaru było
jakieś zaniedbanie służby, obsługującej cen-

tralne ogrzewanie.
Paryż podczas wielkich mrozów. Jak
wiadomo z depesz w całej Francji i w Paryżu zapanowały zimna, jakie rzadko notowane
~ą

n3

południu.

W Paryżu 19 b. m. rano było już 11 st.
Celsjusza mrozu, a w południe termometr
soadł ieszcze bardziej.
Ulice opustoszały. Przed kawiarniami
oali się węgiel w koszach żelaznych. Ubodzy
ludzie pozbawieni dachu, którzy często spę
dzają noce pod arkadami mostów, schronili
się teraz na schody, prowadzące do kolei pod
ziemnej.
Na niektórych mostach na Sekwanie mróz
:oowyginał bruk drewniany, tak, że komunikacia dla sllmochodów stała się trudną.
Mundury Reichswehry na wzór armji angielskiej. - Ministerstwo Reichswehry wprowadziło dla pewnych oddziałów Reichswehry
na próbę uniformy z wyciętymi kołnierzami.
Wycięcie odsłania koszulę, kołnierzyk i krawat koloru polowego.
Ogrzane krzesła w kościele. - Skutkiem
silnych mrozów panuiących na niemieckim
śląsku, w kościele w Hermsdorf zaprowadzono
ultranowoczesny system o~rzewania
wszystkich ławek i krzeseł. Każdy wierny,
przybywający do świątyni, może przy pomocy specjalnego repulatora, wedle własnej woli, podwyższać lub obniżać ciepłotę swego
krzesła , uzyskaną przy pomocy specjalnych
rur.
Nowy proces a la "Sacco-Vanzetti" w
Ameryce. - Przed trybunałem sądowym w
Nowym Jorku odbywa się obecnie rozprawa,
która przy.p omina o~romnie proces Sacca i
Vanzetti'e~o. Oskarżonymi są dwaj Włosi,
Ciarillo i Greco, obwinieni o to, że zamordowali dwóch włoskich faszystów w Nowym
Jorku. Obaj oskarżeni przyznają się wprawdzie do swe~o wybitnie antyfaszystowskie110
stanowiska politycznej!o, przeczą jednak, j~
koby się dopuścili zbrodni morderstwa i twier
dzą, że w krytycznym dniu nie znajdowali się
wo~óle na miejscu zbrodni.
Sądząc z dotychczasowei5o stanu procesu, sprawa oskarżonych stoi źle, tak że należy oczekiwać skazania ich.
Przywódca lrlandji w Ameryce. - Przybył do New Jorku de Valera, leader partji
republikańskiej w państwie irlandkiem. Oświadczył on przedstawicielom prasy, iż przy
jechał do Ameryki, aby zapoznać się na miejscu ze stosunkami handlowemi i przemysło
wetni. Wiadomości te bowiem będą mu potrzebne przy opracowywaniu formuły politycznej dotyczącej gospodarczej niezależności
wolnego państwa.

owód silnych mrozów
(Koresp.

wł. „Hasła Łódzkiego")

Ryga, w grudniu.
Obserwatorja meteorologiczne jeszcze porą letnią ogłaszały swoje spostrzeżenia i prze
powiadały znaczne mrozy w całej bez wyjąt
ku Europie. Zdawało się wobec tego, że Europa będzie przygotowana do mespodzianki,
a zwłaszcza kraje, w których mrozów zui;>eł
nie nie było. Tymczasem wszyscy lekceważyli ostrzeżenia meteorologiczne, gdyż nikt
im nie dowierzał. Nadszedł jednak czas zimowy i. jak zresztą sami przekonaliśmy się,
mrozy tego roku są większe niżeli lat ubiegłych. To u nas, a we Francji i we Włoszech
przyszły po raz pierwszy. W Rzymie naprzykład temperatura
spadła poniżej
zera, a

Francuzi

\~obec

procesu kuzyna król2wskiego

(Korespondencja

wł. „Hasła Łódzkiego").

Paryż, w grudniu.
swego czasu o procesie
paryskim kuzyna króla Alfonsa XIII, byłego
granda hiszpańskiego, Ferdynanda Burbon, oskarżonego o włóczęgostwo. Proces ten uzupełniamy
dzisiaj niektórymi, ciekawymi
momentami.
Pamiętać należy, że kuzyn królewski, naciągnął hotelarzy, restauratorów i właścicie
li taksówek, poczem został uwolniony. Ciekawym objawem monarchistycznych zasad
we Francji jest, że pisma niektóre, przemilDonosiliśmy już

śnieg spadł obficie i pozostał nietopniejąc.
Nie trudno sobie wyobrazić, jakie wrażenie
wywarło to na nienawykłe do zimy dzieci
słonecznego południa,
gdzie nawet niema
pieców w domach.
Objaśnienia meteorologiczne dowodzą, że
zimna te w tym roku są skutkiem nader
mroźnego powietrza ze Skandynawii i Rosji,
które z północy wędrują na południe. Powietrze to nie może następnie ogrzać się,
gdyż nie pozwalają na to śniegi. Mrozy te
pozostaną jeszcze dłuższy czas, gdyż stwierdzono silne ciśnienie powietrza nad Szwecją,
Rosją i Finlandją.
-o>---

czały fakt o procesie kuzyna królewskiego,
a inne dały jedynie małe wzmianki. Nie jest
to bynajmniej przeoczenie, ·lub zbagatelizowanie samej sprawy włóczęgi, gdyż, jak nam
wiadomo, pisma te uczyniły to jedynie ze
względów pochodzenia podsądnego. Słowem
pisma te rozbrat wzięły w tym wypadku z
zasadami republikańskiemi i naraziły się na
ironię ze strony czytelników. Masy francuskie nie są bowiem zapatrywań monarchistycznych - i jedynie niektóre jednostki mo
że żywią tego rodzaju poglądy.

-

Wspaniały

szlagierowy świąteczny program
humoru i śmiechu!:!
Czołowe arcydzieło produkcji amerykańakiej
wytwórni „First National Pictures!!!"
Niezwykle pomysłowa fabuła w najoryginalniejszej oprawie technicznej i reżyserskiej

m

Pod

Dziś

i dni
następny chi

„żeński

bataljon śmierci"

1-'otęzna sztuka
huku pc;kających

filmowa rozgrywająca s!'= wśród
bomb podczc:s zawieruchy wo-

tennej roku 1914-1910
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Początek

seansów o 4 ej pp.
w soboty, n iedziele i świc;ta
o l·eJ po poi.

Ceny

tytułem:

miejsc na pierwszy
seans od :)J gr.

Orkiestra pod dyr. p. R.Kantora.

W rolach

czołowych

nie.JOrOwnani komicy

świata

CHARLES MURRAY i EORD STERLING
którzy w f1im1e tym tryumtu1ą swoim humorem i każdego
widza zmusza1ą oo beLUSLannego · huraganowego śmiechu
Rorrijlns gorących serc! W dzl1<im chaosie wojny! Hura gen
śmiechu I nami~tności t 1 huragan kul I szabel! Miłość
i poświęcenie!
Nieprzerwany łańcuch Qui pro Q u o ! "

naszego prestige'u paóstwowego i 'dał nam
doskonałą
Europę o

możność

przekonać

poglądowo

naszem wyrobieniu politycznem,
Najwybitniejsi publicyści współcześni zmu·
szeni byli nolens volens zapoznać się bliżej
z rzeczowemi danemi i cyframi statystycznemi, dotyczącemi przeszłego bytu Litwy,
a zwłaszcza jej dzisiejszego stanu. Obserwowałem twarze nader licznie zebranych'
przedstawicieli prasy i polityki francuskiej,
przysłuchujących
się
sumiennie opracowanej · pogadance profesora Komarnickiego na
temat kwestji Wilna. Nie zapomnę tego głę
bokiego, szczerego zdumienia, które ich ogarniało w miarę, jak prelegent przytaczał historyczne, ekonomiczne, demograficzne, cywilizacyjne etc. argumenty1 świadczące o
rdzennie polskim charakterze całej Ziemi
Wileńskiej, bądź nie dwuznacznie zdradzające powątpiewanie o logice pana Waldema·
rasa, bądź też jaskrawo wyrażające pełen
uznania podziw dla na~zej cierpliwości. A
przecież ta przedwieczorna herbatka w Cafe
de la Paix, na którą zapraszał p. Barthelemy,
wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych w Izbie Deputowanych, nie była, nawet
w Paryżu, jedynem źródłem sumiennych informacyj.„
Pan Waldemaras, czyniąc z konfliktu
polsko-litewskiego polityczną sensację świa
towej doniosłości, oszczędził nam szukania
ad hoc pretekstów, pozwalających stwierdzić
naszą
dobrą wolę pokojowego współżycia
z Litwinami. Nie umnieszając bezsprzecznych zasług pana ministra Zaleskiego, nale·
ży jednak przyznać,
że tryumf odniesiony
w Genewie, jest w znacznym stopniu dziełem
dyplomacji kowieńskiej. Nazywając rzeczy
po imieniu, można już śmiało rzec, że Wilno,
oficjalnie nam przyznane odnośną decyzją
Ligi Narodów, stało się dziś bez zastrzeżeń
polskiem nawet i w powszechnej opinji całej
Europy cywilizowanej. Prasa paryska utrzymuje, że pośrednio zalegalizował ten sprawiedliwy wyrok i sam pan Waldemaras,
oświadczając Marszałkowi Piłsudskiemu, iż

wybiera pokój, wojna bowiem wypowiedziana nam była właśnie z racji przyłączenia się
Wilna do Polski.

Skandal lotniczy
we Francji
Dziennik francuski „Quotidien" zamieszcza obszerny artykuł, krytykujący w najostrzejszych słowach fabrykę samolotów
Farmana, zarzucając jej, że codziennie naraża pasażerów i pilotów na śmiertelne wypadki. „Quotidien" twierdzi, iż śmierć pilota
Corbu była jedynie winą Farmana. Samolot,
na którym Corbu się zabił, był starą maszyną, zniszczoną, latającą od kilku lat, o przegniłych spojeniach skrzydeł, która zamiast
silnika 150-konnego miała wmontowany silnik 400-konny, za ciężki dla samolotu. „Quotidien" zaznacza, iż nie jest to wypadek sporadyczny nieporządków i złej organizacji, panujących w fabryce Farmana. Przed kilkoma tygodniami rozbił się samolot komunikacyjny Farmana w Brukselli. Chociaż samolot
był w fatalnym stanie, piloci Reuye i Landry
otrzymali polecenie od zarządu fabryki zmon
towania maszyny i przywiezienia drogą po•
wietrzną do Paryża. Nie wykonując polecenia, zostali za karę zwolnieni z fabryki. Samolot „Niebieski ptak", który Farman wypuścił ze swych zakładów, jako najlepszy swój
płatowiec, mający służyć do przelotu Oceanu, był tak partacko skonstruowany, że zaraz po próbnym locie musiał powrócić do fabryki, gdzie został zupełnie rozebrany. Wreszcie „Quotidien" przytacza, iż władze lotnicze szwajcarskie zakazały lądowania samolotom typu Farma na na wszystkich swych
lbtniskach, gdyż uw ażaja, te maszyny za niebezpieczne dla życia, a dotychczas w porcie
zurychskim leżą jeszcze dwa rozbite aparaty „Farman Jabiru", które gniją i nikt ich zabrać nie chce, bo przedstawiają zupełny
szmelc. Katastrofy z samolotami Farmana
zdarzają się nadzwyczaj często: „Quotidien"
notuje 3 katastrofy w Strasburgu, dwie w Zurychu i kilka w Berlinie.
.
Na zakończenie „Quotidien" dodaje, że
właściciel fabryki F arman również niedowierza swoim aparatom i nie posługuje się nimi,
a mając odbyć podróże, „robi studia" na aparatach innych wytwórni.
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BACZNOŚĆ RZEMIEŚLNICY I

KRONIKA
Piątek,
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łwladectwa prżemysłowe

Tow. Rzemieślnicze „Resursa" celem ułatwienia swym członkom nabycia świa·
dectw przemysłowych (patentów) na rok 1928 przyjmuje należność za nie codziennie
od godz. 9-ej do 10-ej wiecz. w biurze ,,Resursy" przy ul. Kilińskiego 123.

23 grudnia, Wiktorji P.

Sobota, 24 grudnia, Adama i Ewy.

ZARZĄD.

TEATRY.
Teatr Miejski - „Kawiarenka" (premjera).
Teatr Kameralny - „Radość kochania".
Teatr Popularny - 0 Gri-Gri",

KINA:
Czary - Tom Mix.
Dom Ludowy - Zięciowie w opałach.
Grarad-Kino - Żeński bataljon śmierci.
Luna - Teatr art.-lit..,Gon~"·
Mimoza - Mama nie pozwala.
Odeon - Przedślubna noc.
Oświatowy
Pat i Patachon jako władcy.
Resursa - Manewry cesarskie.
Spółdzielnia Państwowa Prorok ulicy.
Savoy - Od godz. 11 wieczór
styczne.

występy arty-

Nocne dytury aptek
Dziś w nocy, dnia
następujące apteki:

23 grudnia,

dyżurują

G. Antoniewicz (Pabjanicka 50), K. Chą
(Piotrkowska 164), W. Sokolewicz
(Przejazd 19}, R. Rembieliński (Andneja 26}
J. Zundelewicz (Piotrkowska 25), Kasperkiewicz (Zgierska 54), S. Trawkowski (tirzeziń
ska 56 .
(b)

dzyński

s isy poborowych

Teatr i S?tttka

na 1928 r. nabyC motna w „Resursle11

1905

r.

Brnro Wojskowo - Policyjne Magistratu
miasta Łodzi podaje do \Viadomości. że
w pi<l,tek, dnia 23 b. m., powinni stawić się
do spisów poborowych wszyscy mężczyźni,
zamieszkali stale lub czasowo w Łodzi, w
obrębie VIII, IX, X, XI, XII, Xlll i XIV Komisariatów P. P., urodzeni w roku 1905.
~pis odbywa się w lokalu Biura Wojskowo-Policyjnego przy ul. Traugutta Nr. 10 w
godzinach od 8 do 15-ej
Osoby, uchyla1ące się od obowiązku osobistego zgłoszenia się do spisów, oraz osoby, zgłaszające się z przyczyn nieusprawiedliwionvcb po terminie. ulegną w drodze admimstracyjnej karze grzywnej do zł. 500 lub
aresztu do 6 tygodni, albo obu tym karom łą
cznie.

Kucharze w

święta Bożego

Narodzenia nie

pracują

Cech kucharski uchwalił, że w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia kucha„
rze pracować nie będą. - Niniejszem powiadamia się o 11Cbwale wszystkich członków
Cechu oraz inne zainteresowane osoby.

Walka z

Klęską pożarów

Konferencja w Komisarjacie Rządu.
przeciw pożarowa.

do życia stałe komisje przeciwpożarowe. Zadaniem komisyj tych byłoby zwiedzanie
wszystkich istniejących na terenie Łodzi fabryk, składów, kin, teatrów, jak również i
domów mieszkalnych w celu sprawdzenia,
czy wyposażone są one w odpowiednie środ
ki, któreby umożliwiały tłumienie pożarów
w zarodku przed przybyciem straży ogniowej. Po przemówieniu Komisarza Rządu roz
winęła się baHizo ożywiona dyskusja, w której wyniku uchwalono powołać do życia 4
komisje przeciwpożarowe, które przydzielone będą do istniejących obecnie 4 okręgów
pożarowych. W skład każdej z tych komisyj
wejdą: inż. fachowy, jako przedstawiciel
magistratu, przedstawiciel straży ogniowej i
przedstawiciel policji. Wkrótce po świętach
odbędzie się konferencja, na której ustalony
zostanie personalny skład tych komisyj, poczem komisje te rozpoczną swą działalność.

W

związku z mnożącemi się w zastraszasposób pożarami w domach mieszkalnych i fabrykach w Łodzi w dniach ostatnich
p Komisarz Rządu Strzemiński na skutek
raportów komendanta policji p. ElzesserNiedzielskiego zwołał w dniu wczorajszym
konferencję w celu omówienia przyczyn klę
ski pożarowej oraz środków zaradczych. W
konferencji tej udział brali: p. Komisarz Rzą
du, komendant straży ogniowej dr. Alfred
Grohman, komendant policji m. Łodzi podinspektor Elzesser-Niedzielski, naczelnik wydziału administracyjnego
województwa p.
Dychdalewicz, naczelnik wydziału przedsię
biorstw miejskich inż. Berliner oraz przedstawicide wydziałów przemysłowego i robót
publicznych województwa. Obrady zagaił p.
Komisarz Rządu Strzemiński, który wskazał,
że pożary w ostatnich czasach w Łodzi nabierają cech wprost katastrófalnych. W celu
uchronienia ludności przed tą klęską należa
łoby zdaniem p. Komisarza Rządu powołać

jący

(p)

zapiał

Czerwony kur
7

Kon1isja

razy Jednego

dnia

w Łodzi

Niema dnia ostatnio, by straż ogniowa nału kominowego belka w mieszkaniu Hernie była alarmowana pożarami w do- mana Szyk. Zawezwany II oddział straży
mach mieszkalnych. Pożary te są wynikrem ogniowej zlikwidował pożar, który strawił
obecnego okresu zimowego, gdy ludność mia część urządzenia mieszkania. Straty wynosta zaczęła na gwałt palić w piecach, prze- szą 1000 zł.
ważnie o wadliwej konstrukcji. Tak np. w
Przy ulicy Kilińskiego 61 w mieszkaniu
dniu wczorajszym strc.ż ogniowa była wzy- dozorcy jod klatką schodową zapaliła się
wana do 7 pożarów.
ściana o zbytnio rozpalonego pieca. Zawez
Przy ulicy Kilińskiego 92 w mieszkaniu wano II oddział straży ogniowej, który w
Jana Drzewińskiego zapaliły się od pieca po- ciągu 40 minut ogień ugasił.
dłoga i ściana. Płomienie przerzuciły się na
Przy Szosie Pabianickiej 49 w fabryce
tuządzenie mieszkania trawiąc je niemal doDziś premjera nowej
aktualnej rewji szcz~tnie. Zawezwany II oddział straży o- Keniga zapalił się szarpacz. Początkowo usiłowano ugasić ogień własnemi siłami, gdy
świątecznej p. t. uPali się" pióra J. Nela, W. I gniowej po 2 i półgodzinnej energicznej akcji
jednak
wobec łatwopalności nagromadzoJastrzębca, J. Starskiego i dr. Pietraszka. W
ratowniczej zlikwidował pożar. Straty wyrewji biorą udział świeżo zaangażowani na noszą 3,500 zł.
p. nych materjałów zaczął się rozszerzać, zaalar
gościnne występy znana artystka teatrów war
Przy ulicy Lipowej 68 zapalił się dach. mowano straż ogniową. Na miejsce przybyszawsidch p. Marja Chaveau, znany artysta Zawezwany II oddział straży ogniowej w cią ły oddziały II i IV straży, które przystąpiły
teatr~w ,,Pers~ie oko" i Qui Pro Quo" p. Cy
gu god,.;my ogień .ugasił. Przyczyną pozaru do walki z żywiołem, zagrażającym całej fabulsk1 oraz cały zespół z pp. Cz. Popielewsk ą było rozgrzewanie przez dozorcę domu za- bryce. Po upływie półtorej godziny zdołano
S. Ta!arico, Bokiem Kamińskim, S. Laskow marzniętych rur rezerwuaru wodnego. Stra- pożar zlikwidować. Straty wynoszą 5,0L
skim, A. Nowosielskim, S. Sielańskim i T. Te ty wynoszą przesło 1,000 zł.
p. złotych.
skiewiczem na czele. Reżyserowali pp. W. Ja
Przy ulicy Konstantynowskiej 100 w przę
W fabryce przy Al. Kościuszki 10, zapastr zębiec i Cz. Skonieczny. Stronę muzyczną liły się belki w suficie od zbytniego rozgrza- dzalni Szajnroka zapalił się szaq>_acz od isnia pieca fabrycznego. Zawezwano N od- kry powstałej wskutek tarcia. Zawezwane
opracował kapelmistrz T. Sygietyński. Zapodział straży ogniowej, która po upływie goI i II oddziały straży ogniowej, które w cią
wiadają C. Cybulski i S. Laskowski. Wed ług
p.
gu 45 minut zlikwidowały pożar. Straty wyploteczek zakulisowych rewja składa się z ca dziny ogień zlikwidowała.
p.
Przy ulicy Przejazd 19 zapaliła się od ka- noszą około 1,000 zł.
łego szeregu szlagerowych numerów. Gwoź
dziem programu ma być aktualny sketsch
„Choinka Lodzi" oraz sketsch tytułowy „Pali się" z udziałem straży ogniowej Gongu.
Dziś dwa przedstawienia o godzinie 7,45
pod
i 10 wiecz. Jutro w wigilję przedstawienia
niema.
Echa zuchwałego włamania. Wczesnym rankiem na ul. Zakątnej. W połódzka

Teatr literacko-art. ,JGong"

Sprawcy

W pierwsze i drugie święto po trzy p1zed
stawienia o godz. 6, 8, i 10 vdec7orem

trzasku.

kluczem

Trzech wspólników.

Przed paru dniami donosiliśmy o zuchwa
dokonanej w kancelarji rejenta Kahla przy ulicy Piotrkowskiej 102. Ener
giczne dochodzenie prowadzone przez policję śledczą łódzką pod osobistym kierunkiem
naczelnika wydz:ału śledczego doprowadziło
do ujęcia przypuszczalnych sprawców wła
mania.
W dniu wczorajszym o godzinie 4 nad ranem silny oddział policji otoczył dom przy
ulicy Zakątnej 10, gdzie znajduje s:ę znana
łej kradzieży

Co

usłyszymy dziś
przez radjo

(Program warszawski, lala 1111).
PIĄTEP, 23-go grudnia. 11.40-12.00 Koniunikaty PAT., 12.00 Sygnały czasu i komunikat, H.40-15.00 Komunikaty PAT., 15.oo
-15.20 Komunikaty, 15.20.:-16.20 Przerwa,
16.20-17.05 Przegląd wydawnictw perjodycznych omówi prof. Henryk Mościcki,
16.40-17.05 Odczyt p. t. Boże Narodzenie w
zwyczajach ludowych wygł. prof. St. Poniatowski,
17.05-17.20 Komunikaty PAT.,
17.20-17.45 Odczyt p. t. Okręgi Hodowli
Koni w Polsce wygł. p. Jan Grabowski, 17.45
Koncert w wykonaniu orkiestry domrzystów
pod dyr. Bazylego Zubrzyckiego. 18,55--19,05
Komunikaty PAT., 19.05-19.15 Komunikat
rolniczy, oraz transmisja z Krakowa 1wtvwań
giełdy zbożowej
krakowskiej, 19.15-19.30
Rozmaitości, 19.30-19.55 Odczyt p. t. forzyska Olimpijskie wygł. rtm. S. Orłows}:d~

u rejenta Kabla

włamania

Więzienie
W dniu wczorajszym łódzki Wojskowy
Sąd Okręgowy pod przewodnictwem majora
Gralewskiego rozpatrywał sprawę przeciwko
Kac Boruchowi, któremu akt oskarżenia zarzuca dezercję z wojska.
N a przewodzie sądowym Kac przyznał
się do dezercji, przyczem wyjaśnił, że podczas dezercji prasował w organizacji sjonisiycznej w Łodzi przy ulicy Nowo-Cegielnianej Nr. 4.
Dalej tłumaczy się, że jesi; obarczony
straszną chorobą wene ryczną (syfilis), k tórą
odziedziczył po ojcu, który zmarł r.a umysłową chorobę w Kochanówku.

Sensacyjne aresztowanie.
melina złodziejska w mieszkaniu Bolesława
Nawrockiego, znanego policji kasiarza. W
mieszkaniu Nawrockiego policja zastała znanych kasiarzy warszawskich, karanych już
kilkakrotnie za kradzieże z włamaniem Adolfa Ruppa i Bolesława Alisza. Obydwu wraz
·z Nawrockim aresztowano i osadzono w arecie m. Łodzi.
Władze policyjne są przekonane, iż w rę
ce ich wpadli sprawcy włamania w kancelarji rejenta Kahla.

za

dezercję

Następnie oświadczył na swoje usprawiedliwienie, iż cierpiał już na zakażenie krwi,
dur brzuszny, dżumę, zaś obecnie cierpi na
rozstrój nerwowy.
Prokurator w swem przemówieniu domagał się surowego ukarania oskarżonego.
Mec. Okwieciński, wskazując na psychiczną stronę oskarżonego, prosił o uniewinnienie
swego klienta.
Sąd po naradzie skazał Borucha Kac na
1 rok i 8 miesięcy więzienia z przeniesieniem
. (u)
do II-ej klasy żołnierzy.

TEATR MIEJSKI.
Dziś premjera 3-aktowej krotochwili Tristana Bernarda 11 Kawiarenka" z p. K. Szubertem w popisowej roli kelnera Alberta.
Reżyserie K. Tatarkiewicza.
Jutro przedstawienie zawieszone.
,
W niedzielę (pierwszy dzień świąt) jedno
przedstawienie o godz. 8.30 wieczorem „Kawiarenka".
W poniedziałek trzy przedstawienia:
o godz. 12 w pał. bajeczka dla dzieci „Cza
rodziejska fujarka",
o godz. 4 po pał. po cenach popularnych
„Kredowe Koło",
o godz. 8.30 po raz trzeci „Kawiarenka".
Najważniejszą premjerą w okresie poświą
tecznym będzie głośna dziś w Warszawie nowa komedja satyryczna w 3-ch aktach Kazimierza Wroczyńskiego „Aby żyć",
Następnie ukaże się słynna sztuka Lengyel'a ,,Tajfun" z Janem Boneckim w popi.
sowej roli japończyka Tokeramo.

•

•

*

Wesołek

Sylwestrowy w Teatrze Miejskim,
Próby z „Wesołka" w Teatrze Miejskim
są w pełnym toku.
Artyści pragną dać publiczności 2 godzi.
ny niefrasobliwej zabawy i w tym celu przygotowują szereg szlagierów. Widowisko zapowiada się niezwykle oryginalnie. Nad całością czuwają reżyserowie: Tatarkiewicz,
Bonecki. Zapowiadać będzie przysięgły conIerencier Michał Znicz.
Bilety wcześniej do nabycia w Kasie Zamawiań Teatru Miejskiego.

TEATR KAMERALNY
[Gmacb G.-Hotelu. wejście od Traugutta 1).
daje dziś na ostatniem przedstawieniu przedświątecznym świeżo wystawioną "Radość kochania'" ze Stef. Jarkowską w popisowej roli
egzotycznej Jorry.
Jutro przedstawienie zawieszone.
Niedziela (pierwszy dzied świąt) o godz. 9
wieczorem „Radość kochania".
Poniedziałek świąteczny dwa przedstawienia: o godz. 5 po poł. po d~nach zniżonych
arcywesoła „Fura słomy" Kaweckiego, wieczorem o 9 „Radość kochania" ze Stefanją
Jarkowską i A. Kwiatkowskim.
TEATR POPULARNY.
Ogrodowa Nr, 18.
Dzisiaj na żądanie Sz. publiczności wzno.zostaje „Gri-Gri" z udz'.ałem doskopary baletowej pp. Desider and !cza.
W sobotę widowisko zawieszone. Repertuar
świąteczny wypełni!\: na -przedstawieniach
wieczorowych „Chłopi", na przedstawieniach
popołudniowych „Betleem Polskie" w wyko·
niu połączonych chórów Tow. śpiew. im. Moniuszki pod reżyserją ~yr. J, Pilarskiego.
wioną
nałej

"
,,Wesoła

*

"

noc Sylwestrowa".

Najważniejsze zagadnienie dnia „Gdzie
spędzimy nadchodzącego Sylwestra"? zostało rozwiązane. Na dwóch przedstawieniach
„Wesołej nocy Sylwestrowej" u artystów w

Teatrze Popularnym. Szlagierowy program,
który przygotowują aktorzy zadowoli napewno najwybredniejsze gusta i rozweseli najbardziej ponurych. Szczery śmiech rozbrzmiewać będzie na przepełnionej sali i z radościl\
będziemy żegnać Stary a witać Nowy Rok.
Do powodzenia tych przedstawień przyczynią się i niskie ceny biletów, które sprzedaje
już kasa teatru. Początek przedstawień pierwszego o godz. 11.59, drugiego o godz. 1.57
w nocy.
TEATR W SALI GEYERA
Piotrkowska Nr. 295,
W nadchodzące święta Bożego Narodzenia Teatr Popularny wystawia w Sali Geyera
tryskający werwą i humorem świetny wodewil ze śpiewami i tańcami „Krakowskie Zu·
chy". Reżyserja St. Dębicza.

• • •
,,Wesoła noc Sylwestrowa",
Zapowiedziane przedstawienie artystów
Teatru Popularnego w Sali Geyera (Piotrkowska Nr. 295) w dniu 31 grudnia pod ha~
słem „Wesoła noc Sylwestrowa'' o godz.
11.59 w nocy wywołało b. wielkie zainteresowanie i radość wśród szerokkh sfer publiczności z górnej dzielnicy, która z weselem i
śmiechem pragnie spędzić Sylwestra ze swymi ulubieńcami - to też popyt na bilety, które już sprzedaje kasa teatru w Sali Geyera
jest wielki, do czego prócz doborowego programu, przyczyniają się bardzo niskie ceny
wstępu. Początek punktualnie o godz. 11.59
w nocy.

„Hasło Łódzkie" z

Nr. 99

Z DNIA
Dodatkowe świąteczne zapomogi. - Praz pomocą niezamożnej ludności naszego miasta, Wydział
Opieki Społecznej, w związku ze zbliżające
mi się świętami Bożego Narodzenia, wydał
wszystkim osobom, otrzymującym z funduszów Wydziału Opieki Społecznej zapomogi

gnąc w miarę możności przyjść

pieniężne, specjalną jednorazową zapomogę

w wysokości połowy otrzymywanego normal-

nego zasiłku miesięcznego.
Dodatkowe wypłaty zasiłk6w dla bezrobotnych. - Magistrat m. Łodzi - Urząd Zasiłkowy dla bezrobotnych - podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że w piątek,
dnia 23 i w sobotę, dnia 24 b. m., odbędą się
w biurach obwodowych Urzędu Zasiłkowego
dla bezrobotnych wypłaty dodatkowe zasił
ków usta w owych i zapomóg doraźnych za
okres od dnia i 9 do 25.12 1927 roku tym
bezrobotnym, którzy już pobrali zasiłki i zapomogi za okres od dn. 12 do 18.12 1927 roku
w dniach 19, 20 i 21 b. m. - według nastę
pującego porządku:

Piątek, dnia 23 grudnia 1927 roku:
I Biuro Obw. U. Z. - Bazarna 5
ci
bezrobotni, którzy otrzymali zasiłki i zapomogi w poniedziałek, dn. 19 b. m.
II Biuro Obw. - Rokicińska 10-12 - ci
bezrobotni, którzy otrzymali zasiłki i zapomogi w poniedziałek, dnia 19 b. m.
III Biuro Obw. U. Z. - Żeromskiego 74-76
- ci bezrobotni, którzy otrzymali zasiłki we
wtorek, dnia 20 grudnia 1927 roku.
Sobota, dnia 24 grudnia 1927 roku:
I Biuro Obw. - Bazarna 5 - ci bezrobotni, którzy otrzymali zasiłki i zapomogi we
wtorek, dnia 20 i w środę, dnia 21 b. m.
III Biuro Obw. - Żeromskiego 74-76 ci bezrobotni, którzy otrzymali zasiłki i zapomogi w środę , dnia 21 grudnia 1927 roku.
Przeszkolenie funkcjonarjuszów więzien
nych. W myśl rozporządzenia Min. Sprawiedliwości zostały w Łodzi otwarte kursy dla
niższego personelu więziennego. Komendan
tern szkoły został naczelnik Eugeniusz Umgelter. Egzaminy ostateczne odbędą się w
styczniu.
p.
Gwiazdka w więzieniach. Patronat opieki nad więźniami, którego przewodniczącym
jest J. E. ks. Biskup Tymieniecki, dorocznym
zwyczajem przygotowuje gwiazdę dla więź
niów. Prócz tego J. E. ks. Biskup Tymieniecki w dniu 24 bm., t. j. w dzień wigilijny,
będzie wizytował więzienia i rozdawał podar
ki więźniom.
p.
Akcja abonentów telefonicznych w Lodzi.
Jak wiadomo przed kilku dniami odbyło się z
inicjatywy prezesa związku abonentów telefonicznych w Warszawie dr. Mączyńskiego,
zebranie a.bonentów telefonicznych łódzkich
pod przewodnictwem wiceprezydenta Rapa!
skiego, na którem postanowiono otworzyć
oddział miejscowy związku abonentów.
Jak się dowiadujemy, prace organizacyjne nad utworzeniem oddziału są w pełnym
toku i w najbliższej przyszłości oddział ten
zostanie otworzony. Prócz tego zostanie
zwołane w międzyczasie liczniejsze zebranie
abonentów telefonicznych w Łodzi.
p.
Dalsze opóźnienie się pociągów. Z powodu silnych mrozów panujących na całym obszarze Polski, pociągi dalekobieżne przybywają do Łodzi w dalszym ciągu z bardzo znacznym opóźnieniem, dochodzącem do 2 godzin. Jak nas infomują, powodem tego stanu rzeczy jest psucie się parowozów, wskutek siln1>~0 mrozu.
p.
Dodatkowe wybory w komisjach szacun·
kowych do spraw podatku obrotowego. Jak
informuje nas Izba Skarbowa łódzka z koń
cem roku podatkowego mają być dokonane
uzupełniające mianowania członków Komisyj Szacunkowych i Odwoławczych do spraw
podatku obrotowego. Wobec tego Min. Skar.
bu zarzadziło, aby przeprowadzono losowania według zasad, że przedewszystkiem wylosować należy 2 członków z ramienia organizacyj ~ospodarczych i 3 członków z ramienia urzędu. Mianowania mają być uskutecznione przed 31 grudnia rb.
p.
Przedłużenie okresu zasiłkowego na miesiąc styczeń. Jak informuje nas zarząd Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Łodzi p.
Min. Pracy i opieki Społecznej wydał zarzą

dzenie, na zasadzie którego bezrobotni pracownicy umysłowi i robotnicy, którzy do
dnia 31 grudnia rb. wyczerpali lub wczerpują
okres zasiłkowy z tytułu akcji ustawowej,
będą mogli pobierać zasiłki w ciągu dalszych
4-ch tygodni. Zarządzenie to dotyczy zarówno todzi , jak i całego okręgu łódzkiego.
p.

W walce zdrożyzną nabiału. Jak się dowiadujemy Min. Spraw Wewnętrznych gen.
Sławoj - Składkowski zlecił p. wojewodzie
łódzkiemu, by ze względów na wielkie różni
ce cen nabi ału zachodzące między okresem
letnim a zimowym, zba.d,tł możliwość stworzenia w ł...o-:ł zi , tak samo jak i w innych mias tach, rezerw nabiałowych. W okresie wielkiej p odaży nabiał byłby skupywany a naslępnic gromadzony w specjalnie urządzo-
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dnia 23 grudnia 1927 roku.
Obecnie po uniewinnieniu oskarżonych przez
Sąd
Apelacyjny i potwierdzenie wyroku
przez Sąd Najwyższy, cała ilość tytuniu i papierosów zostanie im zwrócona,
p.
Zniesienie świadectw kwalifikacyjnych.
Jak się dowiadujemy, zostanie wkrótce zrealizowany projekt skasowania świadectw
kwalifikacyjnych, niezbędnych celem otrzymania paszportu zagranicznego. Urzędy wystawiające paszporty będą w każdej chwili w
drodze telefonicznej zapytywać odnośny urząd śledczy, co do lojalności i moralności
danej osoby, co też często się cz_yni i obecnie, lecz w drodze wyjątków. Ewentualne
zniesienie, świadectw kwalifikacyjnych ma na
stąpić w końcu stycznia 1928 r.
p.
Regulacja miasta. - W sobotę ubiegłą ba
wił w Łodzi profesor Politechniki Warszawskiej inż. Michalski, który odbył w wydziale
budownictwa magistratu dłuższą konferencję
na temat regulacji miasta, przyczem wziął
pod uwagę wszelkie poprawki, poczynione
przez wydział budownictwa. Prof es or Michal
ski oświadczył, że w najbliższej już przyszło~
ści przedłoży całkowicie wykończony plan,
przez co umożliwione będzie rozpoczęcie
prac regulacyjnych, która tę sprawę wydział
budownictwa pragnie załatwić w jaknajszybszem tempie. (p)

nych składach poto, aby w porze zimowej zapasy te rzucić na rynek i w ten sposób nie
dopuścić do nadmiernego wzrostu cen.
p.
Straszny wypadek na polowaniu. Tragiczny wypadek wydarzył się w dniu wczorajszym we wsi Albertów pod Piotrkowem. W
okolicy tej wsi odbywało się polowanie, zorganizowane przez miejscowych obywateli.
Jeden z myśliwych, celując do zająca wystrzelił tak nieszczęśliwie, że miast w umykającego szaraka, trafił w przechodzącego
drogą 17-letniego chłopca Andrzeja Fryca,
mieszkańca wsi Wykno. Nieszczęśliwy chło
piec padł trupem na miejscu. Zwłoki zabezpieczono do zjechania władz sądowo - lekarskich. Władze policyine prowadzą energiczne dochodzenie, w którego konsekwencji
sprawca śmierci chłopca pociągnięty został
do odpowiedzialności.
p.
Zwrot dowodów rzeczowych w procesie
T. Wronki. Podczas aresztowania urzędni
ków Państwowej Fabryki Tytuniowej w Ło
dzi wraz z dyrektorem Wronką, przeprowadzono w mieszkaniach oskarżonych skrupulatną rewizję, w wyniku której było zasekwe
strowanie olbrzymiej ilości tytuniu i papierosów. Ponieważ ilość tytuniu znaleziona u urzędników dochodziła w poszczególnych wypadka<;h do 10 klg. przeto padło podejrzenie,
iż tytuń ten zabrali urzędnicy nielegalnie.

Strajk szoferów nieunikniony
Pracodawcy

lekceważą swoich pracowników.
Rządu. W świ<ita będziemy jeździć,

Interwencja Komisarza
chodzić?

czy

Jak już donosili5my, zorganizowani w kia- udała się w dniu wczorajszy do Komisarza
sowym związku automobilistów szoferzy ta::t- Rządu na m. Lódź p. Strzemińskiego delegasówek łódz:~ich wysi:osowali do pracodawców cja w osobach p. Lechnera prezesa zwiąuu
żądanie zaopatrz~nia kierowców w ciepłą oszoferów i p. Walczaka. sekretarza Okręgo·
dzleż zimową. Na skute~ powyższego wezwej Komisji Zw. Zawodowych, która przedwania przybyło onegdaj do loKalu związku stawiła p. Komisarzowi Rządu całokształt
kilku wkscicieli ta_.sówek w celu odbycia zatargu z pracodawcami, oświadczając, że o
konferencji z pracowni.Kami. Okazało się ile Komisarjat Rządu nie zmusi pracodawców
jednak, że przybyli oni w imieniu swem wła- do zrealizowania słusznych żądań kierowsnem, nie reprezentując bynajmniej ogółu ców, to strajk taksówek jest nieunikniony.
pracodawców, którzy całkowicie zignorowali W odpowiedzi na to p. Komisarz Rządu
żądania swych szoferów. Tego rodzaju pooświadczył,
że jeszcze w dniu dzisiejszym
stępowanie wzbudziło silne rozgoryczenie
wezwie właścicieli taksówek na konferencję
wśród szoferów, którzy zdecydowali się bezdo Komisarjatu Rządu i będzie się starał
względnie przystąpić do strajku w święta ł zatarg zlikwidować w myśl słusznych postuBożego Narodzenia.
Niezależnie
od tego łatów pracowniczych.
(p)

Dezerter i oszust w jednej osobie
Majlech w wojsku. „Polskie urlopy". Datki na ucieczkę z wojska.
tropie dezertera. Sprawiedliwości stało się zadość.
W roku 1925 pobrany został do wojska
niejaki Majlech Wajcner, syn znanego kuśnie
rza łódzkiego. Otrzymał on przydział do 6-go
pułku Strzelców Podhalańskich, stacjonowanego w Stryju. W dniu 26 sierpnia 1926 r.
Wajcner stęskniony za rodzinnym miastem
udał się na ta4: zw. „polski urlop". Parę dni
ba wił się w Łodzi, po cz em wrócił sam do
macierzystego oddziału, Po pewnym czasie znowu znudziła mu się służba i oto pewnego dnia samowolnie swój pułk opuścił.
Udał się oczywiście do Łodzi. Wysłano
za nim natychmiast listy gończe. Wobec tego jednak, iż Wajcner ustawicznie zmieniał
miejsce zamieszkania trudno go było pochwy
cić. W międzyczasie wpadł na następujący
pomysł. Zgłaszał się do rodziców kolegów
swych, którzy wraz z nim odbywali służbę
wojskową w Stryju i komunikował im w tajemnicy, że synowie ich wraz z nim mają zamiar uciec z wojska. Dlatego też prosił znajomych o pieniądze i różne przedmioty, które rzekomo miał wręczyć kolegom swym w
Stryju. Naiwni ludzie uwierzyli W ajcnerowi. Wreszcie ncga Wajcnerowi się podwinęła. Obserwujący od dłuższego czasu mie- .
szkanie rodziców Wajcnera żandarmi IV dywizjonu, utwierdzili się w przekonaniu, że
dezerter w mieszkaniu tern niemal że stale

lł kołowrocie
Pod

kołami

samochodu.

przebywa. I oto wieczorem starszy żandarm
Boruch i żandarm Rosiak wkroczyli do mieszkania Wajcnerów, aresztując dezertera,
który jednakże stawił im opór, oświadczając,
że nie pozwoli sobie nałożyć kajdan. W trakcie szamotania się Mailech Wajcner usiłował
wyrwać żandarmowi Rosiakowi karabin z na
sadzonym bagnetem i zrani.I go przytem. Obezwładniony wres:?;cie przez żandarma z.ostał doprowadz:my do IV dywizienu żandc.r·
merji, skąd następnie przetransportowano go
do więzienia przy ulicy Kraszewskiego na
Chojnach.
Na przewodzie sądowym, który odbył się
pr:ted kilkoma dniami pod przew11dniclwem
sęóiego majora J askóiskiego, oskarżony oswiadczył, iż '.:lddalił się cd oddziału samowolnie ze wzgl~Ju na rzekcme złe traktowanie go przez ~.:i.1oficerów. Szereg świadków
ustalił całkowicie winę cskarżonego, a jago
koledzy pułk1>w1 stwierdzili, iż w pułku nie
był absolutnie i.le traktowany. Po przemówieniach prokuratora por. Tustanowskiego
który w całej rozciągłości popierał akt oskarżenia, żądając surowego wymiaru kary i obrońcy adw. Biłyka. Sąd po krótkiej naradzie skazał go na 5 lat ciężkiego wi~zienia z
przeniesieniem do drugiej klasy żołnierzy.

wie/J,omieiskim

Pod kołami tramwaju.

Onegdaj wieczorem o godzinie 8 min. 20
przechodnie przed domem 41 przy ul. Brzezińskiej byli świadkami, mrożącego krew w
żyłach wypadku. Pod koła pędzącego w stronę cmentarza żydowskiego tramwaju linji Nr.
1, rzucił się nagle jakiś mężczyzna. Uczynił
to w sposób tak niespodziewany, że nie iUOgło być mowy o tern, by motorniczy w miejscu zahamował wagon. Tramwaj prz e
jeszcze parę metrów, tak, że wszvstkie koła
przeszły po ciele desperata. Gdy tra'l1waj
zatrzymano i wydobyto samobójcę z pocl kół,
okazało się, iż koła zmiażdżyły mu kompi etnie głow~. Desperat poniósł 5mierć na miej
scu. Tożsamo&ci desperata nie udało się ustalić, gdyż nie posiadał przy sobie żadnych
dokumentów osobistych, Z oglc;dzin trupa
wynika, iż jest to chrześcijar. i n lat ckoło 25,
dość przyzwoicie t:brany,
Zwloki przewiezione z ostały do pro:::ektor}um r.iicj sk . przv
ulicy Łąkowej.

Na

Przy pracy.

W dniu wczorajszym w fabryce J. Langego przy ulicy Wólczańskiej 51 wydarzył się
str.uszny wypadek. Robotnica Tatiana Lenke, zamieGzkała przy ulicy Kopernika 43, pra
cując przy maszynie wskutek własnej nieostrożności uległa poszarpaniu lewej ręki
przez koła maszynowe. Zawezwany lekarz
pogotowia Kasy Chorych po udzieleniu pierwszej oomocy przewiózł robotnicę do szpip.
tala.

:;:

*

*

Wczoraj przed domem Nr. 52 przy ulicy
Kilińskiego dostał się pod koła samochodu
65-letni Feliks Kucharski, zamieszkały przy
ulicy Rokichiskiej 10, ule g ając ciężkim potłuczeniom całego ciała.
Zawezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł nieszczęśli
wego starca do domu w stanie dość ciężkim.
Sprawca wypad'., u '...,„ f;-„, zbic~ł.
p.

Urz~dowanee

w łódzkim oddziale Banku Polskiego
Łódzki oddział Banku Polskiego kończy
urzędowanie przed
świętami Bożego Naro•
dzenia. w sobotę, dnia 24 b. m. W dniu tym
kasy czynne będą do godziny 10,30 przed południem, wszelkie zaś inne wydziały do godziny 12 w południe.

z miejskich

kuchen dla

biednych
Wydział Opieki Społecznej
podaje do
wiadomości, iż w pierwszy dzień świąt Boże

go Narodzenia wszystkie miejskie kuchnie
dla biednych będą nieczynne.
Natomiast w wigilję świąt, t. j. w sobotę,
wszystkim korzystającym z obiadów, będą
wydawane podwójne obiady oraz dodatkowo każdy konsument otrzyma po 100 gr. świą
tecznej kiełbasy i 250 gr. strucli. Konsumentom I kuchni dla inteligencji w parku im. H.
Sienkiewicza zostanie w sobotę wydane w za
mian niedzielnego obiadu po 200 gr. świątecz
nej kiełbasy oraz po dwie bułki.

WJf<iyc1e na użyć
poaatKowych
Kontrolerzy Izby Skarbowej przeprawa•
dziwszy rewizję w wielu fabryó:ach łódzkich,
natrafili na wieLde nadużycia podaLowe
w firmie Eljasz Rozenblatt w Łodzi przy ul.
Cegielnianej 68.
Nadużycie te zasadzają się na tem,
że
władze
sirnrbowe natrafiły na fałszerstwo
ksiąg, polega.jące na ukryciu podatku dochodowego od uposażeń robotniczych i administracji, którego Hrma nie wpłacała do kas
sa arbowych kiL,a lat wstecz.
Kontrola sprawdziwszy patent firmowy,
stwierdziła,
że
patent jest nieodpowiedni,
niższej kategorii za rok 1927.
Władze spisały protokuły i firma zostanie pociągnięta do odpowl,rdzialności karno·
sądowej za oszustwo.
(u)

Roczne dziecko w ukropie
Łabędzka

Kazimiera, zamieszkała przy
141 przez nieostrożność
przewróciła garnek z wrzącą wodą na swe
roczne dziecko, które doznało poparzenia

ulicy

Brzezińskiej

łego ciała.
Przybyły

lekarz pogotowia po udzieleniu
pierwszej pomocy, pozostawił dziecko pod
opieką rodzic~w w domu.
(u)

Karaluch w ciastku
Sąd pokoju IX-go Okręgu w Łodzi s'' azał
Zelmanowicza Majera na 150 zł. grzywny
za to, że władze sanitarne podczas kontroli
natrafiły na skandaliczne stosunki antysani·
tarne w cukierni wyżej wspomnianego przy
Placu Wolności.
Zelmanowicz niezadowolony z wyroku
odwołał się do Sądu Okręgowego, gdzie się
okazało, iż nietylko stan sanitarny cU:derni
Zelmanowicza pozostawiał wiele do życzenia,
lecz gościom podawano ciastka, w których
były wygotowane karaluchy.
Sąd skazał Zelmanowicza na 100 złotych
grzywny, z zamianą na 2 tygodnie aresztu.

Nagły

zgon

Bąkowska Kazimiera, zamieszkała przy
ulicy żelaznej Nr. 9 zmarła nagle w mieszkaniu własnem. Zawezwany le.Karz pogotowia
stwierdził zgon.
(u)

„Przegląd b:bljoteczny~•
Zarząd
Koła Łódzkiego Bibljotekarzy
Polskich podaje do wiadomości osób zaintere
sowanych, iż poczynając od grudnia r. b. wychodzić będzie „Przegląd Bibljoteczny" jedy
ny w kraju organ bibljotekarski, wydawany
przez Radę Związku Bibljotekarzy w Wars;z;awie, przy poparciu Ministerstwa W. R. i
O. P. Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje Zarząd Koła Andrzeja 14.

Spor zimowy
w Rudzie Pabjanickiej
Jak się dowiadujemy, na stawie Stefań·
skiego w Rudzie Pabjanickiej otwarta została ś!izgo:wka, która czynna jest cały dzień,
przyczem na miejscu wypożyczane są saneczki żaglowe. Na górze Rudzkiej otwarty
został tor s::meczkowy i skocznia dla narciarzy. Tor jest dobrze oświetlony. \V/ noc
Sylwestrową odbędzie się maskarada na lodzie połączona z całym szeregiem interesujących atrakcyj. (p)
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Lóc!zkie" z dnia 23 grudnia 1927 roku.
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Bo też śp. Bawarski był naprawdę obywa stą p. Wujkiem na czele, władz samorządo
tel.cm catej Rzeczypospolitej i umiał wznieść wych pod przewodnictwem p. burmistrza Bo
bowskiego i p. Ksaw Kowalskiego wicepreze·
się ponad małostkowe różnice, jakie w miesa Rady Miejskiej, oraz uczniowie miejscoszkańcach poszczególnych dzielnic wyżłobiły
wego gimnazjum, prowadzeni przez dyr, p.
lata niewoli.
To też z chwilą wejścia w życie nowej u- Polakowskiego i prof. Szczurkiewicza, olstawy przemysłowej pospieszył na żądanie brzymi pochód ruszył przy dźwiękach marsza
żałobnego na miejsce wiecznego spoczynku.
Łódzkiego Cechu Kuchmistrzów jako delegat
na zjazd tychże cechów do Warszavry, zwo- Trumnę poprzedziły liczne z daleka przybyurodził się w miesc1c Błaszki w ziemi kaliłe delegacje z wieńcami, krepą okryte sztanłany na dzień 8 grudnia r. b. Tamże zanieskiej dn. 17 sierpnia 1879 r, W Łodzi uczęsz mógł ciężko, a pomimo najtroskliwszych za- dary miejscowych i pozamiejscowych towa·
czał do szkoły fabrycznej J. K. PoznańsKie
biegów lekarskich zmarł· w godzinach ran- rzystw, oraz liczne rzesze poważnych obywa
;:01 a nasLąpnic do szkoły Aleksandrowskiej. nych dnia 14 grudnia na udar serca. Zwłoki teli miasta i powiatu, dokumentując tern saPo ukoii.czeniu szkół praktykov:ał jako kuch przewieziono do Nakła nad Notecią.
mem, że odszedł do wieczności człowiek wiel
mistrz w „Hotelu Polskim" w Łodzi. Po dwu
Dnia 17 grudnia nastąpiła z d'Norca na- kiej miary i olbrzymich zasług.
letniej pracy w zawodzie kuchmistrza w War kielskiego do kościoła św. Wawrzyńca elrnW skupieniu odśpiewano nad otwartą moszawie wyzwolony został na czeladnika przez portacja przy udziale miejscowego ducho- giłą ostatnią pieśń „Witaj Królowo", polecacech kuchmistrzów warszawskich w. r, 1897. I wieństwa pod rrz~wodnictwern ks. Gepperta, jąc słowami rzewnego hymnu duszę śp. MarW następnym roku wyjechał do Odessy, I proboszcza 1 pr:„esa Rady Miejskiej. Po ża jana orędown!ctwu Tej, Której imię deboszgdzie pracował na okręcie "Wielka Księżnicz . łcbnem naboże11stwie, w którem brali udział czyk nie napróżno nosił .
ka Xenia" .. Służbę wojskową odbył w Nowo- przedstawiciele władz politycznych z staroX.
mirskim pułhu dragonów w latach 1900 1903.
·v;; 1905 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki, gdzie w dwa
lata później pojął za żonę Marję z Jadkowskich. Powróciwszy w tymże samym roku do
kraju, osiedlił się w m. Łodzi i założył tamże
rok później Związek kuchmistrzów, który
przemysłowych.
przez władze rosyjskie na krótki czas zamknięty, niebawem znowu odżył
jako Cech
kuchmistrzów pod przewodnictv..<em braci
Prasa sowiecka starci. się zbadać przyczy- wpływają na podwyższenie kosztów produkMariana i Władysława Bawarskich. \'(/ roku
1910 Zmarły współdziałał przy założeniu ny niepo1-1rodzenia, rozpoczętej jeszcze przed cji w porównaniu ze sianem normalnym. Z
„Resursy Rzemieślniczej" w m. Łodzi i po- rokiem akcji obniżenia cen na towary prze- jednej strony przy zużytym kapitale zakłado
wym, dla wyrobienia jednostki towarowej
mysłowe, które ja:" wiadomo kosztują w stowoła~y został na wiceprezesa tejże instytucji. Nystawa rzemieślnicza w m. Łodzi w r. sunku do cen przedwojennych 5-6 razy dro- potrzeba stosunkowo większego nakładu pra1912 zajęła Zmarłemu sporo czasu 1 zabie- ze1, podczas gdy ceny na produkty rolne cy, co obniża wydajność jej, z drugiej zaś
gów jako czion.r.owi komitetu. Gdy w r. 1914 wskutek upaństwowienia lwndlu, władza so- strony utrzymanie instalacji fabrycznych,
podczas wszechświatowej burzy w0jennej, wiecka ma możność trzymać na poziomie znajdujących się w złym stanie techmcznym,
przedwojennym. Tal{ np. pud żyta sprzeda- wymaga dużych wydatków na remont bieżą·
:<:arząd „Resursy Rzemieślniczej" w m. Łodzi
je włościanin ukrair'1ski za 70 kop., a za parę cy, bez którego fabryki sowieckie nie mogłyi ozpadl się, ś. p. Marjan nie opuścił placówki tej, a prowadził ją dalej niestrudz,enie sam butów musi placić 21 rub., co odpowiada 30 by wogóle funkcjonować. Na remonty biejeden. W r. 1916 Zmarły wszedł do Rady pudom żyta, podczas gdy przed wojną płacił żące we wszystkich trustach ukraińskich w
miejskiej m. Łodzi.
3 ruble 50 kop., czyli wartość 5 pudów. Otóż roku 1926 ·wydano 17 miljonów rubli, co przy
. Gdy okupańci opuścili ziemie polskie, śp. przyczynę drożyzny towarów przemysło wartości kapitału zakładowego 200 mil jonów
Jl.1aqan przeniósł się do Wielkopolski i w wych widzi prasa sowiecka w tern, że zużyte I' rubli, stanowi ponad 8 procent kapitału zaNakle nad Notecią nabył na własność hotel maszyny oraz budynki fabryczne, podwójnie kładowego. Ciekawe jest, że w tym samym
': n1k niem:cckich i przekształcił „Nordischer
Ml
Hof" na „Polonja". W rok później w „Hotelu Polonja" założył teatr świetlny pod tą sa-

~mr.-an,l!ill'JI ś.
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Techniczne

Ceny towaró\v

trudności

żem zasłu11i.

Zorganizowane przez śp. Marjana Bawar

s~ier;o najpierw. w Nakle, a następnie w po-

w1ec1e wyrzyskim Tow. Restauratorów, z
czase1;1 rozszerzyło się w Okręg bydgoski, a
w koncu powstał z tego Centralny Związek
w Poznaniu. Zmarły by) prezesem lokalnym,
okręgowym w Bydgoszczy i członkiem Zarzą
du Centralnego w Poznaniu.
Związek właścicieli teatrów świetlnych
na Polskę Zachodnią stracił w Nieboszczyku
sweP.o organizatora i prezesa.
Towarzystwa „Samodzielnych Kupc6w",
„Sokół", Rzemieślników', „b. Halerczyków",
„Przyjaciół gimnazjum", „Polsko - Katolickich Robotników" i t. d. straciły w śp. Bawarsldm bądź to gorliwego członka, bądź wielko
?us.zne10 rokktora, bądź życzliwego przy1ac1ela.
„Orę.downik Urzęd. pow. wyrzyckiego",
„Dz1enmk Bydgoski", „Dom Gościnny" i in·
ne pisma Zmarły zasilał wiadomotciami, które ~imiał ująć w formę prostą, a zawsze pou::zaiącą.

Cech Kuchmistrzów m. Łodzi mianował
Go na krótki czas przed zgonem swym lwno''<IWym prezesem.

przemysłu

Średni i drobny przemysł łódzki przerabia znaczne ilości przędzy.
Wielkie zakłady przemysłu bawełniane
go produkują ogółem rocznie przeszło 50 tys.
tonn przędzy, z czego tylko 30 tys. zostaje
przez nie zużyte w toku dalszej produkcji.
Reszta zaś wraz z 2 tys. tonn przędzy impor
towanej wartości łącznej 225 milj. zł. idzie
na produkcję rozczepioną zakładów średnie
go i drobnego przemysłu. Większe kontrasty przedstawia pod tym względem sytuacja
w przemyśle wełnianym, gdzie jedynie 10-15
proc. produkcji ogólnej przechodzi całkowi
ty proces fabrykacji w zakładach integrowanych, t. zn. posiadających wszystkie działy.
Charakterystyczną

cechą

KOMUNIKAT.
Stowarzyszerue Związek Oficerów i Urzę
dników woiskowych w st. sp. ma do dyspozycji wykwalifikowanych zarządców kamienic lub przedsiębiorstw, wypróbowane) uczcivrnści i energji, mogących dostarczyć odpo
wiedniej kaucji.
Ewentualne zapotrzebowania mogą być
kirowane na ręce prezesa em. gen. Pachuckiego w Łodzi przy ul. Zagajnikowej w domach oficerskich, lub wiceprezesa, adwokata
d-ra Eugenjusza Nawarskiego przy ul. Ewangelickiej 17.

Wzrost cen w stosunku przed wojennym.
kosztuje 75 kop. a para butów 21 ru.bli.

Sytuacaa polskiego

nazwą.

Kraj na i Nakło wysunięte na zachód, nieba wem poznały się na nowo przybyłym obywatelu. To też wnet zaczęto powoływać śp.
Marjana Bawarskiego na stanowiska, wymagające niezwykłej energji,
zmysłu orjentacyjnego, doświadczenia i dobrej woli. Nieboszczyk garnął się sam ochotnie do pracy,
gdyż czuł potrzebę serca, aby pomagać wszę
dzie radą, czynem i groszem, gdzie zachodzi
ła konieczność. Wstąpił więc do istniejących
na miejscu instytucyj społecznych, jak Bank
Ludowy Bank Kredytowy, Kasa Chorych itd.
Gdy w roku 1924 na instytucje kredytowe nad wyraz ciężkie przyszły czasy, śp. Ma
rjan Bawarski umiał przy pomocy innych naj
większe niebezpieczeństwo odwrócić od Ban
ku Ludowego w Nakle.
Dwukrotnie, a mianowicie w latach 1923
i 1~25 wybrany został do Rady miejskiej.
g~z~e p~aco~ał ~ wielkim dla administracji
mie1sk1e1 pozytk1em tak w komisjach, jako
też w prezydjum aż do ostatniej chwlJi.
Od r. 1921 piastował mandat członka Sei
miku powiatu wyrzyskiego, na którem to sta
nowisku okazywał zawsze wielką troskę o
dobro publiczne oraz głębokie zrozumienie
dla interesów współobywateli.
O~ samego początku swego w Nakle pobytu, Zmarły. należał do zar~ądu Pow. Kasy
Chory~~· gd.z1e ogromne położył zasługi.
NaKielsk1e Bractwo Strzeleckie (kurkowe) doznało od chwili swego spolszczenia
szczególniejszej pieczołowitości ze strony
Nieboszczyka, który jako członek Zarządu
docc?iał. w zu~e!ności doniosłość tej nowej
placowk1 polsk1e1 na kresach. Za zasłuói położone oLoło reorganizacji Bractwa o~az w
Zarządzie tegoż został udekorowany krzy-

Jak się dowiadujemy, funkcjonarjusze
Pol. Pal'istw. będą otrzymywali dodatkowe
wynagrodzenie za pracę, wykonywaną ponad
9 .godzin dziennej służby.
(u)

przemyJiu ukraińsKiego

l

mą

wynagrodzenie
IDodatkowe
dla funkc(onarjuszy P. P.

pełnienie brakujących stopni tej wytwórczości w obcych zakłada<:h zarobkowych. Takich ściśle wyspecjalizowanych zakładów
naukowych poszczególnych działów wytwór
czości, których byt jest nierozłącznie zwią
zany z istnieniem przedsiębiorstw jednofazowych liczy Łódź 751. Ten system produkcji jednofazowej nie jest pozostałością t. zw.
przemysłu
domowego i związanego z tym
przemysłem systemu nakładowego, wywołanego potrzebami rozwijającego się rynku,
a więc wz!!Iędami czysto handlowemi, jako
stopnia przejściowego do przemysłu fabrycznego, lecz żywotną formą drobnego i średnie
go przemysłu włókienniczego na tle ogólnep.
go postępu technicznego.

przed~iębiorstw

jest ograniczenie produkcji we własnych zakładach do jednej fazy wytwórczości i uzu-

Sytuacia w
Ożvwienie

przemyśle
wystarczające.

W przemyśle metalowym w dalszym cią
gu najlepiej zatrudnione są fabryki maszyn
i narzędzi rolniczych. Ceny maszyn rolniczych mają tendencję zwyżkową. Przemysł
maszyn tkackich pracuje intensywnie. Pomimo silnej konkurencji niemieckiej utrzymują się polskie wyroby z powodzeniem na
rynkach francuskim, belgijskim i angielskim.
Zapotrzebowanie maszyn tkackich na rynku
wewnętrznym ostatnio ze względu na martwy sezon nieco się zmniejszyło, jednakże
rok przyszły zapowiada się wskutek projektowanych inwestycyj w przemyśle włókienni
czym pomyślnie. Motory elektrycz. cieszą się
dość dużym popytem. Odlewnie i walcownie
metali pracują dobrze. Zakłady odlewów emaljowanych przystąpiły do standaryzacji

metalo\vym

Zapewniony byt.

swych wytworów i zawarły umowę z syndykatem czeskim „Siolma". Na mocy tej umowy północne rynki zbytu i Rosję zastrzeżono
Polsce, bałkańskie wraz z Węgrami i Austrją
- Czechosłowacji, a rumuńskie podzielono
pomiędzy obydwa kraje. Fabryki naczyń emaliowanych, aluminiowych i blaszanych mają zbyt zapewniony. Fabryki maszyn młyń
skich pracują dobrze, natomiast konstrukcje
żelazne idą gorzej. Fabryki drutu, śrub i
gwoździ pracują dość intensywnie. Prawie
wszystkie wyroby przetwórczego przemysłu
metalow. sprzedawane są wyłącznie na kredyt, dochodzący w licznych wypadkach z powodu ciasnoty gotówkowej do 6-9, a nawet
12 miesięcy.

Przedświąteczny

handel choinkami

Nie wszyscy mogą utrzymywać tradycję. Słone ceny choinek. Na wszystkich placach i rynkach. Niema nowych ozdób choinkowych.
świąt bardzo aktualną
sprawa choinek.
Każdy radby mieć w domu drzewko, czyniąc zadość dawnemu zwyczajowi.
V'/ obecnych r.iestety cza.sach utrzymanie
tego zwyczaju dla wielu ludzi jest bardzo trudne, a to z powodu dość słonych cen za tradycyjne choinki.
Skromne drzewko kosztowało u nas 8 do
10 złotych, ładniejsze od 12 do 24 zł.
Nic też dziwnego, że wielu odch::idziło bez
choinki.
Ob~cnie sprzedawcy vvidząc, że widkiego popytu na choinki niema obniżyli ceny, a
mianowicie żądają teraz od 3 do 5 zł. za
drzewko.

Z powodu bliskich

stała się

j

W czasie przedświątecznym do Łodzi
sprowadzono kilkanaście wagonów choinek.
Rozlokowane są one na wszystkich prawie placach i rynkach.
Jeżeli chodzi o ozdoby· na choinki to w
dziedzinie tej specjalnych nowości niemit.
Ceny też utrzymane są na dawnym poziomie.
Jako rzecz charaktcrystyczra, daje się
zauważyć duży względnie ruch w składach
zabawkarskich.
Dużo ludzi zapewne liczy, że może przed
samemi świętami choinki stanieją i Jh.tcgo
większych „tranzakcyj" choinkowych narazie nie zawiera się.
(y).

Pud

żyta

okresie czasu na odnowienie kapitału zakła
dowego, wydano tylko 10 miljonów rubli,
czyli 5 procent. Są to przeciętne dane z ca·
~ego przemysłu
ukraińskiego.
Ciężki
stan
techniczny poszczególnych fabryk sowieckich
ujawni się dopiero w świetle wydatków za
remont bieżący, obciążających każde paszcze
gólne przedsiębiorstwo. Otóż niektóre z fabryk wydają również ponad 42 procent wartości swych maszyn na remont bieżący. Tak
np. w przedsiębiorstwach leśnych, na remont
maszyn wydaje się prawie połowę ich wartości.
Trust towarów bławatnych (ukrtekstiltrest} wydał na remont bieżący maszyn
sumę, która stanowi 35 procent ich wartości;
słynne fabryki sukna w Dunajewcach na Podolu - 26 procent; trust wyrobów chemicznych - 25 procent; trust garbarniany 20 procent; fabryki wyrobów porcelany 19 procent; fabryki tytoniu - 16 procent i
trust wyrobów papierowych - 13 procent.
Wydatki na remont bieżący maszyn, nie wyczerpują
jednakże całości tych wydatków,
bowiem drugą część stanowią wydatki na
podtrzymywanie budynków i instalacyj, znaj
dujących się w złym stanie. Na ten cel wydano w roku 1926 we wszystkich trustach
ukraińskich prawie 5 miljonów rubli,
czyli
około 4 procent ogólnej wartości budynków
fabrycznych. Najwięcej obciążają tego rodzaju wydatki trust leśny - 9 procent; gar·
barnie - 9 procent; fabryki wyrobów weł
nianych - 5 procent i t. d. Zaznaayć się
godzi, że 5 procent kapitału zakładowego
wydaje się na remont bieżący budynków.
Lecz nietylko maszyny i budynki fabryczne
potrzebują tak wielkich wydatków na remont
bieżący, różne narzędzia, remanent gospodarczy, urządzenia transportowe - pochłonęły
około 2 miljony rubli. Poważną pozycję wykazuje również wydatek na remont bieżący
t. zw. transportu przemysłowego, dochodzą
cy w niektórych trustach jak np. w ukraiń·
skim truście spirytusowym, do 53 procent war
tości transportu.

GIEŁDY
OFICJALNA GIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, dnia 22 grudnia (Pt. W)

GOTóWKA
Nowy Jork - 8,90
Londyn - 43,53
Paryż 35,10
Praga - 26,415
Szwajcarja - 172,40
Stokholm - 240,85
Dolarówka - 63,2:i-63,50
50/o Pożyczka Konwers. - 66,25
41/2 Listy ziemskie - 57,75-57,50
50/o Listy zast. m. Warszawy - 65,50
80/o Litty zast. m, Warszawy 81,00-81,50-81,75
Tendencja nlejed,nollta

AKCJE.
Bank Handlowy - 123,00
Bank 1-'olski - l55,5v-156,00 (156,CO)
Bank Przem. LwOw - 107,00S;>ółt<i 88,00-'37.00
Bank Przem. Polskich - 20,00
Bank Powsz. Kredyt, - 26,00
Strem - 17,75- 16.75
Cukier - 79,20-79,50
Wysoka - l.i7,00
Węgiel

!Od,50

Nobel - 43,U0-44,00
Haberbusch - 163.l.Jll-163,25
LiliJOP - 40,00 40,50
Modrzejów - 9,10-9,00-910
Ostrow1eck·e - 84,t.0-85,00
Pocisi< - L,70

Ruazki -

51,25-51,75

Starachowice - 6ł,25-65,25-65,00
Zyraroów - 17,25
Ursus - 11,00-11,25
Tendencja mocniejsza.
„ .. ._ ... ____ _

„Hasło
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go domu zupełnie oficjalnych nałożnic, poza
zawsze jedną prawną żoną. Ku-Hung-Ming
twierdzi, że zwyczaj ten jest w Chinach wynikiem pojęcia, jaki tam istnieje o ideale
kobiety. Ideałem tym jest kobieta, która żyje wyłącznie z zaparciem się siebie dla swego
męża. To zaparcie się kobiety chińskiej jest
wynikiem znowu pojęcia, że "nie ma siebie",
co stało się podstawą religijną jej całej psyche, zupełnie tak samo znowu, ja.r:{ religia
wierności pa1'i.stwu
jest podstawą psychiki
mężczyzny. Wydać się to może dziwnem Europejczy.Kow~ ale tal>. właśnie jest:
chińska
religia u mężczyzn wyraża się w ich wiernapoddańczości państwu, zaś u kob,ety w samo·
zaparciu się dla rodziny. I to sprawia, że Ko
bieta tam nie czuje s1ę obrażoną, gdy mąż
bierze soi:lie nałożnicę, zresztą nigdy maczej,
ja.li z zezwolenia, a często nawet wyboru samej żony. Ale trzeoa też wiedzieć, że w Chinach kobieta wychodząca zamąż nie zawiera
legalnego małieristwa z mężczyzną: wchodzi
tylko do jego domu, a umowę matrymonjalną
zawiera z rodziną męża. Celem małżeństwa

I1

Bałtya<u
zmnie1szają

AiArd•''@ltjrt&**'

Według
statystyki Urzędu Marynarki
Handlowej, przybyło do portu w Gdym w listopadzie 68 statków o łącznej pojemnosc1
23.503 ton brutto, wyszło natomiast 65 statków o łącznej pojemności 224.785 ton brutto.
Wywieziono 86.021 ton węgla, 5755 ton węgla
bun.uowego, oraz 2800 ton cementu do Ameryki.
Nieznaczny spadek eksportu w stosunku
do miesiąca poprzedniego spowodowany został przez wielkie burze, panujące na Bałty
ku przez blisko 2 tygodnie, w czasie których
statki nie mogły wychodzić na morze.

Lot

1927 R.

• BIBLJOTfttA POIJJIESCIO\UA.
52-J.
521.
522.
523.
524.

Wf\NDf\
MELCER - RUiKOWSKf\
.Nf\RZECZONY Z f\NGORY", (oryg. powieść polska).
Lf\URIDS BRUUN - .NIE?OCJESZONf\
W DOW F\." (z duńskiego).
I\. Zf\RZYCKf\ - .DZtKUSKf\• (oryg
powieśc polska).
LOUIS HEMON ,PIĘSClf\RZ Mf\LONE" \powieść sportowa z franc.)
CHESTERTON - .l'llEWlf'INOść OJCf\
BROWNf\" (z ang. - cledekt.)
SZMIELOW - wKELNER" powieść pi·
sarza sowieckiego, tłc.m. z rosyjsk.)

Ił.
84.

85.

86.

87.

BIDJ10TECZKA IHST.-GEOGR.

Z cyklu szpiegowskiego.
WlfluVSlf\W ME.RGEL „Tf\JNIKI
SZPtEGOSTWf\ CZt.SKIEGO'".
Z cyklu .Zaludnione niebo".
STf\N. ST~UMPH - WOJTKIEWICZ
.LINDBERGH" (życie jego i dzieje walki
o f\ tianty k).
Z cyklu „Ekran i scena".
HflNNf\ SKf\RBEK - • TRIJJf\CA SY·
RENf\ f\NDf\LUZJI", (pamiętniki tan·
cerki OteroJ.
Z cyklu szpiegowskiego.
,SZ IEGOoTWO W POLSCE".

88.

Z cyklu „Rosja na rubieży".
DR . J. P. Zf\J.f\CZKO WSKI MRJEW i Mll\OŁRJ Il'".

.Bł\D·

89.

l cyklu .Wielkie procesy•
ZOFJf\ DRJMLEWICZOWf\ DEK, KTÓREGO NIE BYŁO".

.SPf\-

T •WO Wyd. „R

o J"

s. z o. o.

Warszdwa, Kredytowa 1.
P. K. O. <i88G .

Chinach

chińskie.

Jedna pra\va

jest danie dalszego ciągu rodzinie1 a poprzez

nią służenie państwu, gdyż konfucjanizm jest
właściwie nie religją w sensie służenia Bogu,

lecz tylko w sensie służenia państwu. W dodatku jest religją honoru i obowiązku.
Wydać się to nam wszystko musi paradoksalnem i wyznać trzeba zupełnie niemożliwem do pojęcia. A jednak na tym paradoksie Chiny żyły prawie 3000 lat i wystarczał on im dla posiadania tego samego poczucia trwałości i etyki, jakie daje każda inna
rehgja. Ku-Hung-King nawołuje do wejścia
w siebie, do odnalezienia swej zgubionej duszy, która - jego zdaniem - odnalez10na
być może dla Europy tylko w rozwin ięciu postulatów chrześcija...istwa, a dla Azji tylko
w nawiązaniu do przeszłości swej mysli ttlozoficznej. Ale jaK biali nic pożywnego dla
siebie ze Wschodu wziąć nie mogą, tak i
Azjaci z Zachodu nic pożytecznego duchowo
nie zaczerpną„.
Tak myśli p. Ku-Hung,Ming, może zbyt
prędko zaiatwiając się z substancjalną jednością całego rodu ludzkiego.
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ez ·motor w i benzyny

~ okoła

Jak się dowiadujemy, w początku stycz•
nia ukaże się rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o reorganizacji starostwa
morskiego. W skład starostwa morskiego
wejdzie cały powiat wejherowski (poza kilkoma gminami), a przyszłą siedzibą starostwa
ma być Wejherowo.

Na

Bałtyku względne ciepło

W przeciwieństwie do całej Polski, na
Bałtyku od początku niemal grudnia panuje
względnie łagodna

temper. przy burzliwej
pogodzie. Podczas, gdy 19 b. m. w całym kraju temperatura wynosiła poniżej zera 15 stopni C., w tym samym dniu najniższa temperatura nad polsidem morzem wynosiła 5 stopni C.

Katastrofalne skutki
rrarotów dla ozimin
Spotęgowane

Dr. Tesla ma

nadzieję

ekonomiczne, szczególniej w dziedzinie komunikacji, odegrać b~dą musiały bardzo poważną rolę. I tak 15-go b. m. dwaj lotnicy
amerykańscy, Kem i Beybelt, przybyli do
Wenecji na samolocie wyposażonym w silnik

1

wybudować

długo najpotężniejsze zakłady,
stosować się dadzą najnowsze

niew których zajego wynalaz-

ki.
„Zresztą zrealizowałem

już

najgorętsze

moje pragnienia - mówi dr. Tesla. Mając 9
lat, budowałem malutkie turbiny wodne na
rzece, przepływającej obok mego domu rodzinnego (Smiljam w Jugosławii). Czytałem
wówczas książkę o wodospadach Niagary i
powiedziałem mojemu wujowi, że kiedyś założę tam turbinę. Kiedy w r. 1885 ujrzałem
moje turbiny poruszane wodospadami Niagary, uderzył mnie fakt, iż urzeczywistniło
się to, co było niegdyś szalonem, dzicci:mem
marzeniem'',

słabe·

mocy

20 MK. Klem-Daimler, przelatując przestrzeń
z Florencji z szyb.wścią 110 klm. na godzinę.
Dnia 17-go b. m, lotnicy udali się w dalszą
drogę, aby przez Wiedeń i Monachjum do, konać lotu dookoła Europy na prustrzeni
15000 kim.
----

Jakim ·ezykiem mówili p:erwsi rodzice nasi?
Dzisiaj, gdy coraz bardziej rozpowszechnia się idea wspólnego dla całego świata
języka i kiedy głośny Ford agituje za angielskim, posłuchajmy co mówią dawni autorzy
o językach używanych w raju. Henseljusz,
który wydał na ten temat wiekopomne dzieło (w Norymberdze w połowie 18 w.) poucza
nas, iż Adam i Ewa rozmawiali w języku poezji i miłości: pers~dm. Wąż, chcąc uwieść
do grzechu, posługiwał się języ:dem wymownym i urzekającym: arabskim. A kiedy archanioł Gabriel wyganiał grzeszną parę z raju, groził jej języ~iem najbardziej władczym
a mianowicie tureckim.
Andrzej Kempe twierdzi natomiast, iż w
raju posługiwano się językami szwedzkim
duńskim i francuskim, przyczem Bóg przema

czyścić

wiał pierwszym, Adam drugim, a dobrze wychowany wąż-kusiciel mówił po francusku.
Innego zdania w tej materii jest uczony
doktór Karol Garcia, który w r. 1639 wydał
dzieło „O antypatji pomiędzy Francuzami a
,-T•
ruszpanam1
T-wierdzi on, iż Bóg wzbraniający Adamo
wi spożycia owocu z drzewa świadomości,
przemawiał do niego po hiszpańsku, jako ję
zy!dem surowym i poważnym, najbardziej na
nadającym się do roz{,azywania;
wąż natomiast kusił językiem słodkiej perswazji: włoskim. Pierwsi zaś nasi rodzice, chcąc przebłagać Pana po spełnionym grzechu z pewnością wznosili modły po francusku, gdyż jest
to mowa najbardziej przypochlebna. Jak widzimy, zdania na ten niezwykle ważny temat
są podzielone. (w)

I

•ff
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szlachetne kamienie?

Czyszczenie szlachetnych kamieni wymaga wie~kiej zapobiegliwości i umiejętnego obchodzenia się z poszczególnemi ich gatunkami. Gdy brylant straci połysk 1 płucze się go
najpierw przez kilka minut w ciepłej wodzie
mydlanej, poczem wysusza się go flanelą.
Po 48 godzinach kamień odzyskuje świetny
połysk. Nigdy nie należy natomiast moczyć
we wodzie turkusów, które czyści się bardzo
szybko miękkiem suknem, skropionem alkoholem metylowym. Ten sam sposób daje
świetne wyniki także przy perłach, po kilkakrotnem zmaczaniu ich w wodzie. Można
dla dodania blasku polerować je po wysusze
niu sproszkowaną kredą. Do tego celu najlepiej nadaje się miękka skórka kozłowa. Najwięcej zapobiegliwości wymagają jednak opale, kruszące się z łatwością przy nadmiernem tozgrzaniu, dlatego też nigdy nie naieży
pocierać ich suchem płótnem, lecz mięk-

kiem suknem, zmaczanym w najlepszej oliwie.
Kamienie powinno się czyścić tylko w
dnie pogodne i słoneczne, nigdy podczas niepogody, gdyż trudno jest wówczas rozpoznać
skazy i uszkodzenia. Bywają wypadki, że
rubiny, perły i inne drogocenne kamienie na
dłuższy czas tracą blask i wtedy nie pomagają żadne środki.
Nie pozostaje nic innego,
jak zwrócić się do fachowców, którzy mogą
ewentualnie przy pom0cy specjalnych zabiegów przywrócić kamieniom dawną świetność.
Wymaga to dłuższych starań i najczęściej
stosuje się kąpiele chemiczne w połączeniu
z działaniem promieni słonecznych. W ten
sposób przywraca się stracony blask szafirom i innym gatunkom. Również turkusy,
które zmieniają bardzo często kolor, mogą
odzyskać prawidłową
barwę przy pomocy
długotrwałego polerowania.
(w).

od kilku dni mrozy

grożą

zupełnie wymarznięciem zasiewów ozimych.
Groźbę tę potęguje jeszcze niemal zupełny
brak śniegu, który zazwyczaj, pokrywając oziminy, pozwala im przetrwać nawet najsroź

szą zimę. Rolnicy, zwłaszcza w województwach centralnych i wschodnich, uważają oziminy prawie w połowie za stracone. O ile
mróz nie zelży, .wyniki przyszłych zbiorów
mogą być katastrofalne.

Odroct.:enie kar
za

Europy na szmo ecie

Cały świat lotniczy coraz bardziej interesuje się samolotami słabej mocy, które, będąc

Jak

Reorganizacja starostwa
morskiego

„

Dr. Tesla, wynalazca motoru indukcyjnego, zapowiada, iż wkrótce samoloty, pozbawione cięźKich motorów i rezerwuarów benzynowycn, zaopatrzone będą jedynie w lekkie aparaty elektryczne, które zapomocą terngraru bez drutu czerpac będą swoią sifę ze
..,tacyj nadawczych, znajdujących się na ziemi.
Stacje te będą również zaopatrywały w
siłę, światło i ciepło wszystkie fabryki i inne
przedsiębiorstwa, którym to będzie potrzebne.
Wilgotne powietrze, przesycone prądem
elektrycznym pokryje pustynie roślinnością,
a wysyłana telegraf em bez drutu siła1 potęż
niejsza od sławnych „promieni śmierci" niszczyć będzie z dalekiej odległości nieprzyjacielskie samoloty.

eksport
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Odezwa do. europejczyków. "Wielożeństwo"
żona. Poświęcenie Chinki jako żony.

„W materjalistycznej pogoni za dobrami
doczesnemi zgubiliśmy swą duszę i ową normę moralną, która jest jednako potrzebną dla
człowiek a i dla państw"
Temi oto słowy
- zdawałoby się - przema.wiają dzisiaj do
nas, białych ludzi, czterej sędziwi i dostojni
myśliciele
Dalekiego Wschodu: O.>.aku.ra,
Shandi, Rabindranath Tagore i Ku-.tiungMing. Wszyscy oni - każdy tylko na swój
sposob - stwierdzają co zgodnie i nawołują
ubiały świat'', aby wszedł w siebie, obudził
swe sum1eme i odzyskał swą dawną, utraconą wiarę - bez czego grozi mu niehybna katastroia zupełnego upad1m moralności i wsze!
kich wartosc1 duchowych.
Wśród tej czwórki filozofów wschodnich
wysunął się na czoło Chińczyk Ku-HungMing, jako trafny krytyk tej anarchji duchoweJ, która obe1muje Europę. Nie tu miejsce
na Hczegó łową analizę wywodów tego głębok.~go myshciela. Ktoby chciał ie poznać blize· odsyłamy go do !;siążki ,Duch Narodu
Chi1'lsk1~go",
która świeżo się pojawiła w
i::clsl<..iro tłumaczeruu p. Józefa Targowskiego ii akład Krak. Spółki Wydawniczej) prób~d sposobu myślenia i ujmowania rzeczy
przez Ku-rlung-Minga. I wybieramy zupeł
nie świacloro1e najdrastyczmejszy może temat z całego dzieła: obronę przez Ku·tlungMinga wielożeństwa, a raczej prawa, pozwalająceg o Chińczykom wprowadzenia do swe-

•

Lódzkie" z dnia 23 grudnia 1927 rok~
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cn ~ysam i arne

Podczas ostatnich inspekcyj sanitarnych
p. minister S..dadtiows li prze,; or..ał s1ę, że wobec silnych mrozów i zawiei śnieżnych jego
zarządzenia sanitarne nie mogą być, zwłasz
cza w stosunku do wsi, naieiycie wykonane
w ciągu miesięcy zimowych. Z tych względów
p. minister polecił władzom administracyjnym, aby, czuwając nadal nad stanem sanitarnym swoich okręgów, wykazywały jednak
pewną pobłażliwość dla wsi, odraczając im
do kwietnia roku przyszłego obowiąze.i< wypełnienia pewnych przepisów sanitarnych, jako to budowy śmietników, us tępów, uporząd
kowania gnojówe~ i ulic wiejskich, i t. p. Je
dnocześnie p. minister nakazał wstrzymać do
kwietnia nakładanie kar admin:stracyjnych
za zaniedbania w dziedzinie sanitarnej.

Zniesienie ~ ydziału
Sam orz„.dowego we Lwowie
Na onegdajszem posiedzeniu Rady ministrów pod przewodnicLwem wicepremjera
.Jartla uchwalono m. in. proje'. t uslawy w
sprawie ratyfikacji konwencji m:ędzy Austrją i pa11stwami sukcesyjnemi, do.yczącej
wypłaty emerytur i wsparć emerytów cywil
nych i wojs„owych b. monarchj1 austrjackiej.
Przyjęto także
projekt rozporządzenia
Prezydenta Rzplitej o zniesieniu tymczasowego wydziału samorządowego we Lwowie.

Jak

woźny

in

sąnowy
asov ał grzywny?

Tematem ożywionych rozmów w kołach
sądowych był fakt ujawnionych świeżo nadużyć w sądzie pokoju 26 okręgu m. Warszawy. Oto woźny wymienionego sądu, Banasiak, przy doręczaniu osobom wskazanym
przez sąd pokoju odpisów odpowiednich nakazów sądowych „ofiarowywał się" iż grzywnę wymienioną w nakazie może odrazu pobrać
za pokwitowaniem.
Gdy skazany,
chcąc uniknąć chodzenia do sądu, wp1acał
w wielu wypadkach 20 do 30-złotowe Kwoty
na ręce niesumiennego woźnego, ten wystawiał fałszywe kwity, pieniądze otrzymane zaś
sobie przywłaszczał. Banasiaka zdemas~o
wała jedna z osób skazanych, któ1, grzywnę
w ten sposób mu uiściła. Nieuczciwy woźny,
jak się okazało, prowadził swoją własną listę grzywien, aby nie stracić rachunku. Banasiak został zawieszony w urzędowaniu,
śledztwo w toku.

I Sztuka Polska w Wiedniu
W połowie lutego zostanie otwarta w Wie
dniu w Towarzystwie „Secesia" wystawa sztu
ki polskiej. Złożą się na nią częściowo eksponaty z wystawy praskiej, częściowo zaś pra
ce dotąd niewystawiane zagranicą.
W ten sposób na wystawie będzie reprezentowana „Sztu:la" krakowska, „Rytm",
Towarzystwo Plastyków wileńskich i poznań
skich.

Najmło

sza pilot a

W stanie Illinois zdało egzamin pilota
13-letnie dziewczę. Jest to najmłodsza pilotka nietylko Ameryki. ale i całego świata..

„Hasło Łódzkie"
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z dnia 23 grudnia

„DOBRE KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY" specjalnie na gw1az.dę przystrojone w ozdobną szatę zewnętrzną przez wydawcę ich J.
Mortkowicza, a także „KSIĄŻKI RóżOWE"
- dla młodszej dziatwy i „KSIĄŻKI BŁĘ-

Wydawnictwa gwiazdkowe
dla dzieci i

1_9~27~r_ok_u_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _N_r_._99_

młodzieży

Ta sama firma wydawnicza M. Arcta obPrzekłady wydane w tym roku, bądź jako nowości, bądź jako przedruki rzeczy wy- darzyła w tym roku starszą młodzież przekła
czerpanych, należą przeważnie do dwóch dem słynnej książki Delmanta: „ZWIERZĘ
rodzajów literatury dziecięcej - do literatu- TA W FILMIE", łączącej w sobie opisy liczry fantastycznej i podróżniczo - przygodowej. nych egzotycznych podróży, oraz przygód
W dziale pierwszym na szczególne wyróżnie w zetknięciu z dzikiemi zwierzętami.
nie zasługują dwa klasyczne utwory angielKsięgarnia
ś-go Wojciecha w Poznaniu
skie: „TAJEMNICZY OGRóD" F. H. Bur- wydała po raz pierwszy następcę Londona,
nett, autorki ulubionego „Małego lorda" (o- J. O. Curwooda, którego starannie przełożo
bie rzeczy w wydaniu Gebethnera i Wolffa). ną opowieść o szarym niedźwiedziu „THE
W „Tajemniczym Ogrodzie" wplotła autor- liRIZZLY" - p. t. „WŁADCA SKALNY"
ka do przepięknych obrazów wpływu przyro- doskonale zaleca tego autora.
dy na uszlachetnienie duszy dziecka czar
Pozatem sięgnęła księgarnia św. Wojcietajemniczości, nadający książce cechę szlacha i w tym roku do niezawodnej skarbnicy
chetnie poetycką. „ALA W KRAINIE CZA- pisarzy tej miary, co Fen_imore Cooper, któRó W" Lewisa Carolla {również wyd. Ge- rego klasyczny już dzisiaj: „Ostatni Mohikabehtnera i Wolffa), ten prawzór fantastycz- nin" wydany został, jako drugi z cyklu przynej powieści, zyskał w tegorocznej szacie, na- 6ód „SOKOLEGO OKA", nie w skrócie, jak
danej książce przez wydawców, niemały urok to czyniono dotychczas, ale w pełnem brzmie
dzięki pełnym humoru barwnym i czarnym
niu oryginalnego tekstu. Dla harcerzy zwła
ilustracjom Kamila Mackiewicza. W bogaty szcza stanowić będzie cykl ten przygotowaświat fantazji, okraszony pogodnym humonie nieocenione. Po raz pierwszy również
rem i zajmującą fabułą, wprowadza też wy- zapoznała księgarnia św. Wojciecha młodych
dana w ,,Bibljotece Iskier" - „WALKA czytelników polskich z utworem płodnego i
sWIATóW" H. Allorge'a.
poczytnego pisarza włoskiego - E. Salgari,
Charakter fantastyczny klechd o bohate- którego GóRA śWIATŁA" opisuje w sporach, tym razem greckich, wzorowo przeło sób fascynuj.ący awantun.1i~zą WXJ?r~w~ po
żonych przez W. Berenta, ma książka p. t.
brylant Kohmoor, odsłama1ącą ta1ru:k1 dzun„HEROJE" Charlesa Kingsleya (wyd. Ge- gli indyjskiej, wiedzę i sztuczki fakirów, oraz
bethnera i Wolffa). Zajmujący temat, talent obyczaje mieszkańców. Cykl pięknie, spenaratorski autora i wielka jego erudycja da- cjalnie podarkowo wydanych dla starszej mło
ły całość
pierwszorzędną
pod względem dzieży powieści Jacka Londona z życia pBów,
treści, przybranej staraniem wydawców polwięc: „JERRY Z WYSP", „MIK BRAT JERskich w estetyczną szatę zewnętrzną.
REGO" i „BIAŁ Y KIEŁ" jest ładnym tegoroPozostałe przek łady
należą
najogólniej cznym darem gwiazdkowym T-wa Wydawni
czego „Rój", które też zasłużyło się literatubiorąc, do literatury podróżniczo - przygodorze dziecięcej wydaniem w tym roku niewej.
W dziale tym wyróżnia się nawpół orygi- śmiertelnej „CHATY WUJA TOMA".
nalny, nawpół zapożyczony utwór (wydany
Pisząc o wydawnictwach naszych gwiazd
przez M. Arcta) Jarosława Iwaszkiewicza: kowych, zapominać nie wolno o wydawnic„JEżDZIEC BEZ GŁOWY", opracowany na
twach perjodycznych, które, zapremunerowa
kanwie opowieści Mayne Reida, z tą różnicą, ne w prezencie gwiazd!kowym, przez cały
że pejzaż prerji zamienił autor polski na sterok darzą dziatwę i młodzież zajmującą i zdro
py Podola i Ukrainy.
wą lekturą. Do wydawnictw takich należą:
11

KITNE" dla młodzieży. Oba te wydawnictwa zasługują na jaknajszersze ich rozpowsze
chnie nie.
R. C.

KAMIENICZ ICY
przeciwko nadmiernym podatkom
Sprawa nadmiernych podatków, projek-

2) Protestujemy przeciwko ustawom wy-

jątkowym,

Łowany....h przez p. ministra Moraczewskiego
żywo zamLeresowała szerokie rzesze właści
cieli nieruchomości, a szczególnie przedmieść
gdzie lwia część należy do klasy robotniczej,
a posiadane przez nich sadyby zdobyła cięż
ką wieloletnią pracą i oszczędnością. Tym
się też tłomaczy, że przedmieścia Łodzi są
chrześcijańskie i pomimo wieloletniego kry-

stosowanym wobec właśc1cieli i
ich jako ludzi z pod prawa wy

stawiających
jętych.

3) żądamy rozwiązania kryzysu mieszka·
niowego kosztem całego społeczeństwa a nie
znikomej cząst!{i jego, jak sobie tego życzy
p . .Minister Moraczewski.
4) Piętnujemy ta:..ą politykę gospodarczą

zysu ekonomicznego ci „kamienicznicy" - ro-'botnicy trwają na zdobytych placówkach,
zmagając się z bezrobociem (bo żyją z rąk
pracy) no i.„ ochroną lolrntorów. Oni też to
ubiegłej niedzieli 18 grudnia b. r. w sali przy
ulicy Rzgowskiej 94 gremjalnie zebrali się,
ażeby bronić się przed nadmiernemi podatka
mi (28 proc. brutto dochodów), co pociągnę
łoby absolutną ich ruinę, unicestwienie ich, a
częstokroć i ich ojców oszczędności. Wszak
im się należy opieka rządowa. Wyniesiono
rezolucję, która brzmi:
„Zebrani na wiecu w dniu 18 grudnia 1927
roku, w sali przy ulicy Rzgowskiej 94 właści
ciele nieruchomości Przedmieść i śródmieścia
m. Łodzi w liczbie 4000, a reprezentujący
12,000 właść. nieru::homości, po wysłuchaniu
rzeczowych przemówień traktujących o sprawach właścicieli nieruchomości, przyjęli re-

stronnictw, która ru;ną materialną Jednej war
stwy chce schlebiać tłumom, przyzwyczajonym żyć kosztem drugich.
Jeżeli już
ma obowiązywać Ustawa o
Ochronie lokatorów, a w s zczególności Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 ro.i:m, to niech u1ęte w niej prawa właścicieli nieruchomości
nie będą ponownie naruszane.
5) Mamy nadzieję, że Rząd nie chcąc
stwarzać podstaw do zaniku oszczędności w
kraju, nie ma j ąc zamiaru torować drogę komunizmowi, nie będzie nadal popierał polityki ekonomicznej samobó jczej dla Polski i
jej obywateli.
6) W przeciwnym bowiem razie, może na
siąpić grcźny moment dla Państwa, że wła
ściciele nieruchomości nie mogąc ponieść cię
żarów przez powiększające się wydatki, bę
dą zmuszeni w jednym dniu oddać administrację swoich domów w ręce Władz."
Rezolucję tę przesłano depeszą w dniu
18 grudnia b. r. do Prezydium Rady Ministrów,

zolucję następującej treści:

1) Protestujemy
jaknajkategoryczniej
przeciwko gwałceniu prawa własności nieruchomej, zagwarantowanej konstytucją, a wy
rażających się w 7-mio krotnym wstrzymaniu kwartalnych podwyżek kómornianych od
mieszkań jedno i dwu izbowyat

~~
- ~~~=-~~~~~~~~~)

li W. SALWA,

Do akt. Ml 2026
1927 r.

~omidOry

ŁÓDŹ, NARUTOWICZA 27
i MONIUSZIU 2

KWIACIARNIA

PURE

POLECI\:

i

·--

KWIF\TY CIĘTE. DONICZKOWE
BUKIETY, KOSZE i WIEŃCE.

lepsze od zagranicznyd'I
nie farbowane

--

/89-10

.

~_..·mm11am.

poleca
Spółka

254·4

Akcyjna

Przemys~owo ·Handlowa

r

Kina RESURSA
Kilińskiego

a1F

Wielka

Nr. 123.

Dziś

Warszawa, ul. Solec .Ni! 41.

-es

Arcywspaniały świąteczny

JÓZEF WERNER,
CYRAŃSKI i S-ka
Skład

program! fi

fabryczny

Ogłoszenie.
Komornik przy SQ·
dzie Okręqowym w
Łodzi,

Jan

Rzy·

· mowski, zamieszkały w Lodzi, przy
ul. Sienkiewicza 67,
na zasadzie art. 1030
U. P. C., oglasza . że
jw dniu 30 grudnia
11927 r. o godz. 10-ej
rano w lodzi, przy
ul. 6·go S.enrnla 30
odb~dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do
Hercki Barana I skła
dających się z urzą·
dzenia sklepowego
I mebli oraz obuwia,
oszacowanych
na
sumę zł. 24.20.Łód:t, dnia 22 gru·
dnia 1927 r.
KOM.JRN K
J. Rzymowski.

,,MANEWRY
CESARSKIE''

Opowieść filmowa w 9-ciu wielkich aktach, osnuta na
tle romansu arcyksięcia z damą z półświatka.

OLGA CZECHOW A
HARRY Llt.DTKE
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przed wojną
nędze życia

Ceny konh:urencyjne

europejską.
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Ince

Ceny mie1sc w dni powszednie: Balkon gr. 70. 1-sze
mie1sce 6.;, Il-gie 4u, 1Jl-c1e 3u gr. W soboty
i sw1ęta, Balkon tiO gr.. 1-sze m1e1sce JO, .l·gie !:>V,
lll-c1e 4ll gr. Passe·parlout w niedziele 1 sw1ęt<:1
nieważne .
..::94

-....-r--nz•u•w

-

STEC

Brzezińska
269-21

.
Cen ogtnszer
u
n
\.f
I

OBUWIE w firmie

. • 6
przy ul. Konstantynows k 1e1 2

MINDS~ENTY

1O

Tel. 50-17.

Waruniu prenumerat11 i"\iesięczni! 2 zł. 6J gr za od 1oszenie do domu 40 gr . zam1e1scowe

j

tam

i reperacje garnnuru
- -wykon1wuje
pracow n10Kra w1ecKa
t-r. ł\llnowsk1ego, ul.
Konst1rntynowski1 5,
m. 1 i równiez przyjmuje obstalunki.
309-9
zł. ~

J. J a k.U b C a I

zegarów
i zegarków gdyż

ROBERI' VALBERG.
Rzecz dzieje się w f\ustrJi

kupują

biżuterji

W ROLf\CH GŁÓWNYCH:

MARJA

.,

~-

www

Poirzeoni

znajdą

w wielkim wyborze
rodzaju obuwie:
ener91cz.n1 chłopcy
do ruLnoszenla
i sprzedazy g.:iz.et.
Giemzowe damskie od 22 zł.
Zg aszac się do ~d
Lakiery demsk1e
29 zł. 50 gr.
m1nis tracj 1 od lU·ej
„
męskie
" 29 zt.
Brokatowe d<imskie „ 3::i zł. 90 gr.
do 12-ej przed pot.
Jedwabne
,
. „ 16 zł. 90 gr.
Stare fasony d11msk.„ 5 zł.
dokument~
męskie„
15 zł.
różnego

Zgubiona

Uwa :ilna "•Ig •w

Snlepowce
kcuasze.

r.

Zguoiunt

33:>·3 dyptom m1,trzo~ski
"P'Bt'lilMH ±Mii'ft~~ wyd<iny w m, Łask11
•
, ~
,_
_ Ind 1m 1 ę F\.orama Lil•
Jl'(~}k"""h;..~~hiJ"r A( łi(Ji()a(Ji mona, Lask. 354-3
i ·

zł., za:J·rdn1cą 5 zł. 7.J gr.

Za wiersz m1Jiinetrow1 przej I w t ekście 40 gr„ naje.;ł .rne 3J gr. (~tr.Jnd 4 la .ny1. za teHle n (IJ la nJN) .v1erSL nili n! tLH')' lł ,!t., zwycnjne 3 gr., nekrologi 15 gr.•
-Ogłoszenia na pierwszej KOIU . n.11 ..: ił dru3i n Kolor le 20J/.i dr.>lej OIL " te><śc1e, ujł.>.iZe lid Jr.>JiH ) jrJHf t:i <I/fr.u. 11e n 11e1 5J ;ir. Jl:i ,JJHl.1 tJ J.i.:1.:.1 i)rd.:'f 3 ;ir.

Redaktor naczelny : )tanłs,aw Tarllłowskl.

Wydawca: Towarz1stwo Rze.rnesln1cze .i<esursa ~ w Lodzi.

Vru!u.rnia

Państwowa

w

ł.odzi,

Piotrkowska Nr. S5.

Reda« tor od po .vied.:;arny;

Micnał

WaJter.

