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·Na Fund sz Olimp·js

został przeniesiony na plac Tow.

I

Akc. Ludwik Geyer przy ul. Piotrkowskiej nr. nr. 3071308 ·

gdzie na ogólne iądanie Łodzian zostanie uruchomiony w dniach najbliższych. .1 Wejście bezpłatne! 1
Wspaniała iluminacja! a
Nieb7wałe
emoc}e i sensacie I 1
Uwaga: Luna Park na Fundusz· Olimpijski nie ma nic wspólnego z przedsiębiorstwem prywatnem przy ul. Tramwajowej.

n!Z~pa!k~et~~w!~~~~y

iesłychany skandal komunikacyjny
Lodz' nie DlOŻe pozostać bez bezpos'redrząd
• z ac h o d elll
niego po I "'"'t
ACZen1a

Warsz. koresp. "Głosn Polskie-

telefon~e:.

1

go" (St. Gr.)
.
Wobec gwałtowney zniżki cen
tboża n~ rynkach w Polsce

now zboza na zapas mterwencyyny.
Organizacje rolnicze wyra:tają
chęć dostarczenia rządowi całej
potrzebnej ilości zboża.

Maksym Gorkij

ciężko chory
WIEDEN, 1 września. (PAT).
~zienniki donos.~' z Lenigraduh,

ze Maksym Gorkl'J1 który w tyc
6cił z
odrófy 0 Ro8ff a:a_cro-;:,rwał ci~ko na iapaleni~ płuc.
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Dowiadufemy się, że prezydent
~tej postanowił prze
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r~zpoc~a zakup kil~uset wag<?-

Magistrat wysłał depeszę i memoriał do ministerstwa a prócz
t e g O speCJa
. I ną. d e l e g8CJa
. WYJe
. d Zie
.
. t erwenJOWaC
.
, W w'arszawie
In
Magistrat m. Łodzi wysłał w dniu
szym do ministerstw.a komunikacji

nastędującej treści;

··

„Ministerstwo komunikacji
Warszawa.
Jak donosi prasa czynniki rządowe rozważają
• kt
•
·
kł d · ·
d
• ó
I
pro1e y zmian w roz a zie 1az y pociąg w po •
sk.ich k"!lei państw~wycill prz~cz.!"m wys_uwany jest
m!ttdzy 1nne111I pro1ekt odsu~11tc1a Ł!'dz1 o!' szlaku
międzynarodowego przez sk1erowan1e pociągu po•
śtpieazwnebgo Ptaryż.-W•rdsza1!9a:-MŁosdk!'~ knoa s tK0 i:.
tcn:
s op. o ee ego ze o sun1ęc1e o z• oa
•1 ,
polskiego przemysłu włókiennicz-:go od '!'iędzy'?a
rodowego szlaku kolejowego musiałoby SIQ odb1.ć
nader ujemnie na stosunkach handlowych ł.odz1,
a te~samem. Polsk! z zagr~nicą magistrat .miasta
ł.odz1 wypowiada SIQ przeciwko temu pro1ektow1
i prosi ministerstwo o pozostawienie dotychczaso
wego stanu rzeczy.

War
Wiceprezydent St.
azawy oaldy się spodziewać w ł.ódż, dn. I wrześnfa 1928 r".
połowi wrzdnia.
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Niezależnie

od

Rapalsk~

powyższego. przygotowany został

.z pole-

cenia p• .wiceprezydenta Rapalsktego obszerny memoriał do
władz nadzorczych, w którym magistrat wskazuje na nieslycha

I

1
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wczorajltystyki lic:ba przyjezdnych cudzoziemców
depeszę 2.832, 1920-5.947.

nie dla Łodzi krzywdzące stanowisko czynników kolejowych
W memorjale tym między inaemi podkreśla się, że zamierzona
Spec. chor. _uszu, !1osa, gardła
zamiana szłaku międzynarodowego, pozbawiająca .tó~ź b~z po·
1
krtam
średniej komunikacji z zagranicą, naraziłaby na w1elk1e mebezMoniu•zlU 1: telet 9•97
pieczeństwo interesy największego ośrodka przemysłowego w
::po'W':roctł. .
Polsce z najwyższą szkodą dla całokształtu polityki gospodarprzyjmu1e od godz„ 1-2 1 od czej w kraju . Łódź jako centrum polskiego przemysłu wł~
5
- godz. - 7 wiecz. ,_ -,..,..,, kienniczego, stanowi nader ważny czynnik eksportu zagrani~ cznego Rzplitej Polskiej; to też z punktu widzenia gospodarczych interesów państwowych nie może być obojętnym fakt,
Dr. Leon
że zamierzona reforma kolejowa zagraża interesom tego wła·
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U
po powro~e z D_ru~kiennik

wznowił przyJęcta

choro by wewnęirzne
i kobiece
do 11 r. i od 5-7 pp.

I Traugutta
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tel 35-71.
.
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powrócił

utrudniając

przyszłym

N -'i rawie tej w
tygodniu wyjedzfe do Warszawy de·
legacja, złożona z przedstawicitli prezydjum rady mieJ -tdej i prezy.
djum magistratu w celu osobistej interwencji u miarodajnych czynni·
ków rządowych,

,
IMemor1a. ł przemysłowcow
Prócz tego odpowiedni

.

.

memorjał.

A

I

ku pA1ectwa

do ministerstwa

.

.

komunikacji,

.

.

prote~tuiący przeciwko pokrzywdz~mu Łod~1 prz~z sk1erowa~1e. pocią
gu mt~dzynarodowego na Kutno, l domaga1ący się pozostawienia na·
dal obecnego stanu rzeczy w komunikacji Łodzi z Zachodem, wvsła·
ły wspólnie wszystkie miejscowe organizacje przemysłowe i kupie~kie.

Interwencja prezesa rady miejskiej
W dniu wczorajszym prezes rady miejskiej
J. Holcgreber, jako przedstawiciel gminy
miejskiej Łódź w państwowei radzie kolejo•
wej, zwrócił się z prośbą do p. ministra komu
nikacji o nieprzesądzanie sprawy skierowania
pociągu międzynarodowego przez Kutno,
na•
tomiast o wniesienie tej sprawy jako na9łej,
na porządek dzienny najbliższego posiedzenia
państwowej rady kolejowej.
inż.

Chwila jest odpowiednia
do wymówienia umowy w

-

przemyśle

włókienniczym

Inowacja ta,
stanowisko gospodarcze centrum polOnegdaj odbyło sięzabranie zarządu związ
skiego przemysłu włókienniczego z zagranicą, stoi w sprzeczności z ltów klasowych, na którem omówiono spraw,
zadaniem wzmożenia naszego eksportu zagranicznego.
wypowiedzenia umowy w przemyśle i wystą•
Historja rozwoju wielkich ognisk przemysłowych poucza, że decydującym czynnikiem ich rozrostu i ekspansji była zawsze racjonal· pienie z nowemi żądaniami podwyżki płac ro·
na polityka kolejowa, zabezpieczająca interesy tych ognisk i formująca botnikom przemysłu włókienniczego.
Uważając chwilę obecną za zupełnie odpa
drogę ich rozwojowi. Również przyszłość Łodzi zależna jest w wiel·
kiej mierze od pomyślnego dla niej rozwiązania problemów komuni • wiednią do wystąpienia o pop awę bytu rzesz
kacyjnych. z tych przeto wzgl~dów zarząd miejski odwołał się do robotniczych zarząd zwifjzków uchwalił wymó
czynników miarodajnych, aźeby, uwzględniając najżywotniejsze intere wićumowę jeszcze przed 15 bm.
sy Łodzi, odroczył omawiany projekt.
Co do wysokości podwyżki to w nadc h odzą
Zasługuje na podkreślenie, że memorjał magistratu, udawadniają·
cy liczbowo
stosunków,
z centrami go· cym tygodniu odbędzie się szereg konferencji
spodarczemi E~ropy, międ:y ~nnem~ ~rzyta~~a, że ruch . pr~ejezdn~ch na których sprawa ta definitywnie załatwiona
cudzoziemców 1est w Łodzi me mmeJszy mz w Poznaniu, Jakkolwiek zostaniP
Poznai1 posiada tak atrakcyjną imprezę, _jak targi: 1:1-ianowicie_ w spra_
wac.:h handlowych i przemysłowych odwiedza ł..odz corocznie 5-6
tysi~cy cudzoziemców, podczas gdy w Poznaniu według oficialnej sta.
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wynosi~a: w roku 1924

intensywność

łączących Łódź
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Achmed Zogu, który „z woli lu j Podczas wojny światowej utwo i spraw wewnętrznych i dowódcą został prezydentem r~publiki. Na
du" o-głosił się królem Albanji !a 1rzył oddział ochotniczy z albań-1 przedw Midrytom. W następnym 4 tern stanowisku zupełnie imienH
ko Skanderberg III, liczy lat 35. czyków, z którym walczył
po 1 roku stłumił powstanie Hassana orjentacię: z:dra<lził Jugosławię i
Pochodzi on z „a.rystokracji0 al- stronie Au:strji.
Za to otrzymał !' beja Pristiny i osiągnął
taki oddał się pod opiekę Mussolinie·
bańskiej; ojciec jego był naczel- stopień c. k. pułko~ka. Nie wy wipływ, że w 1922 roku stanął na go, z którym zawarł sojusz będą
nikiem (Bejraktar) plemienia Zo„ trwał jednak do końca wojny. - czele rządu.
cy w rzeczywistości protektoragoli i pas.zą tureckim, matka po- Gdy austtjakom za.częło się źle Tymczasem w Albanji naistąpił tem Włoch nad Albanją. To też
che>dziła równie! ze znakomitego powodzić, rozpmkił swój oddział przewrót. Do steru przyszła Oi)O· nie minęła go nagroda w postaci
pg. naj nowszych wzorów zagra· rodu
Toptani. Młody Achmed, i wrócił do domu.
zycja. a gaibinet utworzył Fan !'-Io- koirony. Czy jednak na długo? No
nicznych
poleca po cenach jł\k wszyscy
albańczycy ze staW roku 1920, gdy zebrało się li. Achmed Zogu musiał uciec :io wy król, wybrawszy historyczne
przystę !',Jnych i na dogod•
l'YCh rodzin, był wychowany w pi~ze albańskie zf!romadzenie Jug'Osławji, i którei pomocą - imię Skander,b ega (lsb.nder bej),
nyoh w arunkach .
Kon.stairtynopolu. Po śmierci oj- narodowe, Achmed Zogu stał n.a chodziło
o oałaibienie wpływu bohałera walki albańczyków o
ca plemię ;ego wybrało go swym · czele opozycji. która pod wpły- włoskiego - wrócił po 6 miesią- wolnoćć z turkami, łhce dać do
naczelnikiem, mimo, że miał starf wem włoskim obaliła rząd. W no l cach do kraju, wywołał powsta· zro21lllllienia, że też będzie obroń
szego brata.
wym rządzie
został mimstreJn nie, i w następstwie zwycięsitwa cą wolności swego narodu. A tym
WSCHODNIA
OfifUAWt&&
aswma f*W*WUtif2NAY Cli&i UWll!&&W
t el. 34„25
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czasem 1'uż jest
na wasalem
początku Włoch.
sweń~_ o
panowania

abry k a Mebli
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„Dreszcz
grozy'' wteatrach londyńskich ~~:~~~:„poe;ii~
. ::~~ty::ri:„
opanował całkowicie
~:i::'.m.
Dramat kryminalny

· mieście kaukaskiem Ticho-

repertuar

(Specjalna służba korespondencyjna „Głosu Polskiego")

Acbmeda logo
królem jest dz;ełem Mus$olinie~o.

.
.
który chce sobie zapewnić
na
kaja, będącem ważnym węLondyu, w sierpniu. „,woździe" amerykańskie tylko zbrodruarza pozwala1ą nam śle- Bałkanie bazę operacyjną. Ach1 kolejowym, doszło niedawGdy strzał rewolwerowy głoś- przez krótki czas utrzymują się dzić za akcją nawet wtedy, gdy, med Zogu
okazał się podatnem
Jo
wykrycia
ciekaw~j
afery,
nym
eche
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odbl'.1a
s1'ę
o
sklepi'e·
rt
N
t
·
s1'edz•c
w
wytł-.lnych
z.-tela-t.,
narz~-'-iem,·
pominającei żywo głośną spra
'
na repe uarze.
awe murzyni
~
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~
• k
knie .1'est on ni'"'flłl
...„
szachtyńską", Stwierdzono nia teatru,
gdy
mężenie ofiary znikają w swem własnem cieniu. przymykamy oczy.
Możemy .:.e tnnetr)., .. Ja
uptonyxn.
zaistępcą
ll
·
k'
k ,
Mussohn1ego dla oddania go$pO·
t0wicie, że dyrektor miejsce- dzwięczy strasznie w uszach auAle latem i zimą, często dwa spok~yem ocze 1w~ć za onozenła darczych i wojskowych sił Alba.h warsztatów kolejowych w dytorjum, gdy mrożący krew w razy dziennie, grają w Londynie sztuki, węzeł muSt być rozpląb.- nji na r~ecz Włoch, Mussolini nie
•zumieniu
z licznymi podwła· żyłach krzyk śmierci wybie"a
ze bez przerwy z pół tuzina „thn· ny,
WS'""stkie zagadki ,.,....;aśnią żałował tet pieniędzy i starań u
ni mu urz ę dnikami umyślnie
s
-z
~n
tego stopnia zaniedbali urzą- sceny na cichą ulicę wielkomiej- llerów".
Najwięk~za biedota z się i detektyw okaże się nieludz-. państw zagranicznych, aby zaspoLondyn:u spotyka kim zbrodniarzem, któremu jedy·l' koić ambicję ~wego pupila.
ia techniczne warsztatów 1 iż ską - wtedy współczesna angiel ws-cho<lniego
są one obecnie zdolne do ja· ska sztuka teatralna przeżywa je się pr"'y tei' oka.,.;i z ··--t-anem nie po pięta-eh deptał jeden z ty~h Lud albański ze wstręt~m pa1
•
D
"
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• trzy na tę robotę. W kraiu nanurnlwie k racio::iainei /ra::y. a den ze swych kulminacyjnych mo- towarzystwem ;..achodniej części podeyrzanych typów.
R.zeczywt· i i'e nędza; nietylko, że niema n.ai··
rysuwany jest po adresem
D
h d •
·
·
·ktora
warsztatów kolcio· mentów.
reszcz przec o zt pu- miasta pod wspólnym dachem te- stość 1est przeCleż zawsze gor- mniejszej skłonności do stania się
zarzut, że przyjął on od bHczność; czuje ona znowu, jak atralnym.
Jedni i drudzy mają sza. W rzeczywistości nierzadko monarchją, a·Je i nowego króla nie
1
tz około 400,000 rb. na cele coś, niby mrowie,
przechodzi przecież jednakowy krzyż pacie- wie6zają przez pomyłkę niewia- nawidzi z. ~ałej duszy. Dla nowemtu warsztatów, które to po krzyżu, to jak wrzątek, to rzowy. Intelektualista i robotnik, nego·
w dramacie kryminalnym go króla .1 1ego dworu zost~.ną na
• k 1ou.
... .J
Thn'Iler " • t • J·. kasi'arz w Whitechape1 t' st',__ n i e z'eta l'IZa Slę
• to rug
. dy.
lud
nałozone nowe podatki' 1· -l'ądze roztrwonił wTaz z u- znowu Ja
"
'uż t
.
nikami. Ponadto stwiedzono,
....
ł
eraz
wszyscy prze;e imqą
:arząd warsztatów umyślnie dramat k~nalny, podniecający żant policyjny ze Scotland Yardu
Zreszt2' te współczesne drama~ Achmeda i Mussoliniego. Jedne~
kał z wydaniem zi:eperowa- ~wet ~~eł~1e stępione. nerwy siedzą w zbożnej harmonji. Star- ty kryminalne przywołały jedynie go dnia nairód będzie miał dość
już lokomotyw, me bacząc w1elkomie,sk1ego człoWleka, są sze damy, ministrowie i nauczy- z powrotem do życia starą tra- tej krwawej i kosztownej zab!lwy,
o, że dyrekcja kolei z nie- najbardziej ulubionemi i pożąda- cielowie nP'7'eżywa ·„ z i'ednakiem dycję angielską. Przed stu laty i a wtedy ~b?chnie. powstanie
.
r.,,
. ,
celem uwolruerua kraju od tych
• >Iiwością
na parowozy cze· nemi widowiskamj wielkich mia.st wzruszeniem te pełne napięcia dawrueł zwy'kle dramatyzowano I dwóch jego plag".
· Wszystko t~ ,wykaz~je, ż~ angiels:ki<:h. ,Dajcie nam kh wię- pr.,...&ody krymt'nal...-, kto· re ma· wielkie procesy
i "WVdM"zenia
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'
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teatralm;
1·ą
tą
wyższość
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kryminalne
i
demonstrowano
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.
zw.raca s1ę do prasy i do h~1 na·
rzali do zupełnej reoq~aniza- „możemy dać zajęcie setkom a~- te nawet przy mimmalnem nalę· z~ sceny.
A publiczność b~ła rodów,
aby wystąpiły przeciw
11arsztatów. Aresztowany dy- torów takich sztuk", dorzuca1ą · żeniu fantazji
realistyczna gra n1ezadowolona,
gdy pod koniec tragedji A1banji i stanęły też w
)r warsztatów kolejowych na wydawcy.
szarpie n"'1"Ul'V1 i ściska „w dołku" złoczyńcy nie wieszano na sce· obronie zagrożon~o pokoju Eu·
ki cm J?robyszew jest byłym
.
.
. .
-· ··
800 OOO bi d
h lb ń
arnikiem, a jego wspólnicy
Nietylko Szekspir, ale r6wmez Gdzież jesteś, o kino, w obliczu nie.
Dzisiaj załatwia to krzesło ropy..
. ·
, e. nyc :t a . ..J Sb aw me
· f'1guru1e
·
· · t eJ· wzorowe1· k onk urenCJi.
··r Słowo, elektryczne ·
czykow
1yłymi carskimi urzę dnik ami. B ernar<.t
JUZ
króla. nie chce 1 nte potrzebu1e
uga podobna afera wykryta na afiszach małych teatrzyków strzał, kl'IZ'Yk, rozprawa sądowa,
P• .Y.
lła w homelskiej dyrekcji na przedmieściach,
a pikantne westchnienia i stłumiony k~ok
1owej, gdzie grupa urzędnitransportowych świadomie
rganizowała ruch na stacji
„ ..,~ 10wei w orszy. Przywódcą
oskarża komisarża
rządowy
„szkodników" był tu inżynier Ma Pogłoski o wspólnej
radzi nad zmianami
jer, który na stawiane mu przez
f
..
o wymuszanie półmiljonowej łapówki
niektórych robotników pytania, &e on erenC!I W <ienewie
konstrtucji
kt
W
k
Gł
p 0 Isk.
BERLIN, 1 września. (PAT). - niemieckiego, a szczególnie przeW
k
Gł
p k•
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.
dl aczego pracu1e
się mepra yozarsz. oresp. " OSU
ie- Sprawa malwersacji ze zwaloryzo ciwko komisarzowi Rzeszy, kie- . „ arsz. oresp. " ?SU 0 1s tenie i bez.celowo, o~powiadał ~- go" (St. Gr.) telefonuje:
wanemi pożyczkami wojennemi rującemu waloryzaclą tych pofy- 1 go (St. ą-r.) telefo~u1e:
.
Rozpowszechniane przez pewne niemieckiemi, w związku z którą czek. Stinnes miał o~wiadczyć, że ł YJczora1 odbył~ się narac.a ~zwyczaj, że wypełnia .tylko taJ;ie
rozKazy z Moskwv, n1epodlega1ą.
•
•
, •
ł
dz
· . ·
d .b
ł d
parlamentu francu- s;?w B. B., n!lle~ących do komit,
. .
b ł s11 konstytucYJneJ klubu. Odbyła
ce niczyjej krytyc~. Ponadto Ma- agenqe zagraniczne wiadomosci o kzosbt.a ooa. ony wt wttęzttemu spa i k.. P~se C I o
jer zwalniał systematycznie z tem, że w nadchodzący ponie· o ierca l syn po e? a a przemy- s te!"o, a mon, K ory JUZ raz Y się przygotowawcza dyskusia nad
tł · wanych komtmi- dzi'ał k odb , •
,,_ słowego, Hugona Stinnesa, przy. zamieszany w podobną aferę, za. kt .
•
k
..
Pf?-CY
orrd~~o
enosił ich ze
e
• yc się ~a WS~J.!l~ biera coraz większe rozmiary.
żądał od niego pół miljona ma- pro1e. ami
zrruany
onstytucp,
że rek, oświadczając wzamian za to które jeszcze nie są gotowe.
s 0 '!• v.;zg..ę d ie Jr.rgzł eh miejsca- konferenąa delegacµ polskie) 1 Ptasa berlińska donosi,
sw~J .seKcJl 0 0 c Y
litewskiej w Genewie, dotychczas przesłuchiwanie młodego Hugona I gotowość zatuszowania i umorzePrezes klubu pułk. Sławek powosc1
S .
. ł
b'
•
! ·
ł ·
Calm miał
wrócił do Warszawy we wtorek.
Obydwie powyższe sprawy od- n.ie potwierdza się.
tmnesa .mia o prze ieg mezwy-, ~:a c~ ei sprawy.
~
o- Spodziewany jest wtedy dalszy
Wiad<l-mości te rozpowszee'.i- We burz~1wy.
.
• ,
. p1erac swe przyrzeczenia .na do- ciąg narad.
dane zostały prokuratorii pańt
· O- ·1 · sowiecka ocze- • d }....c • lit
k
b
Oskarzony miał podn1esć me- . brych stosunkach z komisarzem
kt;:ow:J· wi~ kf:m zainterasowa- ni~ e "~a~a e~ a, ~ Y napra zwykle ciężkie zarzuty przeciw-I Rzeszy dla spraw waloryzacji.
Urząd śledczy·•J
b.
h
h
wtć wrazenie swoich pierwszych ko wysokim urzędnikom państwa
met? prze tehgtu :ykc. h~~wyc pro- kroków w Genewie,
"'""'"'!ll:O'J!J
cesow „szac yns ic •
Warsz. koresp. „Głosu Polskie·
bandytą
ą (St Gr.} telefonuje:
Skazany został na 2 lata
ltatastrofalna powód.i w lndj a~h
W głośne; aferze kupców skó DE~Bgacia
ciężkiego więzien~a
LONDYN 1
ś .
(T 1 ___, 11 .
ł
k 1.
D0 1
ć rzanych dowiadujemy się, że tyl·
.
, . ~~e rua.
e · wi. e~a1ąc ca ą o o icę.
na czę~ ko 3 sptawy zostały umorzone
wyS2chał a d o Genewy
CHICAGO, t września. (PAT). „_Głosu Polskie~o ). Wskut~k ob· I miasta Baroda pod nazwą Dand1e Przeciwko pozo stałym 23 ku ocom
BERLIN 1. (Pai.) Kanclerz Rze Były członek kongresu Stanów fttych
deszczo.w,
trwa1ącychj Bazar, z?stała za~ana ~a 1 metr wobec braku dowodów legainego
szy Muller wraz z towarzyszącymi Ziednoczonych Charles Whart~n przez 40„ godzm . bez _przerwy, wysokoś~1 wod~~i rzeki; Około nabycia posiadanych futer -wdrożo
mu urzę dnikami odjechał wieczo· skazany został przez. są~ przys~ę- część fod11 w okol~cy miasta Ba- ~2:000 mies2:lrnnco:v musiało opu: no dochodzenie.
rem do Genewy. Kanclerz przy- głych na dwa lata c1ężkie~o wię- roda, została naWledzona kata- scić domy 1 pospieszyć do wyżeJ
będzie o godz. 9-ej rano do Ba- zienia za udział w rabunkowym strofą powodzi.
. położonych części miasta. Dalden-Baden, gdzie się zatrzyma napa<lzie na pociąg kolei Grand
Rzeka Wiszwamitra wystąpiła szych szczegółów -: tej katastrotyi 1rn przez 2 godziny. aby odbyć Trunk, przyczem zrabowano wów z brzegów, zrywając mosty i za- fie brak.
rn ~ mow ę z min. Stresemannem czas z wozu pocztowego 133.000
poczem o godz. 11 przed połu dolarów. Dodać należy ,że Whar·
.
~~
dniem uda się w dalszą podróż.
bezwzględnie z oddzielnem ~
ton był swego czasu podprok;ura·
torem stanu I11inois.
·
wejściem

1

l

Odwrót litwinów

-x--

Prokurator -

niemiecka

Stinnes

Rzeszy

. to B.ar oda p od wod
M1as

Blok

rzs zs :I

Putrza

ii!il&RID-

' PokOj kawalerski i)

Nowe

__..:L!Jł.___.

Jaka będzie dziś pogoda
Prawdopodobny przebieg pogo
dy w Polsce: Zachmurzenie umiar
kcwane m alej ące w całym kraju i
chłodny,
potem cieplej,
ranek
miejscami również mglisto. Słabe
wiatry zachodnie, przech o dzące ,
następnie w miejscowe i cisze.

39

podpisze

państw

pakt Kelloga

Budowa

$ądu

świątynie l~emidy
okręgowego

się

w

Łodzi

za kilka dni

rozpocznie

fi
poszukiwany od zaraz ..
Oferty do administracji „ Gło
su" pod „I... P.•

WASZYNGTON 1. (Pat.) 39 na
W
k
Gł
p '-'-~
W pierwszym rzędzie stanie 11
·
Ol'esp.
o~e- gma ch6w na k resac h wsc h o dn'1c h . -~
w sposó b o f'1- g0 " arsz.
(St Gr)
tel f '' osu
• •
ro d ów wyrazi'ł o JUŻ
•
•
cjalny, bądź nieoficjalny zamiar'
e OOUJe.
Wyznaczono na ten cel 12 miljo·łprace nad budową gmach11 f ~
przystąpienia do paktu I<elloga.
Ministerstwo
sprawiedliwości nów złotych. Z gmachów sąd.Jw lokręgowego w Łodzi
W dniu wczorajszym otrzymano przystąpiło do realizacji wielkie- o!uęgowych wykończono budowę
Inwestycje w sądach war'
tu oficjalne zawiadomienia m. in.
od Holandii, S2.waicarji. Panamv go planu budowy gmac-l.,;;w są- gmachu w Warszawie. W naj- skich z powodu braku func: "
i Urugwaju.
dów w całej Polsct.
łbliż.szyda cl11h•rł> roz;p4>Czną uę zostaną odr-~ne.i

' ·

____________________________________
.._.______._.____
192.8.

2.IX. - GŁOS POLSKI -

~wpróW8d-zania ·prohibicji w całym świecie
domagać

siP. bedzie delegacja polska w Genewie

„United Press" donosi z Genewy, że sensacją obecnej sesji ligi
narodów będzie wniosek o zaprowadzenie prohibicji międzynarodowej.
Wniosek ten postawiony przez
Finlandję, Polskę i Szwecję znalazł żywe poparcie w amerykańskich kołach antyalkoholowych.
Narazie nie chodzi jeszcze 0 do
raźne, gwałtowne usunięcie ąlkoholu z widowni świata, ale o wyłonieni komisji rzeczoznawców,
któraby wszechstronnie rozpatrzy
ła problem proĄibitji zarówno z
naukowego, jak z praktycznego
punktu widzenia.
Niewątpliwie wniosek ten na·
potka na poważny opór ze strony pańsiw, produkujących Willa,
albowiem projekt rezolucji prowadzi do oddania całego han<tlu
alkoholem pod nadzór i pod mię·
dzynarodową kontrolę ligi. .

Wnioskodawcy odpowiadają na
te zarzuty, że sprawą alkoholu liga się już zajmowała w związku
z kwestją handlu ŻY'fl'1ll tQwarem.
Zwolennicy „suchego świata"
przypominają też, że prohibicja w
krajach, które już zaprowadziły,
chybia celu, bo nie jest międzynarodową i dlatego powoduje przemytnictwo alkoholowe.

z miliardy

dołarow

kosztuje Amerykę
prohibicja

NOWY JORK, 1 września. _
Według obliczeń członka kongresu republikańskiego deputowanego z Nowego Yorku Fiorello La
Gua1"dia, utrzymanie prohibicji w
Stanach Zjednoczonych kosztuje
rząd federalny i rządy stanowe je
den milion dolarów dziennie. Według obliczeń byłego podprokn-

ratora generalnego Stanów Zje~
dnoczonych Johna Crim, obliczenie to jest nieścisłe. P. Crim oblicza te koszty na 25 miljonów dolarów dziennie. Nie mniej ciekawem jest obliczenie, iJe pieniędzy wydaje się w Ameryce na
gwałcenie
ustawy prohi'bicyjnej.
Jeden z prokuratorów nowoyor~
skich obliczył, że w samem miescte Nowym Yorku 15,000 tajnych s~ków opłaca rocznie 1O
miljonów dolarów na „ochronę"
swego nielegalngo przemysłu, t. j.
na przekupywanie urzędników
prohibicyjnych. Bn k tu łapó. wek, płaconych przez przemytników i przez wytwórców. Ogółem
można. powiedzieć, że prohibicja
kosztuie Stany blisko dwa miljar
dy dolarów, nie włączając w to
strat, poniesionych z brak•1 do·
chodów akcyzy.

-· J

1

Wielka katastrofa kolejowa pod Piotrkowem

Moja hWlzne

HWUe~

Dwa pociagi z weglem i parowóz rozbity
Wczorajszej nocy wydarzyła się
na linji Warszawa - Częstocho·va powążna katastrofa kolejowa.
Na stacji Gorzkowice opodal
Piotrkowa zatrzymano w nocy,
na głównym torze, pociąg towaro
wy, załadowany węg.Iem. idący
do Gdyni.
Poeiąg ten miał już tUSzYC w
dalszą drogę, kiedy nagle od
strony Częstochowy ukazał się
inny pociąg towarowy, idący w
tym samym kierunku i na tym
samym torze.
Mrok był jeszcze maczny · i
cień parowozu wyłonił się niema1 w ostatniej chwili. Pociąg

mulcowych. Konduktor - namuicowy pociągu uderzonego Dubala,
zgnieciony w straszliwy sposób,
zginął na miejscu.
Hamulcowego Pelę znaleziono
ciężko rannego. Walczy on ze

ły ładunek.

Zderzenie zatarasowało oba to
ry na znacznej przestrzeni. Dość
powiedzieć, że 13 wagonów ule- 111•~„~•
gło rozbiciu, w tem dwa z pocią-/ 1fP....-..--L.li~
gu stojącego, pró~z tego 11 ·w·ago} ;
~~~~
1
nów się wykoleiło.
Natychmiast przystąpiono do e;:~=~=~=~~~~=~~~:!:!~!:~==~=!5
oczyszczania toru. Mimo ener1~~9Qłi)~W~~eQe~e~~8A
gicznej pracy zdołano linię otworzyć dopie-ro o 11 rano. Przez ca
ły ten czas wszelki ruch osobowy i towarowy był całkowicie
Dokona dziś otwarcia Targów Wschodnich
. . (PAT)
·
wstrzymany.
LWóW
b
·
· ·t
d'
N
· d
.. 0 k t t f
, 1 wrzesrua.
. - się z o ecnym1 1 p. mm1s er o 1e•
a wia omosc · a as ro te .w~ Dzisiaj o godzinie 19-ej przybył do chał do pałacu wojewódzkiego,
ruszyły z Warszawy dwa poc1ąg1 Lwowa minister przemysłu i han gdzie też za.mi~szkał.
ratunkowe z pogotowiem ruchu. dlu inż. Kwiatkowski, celem doUdał się też na miejs~e prezes ko?ani~ ur~czystego otwarcia w
W ARSZ(\.Y', A, 1 wrze~nia . ....-.
warszawskiej dyrekcji kolejowej. dniu iu.trzerszym
VIII targów (PAT). Z ~n~CJatywy wydziału pra
śl d t
.
wschodnich.
sowego muusterstwa spraw zagra
e z .wo w. sprawie przyczyn
Na dworcu powitali p. ministra ·nicznych wyjechała wczoraij wiezder.z ema ustaliło zaraz na · stę- przedstawiciele władz administra- czorem do Lwowa wycieczka
pie, że winę ponosi dyżurny ru- cyj.nych, samorządowych, wojska, dziennikarzy
zagranicznych w.
chu w Gorzkowicach Głowacki, oraz
~rze~stawic:ele
t~-rgó:W li~zbie 15 os~b na otwarcie tarktóry dał sygnał „tor wolny" dru wschodnich 1 t. d. Po przywitaniu gow wschodruch.
giemu pociągowi, mimo, że poprzedni jeszcze tor zajmował.
Głowackiego aresztowano.
•

t

.°'

Min. Kwiatkowski we Lwowie

Min Czechowicz zastosuje

Części samolotu „Latham" wyłowiono z morza

we Włoszech

• .
•
. , •
RZYM, 1 września. (ATE). _
BERLIN, 1 wrzesrua. (PAT).-lprzypuszczeme, 0 .sm•erct . A- Według nadeszłych wiadomości z
„United Press" donosi z Kopen- mundsena, ktory miał utonąc w\ Włoch
w
ostatnich
czasach
hagi, że do Hongo przybył paro- czasie rozbicia się samolotu.
wzmóg~ się tu g~ałtow~i~ ruc~
wiec „Brodd", który przywiózł ze
•
komumstyczny,. wia:omosci 0 kto
sobą jeden z pływaków, oderwaBERLIN, 1 września. (ATE). - rymł.1 są s a :an_nie uWrywa,i:e prVzez
ś ·
d
• st f k
w au.ze po11cyine.
czora1 w a"
ł
L
th
nych od samo otu " a am ' na Dllerć Amun sena Je
a tem lent aresztowano 60 komunistów.
którym, jak wiadomo, Amundsen d.okonany;m.
Komendant stacji Policja wykryła również wielką
wyleciał na poszukiwanie ekspe- morskiej w Bergen, który znał dr_µkarnię.. ~ ~tórej znal':ziono
dycji gen. Nobile. Pływak ten zna samolot Amundsena oświadczył, w1~kszą 1lośc bibuły komumstycz
leziony był wczwaj wieczorem w że znaleziony na morzu pływak neJ.
odległości 10 mil na północo • od hydroplanu jest faktycznie ;:
„
zachód od Thorsvaag.
samolotu Amundsena.
SZYti~jB
Fakt ten zdaje się potwierdzać
do gigantyc2:-sego lotu

* •

:i

obwołany

kr91em

WIEDEN, 1 września. (PAT). - klamacja odbyła się w dniu dziuNeue Freie Presse" donosi z Ti- siejszym. Po proklamowaniu Ach' rany :Komisja, wyznaczona przez meda Zogu królem przez parla'· albańskie zgromadzenie narodo- ment udali się posłowie do rezywe dla zµiiany konstytucji, uchwal dencji nowego króla, . celem zł0-

l liła. proklamowanie

Achmeda Zo- żenia mu hołdu.

~~~.....Ą.ll?_~iL..:.. Q.~~ys_ta _P.ro

jaknajwiększe

oszczędności

przy
budżetu na 1920-so r.

WARSZAWA,

1

września.

-

(PAT). Dnia 31 sierpnia r. b.
pod przewodnictwem
ministra
skarbu odbyło się .posiedzenie
rady finansowej, na którem p. ministet' poinformował członków ra
dy o obecnej sytuacji gospodarcz.,..; i Hnans-owe1' państwa oraz o
-,
,

zamierzeniach

układaniu

rządu

na najhlif-

szą przyszłość.

Rada finansowa, podzielając za
sadnicze poglądy ministra ska:-bu,
wypowiedziała się za koniecznością przestrzegania jaknaijdalej po
suniętej oszczędności przy układaniu budżetu na rok 1929-30
.

M•1strzostwo poISnl
b•
•• •
wtenn1s1e
Wiera Richterówna pobiła w półfinale

KA TO WICE, 1 września. - na i Dubieńska - Marciniak~
(PAT). W 4 dniu rozgrywek ten- wą i Volkmanównę w stosunk•
nisowych o mistrozostwo Polski 6:0, 6:0.
w Katowicach w półfinale Maks
_ •LE BOURGEf 1. (Pat.) w dn. Stolarow pokonał Wannińskie~o
wczorajszym przyleciał tu z Bruknk
63 86 46 · 6o
seli Lewin, który wraz ze swymi
do
a
towarzyszami ma odlecieć dziś nału.
chami
dalej. Wszyscy oni oświadczyli,
g.r ze pojedyńszej pań w półże nie wiedzą jeszcze, w jakim finale Jędrze1ewska zwyciężyła
BERLIN 1. (Pat.) Pomiędzy
kierunku odlecą. Aparat nosi na· dotychczasową mistrzynię Polski Niemcami a Włochami za.stała. za
zw~ .of the Air". Może oa zabrać Wierę Richterównę w stosunku warta u~owa •. na moc_Y 1d?re_1 z
ze sob~ wielkie rezerwoary ben· 7:5, 3:6, 6:3. Jest to druga nie- dn. 15 sierpnia zosta1ą zmes1one
zyny.
spodzianka tegoroczna w turnieju w. komunikacji mię?zy_ Rzeszą nie
tennisowym o mistrzostwo Polski. miecką a Włochami wizy paszpor
drugim półfinale Dubieńska towe. Obywatele obu krajów mo·
.Il
pokonała Poradowską w stosunkulgą s~ę udawać swo~odnie przez
ł
6:3, 6:3. W gr-ze podwójnej pań gramcę na podstawie h•lko weCZ· Oil OW ' • • w i>óliinaJe zwyciężyły Richterów wnętrznych paszportów.

f.a2Win

n lewsll'a
n
Nowa .dynastja liro'

Utywanc przezemnle mydło
musi oszc.1c;d.1a4 biełl1n,, by4 wydajne i tani& DlałeQo też ~&wsze kupujęc

śmiercią.

Idea l"Jarksa
podatny grunt
A mund sena znajduje

Achmed Zogu

bo w wyborac mydła
jestem bard.10 ostrojo.a.

gu jednej sekundy 24 z nich poi spięło wzajemnie.
Ob.a pociągi µładowane były
węglem, idącym wprost z kopalni
Górnego śląska. Wywrócone węglarki wyirzuciły, jak z procy, cawywracało się

Grzmotowi zderzenia towarzyszył huk walących się brykietów
węgla. W okamgnięniu tor kolejowy i peron dworca zostały w
znacznym promieniu zarzucone
tym czaro~ towarem.
W powiefozu unosiły się nieprzeniknione tumany pyłu, ktMe
zupełnie zasłoniły rumowisko waszedł pełną parą.
gonów i parowozu.
Na sygnały hyło ;ut zapótiw. " Rzucono się na ratunek. Przez
Próbowano znakami ręki zwróc' zwały rozrzuconego węgla spie·•
'ś ·
· b
ła
ł b
k l .
e~c maszyru cte uw~gę na nte eiz szy
s uii a o ei~wa z P.0mocą
p1eczeństwo, ale lllD1 zdołał dać ludziom, którzy m~zawodme mu„kontr - parę", pat'owóz uderzył sieli paść ofiarą katastrofy.
Na szczęście okazało się, że
z całą siłą w ostatni waigon stoją1
cego pociągu.
straty w ludziach są m.n1e1sze, :iR z1 gł · n.<ł a' c huk Lo . 1· .
b .
z bł .
o e się "5 usz Ją Y
•
mże 1 się
a~ano ... o s ug1 pakomotywa pchnęła uderzone wa- rowozu nikt rue odn1osł szwanku:
gony, zgniotła je w harmonijkę i zarówno maszynista, j:i.k palacz
wspięta wysoko, zawisła w sko- zdążyli się w ostatniej chwili uśnej po.zyeji..
czepić bocznej osłony parowozu i
'11 agony, idł\Ce za nią, siłą roz- dzięki temu siła uderzenia nie
pędu uderzyły w zatrzymany pa- wyrzuciła ich na tor.
rowóz tak mocno, te w przecią- Gorszy natomiast był los b!l-

Smierć

.test

SIQ

kwaiIHk~ją: się: t~m ~a'.ane~
w

Zapisu1· ci·e si· e na
li , l O p p

w

Zn1'es1·en1·e w·1z

fi~ między rłiemcami Wło
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R ZAWE SCI
zniżając

śniademi

ł

z

odległości.
-

po szla•kach zadumy. Ci, eo zmili
kapitana oddawna i widzieli go
stale na pokładzie okrętu,
gdy
z ust ciskał szybkie rozkazy, a w
bitwie chłonłlł pożądliwie oczami
cel pocisków rąbiących wodę, po
. dz' l'b
H h
<l
wie 1e 1 y: o„. o„. za umał
się starusze-k teraz o czemś innem
- da.lekiem od morza, od burzy
łamiącej fale w wściekłych porywach wichru - o czemś spokoinem, niezmiennem,
Powiedzieliby tak, choć nie znali
go nieomal wcale z tej strony życia, nigdy bowiem z warg jecfo
nie padło o tem żad.ne słowo.
•
Gdy tak 1uedział kapitan przez
dobrą godzinę patrząc wci~ w ia
kąś płaszc.zyznę umieszczoną daleko za ścianami kajuty _ zapu
k ano d o drzwi· natarczywie.
'
_ Wejść!
.
. - Porucznik We~ls semaforuje,
ze znalazł szer~( cie~awyc~ rz~czy na „Sturnue · Nie moze się
zorjentować, co zabrać, gdyż dużo jest t~go bardzo - prosi, aby
pan kapitan przybył doń na stak
te ·
- Dobrze I - odrzekł kapitan
- wyprostowany przy biurku w
:·,, ykłej surowej masce na twarzy. - Motorówka na morze!
Lekko chybotana
przez poprzeczną falę, motorówka zaryła
.gię ~ebaweim tuż przy „Sturmie",
czyruąc nagły zakręt, i blużdzitc

niedościgłem.
0

Poruczni~u - rze.kł kapitan jl}i!aą k;:X

do smu.kłego oficMa, stoJąC~ tui: bince.

eteor"

''

zw
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LUCJAN KORZENIOWSKI

Ostnfni wystrzał przeciał smuga pyłu przezrocz dnia stojącego
nad, spokojną falą. Kapitan oparty
o burtę oatrzył. W kołach lornety
zmnigotał krótki. pokryty rdzawe·
mi plamami płomień; z otworu,
wydłutowanego nagle w sześcio
calowej stali, wyjrzała na chwilę
otchłań, później trysnął nim strumień brudnej pary. Krążownik
"Sturm • powoli zamiótł burtą spo
ry odcinek nieba,
dziurawe kominy do poziomu fali. Na
pocią:;łei twarzy kapitana pancer·
nika „Fire•, przerytej
zmarszczkami, w której jasnemi
były tylko oczy niebieskie, jak
płócienne kołnierze marynarzy
rozpełzt się nieiasny, ironiczny nie
co, uśmif!ch. Potem kapitan wy·
·
prostowa się,
o d ją t l ornetę od
oczu i chodził długo wzdłu~ burty, patrząc co chw-ila na zegarek,
jakgdyby chciał gwałtownie popchnąć czas o jakie 5 minut. Była
cisza. Na niebie nie było najmniej
szego zamglenia, horyzont ostro
.
. ł
c1ą r 6 wm~ zmarszczonego morza.
Od rufy dolatywały stłumione gło
sy marynarzy, ich soczyste, dosadne uwagi i śmiech nad tamtych
klęską. ust kapitana padło kilka
krótkich słów, po których .Fire•
zatoczyła wielki łuk z północy na
zachód, wzięła kurs wprost na osiadły bezwładnie na fali "Sturm.
i zatrzymała się w pewnej odeń
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całe stosy, Wells tymczasem za-~gami nieco rozchylonemi, jali do'zmiana
w twarzy w kształcie syl
1

jął S'.ię oglądaniem ścian kajuty,,pocałunku.

macaniem podłogi i wogóle wypa•
„Aha".„ Sk<>śne, wygięte nieco,
trywaniem skrytek. Mijały kwa- fałdy, wyryte na granicy policzdranse. Zostało jeszcze kilka nie- ków zapadły się głęboko w jego
przejrzanych k~iążek - a nic do- twarzy - a oczy /'...,(o rozbłysły
t d .
1 li K .
• . . ł
.
. -5
•
.
ą nie zna eź • ap1tan ze :uue- swtat em źreruc wi ka ~bhża1ącechęceniem wziął w rękę cienki to go się do ofiary. Po czole poprzez
mik wierszy Schillera, raczej, a-' zagony zmarszczek
przetaczały
by przypomnieć sobie dawne cza-, się ciężkie krople potu, :i dłonie
sy, gdy lubił w chwilach wol- 1 zaczęły trząść się drobnem ~żenych
na
poezje - nitjniem.
w
schypodejrzewając, że w tej małej! lonej postawie, a ogorzała twarz
książeczce mieści się to, czego jego przybrała kolor brudnego
szuka.
kilka ka.rtek. piasku.
kapitan zwolna
Pomiędzy
stronicami był schowa- wyprostował się, otarł pot z czon I' t Li t k 0 b' t d 0
·
ł ·
'ął
f I
·
Y is ·
s
ie Y
męzczyz- a i W}')
z port e u mną foto~
ny. Nad poszczególnemi literami grafję. Była to bezwątpienia ta
dopisa~e były ~ęką mę~ką znaki sama ~obi~ta. ~brana w beret stu
- takie same Jak w meodcyfro- denck1
s1edz1ała na ·ławce
pod
wa·n ych papierach·
· lk ą sosną,
· k ę.
wi.e
czyta7ąc k stąi
- ~nala~łem - .rzekł kapitan, ~tała. w całej .postaci dużo z rochowa1ąc list w książkę.
b1onei sztucznie prz~d objekty- Niech pan za aku'e teraz to wem powagi i widać było, ii z
wszystko. Idę na p kła!d.
namaszczeniem stara się stłumić
W • ·
po
.
uśmiech. Twarz jej była jakby nie
. - . ro.clm.yl razem; niech
co zamgloną - nie było to 'edsię nie spiesz~
.
nak chyba wad• zdJ' .,..ia,
fecz
Na pokładzie kapitan z rozko-,_ robi'ło to racze1' ~wrażen"'-i·e o1'edot ał
s~~ rozpZrbol~ .ow . zt;tię<:~ony ~rę-1 kształcenia rysów twarzy, w kt6up.
izał ~ię ~eczor 1 w1~tr rej zaczątki fałd i zagłębień jęły
g ory :erwał hlędmedawno obiął się dopiero ustalać. Kapitan od0
0
rze. wym c.
em.
wrócił fotografję wyjętą z portfeC Ka)itan wyi;ł. list
z książki. 18;. ~a odwrocie, ta sama bezwątzyta „„ Tyle JUZ czasu wędrował pienia ręka, która napisała list
marv.nbrz
n~r~u„. - m~j Iłaleziony w k~j·.icie -:-- skreśliła
sałlep-: Y. to on .tak napi- 1s owa: - . Drogi~.llJU. Oj~u :-: aby
1't kocią/i em1 smugam1 wąsk1ch,przypomruał sobie, ze 1stnie1ę 1 że

czytać

głos

Trwał długo

Przerzucił

Następnie

napół

pan,,

ft.

Bt:;r, ;.l

r

wety. Porozkład;ł fotografie na
stole. Dym fajki wałęsał 51.
kajucie at uczyniło się
~ • p~
ro - ~ człowiek schyl n~eJ s~;i
dzieln1'e „ad k- ... .l,,,,.. w'a stęk.o ....
A4l.zizerun ter.i
dziecka badał po ó
ł
Twarz ;'ego k~rcz \ wn(a ', kh
przed jakimś cios y a s ę,
Ja Y
ki zwiotczały na en;i, ·a zmardz~z
jej wyraz starcz .nteJ, ,przy a1ąc
3
cie kapitan z
1
1 Wre zi
gdzieś dalek amys sif, patc?·

l

eldlp~t1i._

przeż

ł oośw przeł rzeń. o~
lażdd' ~o czefos
Y Jdut. "!' apo mosł do
· 0k
.
fotografję ftąkka wrog~ {ęcct0
niej wargi.
.I;_~zycis!Ją .
ły· Potem ws tzył
1 1 .zwt gotni1t~
sprzątnał
papiery ze stoła 1•nag e ' dł
· ·
kład.
u wysze na po- Trzeba będzi~ zniszczyć ten
grat - . rzekł k~pi~a.n
do Wellsa,
1

się

p::;1 ' c 7.
J'uci"' b zwycł
. za a ·
... Y 0 ciemno ust znalez'1

o:

0

wskazu1ąc na widn eJący w oddali
kadłub Sturmu. Nam nie może się

chy_ba już przydać - a kto wie ...
m_oze„. - Proszę dać kilka strzał

ow.

Zapadał wieczór.
dr?bne zmarsz<:zki
ne1.
Kapitan podniósł
czu.
Pierwszy pocisk
rozcinanedo wiatru
ną przed"' Sturm

W~tr gonił
po talli wodlornete do a~
·
w po szu . ~
za 0 :.idt "ton~~~
„ ·n· . b

~udtą~ t~~i j:~ 1 }~<lzt~Y~:=g~~~~=· ~:: ~i:ochaBessi!. PA~~t:.z~~ci~!er!~ n~ł ~ ok?l'ic~ dz~u· si:tlcg~' ~Y~

zamiecionej
w po sznurowe}

ra silne. ~ob.ee nieugiętych koniecz-1 ca 1914 r.
c10a1ąc w1~l.k1 otwor w stali. Naprzy nim - „pros~ę spuścić t~zy
„
nośct zyc1a. tywa namiętność,1
.
.
.
stęp?y zm10tł resztę sterczącego
szalupy na moTZe 1 wyłapać tch
„Stu:i:m lei:ał na prawym bo-! słów prostych z-a.mglona smutk'
Ka.pltan przefo~ał wzrokiem z komina.
Potem strzały umilkłv
•
wszystki.ch''. - „Boże święty - ~ k~, ~a1ąc ~. lewym
kilka!1aście I n~ejasnych przeczuć. Słowa
1edne7.Jotografji na ~ugą. N~ ~?- Kapit:W odw~~cił ~ię, w P_Osła
wygląda1ą. iak wędrowne szczury Wlel~1ch, Jak g~o;wy ludzkie o- k~e, głaszczące z umiarem, ab tograf11 ~nalezione1 w ka1uc:e p~łne1. v.;ycze1:uwa~1a, mruząc nierzepływaJące rzekę· zdai'e mi się tworow ponad lmJą wody. Dym, nie rozrani·ać ni'e wst
ć L'y twarz kobiety ukształtowała 1nęlt c1erpltw1e oczy. Biało ubrany ot~.
' nie zatonie.' wo ń spa IE~mzny
•
·
' w sobie
rząsną
i- os tat ~c~m~.
· O
· · lś n1'ł y :>Wl;a· cer za.t r~yma ł się
· ~rzo d nim dyż~ statek Jednak
wa ł ęsa ł y się
po tery nie miały
nic z· du. czy JeJ
N1ech porucznik Well9 m-0torów- statk'!-. Kilka. po·s.zarpanych ciał my gotyku. Zaokrąglone, miękkie d~m?scu\ Jakiegoś pr:ezMczema. sząc c1ęzko z pośpiechu,
ką natychmiast uda się na statek. lud~kich wkhn.ow;anych V: obrze- litery. - Doprawdy_ myślał ka-1 Us~iech tylko pozorme-s.zczery- - Na statku jest człowiek, 1'aRozkazy, plany, szyfry, _ wszyst żenie burty, waI:i1ących. s1~ w ku- p~tan _
chyba nie pisała tego obliczony ?Ył na. efekt, 1ak~dyby nie kapitanie!
7
1
ko, co może dla nas przedstawiać rzu pokładu robiło wrazeme krwa niemka " Bo skad
u
di'
bł
I
h„
nakła.dał
się
na
Jakąś
codzienną,
_
Człowi'ek?
C
··b
·
a a '' c I t
1
t ·
d
t k O
· „.
Z)'Z Y- „.
wartość - zabrać. Sprawdzić, co Wyc h szma t . ro~rzuconyc h
p!zyi w środku zdania pisdaby
rwa. e. nur 1.IJącą uszę ros ę. - mruknął kapitan.
się• dzi..,;e
z kan;tanem
Sturmu".' generalnym
jakimś porządku.
duże . " I" • Albo skąd t"kt'e
błyszczały
ł . k nas t at k u - k rzy-,
.i:-,
"
•
•
"'
z dprz~~
an!e. czy ··bJej l'
'ł
· nadmiernie
h ł
J dn-· - C zowie
m1szczyć wszelkie zapasy; statku
W ka1uc1e dowódcy „Stunnu' „Woina i miłość nie zrozumieją czy~ Y bnly w nlc. zy„. e 0 ·1czał nadbier5ający Well 8 ·
~taplać .nie trzeba, m.'?,że kiedy również był !'ieopisany nieład. Na s~ę nigdy" - I cały szereg zwro- czesme . Y 0 • w bteJ t~ai;-zy coś, ! cy triej za ~hwHę zast gl~ wszY:t
Je51'CU s1ę komu przyda .
P.odłodze sto1ące1 skosem walały1 tow -bezpośrednich, wnikliwych, a czego nie mozna yło ;i1ąc w ża;I ; czeniu, wodząc kołarn{ l~r:ętmt
Kapitan oparł się znowu 0 bur- s1_ę stosy_map i zapisanych papie„ ~łę·boko ujmujących sens rzec,zy. ne kon~let?e wyrażeniab- . cos, sylwecie „Sturmu". · Milcz~~
tę i patrzył, jak na zieloną 'ly- row, a Wells trzymając się jedną ::::,truktura zdań prosta brak owej c~ czym 0 Hl z _grunt'?- 0 cą 1 od-I trwało dłuiSo.
0
•
łami ·piany pokreśloną wodę' sia- ręką umywalki, aby nie opaść na trudności w zwięzłe~ wyrażaniu mi?nn~, w poro.~nallfQ z twarzą l
.
dały łodzie. Motorówka w poszu- ścianę, ku której przechylony był swych myśli, tak charakterystyC"z 7 1y;neJ fo~og.r~fJk' 1;3yła to twarz · - ~l~z
P?ruc;:znik1;l ~ rzekł su
1
mie burzącej się piany wyprzedzi statek, grzebał się w tych szpar- nej u niemców. Alei taki... Nie. ja" Y, z
c~J Ja ieiś rasy - ob- ~fwoh b rw1ąco, kaplłan - panu
ła niebawem wszystkie _ ciągnąc gałach. Uirzawszy wchodzącego ' które zdania wprost ;akby
tłuma'
cego
sro
owiska.
ę c .Y a wyda1e; pan ma halu1
~. sobą białą taśmę, jakby nić roz d.owódcę podał mu, nie po~nosząc cz?ne. z ang.ielskiego, zdania tak .Kapitan weią_ż spoglądał naprze cynac1e„.l ,
•
":iJaną z kłębka. Przy wyłapywa- s1ę, z ~l~~.zek, to, co u~a~ł za : dzr~me. z~a1ome, że kapitan mi:ił mrnn ;ia. te d"'?e fotog_rafje, z.d~. i ~ Jes!! Jest człow1eld. - krzy·
niu tamtych nie obeszło się bez na.1waz1;11e1sze. Rzeczv:v1śc1e był~ ~ wra.z~me, ze wprost słyszał to już w:a.ł się J~ p~ro.wnywa.c, !łzukac 1a k~~ł W eils - „macha bidą płach
dobrotliwych, klapsów,
po któ- to .papiery o .zna~zneJ. wartośc1j gdzies„. od kogo.
j~1chś ~asniep. Spogl~dał też nal tą !
rych następował doraźny poczęstu wo1skowe7, Ntek:ore pisane były! „Pomiędzy wierszami Schillera ! hst, a ~ow:. zas twarz 1ego mar~z-1 - Kapitan znowu podniósł lornek wódką.
Wyglądali nędznie. s~yfrem. znanym JUŻ oddawna ka- w liście kochanki, lub żon zam;! czyła s1.ę, Jak t.afla niorska, s1e- netę do oczu. Znowu zaległo dłuWystraszeni, pocz(>chrani w ob- p1tanow1, znanym tak dobrze, ie knąć klucz szpieg
k' YJ k . czona biczem w1ehru.
żące się milczenie.
lepionych dookoła ciała' koszu- ~zil!ał i~ f.1dnie, domyślając się to podłość! Gdyb;w~i~dział: ~~
Gdy dały się słyszeć kroki wra- I pan ulega suiSgestji
rzel ł
l~~h, ir;Zęśli się więcej ze strachu Y 0..._ ~ie k'l~ :podzczególn;Ych tem,„ Kapitan zamyślił się tak cającego Wellsa, kapitfl,n schował kapltan.
..,,
<
01z z zunna.
wyra~en z 1 u wia omych hter. , głęboko, j.ż ocknął go dopiero stuk obie fotografie wraz z liste?n do
_ p . k 't .
.
Na twarzy. kapitana zamigotało
Co dQ innych, to kapitan zor- książki, która z rąk jego upadła portfelu. Wells dźwigał dwie wiei niem 1 a~ie api _arpe„.0 i!<r.Hkf~ęh
~nudzenie.
jentował się odrazu, że odczyta- na pokład. z książki v.rypadła fo- kie paki, które wręczył stoją1'e- rowi a rownoczesme
aj o tceW po · t
. b ł
. . . nie ich również nie zabierze mu tografja kobiety. U dołu napis _ mu na pokładzie majtkowi.
I
e'.
s.zego p;;~~i~:;°:lońJe~ ~i~i1!! zbyt wi.ele. cząsu. Był<? jednak ~il „Zawsze Twoja, Bessie". Aha - Co się stało
z dowódcą! r ~apita.n ~~~httttł ni~ieryli-~,ie
kie już równi morza
wyglądało, ~a,p1erow: wype~monych Ja.- supną! kapitan. ~atrzy~ długo w „Sturmu•A - - zapytał kapitanj c~ ą „Doścl - Bridnte ialu~ś.
jak głowica złotej buławy, której . .
zue~łme oso~hw~ rodza- nero~1e oczy kobiety - w twarz Wellsa.
t
y ~o„. pr~szę strze ać„.
trzonem była smulfa świetlna kła- k~ da dow: d Kal?1tan rue spoty- rozświetloną uśmiechem, z war- Niema go wśród jeńców
k Oficer,ow1e zdawali się pocz'\tdąca się na chr~paWI\ płaskość kł otą nig Y me podobn~go i
"="
odrzekł porucznik - mówili nie- · owo me.1 słyszeć rozkazu; n.a
rysowana karbami niewiel2:e
którzy,
w morxe -chi rrzlab°It
1 1
19
k1ej fali, skrząca migotliwie zło- 1 • •
b dz' '
.
· ~ znani widzieli go do ostat~a na po- '
, e z. um en •
c e Jeszez111
tosrebrnym połyskiem.
kez7 go . ę ie mozna, naleo/ szu
Mnf
kładzie. ., COi mó~~ć. zaczynąJi, bali ąię df>~ .
.
.
. a~ tutaj na statku - gdyż 1est to
Ru „~'Ila ..1~J ~
szen~g po1 końc?Yc, wykonywali
Kap1~an. udał. się do. ka1u~y. Z 1ak1ś zgoła miejscowy alfabet. Za._.. W nume l'-1 5_
. .
- A czy przeszukano cały sta- ruszeń rękami, spoglądali na siebo~zne1 kieszeni kurtki wyciągnął j pewne papiery pisane tym klu- nika poświęcon;u~ :~aw7!te:'~~: tek?
I błe i znowu obracalł wzrok
na
s~orz~ny. worek,. ~~pch~ł szcze.1- czem dotyc.zyły i.akichś ważnych polskiego najdu<:'em ~wa wiei'sze - Tak, ale dużo jest miejsc, do; ~apitana,
t)tonS?
fa7ki 1 bck~gn,łs1ę rzeczy, ~oze zawi;rały wa~o~?io Marjana Piechalj pt.y.Wieczór lip- kąd dostać się nie można, przywa
_Czy słyszeliście, panowie _
ymcm. ie ząc w g ę bo im ote.„ wy wywiad,
moze były 1ak1mś cowv• i
O Dziadach" Mickiewi lone są połamaneni ź:elastwem, za strzelać!
·
'
1u, ?party o J'?q?z o u ręk~mt, szcze.gólnie a~nnym planem akcji. cza":
" •
sypane gruzem.
Wo'wczas
.
•
1
zamyshł się. Oczy 1e!,!o Podz1eliwazy się z Wellsem :zdaW
.
.
poru~m1k, ktory
.rnp1tan
s~ały się mniej noratkie, zwilgot- niem odnośnie do owych papie~
• $ •
racamy - rze~ł ~apitan. pierwszy nadbiegł z wieścią, za0
n~ały, zciemniały. Zmarszczki, na rów, kapitan jął wraz ~ nim ba.
_ W końcu września rb. odbę t 0
przyby~u na „Fire
• wypy- czął ~ wolna obracać się na pięC!ągnięte na sztywnych mięśniach brać się w stosach rozproszonej dzie sić drugi z kolei w Warsza tdszy ś:z ies.~cze 0 Josh do- tach 1 schylony szedł brzegiem
twarzy, rozpłaszczyły swe ostre · bibuły. W kajucie panował pół„ wie w Auli Polskiego Klubu Arty- w hi° ." ~rk~ trzes uc. awszy pokładu. Za chwilę nowy wystriał
krawędzie, a dwie kresy ciągną,,e mrok i byto niezmiernie duszno stycznego (Jerozolimska 39) wie- o~f
1 1 cie :rudt ~ryk . /eńz.ow,kkai targnął powietnem. Kapitan ~ho„
od skrzydeł wąskiego nosa aż ku Kurz z nieruszanych dawno rupi~ czór poetów .Meteora": Mili Eli· P. an zkize ~
Y; aro ną dzil
szybko
wzdłuż pokładu.
kątom .warg, gł~bokie i ostre za- ci niemiłosiernie dra. pał gardła i nówny Swiatooełka Karpińskiego fjs~ę
dąucz..
ą t
fQptogra-1Wells podni6sł lornet~ do oczu.
zwyczaj, nadające twarzy wyraz szczypął oczy. Kr ople potu spły- Roman'a Kołonickiego LucJ·nna I<o' w".:~ął ak . c.k1e na s. ołk~· d ob~em Był blady.
Trzęsły się mu ręoe.
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ły swe urwiste zręby, zmiękły, po !onych nad podło<ia., Przejrzawszy go Marjana Piechala Kazimier"; stwo. fotogr~f~.zce O (o .ca e ~~- l rdzawemi ściegami, wężląc płeni
ia~niały. Dym z fajki szedł koła- dokładnie wszystkie świ~tki, ka- so'>vińskiego Lucjan; Szenwalda~ i szego dzieci~~t„ c naJ~dz~sb\e{l
0 ste supły w morzu.
m; kµoiia~ schyloną sylwetę czb- pitan zabrał się do przerzuc1mia Orzerrorza Timofieiewa
na nich stopni~vray- W•. '.lcd .Y
Marsylja, w sierpniu.
w1ę ·a, 1akbv wodząc myśl iel!o ksittżek, których w kajucie było
~
•
'--.
r?zwoall iaa.aa
.zi,~::
liA, rok za ro k'w
iem rueom

m/:t:.

wie

p

d

I

I

I

I

w;o~y.

klu~~~yd:y!ich ~zii!'~~~óic,

:§)@@)@@@(6)(~5~„ 6''

KrODl"!I

die

:o

-1
jp„:~io~~zachd

iż skoczył

P.nr!2''

1

p

'

hl

l

t1<l

le

~i,. ~ezgra-

~N~r~-~244~----------------------------------~~~IX.:;;;;..-.....;Gł.~O-S-PO-.-LSK
......_I_-_..192--.28~ ._ -----------------------------------------

R.EN

•
.1

NADRENJA

•
O świcie

•

•

wracaliśmy

I

•

do Mo-

gunc.ji...
W wyobraźni majaczył Re.n, jego winnice i piękne ruiny... Aiłe
tłumy ludzi.
dźwięki h-ymnow,
dym b~galskich ogni i okrzyid

boleśnie i uporczywie wzbudzały w pamięci obumarłe jut obra.-

zy lipcowych dni i nocy owe go
fatalnego 14-go roku„.
, ,

D.
Demonstrowany b~dzie potężny dramat ludzkich namiętności,

,,ORKA
Dziś i

dni

następn7ch

Ceny miejsc: popularne. Na pierwszy seans ce·
ny :zni:!one. W niedziele, święta i soboty do g.
2 pp. wszys tk ie miejsca po 50 gr. i 1 - Począ
tek przedstawień o g. 4 pp. w niedziele, $więta
.i sobotr o I• 1 pp. ostatnłego o godz. 10..ej w.

''

(Du.sze ~ rozt:erce)
w rolach głównych:

Rołin.

rozgrywający się na falach rozszalałego morza.

Dramatyczna historja miłosna rotmistrza wojsk carskich, którego krwawy teror zmusił do ucieczki z bolszewickiej Rosji.
Ucieczka z Rosji! Walka o miłość na tonącym okręcie!
O_rkan morski. w całej twej grozie i w malestacie żywiołowego
piękna!

Namu;tność,

zazdrość,

miłość,

nienawiść i przyjaźń

w swych najbardziej charakterystycznych objawach.

•

DOROTA WIECK, HELENA MDNCHHOFEN, HARRY HARDT i OSKAR MARION. ,
Otkie~ _ kameI.ąlna_~o~i.i.Jrek~_!t~~i~~.:.IJDAfJBRA. .

.
c n

;;tt·
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Nota tli\
uSunday Express" i „Daily Express"
spraw

t

I

domagają się, aby minfster Było koło godziny 8-ej wieczo- w tym świede kupieckich czaszek l kim językieffi gadają ci ludzie?"
Parę lat temu Paul Bourget wydal po
W?~ęt:znyc~ skonfisko- rem, gdy W4iadłem tuż przed '>- zauważyłem tyle skupienia i kon- ,,Po węgiersku" odpowied"Zia- wieść p. t. „.M.odn) tancerz", której bo-

wał i>:°wiesć pisarki ~· Hall, c~o- dejściem pociągu do ekspres-su bu centracji.
dząceJ stale w męskiem ubramu.

h-..J-im

dapeszteńskiego na wsc VUll
dworcu w Paryżu. W przedziate
siediriało już czterech panów.
Na mojej ławce koło okna siedział ID.łody blond...-m,
francuz. Po
7
stawił sobie stoliczeki letało na
nim parę ks~ek i k.a.;et.
.
Na Przeciwległej ławce siedz'ia
6
Liczba gazet we ~pa ło 3 węgrów: rozmawiali głośno i
stwacb świata powiększyła się ba
ob~.ł-ie dziwn
akcentem
•
•
' Ił
ostatnich lat. W SW
~
y;a1
Jecznte w Clłłl!'>U
swe1· tnowy ojczyste).
•
·h
b 0 dziło w 1926 r
N iemczec
••
wyc
Mołdy francuz nie zwracał ża4 389
3.812 dzienni.ków .i •
tygodni- dnej uwagi na towarzyszy podróków; w BelgJi nalicz~o 1•100 per ży. Czytał, czytał i notował.
1 588
jodyków,
w Kanadzie • • w
Obserwowałem go dokładnie.
Chinach wiele trr?ęcy, w ~: ,,Musi to być młody uczony", po~ Danj~ wiedziałem sobie. Tego rodzaju
nji przeszło 2 tysiące.
istniało, obok 750 tyg~cSw 1 skupienia i zagłębieinia się jeszcze
miesięcznik6w, 320 dzienników z nie widziałem. Młody uczony był
1 100
ogólnym nakładem. •
·~ e-h cał1t: duszą przy swej lekturze.
gzemplarzy tak ze na każdyc
ł
k . •k
D
·
. '
, ,
da .ed
Potera swą s1ąz ę.
ane te,
trze:ch nueszkancow~;
ksiątki nigdy już nie będą wyegzemplarz ~azety.
•~
•_ darte z jego pamięci. Węgrzy m64
~on~ch
naliczono ~. oo W~- wili, ~wlszczeH i charczeli, on nie
6
kow 1 14•800 ty~odnik w•
ze ZWTacał na to uwagi.
chosłowacji naliczono 2.
wyMł d f
'ał
• ł
,
. Pr _
o y rancuz mi wspanta ą
dawm~,
w czem w sameJ
a głowę, oko jego spoglądało w o716
•
dze n.z
dległe światy.
. „ nakł d
'akie
„Ciekawy typ", pomyślałem so
Warto wymiewc
• a ~· J
bie, „tak należy sołne wyohrattć
osiągnęły dzieła Tołsto1a Jeszcze ł d
R
łod
F
I
.
. ,
R „ z dr b • •_ m o ego en.ana, m ego uste
~a Jego zyct~ WkrOSJl.ył o me1J des Coulanges'a".
~eh utworow
ocz y na cze e
B ł
.
ł.
k '---ki" i Pan
Y em szczerze u01eszony,
e
·
J •
, "
,
n.owele " emec au~
i sługa" z 390 wzgl. 250 tysiącami
etgzemplarzy. Po nich idą „Potę-

.
.
• , . . •
pomewaz w powiesci teJ Jest obszernie opisan~ ~ilość le~bijska.
Dyrektorzy wielkich wypoey~·
ni księże~ w Londynie inłornlUJę,
k • 'ka ta ł-' b rdZó
że siąz
,.,.... a
pasza·
'ldwana i chętnie czyłan.L

,

~_!~]!~
. tonu
szał Hn1 ;a

*

.

z•!m:.

000

*

gazmart
ciemnoty",
chwstanie"„Sewastopol„,
i „Trzech
"
wy '
„
li
niebos-zczyków '
kt6re CZ4 po
200 tysięcy, Pedagogiczne książki
Tołstoja, a mianowicie „Nowy alfabet" i ,Pierwsze czytanki ro• · " ~ n
nakład
mil~YJ~kie ' ąg ęły
·:°zbfo·
JOrue egzemplarzy. Wyda.n.i
rowe jego dzieł w 15 tomach roz..
powszechniło się w 100 tysiącach
egzemplarzy.

N

f

a~1e
kojny.

łem.

ał .
ra!lcu'Z st stę

·

ruespo·

O<iłotył książkę. Wziął je. znowu do ręki. Znowu ia. odłożył. Raz
"'O raz rzucał spojrzenie na wę-

grów. Zatkał aobi~ uszy palcanii.
Uwaga jego ZO$tała zła.mana,
Konwersacja z vis a vis wstrząsnęła jego naukowem zainteresowaniem. O t1-e.1 młody uczony
.,
.
podniósł się. Był wy.soki 1 szczupły. Nie troszcząc się o sąsiadów,
sięgnął do guzika lampy elektrycznej 'i ~ciemnił przedział. świe
clło tylko niebieskie nocne śwfar

tło.

siadł an swem miejscu
oczy.
Węgrzy zesztywnieli, nastąpiła
ci-sza. Ale nie na długo. Po paru
.
minutach zakłopotanie węgrów
minęło. Perpetuum mobile mowy
węgierskiej znowu ruszyło z miej
sca. Początkowo słyszało się jedynie stłumione trzaskanie, które
Francuz

zamknął

i

. .

stawało się coraz głośme1sze.

gle

jąca

N

a-

rozległa się dawna, ogłusza-

rozmowa w całej pełni, pomimo półmroku w przedziale.
Wtedy młody francuz
siadł,

.

ł

.

przysunął się do mnie, ktory ca y

czas cicho siedziałen: w swym ką
. •
•
ł
J
cie i za.ipytał c1ohym g osem: 11 a-

Córka Franci· szka Jo' zefa
•

1·

hater Jest dzlsJaJ jednym z .najbardziej
znanych typów w Paryt.u 1 w całym
świecie. „Modny tancerz" jest profcsiC>ualistą. - Zar•bla on na swój chleb co·
dzienny nogami J PoSiada sl)ccjalne ce..
ny na nocnych rynkach, w zaletoości
od swej powłen.chown~ budowy, po
cbodzelda 1- pewoośd siebie. Prawie
ka~y z tych bohaterów otaau się ta•
Jemnłcanrl, dotycutcem1 jezo arystokra·
tyczne&o pochodzenia, częsttt na.wet kró
lewskł~-0 czy cars!rkg-0, daż-0 opowła.
da o swoich sukcesach młłQ5Dych. ":'łełn
z nich występuje Pod piseud<>nłmallll. 11.•--'••
ełn'
1 r.up
..,11uuuy tancerz
prawe
.e f><l'zbaw-U chleba prawd1..lwe1<1 tancerza z
profesji, baletnika. Jako zarobek profesja ,.,Ill-Odnego tancerza" jest zn~znic
lepsza 1 pewniejsza, niż profesja urzęd
~łka. adwokata, t>OCtatkufaoeg~ Jlternta

rz · ł

to bez słlliła
r ,
P. !1ą. .
do wiadomosci 1 siadł znowu w
swym kąci;. Ale nie próbował
już spać. Widziałem, jak spoglądał w dal < ro.zmyślał. Nagle za·

F ancuz

czął mówi_ć: „
„Pa.nowte!

.

Węgrzy zaczęh $b··

chać; Fran~ mówił: . „Moi ~~nowie! W Chinach, kra1u Dale.1ue
go Ws<:hodu, jest zwyczaj trace· ka
h
. · ć
t
rua s zanyc
na sm1er w en
L
•
• d .
.
.
sposóo, ze nte aie mu się zasnąc.
Pachołkowie katowscy pilnują
skazańca i nie pozwalają mu za.snąć, powodując w pobliżu denerwujące hała.sy. W ostatnich czasach doszli w Chinach do wniosku, że nic bud.ziej się nie nadaje do spowodowania
szybkiej
śmierci takiego nieszczęśnika, jak
k . . «
k .
t
zam n1ęc1e 50 w po OJU w owarzystwie głośnej rozmowy w węgierskim języku. Pros,zę was, moi
panowie, abyście oszczędzili życie czło·.vieka, który nie popełnił
&-cln
dn
k
loG
ego czynu,
go ego
ary

~~ C'ZDSaCh prasa cat~
~i.el• .-Zw)'łdycta tu.r-

&mata JM&ze
o
nlejach, mad:tcYch wykazat

Wrir'ZJ'm.n·

tan<CerZY. TmnleJe tMle odb~wają
się Jednocześnie w rófnyclt lwncacłl
świata. Prr.ed paru mJesUicaml kap. WU
kłos i fee-o towarzysz, lrtórZ7 prze1eclełi
na aeroplanie pouad biepnem północ
ny~ i zmuszeni by~ ?Zatrzymać się na
Swttzbe~u, w czasie przymusowego od
poczynku, nauczyłt eskihnosów taóczyó
charlestona. Zhnookrwłśtym mieszkali·
śmierci".
com sirel podbiea:nnowych tak podobały
FranCU2 s-koóczył.
się d.dwne tańce murzyńskie, że w dniu
Nastąpiła ziupełna cisza.
odlotu lotników, zaczęli budować. wielki
Po kwadransie rozległo się stra barak drewniany, w którym wał Pvh d
.
.
•
wstać dancing publiczny i prosili lotninyc
o mt1czema węgrow.
ków aby P<> powrocie do Szwecił przJ.·
szliwe chrapanie: zemsta zmusz.:>- stał!' im stamtąd instrumenty potrzebne
W R
'
• • do Jazzbaadu.
W tym samym oza9e, kiedy wśród
--"'.mrmów północy odb;·wają slę owe niewinne ćwlcunła choreograillczne, w rozo

°*

1

Testament mn1·anera

paloo.ej
i dusmej atlooste1'ze dancingów
~klcłl
i amerykańskich odbywają
się tu i tmD zawody, mai4ce maro po.
ciobłeństwa do Wk:a I do sporiu Plerwsze skrzypce era naturalnie Ame'.ryka.
Ogłoszooy został kookurs z nasrodą
s.ooo dolarów, które zdobędzie ten, kto
będzie mó:-ł tańczyć w ciągu 262 g-Odun
bez przerwy. I oto bohaterowie i oobaierkł dancingu walczaa 0 laury pierwszeństwa. Od c:r.as.t do czasu ktoś ustę
puje z ,.placu bitwy·•: Jedeo pada, tracąc przytomność, ktoś wo:óle traci ir;my
sły, ten umiera na atak serca... To nk!
Kookurencl tańczą dalej swóJ prawdrlwy „tanłec śmJercl",
Jeden z taocen;y, który przetańczył
już bez przerwy prawie s dób, r:ar;le.
zatrzymufe się i krzyczy:
_Nie morę w&ęcei! Jesteście wartacll

dziwaka

k

stała się zagorzałą &OCJa 1st ą
Niedawno zmarł w Nowym
Budapeszteński 11Pesti Naplo"I socjalizmu. Zbl:liyła &ię efo klasy Jorku znany z dziwactw miljoner,
ogłasza ciekawe rewelacje w któ- socjalnej swego męża, D:~e bacząc Ale_ksandet' Peaco_c~, szef zakłarych księżniczka Elżbieta Win- na sprzeciwy arystokrac1t..
.
d?~ stal~wych m 1!1ardera . Corńedischgraetz, córka słynnego arcyOoocme wnuczka
Francisz~a gie go. Niekt~re J~go d~iwactwa
księcia Rudolfa i wnuczka cesa- Józef.a, socjalistka z przekonania, były. głośne 1 budziły uciech~ w
rza Franciszka Józefa wyjaśnia oświadcza wszystkim chętnym ~ całeJ A.meryc~. Pewnego razu nadlaczego została socjalistką i dla- wysłuchania jej, że sta\a się soc1a- przykład kupił całą fermę, prowaczego wyszła zamąt za nauczy- listki\ dzięki nauce, które
~ało dtącą hodowl-: kur, _ty.lko ~lateg;o,
ciela 1udowego Leopo1lda Petza, za jej życie.
Najmłodsz:i .z corek że _raz ~t~zymał na sm.adam~ me·
d
Camb 'dg gorzałego socjalistę.
księżniczki Stefa.nja. studruie
w świeże JaJ~O. <?dtąd )UŻ me zdaM. E. Wodwal' z .
ri. e,
~1oin.aby sctd.zić, że przejście do Szwajcarii języki nowożytne ~ SZY,- rzrł mu s:~ ta~l v.:ypade~.. gdyż
z zawodu mały ~ędnik, ~e_::i: obozµ .socjalist?w było wynikiem kuje. się do .zaw~? .nau~zy1.-ielk1. miał co~z1en!11~ ś~1eże ]&Ja, al_e
nie bada wszystkie nowe powlescl głęboki-eh stud1ów nad doktryna- Trze) synowie ks1ęzniczki przeby- zato tysiące JaJ gmło, gdyż dz1poszukttjąc w nich ewentualnych mi sotjalizmu i że po długich wa- waiją '!e vt;'i~din.iu,
icde;i studjuje wak ni_e eksploatował ogro~nej
błęd•
'ście de w litera~.! haniach księżniczka stanęła po na pohteclinice, drugi iest mala- hodo.wh, prowadzonej na 1ego
. .w, ~ywi
•
, •
~stronie proletarjatu.
rzem, a trzeci szofenm w fabr~e fermie.
Taóazcie, tańczcie daleł!
kim se1151e. Jego ~ą •ą~ Tak nie jest wcale.
samochodów.
Karjer~ jak i wielu innych mi- Zbłliak się Jll'ZYfaciełe, ltOdchodzl do·
st11dja nad rozkładanu Jazdy ko·r Wnuczka cesarm Franciszka oPani nauczycielowa Petz,
ex- ljonerów w Stanach Zjednoczo- któr L. młodzłeń<:a odwot11 de szptiafa
te w walce o byt dla księżniczka Wi.ndischgraetz, skar- nych' rozpoczął Peacock, jako su- dla nerwowo chorych.
lejowej. I biada nieszc-.zęsnemu PH powiada,
sarzowi jeśli wkradnie się do je-~ swych dzieci i o zdobycie przyna- ży się wprawdzie
n~ obskur-?-?- bjekt w sklepie kolonjalnym. To Turnieje te lłle są oowośWI w Wiecie
owfeści
jakiś
błęd
z
tej
cizieleżnego
im
majątku
na
największy
tyzm
swych
dawnyc11
pr~ac1oł, też, dorobił się miljonów, pozwa- danclns:ów. JUf w przeszłym roku w Pa0
g .p
•
n:
siał sprzeciw napotykała w wysokiej którzy odstąpili ją co dG J~dnego. lał sobie niekiedy na miljonowe 1 ryżu francuz. Charles Nkolas, tańczył
d~my. Jeden z pisany. P• W"f. arystokracji rodowej, która zwal~ Niektórzy z nich nawet nie kła- hazardy. Raz naprzykład podczas bez przerwy w ciągu 130 godzin. Hiszswego bohatera z Calat5 do Hisz- czała księżniczkę i jej męża. So- niają się jej na ulicy._
. podróży parostatkiem zainicjował pan, Fernaud(I, również w zeszłym ro.
panji luksusowym ekspressem, a cjaliścl natomiast przyszli arysto~
Są tedy ludzie dla których prze1 grę w karty z tern, że stawka wy ku t.ańczyl w ciągu 145 g00zln, blfąc re
mianowicie drogą Paryż - Or~v- kratce węgierskiej z pomocną dł-0 _ścle z jednego ?bozu ~połeczn~go nosić będzie pół miljona dolarów, kord Nicolasa. OdbywałQ sfę t-o pod kon
an. Obecnie Wodward wykazuje nią. Księ~iczka był~ tak wz.ruszo d? d~giego z:vr!lza~~ 1ęst ~ v:1el: Znalazł amator<Sw i-wygrał kilka trołą gpecjalneJ komisj~ w której sklrcd
'edn
dz. nników łon· na tym obiawem sQJidarnośc1 pro-1k1emi przykrosc1am.1 l przezy~1am1 miljonów w ciągu paru minut.
wchoddfo trzech lekarzy. W clągu te:o
do letatjat~,- że .o~ tej chw:i~i P?częły osobistemi: . l~uż ies~ P,<>lity!{ÓW,
Ostatniem jego dziwactwem turnieju zmienił on 1642 tMtcerld ł ~armlł
mu, w. J ?1' z . ie • h ,
d~nsk1c~.' ze m~na. yee ac
• \zacho.dzic w 1e1. myślach .1 śWiatopo kt.órz~ zoue01a1ą partie 1a:k ręka- był testament. Ził pisał w nim bo· się surowem !1'1ęsem l suroweml iaJatnl,
Hiszpanµ r~a1t~1 eksp~esami, glądz1e g~ębokie przemiany. Roz- Wlczk.i?„„
wiem starszym dzieciom po 100 które ładł I pił Podczas rudla.
ale żaden :c mch nie kursu)e na poczęła się przekonywać na rzecz
S. K.
dolarów zaledwie. Szczodrzej już
Ale 145 godzin - było dOOre w roku
_
obszedł się ze swym sekretarzem zeszłym. - W tym roku wł:x:h, Beruadl
linji Paryi-Orleąn. Ostatnio Wo·
dward objął swoję swową krytyktóremu zapisał 10 tys. dolarów. w. Nowym Jorkn, tadczyl JIU 190 go,
.
.
ł
.
lot-!
ałostoc
Dwie J'ego siostry' stare panny' d7JinA I wskutek
ką rowruez po ączema
uacze.
1
śosłabnięcia
tra
D musłał
t przerdob
otrzymały po 50 dolarów dożywo· wa„ tan ee, za
nem; u~. po . „
wznowiła lekcje gry fortepianowej oraz taorji muzyki
tnej renty miesięcznie. Cały zaś no osi~gnąt rekord 242 :od:z:i.ny, niestety,
... ul. NARUTOWICZA nr. 6, front li
córce.
urzędników, aby dostarczyć adreUd I J-1 w południe i od 7 -9 wieczorem.
mn zatem tylko Jedna nłecała doba-.
salowi list, wysłany 19 czerwca z
. . . . . . . . . . . . . ·"'"'~~•••••••••••••„•••
SrodeK światowej •ławr!
T
R
Ameryki z napisem „William Sha
Zioła
„ARARAT"~r~·~<'-Ke:.:;erałne;
kespeare, StratfO'rd"'()n-Avon, Enmoczopędne ,,
D"skonal"ś"
Kierow. i\i, BRODĘRZONA
• t Y" ' lis t t en pow r6 • Są na1·1epszym środkie1n prieciw
U
U
części
- 43. Zachodnia 45. 1 d • Osob is
gan
chorobom nerek, pęc h erza
• u.t?Ad
ffJ
i codziennie o ~odz. 9.90 w. po
cił do Ameryki Z a dnotacJą
re
goQorrhei i id.
rf
v~ wykonania Dziś
1 przedshwienie przepięknego progra·
sat qmarł 23 kwietnia 1616 roku".
Wobec iawartości Jcwasu krzemionkowego Sl\ równiet nieocenio·
mu P t
List przekazano oddział()wi ,,nie- ne przy zwapien.tu naczyń krwio~ośnycn. i z~s_t~pulą .t~~r~~i~ wodam ł
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ł k" ponieważ mineralnemi, Pracz tego posiada Ją właśc1wosci bakter10001cze . Skute.I
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padzwyciajny. Cena pudeł~a i.50. Labor. chemiczne Herb a Parik
szczegóły w aflszaeh. Bilety do naby·
nie mo~na było znalezc nadawcy.
Ządać we wszystkich aptekach i składach aptecznycll.
cia oa god7. 5 pp pny kasie teatru
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(Dokończenie)
mieniu bezpośredniej linji okręto· wy niejednokrotnie zwracał już U·
wej opanować rynek egipski.
wagę na pojemny i dogodny z
~Jl.Il
.
Z drugiej strony dojrzewa spra wielu w7.ględów rynek egipski, ja.
.
. .
.
.
wa importu bawełny egipskiej do ko teren zbytu dla polskich towaRumunia przez. dłuzszy o_kres dna, Jakoy ~ię to wydaw~c mogł? j Polski (12 milj. zł. rocznie) bezpo rów przemysłowych. Kraj ten, za·
czasu stanowiła niezwykle po_1em·
. Posłuchajmy, co mówią rumu:i średnio z omin:ęciem kosztowne· mieszkały prze-.: 14 milj. mieszny rynek dla przem_Y~łu P?lsk1ego, ski~ ~tery gospod~_rcye o ~ożh~. ~o pośrednictwa anglików. Sprawa kańc:ów, którvch stopa życiowa
a z!łłaszc_za dla włok1enmctwa.
wosciach ekspa;is1~ ekonomicznej ta podczas tegorocznych Targów szybko wzrasta, kraj z natury bo·
Zastah~~y t~m rynek :wolny.o~ na rynku rumunsk1m.
Wschodnich b~dzie mogła być gaty, mający nadmiar surowców i
konkurencjt Niemiec, najgro_źme1·
Wielkie rumuńskie pisma go- poddana zasadniczej dyskusji, . a czynny bilans handlowy. nie po·
szego konkurenta .!radycy1nego spod 3 rcze .Argus. wydało nieda- wówczas wyłoni się niez~wc;idme siadający n~tomiast w~asn~go pr~e
eksportera do Rumunii.
wno specjalny numer poświęcony aktualna sprawa urnchom1ema w mysłu prawie wcale, hczme nawie
To też przez czas dłuższy Ru- stosunkom gospodarczym angiel- Kairo oddziału je~~ego z. wię~- dzany po:atem prze~ bogatych cu
munja odbierała przeszło połowę ska-rumuńskim. W numerze tym szych. ba~ków pols~1ch, ktory zaJ- dzoziemcow, ma wy1ątkowe war~n
całego eksportu włókienniczej Ło- poruszono m. in. sprawę spadku ~te sit: finansowaniem producen- ki jako teren zbytu dla artykułow
dzi.
importu towarów angielskich do tow bawełny.
przemysło~ych.
.
.
. Rumun1·i.
p
ł łód k"
· ·
·
•
Zwyczaje handlowe, ceny, dro~le pierwsze. mepo~odzema
.
.
rzemys
z ·1 winien się ro- i trans ortowe zdolność płatnizraz1ły ekspor!e~ow łódzkich, . któ~ismo ~v.:aza, że pow:ode!Il ~~- wnież poważnie zainteresować po· ~za odbrorców 'wsz siko to w zurzy me zdołah Jeszcze w sobie u- go Jest umieJ~tna konkmenc!~ Nie wszechną wystawą egipską, która )ełności może'
dostosowan"
1rwalić pewnej ambicji gospoda~: miec, _Włoc~ i Cze~hosłowaCJ!. ~e odbyć się ma w r. 1929.
~o potrzeb polskierro eksportu
c:zej, pewnych dążeń do kalkukaCJl ostatme kra1e ~wo_Je powo_dzenie
Tylko bowiem w ten sposób stwarza korzystną 0konjtmkturę dla
na dłuższą met~.
na rynku rum?nsktm zawdz:.ęczają konsument egipski będzie miał wywozu Nlestety Instytut stwierchwt"lowych kon- przedewszystlnem doskonałsj orga możność bezpośredniego zetknię- d i·ł że .d t• h a- ło'wna przy
za :::adn1·en1·e
~
nizac1·i swyc.h placówek konsular z •
. o yc cz :> _g .
. ·
juktur posiada dla przemysłowca
h K sulaty te przy poparciu cia się z przemysłem Polski, która czy?a m~powodzema. 3eg~ usiło
polskiego zasadnicze znaczenie. nyc ' on
. ' wszelaka loka- dotąd uważana była za mały kraj, wan w kierunku naw1ązanta kon·
Jest to czynnik psychologiczny poselstw, proteguJą
R
·· pozbawiony całkowicie przemysłu. taktu między przemysłem polskim
tę swych towarów w
umunJ1.
.
. · .
· ·
d
· '
wybitnie ujemny.
Czasami kapitały powyższych kraa ~a1pov.:a~me1szemi . 1 o. po~it:Vl
t stw'e
ł
· d . RumunJ'i by
•
dzialnemi importerami eg1psk1mi,
1 takiego nasta .6
•
• l w wp ywa3ą
nas ęp
ok
o·cz 'st eh
. .
.
.
był brak odpowiedniego nastawie·
wienia•
się
przemysłu
pol- stworzyć tam ryne dla J Y Y
• Na tern m1e1scu me moze:ny nia psychicznego u eksporterów,
skiego zaczynamy tracić w wyrobów.
..
się powstrzymać ~d przytoczema aktywności i rnchliwości, a niekie
Przemysłnwcy t.r.ch kraJOW u- dla c_hara~teryst~ki metod prac.y dy wprost już brak znajomości
P.umunji grunt pod nogami i u
stępować na całej linji obcej kon- trzymują w Rumunii swych age~- p~lsk1~h firm eKsportowych-:-op1- przyjętych na całym świecie kukurencji.
tów handlowych, oraz posyłają ~1 1 Panstw~wego Ins.tytutu _Ekspor I pieckich form obyczajowych. Jako
Przytoczymy kilka charaktery- specjalnych delegatów, którzy . z .owe~o, ktorą ~oda1emy m ex· przykład może tu służyć fakt, że
htycznych cyfr.
pomocą swych poselstw szu~a1_ą tenso.
jedna z najpoważniejszych firm ew roku 1926 wywóz polski do dróg i środków do zyskow111ej- .Państwowy Instyt11t Eksporto- gipskich zwróciła się do Instytutu
Rumunii wynosił w złotych 41.9 szych. tranzakcji handlowych.
1
miljonów, wywóz Rumunji do PolWmno to. byc ws~azowką dla el'l!"&iliWAiRWW•
;;;
•
aw
a o eee nr
ski 7.8 milionów, wywóz rumuń- pr~emysłowcow pol~k1ch, ekspor-

by!
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~~rt4:1l:~A~~f~rósł
~~~iiy.::1e~ks- tu1ących. . do ~um;nJl;
Pozornie eksport polski nie
. .

tmniejszył siE; ale porównajmy in-

ne cyfry.
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C zech os ł owaqa

N1e1ednokrotme JUŻ państwowy

e~sport~wy wskazywał

l!k·la

z prośbą o wskazanie adresów pot
skich dostawców szeregu towarów.
Firma ta po otrzymaniu żądanych
informacji i po zachęceniu iej
przez Instytut do nawiązania stosunków, zwróciła siE: do wskazanych firm polskich w liczbie kilku
nastu. Niestety tylko jedna z tych
firm wogóle odpisała, inne zasa·
dniczo uie dały znaku życia na·
wet w formie zwykłej odmownej
odpowiedzi.
Sytuacja ta bynajmniej nie
świadczy o tern, że nie możemy
eksportować do Egiptu, stwierdza
natomiast, że niechce im
się
przezwyciężyć tych drobnych t~u
dności które prowadzą do naw1ą·
;:ania ~tosunków z nowym odbior·
cą zagranicznym pomimo, że ten
ostatni jest w wielu wypadkach
odbiorcą pożądanym i odpowie·
dnim.
Oficjalna ta enuncjacja instytu•
cji państwowej nie wymaga ża·
dnych komentarzy ani oświetlenia.
Jest ona arcywymownyrn doku·
mentem "metod kupiedcich• sto·
sowanych wobec odbiorców zagra•
nicznych, którzy napewno tern zbu
dowani nie są.
Inicjatywa bezpośredniego ze·
tknięcia przedstawicieli przemysłu
polskiego i egipskiego na Targach
Wschodnich, podjęte przez dyrek·
ej~ Targów, zasługuje raz jeszcze
na podkreślenie, jako wysiłek niezmiernie poważny i racjonalny.

........

••
rJnk·ł

z:

·

I

I

Przerachowanie renty

Inicjatywa Targów Wscbodnichlbandlowej w Kairze, a j~dnocześfVe Lwowie, które zdołały zorgani nie współwłaściciela wielkiej hu~zować w tym roku zbiorowy udział towni włókienniczej p. Em. Trewielkiej grupy egipskiej zasługuje ves- czerpiemy szereg interesu·
na specjalne podkreślenie i uzna- jącycb danych.
nie.
W imporcie do Egiptu główną.
Sprawa ta mote mieć duże zna rolę odgrywała Anglja, dalej Włoczęnie dla przemysłu łódzkiego , chy, Czechosłowacja, Francja i
który importuje poważne ilości ba Belgia.
wełny, używając przy tern kosztoEksport polski kroczy na szao
wnego pośrednictwa anglików.
rym końcu z minimalną sumą 50
Bezpośrednie
zetknięcie się tys. funtów, co nie pozostaje w
przedstawicieli przemysłu włókien- żadnym związku z możliwościami
niczego i egipskimi producentami przemysłu polskiego.
bawełny doprowadzić może do na
Zwłaszcza włókiennictwo może
wiązani?. staiego kontaktu z je- śmiało współzawodniczyć z konku
dnym z nsjpowai111P.jszych ośrod- rencją obcą pod każdym wzglęków prod1.1j{qi bawełny.
dem.
Egipt .:ai.ftlguje na nasza uwaNiektóre fabryki bielskie zdo6ę, jako r.yP.ek. pojemny. a w ma· były rynek egipski utrwalają się
łym tylł.'.O so~opa.ią •')'ZY5.kany. Ze na nirr_ coraz silniej. Wreszcie
sprawQld:;.i1 ~ ~l'l{XWtó-"· gos r odar· przE:'v:1ysł cementowy, cukrowy i
czyc!? r.Qdc.~' ~&lł.lcu-~iei i.Mir ··~glowy b~dz.ie móirł po utuc.ho-
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go min. przem. i handlu i pa6stwowego instytutu eksportow~
go, W tej właśnie dziedzinie kola
boracja tych dwuch instytucji pań
stwowych powinna wytężyć calę
.
b • .
"k ,
energię, a y JUZ
;v n.ai rolszym
·
b ·
,
ł .,
c7..astle za.;z~1ebczyc _nadm. "~? osc,
regu ~mosc 1. eZJ?O~re. n1osc pe;,..
łączen morskich, JUZ rue\ylko z
bli ·
· rynkam'1
b tu
• ~ze~i
nasze~o. z Y '
Jakun Jest rynek Morza Srodz1emnego,
a w szczególności
jego
wschodnia część, lecz również i
z krajami Ameryki Południowej i
•
Da!ekieg? .~sch~du, na .rynka~h
kto_rych JUZ Jestesmy,znant, a m.e
k
lb
h
mozemy wy orzystac 0 rzy.mtc
możliwości ich
jedynie z braka
,
tych połączen.
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46 ~ 2 .1 wane na ryn u rumuns 1m przez
~mporktUJe z łutmubnjl
~·
md
p:zemysł
pol~ki,
kt?ry
przedstawi•
0
Jony ~!on z 0 yc ' . ~ spor Uje
cielstwo powierza firmom rumuń79 9
~umunj~ lat :· rt11fnó~~ ~1 ~: skim p_od ~adnym względem nie- Naczelnem zagadnieniem nasz~I uniemożliwia częstokroć dotarcie
~p~~r~ b; ~ rofn ry 19~7° lrra~1ć odpowiednim.
go życia gospodarczego jest i na do bardzo pojemnych, a dla nas cie
się: import z Rumunii E62 mili o- , Zb~orowa r~prezentacja szere- czas dłuższy' pozostanie należyta kawych rynków zbytu.
ny, eksport ~o Rumunii 907,2 gow f1~m _polsk1~h zredukowała~y ! organizacja naszej ekspansji gospol O ile pewne wytyczne, dotyczą
mil jonów,. czyh. że wtedy gdy przy znacznie koszt~ 1 dałaby gwaran~1 ę I darczej.
ce stworzenia linji żeglugowych
te1· same1 polityce protckcy10e1 pracy wyłącznie dla eksporterow
•
h
r
d h
· ·
·
t ' polskich.
z
jakiejkolwiek bądź strony do- maJącyc pracowac na wo ac e1
d
my za e wie orommy swego s anu
"sk" h
t ł · · d
posiadania z o_lbrzymi.m . jednak
Drugim etapem byłoby utwo· tkniemy tego kardynalnego tema- ~ropteJ ~c zotals a y JUZt Io ~wnewzrostem eks!Jort rnr:iunsk1ego ~o rzenie placówki bankowej.
tu, od właściwego rozwiązani.a któ Go s ?ma ~s · ~e, .0 • Y e. Jeszc~e
nas Czeschosłaqa
uzyskUJe
T d
t
b
rego uzależniony jest w pełnej mie odłogiem lezy memmeJ wazna dz1e
e wa momen Y muszą
yć
cizi
tw'0
· pol'it
0 koło 300 mil]. o nów ko1 Yki mo~skie1·
przewagę
poważnie brane pod uwagę, skoro rze rozwój naS1iego gospodarstwa
na
~~J
ron. .
.
się myśli o współpracy gaspodar- narodowego, napotkamy na trud- - zapewmeme naszemu panstwu
Niemcy w ~?ku 1925 ynporto„ czej polsko-rumuńskiej. A współ- noścl wielorakie. Do nich w pierw stałych regularnych i bezpośred.
wały z RumunJI za 95 mtljony, w praca ta ma przed sobą olbrzymie
• •
st
. . nich połączeń z krajami zaocea1927 i po tu1· za 243 mil1· o h
t
· k
.
sze1 mierze na1ezy
worzerue 1
ro k u
.m r . ą
• oryzon Y w zw1ąz u z pro1ektab •
•
stał h
nicznemi.
ny 320 tys1ęcy reismarek. Ekspor- mi i planami gospodarczemi rzą- za ezpieczeme
yc re.gu1artowały do Rumunji w 19.25 za 1~3 du rumuńskiego.
· nych i dogodnych połączeń komuDla każdego śledzącego nasze
nikacYJ'nych, gwarantuy'ncych moż życie gos~odarcze 1·asnem J'est, iż
mi_lj_ony, eksportują_ w 1927. za 159
p 1
'T
,
k
o ska w swym eksporcie na
mllJ<?nów. 660 tysięcy r~_ismare : wschód, do Egiptu, Palestyny i rl:OŚĆ bezpośredniego dotarcia do mamy wielkie i realne zaintereCzylt są t doskonałym kltJentem t Syrii
mo"'e mt"eć dogodny szlak
h odb'
, •
h ryn
• d
t~---~a b~o·
d
umieją plasować swe prudukty.
·i
~.
•
naszyc
· 1orcow 1 n.owyc
sowama o s .-.vu.-...
--r sre
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przez Braiłę t Solacz. Tymczasem ków do wejścia na które mamy nich połączeń morskich z krajaPierwsza połowa 1927 nie przy eksport polski do tych krajów idzie
' li
,
. A
ki p 0 ł d ·
• • Dal
niosła niestety, żadnej poprawy przez Tryjest, a nawet Marsylję.
prawo czyc.
~1
mery
u mowe1 1
eogólnej, a w niektórych działach
SzczaAóJnie
ważne
jest
dla
Qas
kiego
Wschodu.
.
Z drugiei strony Rumunja mo""15
nawet pogorszeme.
głaby dla owych owoców, win i pozyskanie nowych bezpośrednich Tu właśnie jest teren dl.a owoc
Jako
charakterystyczny fakt zbóż otrzymać drogę do Skandy- połączeń morskich, których brak nej pracy depariamentu morskiepodkreślić należy, że również i in nawji przez Gdańsk i Gdynię. Jak
ne państwa na rynku rumuńskim więc widzimy możliwości współ
powoli powiększają swój stan po- pracy są duże, a od dobrej woli
i planowych wysiłków Polski zale
siadania, z wyjątkiem Polski.
A walka z temi wpływami ob- żyć będzie usunięcie konkurencji
cych przemysłów nie jest tak trn„ z rynku rumuńskiego.
w
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T. Nosowia

Dyr. deparl. morskiego
min. przem. i handl~.

ywotniei

Charakterystyczny wyrok: sadu okregowPgo w Łodzi i

'
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W skardze powodowej wniesio·
Sąd zważywszy, że zeznaniami dowanie za skutki nieszczęśliwego
nej do sądu okn;gowego w Łodzi szeregu świadków został udowod- wypadku, jakiemu uległ Majtczak
Józef Majtczak, działający w imie- niony fakt nieszczęśliwego wypad· przy pracy w tym tartaku we
niu nieletniego Stani:3ława Maj· ku z powodem: że piła przy któ· wrześniu 1918 roku, za czas od
tczaka wyjaśnia, iż we wrześniu raj pracow~ł powód nie miała do- 23 listopada 1918 roku do dnia 1
1918 roku Stanisław Majtczak pra staiecznego zabezpieczenia, była stycznia 1925 roku i zasądzić od
cując w tartaku Abrama Kolskiego w złym stanie i takiż sam wypa- Abrama Kolskiego na rzec;i; Stani~
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi dek miał miejsce ze świadkiem sława Majtczaka dożywotnią rentę
odcięcia przez piłę okrągłą 4-ch Ogrodowczykiem; że powód praco roczną w ilości 345 zł. 50 groszy
palcy i części koś.ci śródręcza i wał na tartaku pozwanego killca poczynając od 1 stycznia 1925 r.,
części piątego palca, oowołując miesięcy i został do pracy wez- z tern iż reszta za 1925 rok ulega
się na dowód ze świadków i akt wany przez pozwanego; że wobec wypłacie
wysokości 70 proc., za
niedojścia do zgody, wnosił zgo· powy1szego nie można dać wiary 1926 rok w wysokości 80 procent,
dnie z opinją lekarza o zasądze- zeznaniom świadka pozwanego, za 1927 rok w wysokości 90 pronie od Abrama Kolskiego na rzecz który winę za wypadek składa na cent, a poczynając od 1923 roku
poszkodowanego za leczenie i ren własną :;.ieostrożność powoda; że w wysokości 100 proc. ustalonej
ty rocznej poczynając od 23 listo wobec ustalenia kalectwa powoda ilości ·- zł. 345,50, z odsetkami
pada 1918 r. oraz kosztów sporu należy się powodowi renta w wy- prawnemi od każdej raty za czas
i o nadanie wyrokowi rygoru tym ~okości złotych 345,90 roc;mie od ierminu płatności raty do cza·
czasowego wykonaia.
łprzeciwko czemu pozwany nie o-.su uiszczenia oraz zasądzić od
W podaniu swem z dnia 3 lu- panował; że powództwo należy Abrama Kolskiego na rzecz Stani·
tego 1920 roku powód, będąc jużluznać za udowodnione i dlatt>go sława Majtczaka zł. 224,57 wyna.
pełnoletnim wnosił o przeracbo- Sąd postanowił: uznać, że Stani- grodzt'nia za prowadzenie sprawy.
wanie swych pretensji na złote, sławowi Majtczakowi przypada od
(o)
a mianowicie za lec;zenie 99 zł i Ah(ama Koiskiego, jako współwła...
tytułem renlv i.Ł ,845 U.
)śUcida tadalal VI
oct.Mr.o;

o.o.-.
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Zagadnienie związane z deficytem bilansu handlowego, z koniecznością ograniczenie zbędnego
importu i wzmożenie wywozu stały się punktem centralnym zasadniczej dyskusji na łamach prasy gospodarczej i codziennej.
W sprawie tej na łamach Kra·
kowskiego .Czasu", a więc orga·
nu popierającego
rząd
marsz.
?iłsudskiego zamieszcza wybitny
znawca zagadnień gospodarczych
dr. Leon Fall nast. refleksje:

Sprawa organizacji wywozu na nie oiuaniczenia l'lh nieogranicza·
celów eksportowych cen żelaza wy~·fków, jakby sobie życzyć naniższych od cen wewnętrznych.
leż.ało.
biera zupełnie pierwszorzędnego nia swobody wywozu zboża. P.óki
Ofiara taka ze strony konsum„Prawda• łódzka wskazuje, że znaczenia vr zakresie wywozu pro ceny zbotowe były w Polsce niecji wewnętrznej byłaby niewątpli- sorawa deficytu bilansu zac~yna duktów rolniczych, które na rynku spółmiernie niskie nie tylko w sto
wie przykrą i ciężką, lecz jedynie się systematycznie wysuwać na są, które z roku na rok wywozi- sunku do cen ich światowych, lecz
przejściową, gdyż w miarę wzra- czoło wszystkich zagadnień naszej my w większych ilościach i któ · również vt stosunku do wewnętrz
stania eksportu i zwiększania się polityki pafistwowei i dzisiaj mo- rych ilość mnożyć motemy za po nych artykułów przemysłowych i
konsumcji wewnętrznej oraz w żna już powiedzieć, że obok zaga mocą racjonalnej polityki niemal póki istniejące zakazy wywozowe,
miarę dokonywania racjonalizacji dnienia reformy ustroju, ta właś· dowolnie. W tych warunkach bez tego rodzaju stan rzeczy na nieko
produkcji zmniejszyłyby się kosz· nie sprawa uważana jest powsze- przesad y stwierdzić można, te roz rzyść rolnictwa pogłębiały, były
ty własne w tych dziedzinach pro- chnie za najważniej szą i wymaga· wiązania Problematu naszego bilan one z punktu widzenia prod11kqi
dukcji, umożliwiając po pewnym jącą najrychlejszego załatwienia. su h~ndlowego sza k ać nalety wy• rolniczej zabójcze. Z chwilą jed·
czasie obniżenie cen wewnętrznych
Zdaje się być rzecza pewną, łączme w płaszczyźnie wzmotenia nak gdy obecnie ceny zbożowe
do pierwotnego, czy nawet jesz- że ogólny deficyt naszego handlu wywozu rolniczego i nie jest rze· odpowiadają w Polsce cenom ar·
zagranicznego w rokn 19'28-ym czą przypadku, te niedawno utwo tykułów przemysłowych masowy
.Nie ulega żadnej wątpliwości, cze niższego poziomu•.
:te najfatalniejszym sposobem naNa konieczność wsnółdziałania przekroczy sumę mil1'arda złotych. rzona komisja powołana do zapro wywóz zbota pociągający za sobą
prawy naszego bilansu handlowego
'I:"
byłaby reglementacja przywozu, a rządu i społeczeństwa w donio- O tyle powiększy się zatem nasze jektowania środków, mających za- sztuczne podbijanie jego cen na
w szczególności ograniczenie im· ·słej akcji walki z ograniczeniem krótkoterminowe zadłużenie zagra- pewnić równowagę bilansu handlo rynku wewnętrznym mógłby okau
portu produkcyjnego, czy to w importu wskazuje M. w „Głosie nicą, gdyż import towarów zagra- wego Ukonstytuowana została na zać si-: w skutkach swych dla całokształtu
tycia gospodarczego
dziedzinie surowców i półfabryka· Narodu"·
nicznych odbywa się z reguły na terenie ministerstwa rolnictwa.
szkodliwy.
tów, czy też w dziedzinie objek·
Analiza importu. wykazuje, te krótkoterminowy, kilk~mie.si~czny
Prace komisji zostały dopiero
Uwatamy zatem, te nkaz wpro
tów inwestycyjnych, gdyż opóżni- w I-em półroczu b. roku impor- kred~. Wobec ~trzy~u1ące1 s1ę na rozpoczęte, lecz fakt obradowłtnia
łoby to jedynie nasz postęp towaliśmy
produktów sipożyw- dal. mek?rzystneJ kon1unkt?ry dla komisji wspomni.an w pałacu popr dzony w okresie utrzvmywania się
na zactąganta po~yc~ek zagranicznych, masowskim świadczy o tem, że cen na gospodarczo uzasadnionym
gospodarczz i podjętą już, choć w cz~h za 374.362.000 złotych
skromnych narazie rozmiarach, ogólną wartość importowanych w dłu~ ten przy1dzte .nam spłacać z punktem wyjścia dla tych prac poziomie nie jest w założeniu
racjonalizację naszej produkcji. Im- tym oki-esie czasu towarów. Jakie P<;>S 13 danych obecnie zapasów de- jest teza, według której dynamika swem sprzeczny z postulatami ramoże w tej dzie<łzinie możnaiby poczy- wizowych.
rozwoju wywozu · nigdzie nie jest cjonalnej polity rolniczej. Zmienio
port zatem, z wyjątkiem
niegrającej zresztą większej roli nić ograruczenia?
Bilans płatniczy za rok 1926, równie silna jak w rolnictwie, a na sytuacja uzasadnia, a być mo·
grupy towarów
luksusowych,
Na import produktów sipożyw- opublikowany '!' ~ych dn!ach w~: równocześnie nigdzie niema ró- że wymaga rewizji stanowiska,
pozostać musi w dalszym ciągu czych złożył s.ię w I-em półroczu kazuje po wye!iminowamu pozyCJt wnie wdzięcznego pola działania które dawniej w odniesieniu do
swobodny i nieograniczony, a za· przedewszystkiem przywóz zhói handlu z~gramczn.e.go deficyt w dla akcji mającej polepszyć obec- tej sprawy zaimowały sfery roltem: od tej strony na poprawę aprowizacyjnych 0 wartości prze- wys?kości 135 milionów złotych. ny stan rzeczy. Akcja ta polegać nicze.
naszego bilansu handlowego wpły- szło 143 milionów złotych, z cze- Pome~aż ?broty . po~yczkowe w musi, rzecz prosta, nietylko na wy
Jeżeli jednak wyniki miarodajnąć absolutnie nie można.
go na pszenicę przypada 78 miljo- tym .btlansie prawie su: równowa- daniu specjalnych zarządzeń, ce- ne uznają, że ze względów aproRozwój konsumcji wewnętrznej nów złotych a tyto 45 miljonów tą, tJ. tytułem pożyczek wpłynęło lem zwiększenia wywozu, jak bu- wizacyjnych zakaz wywozu zboża
może niewątpliwie, jak to wyka· złotych.
do kraju tyle, tle wyszło z kraju dowa elewatorów, chłodni i tp., w obecnych warunkach jest uzatytułem spłat dawniejszych długów lecz wymaga przedewszystkie m, sadniony, to stw1erdzają one tem
.
..
zuje przykład Niemiec w r. 1927, . ImP?rt ryzu ":'>?11osł w tym c_za bilans ten może być uważany za aby wytworzone zostały warunki
wpłynąć poważnie na kształtowa- s1~ bhsko..32 miliony złotych, sle typowy. Widzimy z niego że defi- sprzyjające rozwojowi produkcji samem, że wzmożenie produkci1
rolniczej ma dla polskiego życia
nie i układanie się konjuktu- dz1 23. milJony złotych, ..herbaty, cyt w handlu zagranicznym nie rolmczej.
gospodarczego znaczenie decydu ·
ry oraz na podniesienie stanu i kawy 1. kakao sprowadz1hśmy .. w znajduje najmniejszego pokrycia
Mamy wrażenie, że w obecnym jące. Od wzmożenia t. zw. samJ·
poziomu produkcji i może również I-em połroczu b. r. za 37 milio- w nadwyżkach innych obrotów
wewn~trzną nów złotych.
pieniężnych z zagranicą, nadwyżek stanie rzeczy zmalało bardzo sil- wystarczalności zbożowe;, od niej
przez kapitalizację
dostarczyć środków na racjonali·
Razem więc import tych naj- takich bowiem niema-przeciwnie nie znaczenie zagadnienia, które zależy możność wyrównywania de
jeszcze kilka lat temu górowało ficytu w bilansie handlowym przez
zację produkcji, lecz przy niskim niezbędniejszzch rtykułów spożyw jest również deficyt.
nad innemi w zakresie polityki ..vzmożony wywóz nadmiaru pro·
stanie dochodu
narodowego w
h
d t · ł
I
Polsce i przy minimalnej rentow- czyc prze s awia w ~em ~ółro-.
W takich warunkach deficyt w rolniczej, a mianowicie - znacze- duktów rolniczych".
ności warsztatów produkujących, c.zu b. roku wartość blisko 230 mi obrotach handlowych na dłuższą
impuls do zwiększenia konsumcji 1)~nów zł<:>tych: Reszta w wyso~o- metę tolerowany być nie może,
i kapitalizacji wewnętrznej musi sci 135 mil1ono~ przypada ~a im zwłaszcza jeżeli wyraża się w dzie
wyjść od państwa w formie przy· port t!uszc~ów Jhd~lnych zwierzę- siątkach miljonów co miesiąc
stąpienia do realizacji wielkiego cych 1 rośltnnyc 1 artykuły spo- gdyż nawet przy najkorzystniej~
światowych
programu inwestycyjnego i silnego żywcze luksusowe.
szych konjunkturach nie uda się
ożywienia - przez dostarczenie
Tych ostatnich sprowadziliśmy nam nigdy w tern tempie zacią
odpowiednich środków - ruchu w rb. za 87 milj. zł. Jest to bar- gać pożyczek. Zresztą pożyczki
budowlanego.
dzo ~owaźna. suma. Składają się n;iaią to do. siebie, ~e same przez
łane
tranzakcjami
dokonanem;
Węgiel
p
t .
t
. k0 . d
. ~na nu1: 15 J_mljonów złotych owo· się wpływ~Ją na wzmaganie się
prze1 ostatnią zwyżką,
o~os a1e .za em Ja
J~ ~na i ców południowych w rodzaju da- przywozu 1 wywołu1ą zawsze praTendencja mi-:dzynarodowych
ostatma m?żhwość wpłyn~ęcta na ktyli, fig i td.; 5 miljonów zł. ko- wie pojawienie się deficytu w bi- rynków węglowych niejednolita.
Cynk
poprawę bilansu handlow~oo s~ary rzeni· l.400.000 zł serów
k . lansie handlowym.
Poprawa
nwa
fr~ncuskim
rynku
Zapasy
cynku
zaowóż wzrosły.
i wypróbowany środek, łJ. zw1ęk- t h 9 T
·
wy win
t rzymana.
u
związku
z
korzystI(onsumend
trzymają
się w rczerszenie eksportu.
1· z~ ry~ó luk.studsowych
Przez kilka miesięcy można by
6n~ilJ~O n ómt
ło lekceważyć deficyty w miesię- niejszą ogólną konjukturą daje się wie, \VObec czego ceny w dalszym
.
.
.
w z1· run w t .
l Zwflększe~ie_ to n~ w~ęks_zą skaZ tej ilości przypada na cytry- cznych
bilansach
handlowych, zattWażyć _bardziej ożywione zapo- ciągu ciągle spadają.
ę rozpo~zą s~ę ~o e opiero po ny tylko 3.626.ooo złotych a na kłaść je na karb przywozu inwe- trzebowame węgla przemysłowego.
Bawełna
wy~on~~tu _wielkiego programu pomarańcze 5 miljonów 457 tysit; stycyjnego i karmić się nadzieją, Na be~gijskiej giełdzie węglowej
.
.
.
raCjona ~zacy1nego ora~ po znacz: cy złotych.
że napływ pożyczek zagranicznych nastąpił~ uspokojenie. Na rynku
Pomimo, tż światowe zapasy
obficie i z nad yżk
ł · b angielskim trwa ciągle jeszcze de-.
nem zw1ęks~emu nasze1. konsumcJt
wewnętrzne], CL wspólnie wpłynąć
Jeżeli więc uważamy cytryny tek w nasz
w ~ uzup~ ni u Y presja i nic nie wskazuje na szyb-;ba~ełny w okresie ~ierpnia okaz~
musi na poważne zmniejszenie za artykuł ~ierwszej potrzeby, to w wołan ym skarbie d~wizowym, ką poprawę. Sytuacja rynku nie- jły sxę niższe w analogicznym okresie
kosztów własnych naszego prze· można przyjąć, że import spożyw- d{ ż
Y prz~z te deficyty.. ~a mieckiego oceniana jest ujemnie h. ub., to jednak dzięki sprzecznym
mysłu i zwiększenie jego zdolności, czych towarów luksusowych koszta u szą !"etę jednak koncepCJa m przy wciąż słabej zdolności kon · 1ocenom wartości zbiorów, rynki
konkurencyjnej.
O ile idzie o wał nas w I-em półroczu przeszło v:est}'.'CYJnego przyw~z~ utrzy~ać sumcyinej rynku wewnętrznego.
trwały w niepewności 1 ceny znaci
przemysł przetwórczy w jakiejkol- 84 miljony złotych.
się m~ d~, tembardz1e1_, ze ana~iza
nie spadły.
wiek dziedzinie, który zmuszony
Pozosta1· e do rozpatrzenia spra dpoazy~J~ btltansowtycłt . me. kpotwie\Zelazo
ć
k
·
.
z Jej w ym s opmu, Ja wyma. t k k
1es on urowa z wyso o rozwi- wa importu tłuszczów jadalnych ałyb t
f d f t·
Wełna
niętym przemysłem przetwórczym zwierzęcycb.
g
Y ego cy ry e tcy ow.
Na światowych rynkach żelaza,
państw zachodnich, teza ta jest
.
. .
Autoratywni finansiści zwracali mocniejsza tendencja została czę
Ceny wełny zostały niezmieuio
bezwzględnie słuszna i żadnerni
Ogóln~ wartos~ przywiezionych nam już nieraz uwagę na luki w ściowo załamana. We Francji ceny n.e. Tak bardzo oczekiwany spa ·
środkami faktu tego zmienić nie w _I-em ~ołroczu Jadalnyc~ tłusz- tej naszej teorji inwestycyjnego utrzymane przy zadawalniającym dek cen dotychczas nie nastąpił.
zdołamy
czow zwierzęcych wynosi blisko przywozu-uczynił to także bar zatrudnieniu przemysłu żelaznego.
·
30 miljonów złotych. Wysoka cy- dzo wyraźnie doradca finansowy Również w Belgji ożywienie w
lstnie1·ą natomiast nawet i w fr ·
· na d użą k on p. Dewey w ostatnietn swo1·em
Len
a 1mport u ws kazu1e
obecnych warunkach duże możli- su mc1ę
· tego ar tYkuł u, co mow1
· 'ł o- sprawozdaniu, doradza1·ąc nam nie przemyśle metalowym przetwór·
tendencję zwyżko
czym
utrzymuje
Zbioru
lnu
zapowiadają się
wo ~c 1
eksportowe dla naszego by 0 pe wnym me
· d o borze aprowi· czekać tak cierpliwie aż przemysł
wą na surowiec. Na rynku
niedobrze,
jedynie
z
Rosji napływają
przemysłu
surowcowego, a w zacyinym
·
na ryn ku wewnę trznym. nasz si„ dostatecznie zmodernizu- mieckim panuje spokojny nastrój. niekorzystne wiadomości. Ceny u"
pierwszym rzędzie dla przemysłu
w ęglowego 1 żelaznego. MożliJest to o tyle zrozumiałe że je i nasprowadza z zagranicy Jeszcze obecnie odczuwa się ujem trzymują się na poziomie niew osci te jednak wobec niesłrcha- Polska posiada wysoko rozwi'niętą wszystko, co tylko wymyślić tam ne skutki w sytuacji rynku wywo- zmienionym.
nege dumpingu, uprawianego przez hodowle nier?gac~zny mięsnej, przy zdołano, lecz już teraz dążyć do
kon k urencję naszą, opierającą się 0 słabym chowie nierogacizny tł'.Jsz- tego, aby konsumpcyjne potrzeby
wysokie i daleko wyższe niż w czowej.„ Z tych więc powodów kraju zaspakajane były przede1-'olsce ceny wewnętrzne, mogą tłuszcze możnaby zaliczyć do arty wszystkiem przez wytwórczość kra
by ć wykorzystane tylko koszte~ kułów pierwszej potrzeby, lecz do jawą i to w tym stopniu, w jakim
ofiar ze strony ogółu pewnego stopnia zbędnych, wsku- przemysł nasz w obecnym swoim
pewnych
Zasadą fabrykacji jest produko duży i zapotrzebowanie ich wzra·
honsu mcji krajowej, która musia- tek tego należałoby się wypowie- stanie uczyn ić to może.
łaby fJrzyj <!Ć na siebie ciężar wyż- dzieć za ograniczeniem importu
?rzy dokładniejszej bowiem wanie jaknajlepszych gatunków. sta rokrocznie.
siych ceu wewnętrznych, celem tłuszczów.
analizie pozycji miesięcznych bila11 Ten fakt wykorzystać si~ stara
Specjalnością firmy są towary
umo żl i w1en 1 a ZWlPK:.zenia eksportu
J k t
kr "tk'
k"
sów handlowych okazuje się bo, konkurencja, która, zdając sobie
...
a z ego o tego sz tcu wi wiem, że lwia część naszego przy sprawę z popularności wyrobów i s11kniowe i kostjumowe, główcie
w rnteres1e
ogólno p aństwowym dać import produktów spożywczych
t
· t
·
·
gładkie, a przystosowane pod każ·
i wrasnym
jako prt!mję asekura- posiąda w pewne1· czi:•ści charakter w~iu, _o me y1e imoort inwesty- uznania, jakiem wyroby te się u dym względem do li:apryśnych wy1 ·
t
...
cyjny, tle konsumpcyjny. Wystar- odbiorców cieszą, podrabia gatunki
mogów mody.
L.} J ną prL.eLt ryzy 1nem nas ęj.Jstw ~iez~ędny. Nie mniej można. przy czy zresztą rozejrzeć się w na
\J1crnego bilansu
handlowego Jąć, ze bez szkody ·dla rozwo1u da
h c;kl
h b
t · d ·ć t i nazwy wyrabianych przez firm~
Na czele przedsi~biorstwa, za•
WL-gl~ame płatniczego
·
· · ć bł" k
szyc · epac , Y s w1er zi
o tę towarów.
s1~ _on zmr:.1e1szy
is o o 1oo samo. W sklepach kolonjalnych
. .
·
trudniającego przeszło
100 robotDodac Jeszcze należy, że wyż~ mllJ. zł. na półrocze.
większość sprzedawanych towarów
Towary te znajdują dziś licz- ników, stoi jego założyciel i twórsze ceny -:vewrn;trzne z tej dz1eNa to jednakże potrzeba ogra- jest pochodzenia zagranicznego.
nych odbior~ów na rynku krajo ca (r. 1885), wybitny fachowiec, p.
w Poznaniu Leopold Landsberg, oraz inż. Se~
·
· su:
· prze dewszystkiem lu·
Q 1: lny U l11 u Zl
· 1w1ły OY np. w za kre- niczema
W of"icjalnej „Epoce• zastana- wym w Warszawie,
.
~11.: ~·rz~ my~łu zelaznego nietylko dności w konsumcji, a następ nie i wia się Adros nad możliwościami na ~?.morzu, Gornym Sląsk u, w b weryn Landsberg 1 kierownik dzia
walki z deficytem bilansu handlo- Galicji Wschodniej i Gdańsku.
bez posrea111, . lecz .1 pośredni eks- celowej akcji ze strony uądu.
łu sprzedażv
o. Józef Bernsztain.
port wy.ro bow zel~znyc~ ~rze~
Bez współdziałania tych dwóch weO'O, wysuwając całą koncepcjc:J
Pot;>yt n.a tow:-~v jest bardzo
niem1eclu czynników cała akcja ograniczenia wzriiożenia i zorganizowania wyprzyzname . na wio_r
przemvsłow1
przerobczemu dla importu nie da tak po~danycb wozu produktów rołnicz.vch..

Koniunktury na
rynkach surowców

f

Leopold Landsberg

1

I
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ilans·
u
handlowego
zagadnienieni gospodarczem

doniinującem

Domłnującern

obecnie w
gospodarczem jest zagadnienie
naszego
bilansu
bandlowego. Bilans ien od
szeregu miesięcy kształtuje się
ujemnie dla Polski, bo stale
wywóz i jego wartość znacznie jest mniejsz~ od przywozu
i jego wart?śc1.. Kilkakrotnie
~ ust odpow1edz1alnych z~ pożyciu

lttykę gospodarczą ~zynmków
rządd?wych ~złysze~1śmy_ za-

pewmema, .ze mebezpteczenstwa
w tern mema, bo przywóz
sklada się przeważnie z materjalów inwestycyjnych, a nie
produktów konsumcyjnych i że
stan waluty polskiej jest taki,
że nawr.t kilkumiesięczny bilans
ujemny nie zachwieje jej stałością.

Dopiero w ostatnim czasie

ak

poglądy w tej sprawie uległy
zmiaFiie: premjer Bartel w wywiadzie udzielonym
• Ilustr.
Kurj. Codzienn." w Marjenba·
dzie nierłwuzna cznie zwrócił uwag~ grożące nam ze strony bilansu niebezpieczeństwo.
w pra~ie fachowej umieszczono cały szereg artykułów
poświęconych
tej sprawie.
Można z tego wnosić, że uspakajające zapewnienia
coraz
mnieJ mają realnych pod:ltaw.
.
.
C~łe saldo UJ~mne me skła?a się wyłącznie z towarów
mwestycy1~ych a zresztą gdy?Y .nawet tak było, to przedłu·
z_ame tego. ~tanu rzeczy musi
aoprowadzi~ <l? któtko~er nowego zadłuzenia za.granicą i napływu walut z kraiu.

I

pa

A ieżeli tak jest, to należy ne.

produktami

krajowemi.

cześnie

czyni

szere~

posunięć,

niepotrzebnie
zastanÓwić się, czy nie in we· Dziś, być może, nie grozi nam zwiększający~h
stu jemy zbyt dużo i zbyt szyb- na tych niastowe niebezJieczeń przywóz do P ' · ~ ;~i jeżeli miniko w stosu 1ku do naszych, stwo z tego tytułLJ, ale trwanie sterstwo sK.Jr.>u uważa, że
możliwości

walutowa-płatni•

czyrh.
Dlatego też przywóz powinien by.c skrupula~nie zbada·
ny w nastęouiących Kieru'lkach:
orzedewszystkiem w dz1ejzin1~
przywozu materjałów inwesty
cyjnycb należy zastanowić się,
i.;zy us,)rawiedliwiony jest on
naszem położeniem i rozwo'. em
gospodarczym i czy nie nale·
żałoby zahamować nieco nnszego pędu mwestycyjnego.
W ~rupie pozostałych przywozowych produ.dów należy
dążyć do zahamowania im~ortu produktów luksusowych i
tych, które mogą być zastąpio·

tego stanu rzeczy musi się ujemnie ojbić na gospodarce.
Poza przywozem należy u.
czynić wszy:ltrn, aby wz·n ~'~
nasz wy-nóz. W tej dziejzi:1ie
1ie oo .n J5ą o::>czyn11ia tej czy
innej ~ru;>y gJs nhrczej, te~:>
:.zy if111e50 resor·u rz:ąjJw~5·):
i ~st tu ootrz'jb11y o~ól w zoiJnwy wy::i1łek i o {óln1 1ej iolita linia poitępow.:1 111a.
Z doty~hczas~wej praktyki
możemy st.vierdz::ć, że co do)in;i
jednolitego postęJowa 1ia, to
te rzeczy poz:ostawia1ą dużo do
życzenia, bo jeżeli ministerstwo
przemysłu i tlanjlu pracując nad
wzmożeniem wywozu, jedno-

prze'nyst

stale i

ciągle

musi

być iródłern nadmiermego obciąlenia
podatkowego, jeżeli

ministerstwo pracy stoi na sta•
n:>wis~rn. że musi być wzorem
jla bo~atych państ-n przemy·
sb .vych, to rozu nie się, że o
jefoJlite n 1.>ostęJJ.Va:tL.1 przy
-nz nażeniu eks;>ortu mowy być
me m:>le.
Pozatem jest cały szereg
dziedz:m, które w interesie in·
tensyfiKacji eks~ortu polsKiego
inu:izą
być
są te sprawy

uporządkowane:

kredytowe, spo·
sób produKCJi i t. d.

Sfai11111 w

Pawłowski.

op· erają eksport1

f~a
. '

spółpraca

li

rzadu z eksporterami ~ e Francii. - Olbrzymie ulgi podatkowe stosuje
rzy eksporcie rzad czechosłowacki. - Biuro dla spraw eksportowych przy Gostorgu
sowieckim.·-Japońsliie banki eksportowe. -- Racionalizacia eksportu w Hiszpanii
Silny i stały rozwój handlu ze' rozstrzyganiem kwestji spornyc~, bior~twom eksportowym lub zrze- 1zakresie spraw eksportowych. Za związku z powyższem zamówione

v11ętrznego Francji przypisać .n~-J wydaje ~is:no perjodyczne „Moni- szemom eksportowym przemysłu I sadniczem zadaniem biura ma zostały za.sranie!\ urządzenia dla

0
•
•
:eży wielu czynnikom, w dużeJ Je ' teur Off1ael pour le Comerce et podatku obrntowego lub lulcsuso.
.
. .
dnak mierze jest on do zawdzię- l'Industrie", podające nader cie- wego i podatku trausportowego.
hyc współpraca z wszelk1em1 za- przygotowywa01a 1 opakowywaczenia
organU:iacji francuskiego kawy i aktualny materiał informa
Zwracany będzie podatea obro· interesowanemi organizacjami w nia towaru, stosownie do wy.naeksportu. Poniżej w krótkim szki- cyjny. Przy ~rzędzie tym istni~je towy względnie luksusowy, który wypełnianiu planów państwowych gań odbiorców.
Uskuteczniane
cu podajemy główne zasady no- fachowa biblioteka z paru tys1ą- zost ał zapłacony za dostawy ta · 0 d . .
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a.J - fab!Jka wrrobó~ iedwabnych i półi.edwabnrch
"' 1N1iasna farb•arnla i 'W"ykonczalnt~. _(l.
6\
Fr
ł\
iłd

Własny wyrób materiałów: Czysto-jedwabnych, półjedwabn~cb
atłasów,

podszewek,

"'

~

kra·watowych, na bekiesze i t. d-.

a. szczególn.ie1

Crepe de Chine, Meteor, Crepe Satin;

Crep~

Wełnianych ·
Bawełnianych

FabrYka Wyro ów

.• ,,

•

I

•=

li
Sp6łka

Akcyjna

"" ŁODZI
Zarząd i

biuro

sprzedaży:

ul. Moniuszki Nr. 3

Te!efony: Oyrekcja 63·00, Biuro 19:«]33.

Fabryk.a: ul. Cegielniana Nr. 104, telef. 32~85
Skład konsygnacyjny w Warszawie: ul. Długa Nr. 55
telefon 67·97iil

,18
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I -Gimnazjum Zgroniadzenia liuPców m. Lodzi
(HANDL. MATEM. PR.ZYR.ODN.)
Narutowicza nr. 68

wiadomości, it egzaminy wstępne odb~dą się w dniach 3, 4, 5 września o godzinie 4 po południu.
Podania do klasy A (dla nieumiejących czytać i pisał), podwsti:pnej, wstępnej i wyższych przyjmuje kancelarja codziennie od godziny 9·ei do 2-ei
Do klasy VII Wydziału Handlowego mogą by6 p„zyjęoi bez egzaminu uczniowie wszystkich typów gimnazjów p~
ukol\ozeniu 6 klas. Różnice programów zostaną wyrównane drogą specjalnych dodatkowych leiccyj (bezpłatnie).
Poczó\tek lekcyj dnia 3 września o godl. 9 rano.

podaje do

DYREKTOR

•

ANTONI

ł

ODTĄD

IEMA

Prywatna

SzKoła

Powszechna

Oo akt.
Nr. 1168· 1928 r,

SZ. ZIELONKI

AREGO .OBUWIA.

Ogłoszenie.
pn.y

Komornik

Wschodnia 68/70,

Sądzie

zamieszkały t11
Łodzi,
przy ul.
Połudnlowef 20 na

zasadzie art. 1000

3)(l)ODOD<DOCD<DCl>(J) CJDCI>

Ostatni wyraz techniki.

r. od g.

w

w

1928
10 rano

Łodzi,

przy al.

Niniejszem wyratarn swoje po· Dolnej (Dofy)

Łodzi

Mechaniczna farbiarnia obuwia
i wyrobów skórzattych

Jedyna w

U. P. C.

ogłasza, że
d.28 września

Podziękowanie

Nie brudzi podczoch i nie puszcza na deszczu.

Okręgo ·

wym w Łodzi
Jan Jal:>C?:yk

przyjmuje ucznió~· od lat 6 i gruntow·
nie przygotowuje do szkól średnich.
Najbardziej zniszczone zniekształcone obuwie Szczególny nacisk szkoła kładzie na
przyjmuje swój normalny wygląd dzi~ki nowemu przedmioty Judaistyczne i na lęz)k
specjalnemu sposobowi zapom0<:4 mechanicznego h ebrajui. Zapisy coduenaie od 10- ~·

farbowania.

dziękowanie

właścicielowi Szkoły

56

S~zon

odbędzie
się sprzedaż przez
publiczną licytację
ruchomo~ci,
należących do

Sz. Zielonce przy ul. Wschodniej
68-70 za gorliwe i sumienne przy.
gotowanie syna mego do 1-szej
Skład zaopatrzony w wielkim wyborze obuwia dzie·
Hermana Grajfa
klasy gimnazjum żydowskiego
cinnego i sezonowego.
i składafacych się
z powataniem
z 2 ogierów maki
FILJH:
M. Hamermesi, Wschodnia 40 karej, dobrze •·
trzymanych
Wajsman, Zawadzka 12, Mag. obuwia
oszacowanych na
il • • • • •
s~ndberg, Głó..vna 45, Mag. mód
sumę zł. 7o0.,,Astra", Piotrkowska 10 w podw., Sklep gal.
t.ódt, dn. !S0.8.19'l8
Księgarnia
Komornik
71 Specjal", Narutowicza 3, Mag. obuwia.

Centrala• L6di, Nawrot 7, „BOBO"

s1jskim.

181, m. 4, tel. 24„53.

Posm kiwane w

• • • • • • • • • 1111

dlatego te:
sz:v bk.1e, 'tan.:l.e :l dobre
wchodzą·

do
Mendla ttrodatego
i składających się
z pomników z c~ar
ne~o granitu z któ
rych 2 kolumnowe
a 8 płaskich pole-

row11nych
oszacowanych

Nowy oddział! Kroje Ullsteina
3000 •blOl'6w
kroje nowych fat1on6w palet damskich, sukien,
dziecmnych I różnych rob6t

„,.. k'o/u od 0.60doz/1.111.

63 30

3-4 pokojo\vego

Plot,kowsk• 98, fU/a 110.

Wólozańska

AMPY

Zgłoszenia

tli ·

elektryczne w wielkim wyborze
własnego wyrobu z bronzu, najnowuych modeli poleca

sub.

„Głosu

„Lokal" do
Polskiygo".

"fiHflHI

B

I

Przono,nych,
nagrodzona na wy.
stawie Gospod.Hy·

Dr. med.

~lenicznej w Łodzi
dużym srebmvm

A. Kacenelson

er

Specjalny kurs
Wytwórnia

Plecy 1 Kuchenek

118

medalem.
.,KoźsnineK.'"
Główna!Jl.

. Wschodni 56. Tel. 67-64. Specjalista chorób wenerycznych
·' Dogodne warunki.- Ceny konkurencyjna. Nowo-Cegielniana 12, tel, 61-19
Reparacja i prieróbki rUnych lamp.

tel. hi-01:1

Dr.

•==•~a===m=•~·

W. BALICKA
choroJJy s)<órne
i weneryczne

I

pole ca
: podręczniki szzt~l ,ie w za. p "

lkr~swszel1ue
wszy~tkicn klas. .'Yc~o.dzące
przybory p1sm1enne
1

Księgarnia i sklep materj ałów p1śm1ennyah

t ·

r. 11 ar~.o~icza
t ·lk

------------------------------------

•Ma~az~n Warszaws~i

właściciel

z. MajP1an.

Nowoczesne

~

polero·

wa11e, kompletne

w wlelklm wyborze
Naielegants~e Ubiory męskie,

i dziecinne
CENY

do wyna3ęcia

HEłT, Łódź

~~JYNO~SK.A )04,

-~

TEL, a6·87.

od zaraz 2 duze

damelde
futra damskie 1 męskie

PRZY::HĘPNE.
DOGODNE WARUNKI.
Dla pp. urzędników na spłaty miesięczne.

I

4~
li

SILN KI

Je 0 · t

.v 1 °dzi~cle

Matel9)ały

zac.h 0·4. nia• 62

pokoje
(~e_g1eln1~na ?3)
1 elet. -t 9 S'L.
l pit;tro dla jednego lub dwóch
. w··ia domosc
. ' u1. p·ł
d·k·
powrócił
panow.
1 su s 1e- Przyjmuje od 9e;o 51 m. 4 od 4-6 popołudniu. 10 i od 5-7. 062-

instalacyjne

Warsztaty reaeracrine

Dr. med.

·.·~~~~~!n~~J

aun ablowa •1e
z b~~kon<:na front

elegancko

FBBIU'iU\ IYIEJ'LI

:;gł

orąz

Uwaga~

wymiana u-~
:-iiiiiiiiiim~

~~.~żg~,~;·;u

urzl'tdzenla stołowych
. pokoi oraz gabinetów,
wykonane z kauka·
skiego drzewa orze ·
' chowego w wielkim
wyborze poleca

) J.

i

Konstantynowska 18, tel. 36-89

Na sezon jesienny i zimoury

b. Kryszka, fnm Jr&kii 15 !PrzJj"~u~e :: pt;,:2
Kupno sprzedaż
tywanych książek.
:;i

polskiej

literaturr

poleća

powrócił.

Na Sezon Szkolny

123

dnia 10-go września.
7950
Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziennie od 6-8 w.

pi~trze

Administracji

A. Kretschmerowej i ALiebichówny
rozpoczynają się

na parterze lub I
u.mmmrt:R'Jl•-EB-lllED'llml••••••• naprzybiuroulicy
Piotrkowskiej mii:dzy
Karola a Radwańską.
I

'

Lódź

Juljusz Rozner,

na

Komornik:
Jan Jabczyk.

PoszuRuje się lokalu

Panowie i Panie

A. FI.ej

n•

1660.- zl.
-----------------------dn. 25.8. 28 r
Wykłady na kursach języków nowożytnych

Odświeżamy
Zakłady
garni
;ur za zL 3,•
. Krawieckie
.
suknię za zł. 2,so
Pra Ima i:ham1i:zna
kostjum za d. 5,i rQrbiarnia
ł~cznie z odebraniem I odetłan. Zeromskiego 91.

~

„•ryakie, wledelfakie I berlltlakle aowHoi
w dalym wyborze
aldnzle

Łódź,

d.e"VV:lmą

więc dzwońcie

Modele palt damskich

mości.

1 damskiej jest

:nal!lmą

al.
20

należących

cycb • :Jakre• krawiectwa, pralni chem. I Far#
blarui, sztucznesco cerowanfa garderoby męskiej
a

przy

odbędzie się sprze
daż przez publicz
ną licytację rucho·

chce

Dlacz.go'r

Qarnltury I szynele uczniowskie

Jabayt
w Ło-

w Łodzi. przy al.
F ranciszkańsk lej
31

zmienić posad~
Pierwszorzędne referencje.
Łaskawe oferty do administra ·
cji Głosu sub: ,,Fachowiec"

20.000 klijent6w

„ t..odz1,

r&c z~~ai~jc„ :~t:
wieszcza, te w dn

i Manipulant

roku

męskie

Męskie pa/fa zimowe z futrz. koln.

9kr~·

Południowej

branty zgriebnej1Streichgarn) dobry

•.Pogoło'llrio KraW'ioc!lle KIERSZAH

zleceń

dzi

Módmieściu

Fachowi~c

REKORD POBITY li

Eleg. /eslonkl I garnitury

Oferty do Admini- 26 wrzdnia 1928 r.
stracji Głosu, sub: .zaraz"
od !łodz. 10 rano

mundurki
szkolne
po puystc:pnej cenie.

wykonanie powjerzonych nam

J••

telefonem.

z

Przyjmuje sit; do roboty

d~p

Futrzane palta -damskie

zam1eszkały

Plieszkanie umeblowane

nowości.

w

.Sądzie
Wylll

ł!ll!l~·
IPl
"---~_
...._,,,_....,.__.._...._...__._..._......,.~---·

Pierwszorzędna pracownia abiorów
dla dzieci i dorastających panienek
poleca na sezon bieżący ostatnie

zdobyło

Eleg:_pa/ta damskie z futrem

poleca na rok szkolny podręczni Oo akt.
ki dla szkół średnich i powszech- 1' 1154·~ r.
nych. Posiada tet na składzie no·
Ogłoszenie.
wości w ięzykach polskim i roKomornik przy

„, 'enfant eh" c"
P'ołrkowsk~

niego zarówno pod :wzdedem Jakokl Jak I ceny.

Jan Jabozyk.

Piotrkowska 26

Zimowy

l:ddef Pani. która ocenła warto~ wykwfntnego
stroju, polecam obejrzenie mego Działu konfekcyjneco. Z całĄ pewno~chł znaJdz!e tam co& odpowied-

•••
A. Jochelsona

Wystrzegać się naśladownictw.

IDZKOWSKL

Instalacja siły i

~"UTiatła

Za.k.J:a.d.y e1ek. t;:ro"tech n:lcz:n..e

Adolf Meist r
t.ODź,

•

-ka

Piotrkow!$ka 165, tel, 24·61.

•••••••••••••••••••a•••••„
-

... 4_„ _ _. .. -
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Z!

Zawiadomienie! ~~~~~ss:.
Ka1ile~a:~1:,t ::w~~- wtorek dnia 4 września r. b. OTWIERAMY
· SKL AD FUTER (Filję)

~łt'P*'

seaw++wa•&WMW

przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 165, telefon 75-17.

Polecamy na nadchodzący

F U T RA

sezon

w wielkim wyborze wszelkiego rodzaju

w surowym i gotowym stanie

B--cia F. i J. PIETRUSZKA;\.

'-----··-··· ~--------·-łtauczy
KoeduJu1cyJnego w Końskich

...

Roczny WieczorowJ Kurs T~actwa

Dyrekcia Prywatnego Seminarium

38 (obok dworca kolejowego)
ma jeszcze wolne miełsca na kursie

•

V -tej

H.las7

Wykładane są: teorja splotów,
terjołoznawstwo włókien i analiza

techno! ., tkactwa,
tkanin.
Kancelarja kursów przyjmuje zapisy w poniedz., ,
wtorki, środy i czwartki od 7-9 wiecz.

ID-ci
I!>yrektor Włodzimierz Babka

T•wa u Tora w Derech Erec
„BET • ULFArtA'' w Lodzi

8 kl. Gimnazjum Wieczorowe dla Dorosłych
(z prawem wydawania

5

nisKie.

włącznie

przyjmuje

Dla niezamotn;ych rabat.

590-t

Gimnazjum
z

pełnemi

prawami gimnazjów

·

Wólczańsl<a

I. FR A N CU Z,

(Kat. A.)

ul . Piotrkowska 34

m.any

gimnazjum

I

Łódź. Kilińskiego

c=·

Piotrkows}Ja 157

Pomorska 18

.
(w ogrodzie)

I

Lódz

u

@IW

osIrzezente.
• •

Popołudniu 4-6.

Zeromskiego

(Pańska)761110

~~;~~"3...IGYM@

STEN Q GR A FJ I
K. .„

1r·

Y

111~sa1~~0 93•
•
Zapisy 1 mformaąe

Wobec masowego wymówienia posad . nauaycielstwu szkół powszech':1y~h :tydowski_cb (rel_ig.)
ostrzegamy Ogół Nauczycieli przed obe1mowamem
posad w tych szkołach bez porozumienia sit: z Za-

-::

E:Cenr k BE;R.1'/IAN'
6-0S
t
ele on 3
.
codz. od 6 do 8 wiecz.
T

I

Łódź, Pomorska 46 I 48. tel. 63-80.

Gimnazjum T-wa

"

K u łtura''

Piotrkowska 85
Czesne

zł.

25

mlesłę1:2:nłe.

I_

.
ń
.
.
.
.
U rzę cln IC:J" pa stwow1 zwoln1en1 od opl

llC9________________

Kancelarja otwarta codz. od godz. 10-1 pp. i od 6

i?*§E'

MEBLE
zwróć

trwałe wytworne i tanio
sit; do znanej, solidnej firmy

J. NASIELSKI
Tylko PiotrliowsKa

Poszukujemy rutynowanego
s~rzedawcy 1ub sprzedawczyni ·
B·cia z. i A. Rappeport
Pioirkowska 15.

II
i

P~rfUm~
'

.

.

.~-

my dł a toaletowei wody kolot'1skie udr
wszelkie kosmet ki
k . , p · y,
.
Y
raiowe J zagraniczne. po1eca
po cenach konkurencyjnych -

PertumsrJa J Druk

front 1-sze piętro. telefon 47-09

Ceny

9

najtańsze

Wielki
„,.

I
Wa„unki najdogodniei.sze I
wybór łóżek metalowych.

iWfW a

Gabinety KOSMET"llll
l'J
I H

11.ahar~kinil

uon

M

Ul!JI

D·r ó~ARJ! L.IC:WiidS::INOWEi
Cegielniana. 6 m. a. telefon A."'--63.
..,.....
C'.hor. akóry • 1.vłosów. Leczenie detektów cery. Spe.
CUJalne masaże twarzy i ciała. MasRże odt luszczajace .
suwanie wlos~w elektrolizą. Lampa kwarcowar
ECalktroterapJa, soalux. Godz. przyjęć od 10-o .
Dla pa.nów od 2-4. .
·

44~8~~ !lt,,Q;ra
~~:~~!;'k
;1~':.j~er<!:~~~
Z. LEWlNSONA. w g-odz:. przvi. od 3-4.

ZAWADZUA 11."
i komunalni otr<tymają rabat.

Urzędnicy oaństwowi

i

a nie inaczej,
jeżeli chcesz mie6

856-1

pod kierownictwem p. Kapłanówny
Wólczańska 23 (parter) telef. 14 27.
Zajęcia przed i po pvłudniU Zapisy dzieci obojga płci od lat 3-ch w godzinach
biurowych.

Dyrektor J. Ab.

. .

AK .JEST

„Dom Dziecięcy'' p~~~!~. Montessori.

Zapisy nowowstępujących uczenie przyjmuje sekretarjat
Gimnazjum od dnia 20 sierpnia codziennie o godz.

z prawami gimnazjów państwowych

6

poszukiurant.·

Telefon 22-12

10-1 pp.
86ll

MM

Oferty do Gimnazjum, Cegielniana 60.

Gunnazjum ieńskie Józela Ana wtodzi
1

Zarząd

języka polskiego i geografji

Mechaniczny, Elektrotechniczny, Tkacki

Zielona 10

Kancelarja czynna codziennie od g. 5-7 pp.

Zaw. Zrzeszania lancz. Sz. Panz. Rzphtej
Polskiej Ognisko w Łodzi, Pałudaiowa 3.

ip!!~~s!2~~d,„ ~ ,- Nauczyciele

1-------

iOllllm_ _

pań!twowym d:rmłomem

. . . .
(polskiej 1 ntemieckiei>

l(ancelarja szkoły przyjmuje zapisy kandydatów na kurs
l·szy codziennie od 10-2-ej oprócz sobót.
Egzaminy dla nowowstęp ujących dn. 3 września.

I_

I

111

~----------

ŻeńsK;e

<,Widzewska) 89, m.8 (obok poczty).
•
VW!
·•t 3. ~

. Przed połu~niem 11-1.

•

Wydziały:

mieckiego (13 godz. tygodniowo) i lekcje
metodyki pierwszych lat nauczania (12
godz. tygodniowo).
Oferty kandydatów, posiadających pełne
kwalifikacje
nauczycielskie,
przyjmuje
Wydział Oświaty i Kultury (ul. Piramowi·
cza 3, 1 piętro) codziennie w godzinach
biurowych.

ukończt:niu studjów w konserwatorjum w Lipsku
powróciła do Łodzi i podejmuje na nowo udzielanie
lekcji gry na fortepianie. Zgłoszenia od 5 września

Egzaminy s1stemem lekcyjnym.

Tw.5s~~~t~

W miejskiem Seminarjum Nauczycielskiem
Męskiem im. E. Estkowskiego (ul. Czer·
wona 8) są do objęcia lekcje języka nie·

po

przyjmuje kancelarja codziennie od 9-1 i od 4-6 pp.
•

ko„espondent polsk., nien1.

Ogłoszenie„

ELLA KAISERÓWNA

Stanisław

i SWIAT DZIECIĘCY

II

..,.IW1W± nr&

nauczycielka muzyki z

7382-2
Przei:dziecki. „.
._______________________

Gimnazjum leńskie Klary Wolfsonowej

Udziela również lekcji buchałterji, aryt·
metyki handłowej i korespondencji.

f

komunikuje, że zapisy do wyższych klas przy kattcelarji cod:z.
od 10-1.
Dyrektor

d . )
(w ogro zte

udziela lekcji pisania na maszynach

niem kostrukcji i hektografii.

Gimnazjum ieńniego Eugenji Krrgierowei

"

pierwszorzędny

szkolnych.

różnych najnowszych systemów z dokladnem ob)a~nie

DYREKCJA

22

i absolwent „Exportakademie• we Wiedniu,

H"M._

B. dł!~~~!!A

I
I

Montessori.

używanych książek
• « - W 4 1A

fMhMtii

u

•

Fabryka gilz „ WtHECJA".
łJ

poleca po cenach przystępnych na nadchodzący rok ang. O!r'~z franc. z wieloletnią biurową praktyszkolny wszelkie podn:czniki szkolne dla szkół ką, biegle piszący ua maszynie i doskon:i:1.ły
średnich, powszechnych i zawodowych.
stenog„af poszukuje posady.
Kupujemy i dokonywamy również za• Szczegóły u p. J. Sztorcha, Piotrkowska 42.
92.\

23, telef. 14-27.

I

I

llA'I

I Doktór praw

79fl

Zapisy uczenie codziennie w godzinach biurowych.
Przy

r

:..---KS-IĘG_A_RNI_A_ _--='

Hoehstełno'1Vej

Marli

GILZA • WENECJA"
d()czekała się
licznych naśladownictw. Etykieta o nazwie
zbliżonej do naszej, o kolorycih niemal
identycznym, o literach biiźniaczo podobnrch, o układzie słów jakby wziętym z
pierwowzoru - oto są ogólne znall)iona
tej nieuczciwej konkurencji, która nie ma•
jąc mocy do zmierzenia si~ równego z
rownym, stara się wszelkiem1 nielegalnemi
drogami zrzemycić swe nieudolne naśla
dowl'lictwa.
Ostpegamy zwolenników naszych gilz
„WENECJA" przed tą niecną krecią robota
i_ prosimy o zwracanie bacznej u wagi na
firmę „ WENECJA'' oraz na inicjały monogramu J. W. na etykiecie.

...

DYREKCJA.

Żenskie
państwowych

I

Zgłoszenia
nowych uczniów przyjmuje
sekretarjat codziennie od 9 do 1 po poł.
Dla uczniów szkół J?Owszechnych znaczne ulgi.

a•.(:i~ 0J:ś~~:~~~~ •

Zapisy do wszystkich klas aż do kl. 8-ej
sekretarjat codziennie od 6-8 wiecz.
Początek ro ku szkolnego 5 września r. b.
Opłat;y

ul. Cegielniana 60.

~wiadectw)

A. WIERZBIC.KIEGO,

Męskie

8-mio Klasowe Gimnazjum
-

„

•

! Ostrzeżenie !

Przemysłowej

Pomorska 46/48, tel. 63-80.

zawiadamia, że
U-gim i II!-cim.
Egzaminy wstępne trwają do 1' września b. r.
Początek roku szkolnego 3 września b. r.
Opłaty za naukę miesięcznie 45-50 zł.
Uczenice i uczniowie gimnazjów państwowych i pry
·watnych będą przyjęci bez eg~a1ninów
wstępnych
po ukończeniu IV •teł 1Uas7 na kurs 11-gi

•

Szkole

przy

MałachowslUcb

ul.

warunkach

Z POWAŻANIEM

__ J!i!t»'!!~Y.EZ

cielsldego

-

po cenach przystqpnych i na dogodnych

0

P:r~7:i.~!i~ic?!~~~Y~~?r~!rrla1
15'91

1

t'PT'"-

2.IX. - GŁOS P'eLSKI -
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1928.

--------------..--------------------------------------si~

Q.dzie spot.kamy
I

li

d z i s vvieczór -:

" .
na w~so!7m
programie
p. t.

Codziennie 2 przedstawienia: o 7.45 i 9.45.

Codziennie 2 przedstawienia: o 7.45 i 9.45.

Ili

t .US!_ ----SE!4Z •

W dniu 1-go września zostały otwarte
Nlnlejszym

podafę do wiadomości

KURSY Kierowców Samochodowych

Sz.. Klijenteli,

lt opuśclł"m zajmowani\ w firmie Ida Rubfnsztajn po
sadę

starszej panny I z dniem 1

ot,vorzyłam wł3.sn~

P~IJ

~

WTZełnia

X...eo1'"1a .l.v.[asł:owskiego

Ł C> D Z .X,

P'I:W~:Y

u.1.

P1ot:r.k.o"W"1151ll;..;leJ

nr.

202.

Zapisy przy1muje kancelarja od 9-12 i od 14-18.

Salon Mód

nl. Piofrknwskiej 61, ~a~~Jw tel. 5„47.

Magazyn stale zaopatrzony będzie w najnowsze
modele pierwszorzędnych domów parySkłch.
Cen, konk11renc,jne. Wy:i:onan•e w'kwintno

!~ ~!:1tlepsze baterie radiowe ! !

SALONM6D

Halina Halpern

•

N

A

a

D

z

w
y
o
z

E

•

z

w
y
K

•

bwieszcze e.

L
A

W zastosowaniu się do § 22 Ustawy Towarzyshva, Dy~ekcja
podaje do po..vszechnej wiadomości, że żądane zostały pożyczki na
nieruchomości:

1 pod Nr. 753 przy ulicy Piotrkowskiej, przez Bank Polskich li
Kupc. i Przem. Chrz. pot. pierwotna zł. 550.000
2 pod Nr. 4586 przy ulicy Karpiej, przez A. Grunta, pożyczka
pierwotna zł. 30.000.3 uod Nr. 2435 przy ulicy Kopernika, przez J. Mazela, potyczka
pier~'-'otna zł. 300.000.4 pod Nr. 140la przy ulicy Matejki róg Południowej, przez
W. Wrońskiego, pożyczka pierwotna zł. 25.oo0.5 pod Nr. 27lu przy ulicy Gdańskiej, przez F. Tylera, potyczka pierwotna zł. 300.o{)O.Wszelki e zarzuty przeciwko udzieleniu zażądanych pożyczek
stowarzys eni zechcą przedstawić Dyrekcyi w przeciągu dni 14 od
kowania niniejszego obwieszczenia.
daty wy
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/fRON••

w KraKowie, iw.

Do

n~by~ia

we wszystkich

Łazarza 23.

LAMP ELEKTHYGZNYCH

da. 1 września
Nr. 3428.

po cenach niskich poleca
fabryka lamp i wyrobów z bronzU

M. Burakowski

~mołę Gazol1rą

k'łułrlcow&lca

zniżonej

Dr. nuuL

H. Kacenelsonowa

LUBICZ

Nowo-Cegielniana 12,

ceg1e1n1ana 43
Tel. 41·82.

~:..;, ,.,., '
Dr, med.

Panu proL Michałowi Lewemu za troskliwą iście ojcow·

ryc,znych
płciowych.1 moczo·
Naświe Przyjmuje od 1- 2
1 od 0 - 8 w.
tlanie lampą kwar·
cowEJ.
Piramowicią U

s~órllych, wene-

- - -...- - - - - - . Xupno
forłep1anów 1 pianin
·
jest rzeczą zaufania,
let11ich

w Kdumnnie pod

Łaskiem tą drogą składa serdecz•
podzięl\owanie
Koło Rod.dc6w

ne

i UCLen c gimo1azjum

Józefa Aba.

-ao-

Nalety przeto :zawsze, nawet i przy Przyjmuje od fJ. 8
kurnie tak zwanem okazyjnem, do 10 rano i od
5-~ wiecz.
zwracać się tylko do solidnej, zna
nej i powszechną opinją cieszącej Dla pań od 5-5
oddm:lna pocze·
się firmy.
kelrla.
Gwarancję, fachową obsłur;ę i przystępne ceny, oraz dogodne w~runki spłaty przy wielkim wyborze
Doktór

fcwróciłam z Paryla. Sllła:"~::~:;:~:ó:·;•l;i~nln I Klin oer
Pzzywioiłam najświeższe
KaroI KoI schwItz ~~~~~~y si~~~~

modele
sukien wizytowych i wieczorowyeh

M. Majerczykowa•
Gdańska 61, m. 8,
łal -:tg 67
u - •
i'\;; •

c~wycb.

i zrep~ro•

wany

Dzwoń

tel. 10·11 do
Polskiego 1\11rJe.-a Krawi,ckh~g•
BRDłUSfłl\ \I.li\ DllZOZP ·iii &KIEGO

·

TeiJ.. 48·95.

DołUÓP

'®®@@@@@)@@@)®®@).

111ieszkar1ia sklada-

er Y su

I

" · ·

uczniowski
przedwojenny

1 •••

I
t

B AUN

ai; .:.~l!ll!H:aJl!JFJl!J

Te!ef, 40-i&
Choroby tol~dlia.
Specjalista
cClorób skór• 14.jszek i wątroby
nr~łt i w„n.„
powr6c:ił
e>yc•nrch.

1
Le:!~~~~::pą ł Krawiec

1

CEGlELNlANA a.-;.
I t:Lt;;F, 63-9)
Lewa oficyna, ll·gii plq110.

Dz1e1na

1

,

cyjnych

M. ROZ-•1•-1„RG

Dr. U1etd,

6 Sierp ia

HHOJkOWJSkl"
j11cego się z 3-4
VI
; pu1ło1
z wygodami
powrócił
; może być zamiana
„t.1BO IBIP I,ana z5 . chntą
na ~ pokoJe z kuw centrum
tel. lł6 ~7
Ot t
b M K •
Choroby skórne
I weneryczne,

Na raty

Ws:i;ęlką dams1<ą garderobę ora i roboty
futrzane w najwy„„.v„1t111e~sLy1n wyko•
n!lnlll pr2yj111ujo ~ Włllan)'t;h i paWilrlt•
nych materJałÓw po celtach koatku••••

<:1;owych,

telefon 44.10
ł'rzyimuie
od 1-<! 1 4-8 w.

Gryner

Konstantynowska 68
{parter)
przyjmuje wszelk ie
roboty po cenach
konkurencyjnych.

WaruQlc

959-t

priuprowadiił

J Po&zukuję

I

punktualna.

1

dosodne.

Urolog
Choroby oerek,pę
ciherza i dróg mo-

f pr. Naru tOWICZl
· 25

duwn. Ulgii1ska).

'd. p·
... r
1 wl~:;ów
Ło Z,
10trkowska nr. 67
I Leczenie lam· Przyjmqje o42 godr:2
Tel. 54-78 i 24-72 m.
I Pił li.warcową s j 1~ ~ ~ ;:
Kupno ~ zmiana ~ Wynajem, Andrisja r. ''. w niedziele I św1ę
ta od 9 - l.
Reperacje - Stroienia - Polero- Tel. a~.:111.
5.
·
TJ
t
lioctzmy przyJęć: Dla pań od 4 wama ranspor y.
{od 1.30-:ł.SO dla eań
Oddzieln~
pocze1<alr;i1a
Rok zał 1'192. Rok zar. J892. ort o-'1 clla Pt_;nów

w 111ect:z.1ele 1 sw1ę·
~lm1!i!Bi'.imi!l.!19RiiilleJlti~111rn~rn·JWiili~!D.· ~ ra od 10 -1~

DR. MED.

Datyner HAPEPOtlT

pour.róetła.

tel. 64-19

lonjac11

prany, wyciysz·
c~ony

garnitur,
a11 · ·~. palto lub suknie.

ro.Doja soltdna

" - :2..t~ "'~l.:.!!!ł~~@Mtłlłt~J;~,

:lygnu•nł

Urolog.
powrócił.
Choroby nerek, pę·
Specjalista chorób cherza i dróg mo·

I

2f·25

poszukiwany jest przez Dowództwo 4.
pułku artylerji ciężkiej,
Oferty z odpisami świadedw i refe.
rencjarni składąć na n;ce Adjutanta pułku
(ul. 6-go Sierpnia Nr. 84/86) de» dnia
15 Mn•z:e ' n ia 1928 r.
8 I9

•

Gazownia Mi l
ul. Targowa 18.

sl1ą op .ekę roztocz1Jn11, nad naszemi
córkami p ~ dczas pobytu ich na ko·

ł'ełeton

U
.11a
pe.1tnistrz

cenie

- - - - poleca----

37. -

CH ~ Esz

:~sćo~::;~e ~::

Konsumentom Elektrowni na spłat~ Odświeżenie garnituru ~.80 gr. sukni
::,1iu qr. z odel>ranłem i odesłan1~111.
ratami miesieJcznemi
łiddł, Zeromakiegn BI, tr:I. 10·91.
!J!ml&lllm&mlSiB:llełllł&HMIDl!Blll••t L..aklad przy1mu:e rown1eż oos1a1un141l

~~·

po

Hr ,nach I!

piarwszorzędnych

WIELKI WYBóR
Łódź,

i

FABR) KA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH

na ul.

ll•.1

(Benedykta)

Leczenie światlept
(Lom.11ą kwa11•
c:o•ą)•

Dr

Dr,

Bronisław

Handelsman

Sienkiewicza N! 91
tel.

sa 03.

Przyjmuje od 8-J 1 Godz. przyięć od
· d 58
J.ó0-4.001 Wnie r. 1 n
· Pl> uor d.delo do9.~

r.

Sołowiejczyk
Specjalista chorób
skórnych i wene„
r7cznyęh

P1otrKowsKa

99

Puyiinu1e od 1-4

pp,

1

oo

8-9.

'*•

Dr. med.

S. Nemnar~

Ch~robJ
sk6r·
1 wenerycz-

ne

ne.

MONIUSZKI 5
tęilof. 10.so.
Przyimuje od 1-2
i od 7-8.
Panie od o-4

Lekarz-dentyJta

E. Rztdawska
•

wdłcz:1ńs:ia
tel. 57.71

159

powróciła

~~rsi

Dr, Heller.
CbqrobJ sk6rn1
I WBHfJBtnlł

01. nawrot z

przyjmuje do 10 F·
od 1-~ I 4-S.

Dla

pań

spec. Qd

SJOdz, 4.,...,;i po pof
ala niezamoycn

ceny

iecmic.

____________________________________________________

........_.._

i.IX.-= GLOS POLSKI -

Nr 244

1923:

dramat ze sfer dworskich i spelunek paryskich p. t.

Najnowszy

•

I

A ASZHA''

Sensacyjno-salonowy .dramat w IO aktach.

Dziś

głównej:

W ·roli

i dni następnych

George O'Brien ,Virginia Valli, Me. Donald

Nad programs

Skład

szyb okiennych

SZKŁA i

SZLIFIERNIA

FABRYKA LUSTER

Jakób
Łótlź,

F A R S A.

"'LI

ulica Piotrkowska 20. Telefon Nr. 19-03
(rok założenia 1891)

Wobec ukazania się os1atnio w Łodzi luster ze szkła czeskiego, niniejszym podaję do łask'
wiadomości Szanownej Klijenteli, iż nadal jak dotychczas sprowadzam jedynie z Belgji

Szkło kryształowe
Syndykatu

i lustrzane oryginalne belgijskie w najlepszym gatunku

Zjednoczonych

Belgijskich Hut Lustrzanych w Br•ukseli

Gwarancję

i stemplem

Dziś

•

i pełną odpowiedzialność ponoszę jedynie za szkło kryształowe z kartką
firmy Union des Glaceries Belges, Bruxelles oraz za lustra zaopatrzone w moją

P!MiD

pieczc:ć firmową.

Łódź.

-•

Prawidłowa
Do

nerwów

'

artystka świata w
dramacie
duszy
kobiecej

najpotężniejszym

A
I H

COR

Polonista-(t~)

Droga

nast~pnych!

*M'Mi*Mnr

Piotrkowska 20. Telefon 19-03.

poszukiwany

Chore, wyczerpane nerwy czynią ży
cie gorzkiem, sprawiają dużo cierpień,
jak naprz. bóle klujące, rwące, zawroty, uczucie l~ku, szum w uszach, :aburzenia, trawienia, bezsenność, nieche;ć do pracy oraz oraz przykre objawy

do gimnazjum w Łodzi. Oferty sub
„R. 15• do biura ogłoszeń Fuchsa,
759-2
Piotrkowska 50.

„

jako

cierpień

tych

pozbt;dziecie sit;, stosując tylko prawdziwe Kole-Lecithin, środek odżywczy,
' obfitujący w witaminy. Stał sit; on dla
ludzkości źródłem dobrodziejstwa, potęguje w sposób zadziwiający czynności organizmu, wzmacnia rdzeń pacierzowy i mózg. wzmacnia mi~śnie i
stawy, przysparza sił, daje radość ży
cia. Prawdziwa Kola-Lecithin czi:sto
czyni cuda, przeprowadza właściwe soki odżywcze do najdalszych zakątków krwiobiegu, ożywia, odświeża, odmładza.
te

i dni

*kdM

NajpiE:kniejsza

JAH.ÓB FELIX

przywrócenia zdrowych

Wszystłi.ich

•

Artyści

IC

Teatru Miejskiego
reflektują

pojedyńcze

na

·pokoje

a

umebiowanEL

Proszę się przekonać osobiście
nie obiecuj~ nic nieprawdziwego, gdyż w ciągu najbliższych
2-ch tygodni przesyłam każdemu, kto do mnie napisze,
Zupełnie

•

Oferty: Tealr
Cegielniana 63.

Miejski,

i!

0002

gratis

musi zobaczyć
żona i matka.

Film, który

franco małą paczkę Kola-Lecithin oraz książkę, napisaną przez
lekarza z długoletnią wielostronną praktyką, który sam musiał
walczyć z takiemiż cierpieniami. Proszt; mi napisać wyraźnie swój
adres, i ja prześlę natychmiast bez żadnych kosztów obiecane.
Ernst Pasternak, Berlin S. O.
Michaelkirchplatz Nr. 13, oddz. 346.

każda

Uw:aga: Ha pierwszy seans wszyst„
hie mteisca po 5ll ur.

potrzebna do szkoły. Pożądana·
znajomość systemu „MOMTESSO
~l""'DJIJI-- RI" i muzyki. Oferty piśmienne:
Południowa nr. 18, Gimnazjum

..-

ończochy
i;
a
1

jedwab:: _flor (I
.

PO

mne

f 8 b rYCZDYC h

CenaC h

w najle;>szych gatunkach i w wielkim wyborze

.

nabyć możn:J

przy ul. Piotrkowskiej 26, w podwórzu.
1'

·

· -

•

I

:

D r. M-d
- .

w

~

D r. me d .

_

li

gatunek) oraz wszelk;ewwwa

wyroby trykotowe

&lfl!IR[g!;J~;~
I:iski·.Plieszkanie

: C. Fok.szańska IA. Fok.szański

4-5-cio pokojowe z wszelkiemi
wygodami poszukiwane od zaraz.
Oferty sub „Ob-zam• do admin.
.Głosn Polsk."
721-2

w roli

w filmie p. t.

•=•~•=•=•=11

Dr. med.

Choroby nerek
pęcherza i dróg

;~:;~~ił

povvróci1i

Przyjmuje od 4-7

Piotrko N Ska 101, tel. 30· 76.

Telefon 19-90

Igrzysko

I Zdolna

Pi kieIny
I

szatańskiaj uwodzideB'.~ i

podręczna

do kapeluszy na•

który w najbliMzych dniach ukate

tychmi~!::.szuki-

zawa:i~c0E5R.B·cla

Kinoteatrach

ODEON

się

na ekranie

i WODEWIL

nawrot 8

I

••••m~mnma~m

E~Em

m

EEBD

:gmam~~~~~m~~;;~~~~~~~~~w~••~~~ ~~ MQ)@@(q)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)@@@

2.IX. - GŁOS POLSKI:_ 1926.

11

GF A-jedwab
A G FA- je wab wysoko-gat nkowy
GF
- jed~a -tra~isowy
trzy

•

najlepsze

Fa bentn

•

gatunki

sztucznego

strłe
REPRE~ErtTACJA

''

Adres tel. „ BARWANIL •

Akt e

ltA

TELEFONY: 4 51, 6·20, 12-72, 54-10 Centrala

wrzesma

@@)@@)@@)

LAMPY, AMPLE

P R Z Y .BOR.Y:

Zgłoszenia

UBKY!

daje fo,co obiecuje.
roao ao ®<JODDOCDaD(lD ao CD

Kino Spół. Prac.
Sien'K.iewic~~

Od

Państw.
40.

wtonu \:!8 do pomedzialku o
wrzei:\nla wtqcznłe.

Pani Ministrowa
z Macegojnji
wywolojąca
n eusranne
kaskady
śmiechu,
historia pewnej
damy,
która została ministrową. ,.

W rolach

damskiego zakładu krawieckiego

~f.

Hans Junkermann,
Xenia Desni i Mia Panłiau

MOSZKOWICZ
22
Tel. 37·30

Zawadzłta

Kzecz dz1e1e się: w ,\\acegojnji, we
Wiedniu 1 na plaży nadduna1skie J
na dworze królewskim, w salonach
poselstwa i w zacisznym pakoJu
hotelowym; w garsonierze poruczn1
ka, na dancingu i gaoinec1e restau
racyjnym; w wodzie..
w aucie.„
w szatie•.. i w beczce•. I

.Dl(I

POWROCIŁ
~racow11ia już
1

czynna. - Najnowsze modele jesienne i zimowe palt
kostj umów oraz specjalnie futrzane już nadeszły. .a
tipecjalnośc roboty futrzane.

Następny

.,

I

w

roła..:11

MEi:{

tysiąca

uciech

glównycll. KLAKA ROM
1 PA W .t!Ł. RlCtiTER.

Początek w dm powszetlme o_ go~z.
3.óO pp, w soboty, niedziele 1 gw1ę ·
ta o godz. 2-ej po poi.

tsą jeszcze wolne pokoje na wrzesfen. LECZNICA
eKarz::Y specja1ist6W' i gabinet
dent>r11tycz:n;y przy Górnym Ky111rn

.t'1otrnows.Ka 'Z94, tel. 22-89

~~~~~

~ rzYl~ź

osobl&cie

a'bo nade.:'. 111 cllarnRlcr
sw ć. i

pl Si.Ja

lub zamtereso'>.'anej o·
sovy. Za !wmu111ku1 imię, rol<
i m 1es1ąc uro dze nia, l{awaltr,
żo:i a t y , Wdowiec, ilość oób na1bltższei
rodziny, a otrzymasz szczegó1ową artal1zę charakteru, O l>reślenie zalet, wad,
zdo1nośc1 1 przeznaczenia, Udpowied:!:t
11a gzt:zrrze zadane pytama, 1ak równ:eż horosko py :;tynnego medium M-lle
l· v1 :;! ny CzyreJ111lrn111 „ulosu Polskiego•
·- vezinttire.;ownie, Lecz na pokrycie
kosztów ogtoszer1. Wydatków po:.:ztowycn 1 ka11ce1ary)nycn zaluczyć zł. ~
można ,v znaa:lrn vh pocz.1uwycn1 . Oso·
blśc1e przyjlnu , e
u - 7. l!rotokó!y,
odezwy , pouz,ę :< o~an i a na ; ~y u 1tme1
~z.ycll osóJJ sto„ cy. \'1· ars za wa, l!sycl10 .
lircitolug SLy1er - Szkullult. l{edakc1a
„Swa •. No WJ w1e;sl~ a :JL, m. l' • Uc!oszenie z. uląc t.y .: Jo listu
1~1 .'."-,;

Haidv moie sam
przefarbow~ć
obuwie
oraz wszelkie

wyro v

skorzane

trwać

i

będą

do 14

wśród :l:ydów

Pocz:ttek egzaminów 4
970-2

~~W~I~ 1 -r~tK~ATEL.

kancelarja gimnazjum
wrze~nia

r. b.

36-69 l

UWACiA!

odśwtetą: garnlt~r PO

za zł.2 .so, s ukmę
za zł. 2.60,z o debra1
niem i odesłaniem.
Farł>owa~1e, pra.
me chemiczne, re·
peracje, przeróbki
i situczn~
cerowanie.
Wszystko wykonuje się w najkr. czasle. Na każde teletoniczne żądanie
wyayl. gońca. - Zaklad czynny od 5
rano do 1 w nocy.

I

codziennie

Dyrektor: M. SZWAJCER.

,.S:&Tbk.a Pomoc KraW'ieck.a" Paroo~ar11e włosów
u1. P1otrk0Ws l«
!IJ (w podwóriu)
prawdziwą francuską

CBDilC~

H [N N qA

konkuruncyJnyab

w7kw1ntny manicure

Odei· Sui
u-•

wrośnięte pa n k ·
wycina się be z b~I cie
Gabinecie Kosmetyczny~
u 1f

Pauliny Zylberowej
Al Ilości uszki 27
1 „„
·

OOOOVWassaac r

•

-

o J!ll

·· ruao-:14
#POGOTOWIE

El.EKIRYCZNE

Y/SZELKI BÓLGlOWY

~ovtuR't PRZEZ~ OOB~

POMOC Nlfm:HMIASłOWA

U/UW'.

SKLAD FUTER
i Zakład Kuśnierski
y

progrclm:

Miasto

r
I
dr-owej Bbruiinowej, ul. ''Zamojskiegou
!i"

głównych.

przyjmuje

w godz. od 11-1 pp.

Leichnera No.1001-

renomowane go

września

w Lodzi, Pomorska 461 tel. 6·64.

kąpiel smukłości

łttściciel powszechnie

1-go

Tow. Sz. O. i W. T.

~~~~

Ku1neone, do oaflewama 1 IHzmcze.
łłlSKIE

dziś,

wł.

Męskie Gimnazjum HUiiianistyczne

ZYRANDOLE
„

Aptecznych Woj. Lódzkiega
w t.ODZI
te upis7 dla nowowsttpuj,c1ch słucha·

Zglosz~ni~ pi:zyjmu~~ Dyrekcja w lokalu szkoły, ul. Cegelnia•
na 70, w pomedz1ałk1, wtork11 środy od godz. 6-8 wiecz. oraz codziennie u sekretarza p. H. Rechtmana, uł. Piotrkowska 207.
Dyrektor: Inż. W. Dzieniakowaki.
UWAGA: Jednocze~rtie zaznaczamy, że dla szeregu nowowst~pll·
jących znajdzie się praktyka w ~ładach aptecznych.

składu

W7k"ńCIBDl8'

i

Składów

podaje do wiadomości,
czów:(~k) rozpoczęły się

Łodzi,

l·ma

Właśc.

Stow.

ęgiel górnośląski
"EUBOR" Sp. Akc. Hanalowo·PrzemJstowa t. J. Bnr:rnwsli
w
ul. Kilift=:akiego 70, tel. 173.
:El'.L-E.B."1"'.Eł..

ł

cy j

ogrzewań

1)@)@©@@@@@@~ o 'O o o o o o o o o

O, 36.

--·
Ko edu ka naSzk o adla Or oustów

oraz

poleoa ze

s.

'' tanisław Messing is~

t.óDZ, SIENKIEWICZA Nr. 66.

.marki „GOTTHARD•'
dla kuini 1 m otor6w spalinowych,

gesellschalt

OKRĘG ŁODZKI

górnośląski

l\oks

firmy 1

ueznego jed-w-abiu Berlin

Oddział &

om Agenturowy

jedwabiu

).

wyrobu laboratorium przy aptece ST •
tiAM.BUKUA 1 :S·kt w Łodzi, Główna óO

SZ WAKCMAN

Harufowicza

42 (sklep

frDAłDWJ)

Telef. 66 31
~poleca goiowe !ui~a damskie i męskie
oraz skórki pojed7ncze wszelkiego ro•
da.Jo, po cenach przy1t,pnyeh, na do•
godnych warunkach.

Institut de Beaute
Anna .Rydel

(Diplomee ae l'Universit6 de
Paris)

Beaut~

Obejrmeuie n.hi obow1~1uJe do kupna .
P.P. krawcom udzltlam raba,11!

Cegielniana 19, m. 8.
tel. b9-92.
P • el~gnacja skóry 1 włosów. Specjalne
masaże twarzy 1 ciała. Masaic. odtłu
szczające. Usu wanie zmarszczek, broda

Dr. med.

Ignacy

Marg~lis

rzy przvstanku (tramw. pao1amck1c11 . .veK, piegów, wągrów i ws;i:elkich defe
spec1a11ata c„101"0.a 1>0.cu
Jrzy1m11 e c11orycll w chorol>acn wszyst- Któw cery. Usuw aule włosow e1eKtrolizą
powrócił
Ele1<troterap1a Solu.x..
och spe01 alno:ic1 od g lJ rano do 7 •e.
przyjmuje codz1eun1e od l.:l-2 i od 1-3
>O pot• .::.zczepieme ospy analizy (mo- Przyjm. od 10-eJ do 8-ei wlecz
Ło~ż, Al. IC.0801uaaki li lol. &5•11
;zu. kalu, krwi, plwocin ·etc.) opernc11:
opatrunK1.
15
,>orada 3 złoto . W 1zyty na m1esc1 ...
7
••
4av1eg1 1 operaCJ~ od umowy. Kąp1c1t:
•
• fit•
11.
LeJ<.·Dentysta
wietłne.
t.leKtryzacia. •'lta:>w1eua111a
•
umpą l{War.;o.>'ą
1<oentgen. L..ęvy speqalJsta ctwroo usLu, nosa, ganiła
0
,.1.1 uczne, llorony złote platynowe 1 most}'
9, Tel. z7„u1.
' 111eaz1e1e 1 .:;W1ęta do 110111 .t no po
r>rzy1muie oa 1"-..: • ti-l
Cegielniana 9.
Tel. 29-39.

Dr

r ~owocze1nych Tiiń~ów
uaz .ci;.

O)ZAL~1:~: A~1~t.y~.e1

CegJ.e.i.LJ..1~rl.a G4.
Kurs „~ :zt. w arunlu clog0clne, lell.cje
: µ u 1tu. : -. 1>u1uplt!tai.:t1. Zapisy codz1en
' H:e w ,, a11-:t!lur1t 0 :1.1w1y od 7 ~lu w.
' •' v 1..~alc 1 , hHrsu ~ wrzt:lśu:a. Udziela sie
ró\\meż lekcJ 1 prywuln1e„
•

mad

RA"O WS'"l
u.

~L:.Jt:JEii!JEJC U!lC~EJl!lElEl

i'8ltSTE\łłTYffDW~Kft

M. Pelmuttrowa

nr.

L!EJ[!J~l!J[!J(!]GJGJ[i)

J;>O'\JV.a.•oo.Ll

SUCHE

powróciła

J. SILBERSTR0?1
Zielona ll.
Choroby skórne 1 weneryczne.
Leczenie lampą kwarcową
lJrLVJmUJe oa 4-.:i w. !"'ante od 4-..1
Nieclziela od 9-1 po poi.

OPALOWJ!:. DRZEWC
3 grosze kilo do sprzedania.

Zeromskiego 90..

396-10

2.IX. - GtOS POLSKI- 1929;·

Za gotówkę i

N a Raty

':o~•:,::

ols

Palta damskie i

a a

o

Nr. 2-t4

go
•CZ
ni

zl. 5 •.r t

męskie,

ubrania

najn1odniejsze fasony-Solidne
wykonanie Ceny niskie

męskie

opomoc

Uwaga; Procentów nie dolicza

o
ul. Piotrkowska 79
(w podwórzu)

się.

.22&WiUiLS

- i

-•

Towarzystwo Szerzenia Pracy Zawodo·
wej i Rolnej wśród Zydów

O

Dr.Specjalista
B. DONCHIN
chorób oczu
powrócił

do

kraju

przyjmuje codziennie od 10-1 i
od 4-7, w niedziele od 10-1 pp.

ull Moniuszki I.

. ___„.

tel. 9-97.

f

i

... .

~--:

~lłllil~liłfmllilEtliiJim1
./

Czytelni kom
Polskiego"
Napisz imię, naz •
wisko, miesiąc U•
rodzenia,
otrzymazs darmo bro-

..•

.Głosu

•

określenie

1

.

9)

.

J'ł.ł~...

WYAÓll KRAJOWY

10)
11)
12)

~'(·

rAN!'

ti

a) nawijanie mechaniczne na Treib·
maszynie, Spulmaszynle
i Schla uchmaspul maszynf e.
b) skręcanie i przewlekanie.
nawijanie mechaniczne dla '#yrobu
poJ\czoch i s•eatró1'.
Dla Kobiet t Męt.csym~
Wyrób Slffatrow,
Tkactwo mechaniczne,
Mechaniczny wyrób podczooh na
maszynacb okrągłych,
Dla

Qjlloszenla drobne licza sie po 10
groszy za wyraz. Pierwszy wyraz
liczy się podwójnie. i<lajmniejsze
ogłoszenie 50 groszy.

NAUCZYCIEL

OGŁOSZEN

A DROBNE

LIKWIDACJA
OD ZARAZ
interesu, otomany, kozetki, materace do wynajęcia różne miesikania t i 2·
fotele wyprzedam tanio, robota solidna poko1owe z kuchniami i wygo dam i
warunki dogodne oraz maszyna Sin~e przy ul. Jerozolińskiei .N! 6. Wiado·
ra. Olówaa 55 m. 45, prawa oficyna mość n Pryzanta, Brzezińska to.
parter.
872-1
784-5

~mnazjum

uc!ziela lekcji: angielskiego
SKLEP
I niemieckiego (literatury, . konwersa· do sprzedania
spożywczo· kolonialny,
cji i korespondencji handlowej). Lip· PrzędzRlniana 58, Wiadomoś ~ na miej
stayn, t:idańska 213, m. 5, od 6-9 pp. scu.
922~1
936-1
DOMEK
UDZIELAM
do sprzedania 6 mieszb:ań, wiadomość
łekcji gry forteptanowej. Tamże forte
pian do egzercytowanla. Zamenhota 14 u Józeta Miczalskiego w Rudzie Pa·
-t
(07-1 bjanickiej przy ul. Łąkowej 61.

OBSZERNY SKLEP

w centrum

miasta

odstąpi<i zaraz
Wiadomo~ć:

(tylim
K.on
stantynowska .M 33, fr„ I p., mieszk,
N! 1, codziennie od godz. 10 do 2 pp.
prócz soboty 1 niedzieli.
790-5

chrześcijaninowi).

POKóJ
umeblowany dla solidnego inteligentne
go pana, P1otrkows1ca 112 m. 6.
- t

DO SPRZEDANIA
Fisharmonia w dobrym staoie. Repertu
DO WYNAJĘCIA
na skrzypcach, mandolinie i gitarze ar nut na całą orkiestrę, Cegielnian a
pokój kawalerski w centrum miasta Oplata zniżona. Także skrzypce, man 11 S. Gomberg.
913-1 elegancko u1neblowany na I p. słonecz
dolina i gitara do sprzedania Zielona
ny dwuokienny z oddzielnem wejściem
~ 25, m. ~4, 111 p.
· 925-1
NA WYPŁATĘ!
z użyciem teletonu, A' Berlin, Gdańska
Nalniższe ceny!
Najdogo.cJniejsze wa- 72 m. 17 tel. 24-52.
9".>0-1
STUDENT
runki! Rok szkolny nadszedł. Czysto
•yższego
semestru udziela lekcji wełniane materjaly na mundurki. Dz1e
ZAMIENIĘ
Zapóźnionym metoclą skróconą. Przy· cinne wełniane sweatry kostiumiki. Be
gotowuie do er
;nów.
Polskiego rety. Teczki. Poleca Leon Rubaszkin pokój z kuchnią na takiż, lub jeden
szyl>ko wyuc~
\ska 25 m. 2, front Killńsk lego 44.
-u duty pokój w centrum miasta. Rad

LEKCJE MUZYKI

l

piętro.

1:110-1

5 PLACE
przy przystanku tramwafo •
„wkuje nauczy· wym Łódź·AleksandróW do sprzedania
lntormuje
Korzańslti, Piotr• (częściowo lub w calości).
005-5
7805-5 Chaimowicz, Pańska 13J

w Kałach

'{(óW

„,

ELEGANCKIE
kont11ar i szafa
„a gwarancją wyklucza iącą absolu·
do sprzedania,
.nie wszelkie ryzyko, wyucza na samo Przejazd 14 u dozorcy.
904-2
dzielnego buchaltera· bilansistę rze·
czozn. z wyższem Wykształceniem i
POSESJĘ
kontro!. syndyk. przemysł. Naul<a bez:
podręcmików i zadawania, a jedynie rentowną w mieście sąs!adującem z
przez praktyczne prowadzenie ksiąg Łodzią, z buaynk1em frontowym w b~r
z uwz~lędnieniem wszelkiego rodzaju dzo dot>rym stanie i z budujacą się
tranzacji oraz ustaw podatkowych oticyną drugości około 50 m. a nadają•
Kończącym świadectwą. Bliższych in· cą się do każdego przemystu luo na
formacji: w poniedziałki, wtorki, środy mieszkania, sprzęda;n lub zamienię na
i czwartki 7-8 wieczór. Biuro Buchał· więsze gospodarstwo roln&.
Powód
teryjne i Rewizy;ne, Piotrkowaka 1 ; '· memożność wykonczenia. Wiadomość
l p.
8 ; .. _• u p. Urbańskiego, Kilińkiego 145. -5
CIĄGU MIESIĘCA

I KUPłłD

urządzenie sklepowe.
ścienna
orzech-dąb

IDDNIESIEłłlB

B

Ogłoszenia dla potzukuJ11cycb pracy
bez względu ua llośc! 1'fruó•
r.osztuję 15 groszy, dl1 oftaruJącyc.la
l zl. ro groszy.

ua-------------·I
"„ lilE"·DA
PRACY
U

CHCESZ OTRZYMAć POSAD,;?

Musisz ukońc:r:9ć kursa fachowe Imre •
h
:
lpoudencyjne prof, Sekulowicza, War•
szawa, Zórawia 42. Kursa wyucza i a
listo\\ nie: buchalterji, rachunkowośc 'i
kupieckiej, korespondencji handlowe1
CHŁOPIEC
potrzebny na praktykę do stolarza ul sten~gr~fji, nauki handlu, prawa, trnli.
l.idańska 105.
850_ 1 ~rat11. pisania na maszynach, towaro•
znawstwa, angielskieg:>, francuskieqo
niemieckiego, pisowni, \ortografjiJ, Po
POTRZEBNY
ukończeniu świadectwo, Ządajcie prob!egły koresponde.nt polski•. piszący spektów.
5fi -9
lne QJe na maszy01e ze znaiomością
księgowości na ~-5 godz·ny
dziennie
SPAWACZ
w godzinach wieczorowych, Uterly z
podaniem dotyczasowe' działalności i potrzebny Szuczyckiego, Piotrkowska
~47-1
warunków do redakcji nin. gazety pod 44.
AKW.
911-5
POTRZEBNY
do terminu do zakładu ślusar.
sk1ego 0 ul. Krucza 9.
905-1
chłopak

I ZBliUB. DDKUi118lłfY I

:lGUBlONU
CHŁOPIEC
książeczkę wo1nową i kartę osobiliza.
który pracował w ślusarnipotrzebny u cyjną, wydaną przez PKU ł.ódt, na
Szczyckiego, Piotrkowska 44. 946-1 nazw11ko ::izczepan Lelkiewicz, zam.
Ę wang1elicka ~.
8!:18-5

POSZUKlWANY

RlJZPI.

4

@@@@@@@@@@@@(O)@@@@@@N?)@@@@@@(?

ZArnNĘŁY

2 weksle: l) na zł. 30 .-

pl. 15 Xi, z
wyst L Aeorbach, na zlec. J. Na~lera
2) blankiet do zł. ::!OO-, na którym za
znaczono zl. 100 jedynie cyframi, In
blanco. z wyst E, Sagiera, Kllińsk1ego
145. Oi;trzegam przed nabyciem I ta·
kowe unieważniam. Uczciwy znalazca
zechcr zwrócić do B. Ueberta, W schod
n ia 64.
008-1

SPRZEDAŻ ~

1·

••• •••• •

miody człowiek w wieku lat 17, z 'flY·
ZGUBIONO
wańska 49 m. 64.
906-1 k:szt alceniem 6 kl. szkoły średni ęj, wyciąg z ksiąg stałej ludno~i wydany
pracowity, inteligentny, do pracy blu· pr1ez gmin'i Ugrodzeniec, pow. Ólkusz
rowej. Oferty do admin. .<.ilosu Pol· na nazwis"o Piotr L.ang1er, zam . w Ło
POKOJU
766-2 dzi, ul. l<oklciJ\ska 20.
908-J
z oddzielnym wejściem oraz ciche~o skiego• sub „M. H.•
spólmieszkańca voszukuję.
Oferty do
.Głosu" sub cichy".
938-1
DUżY ZAROBEK
ZGUBIONO
osiągnąć mogą Panie i Panowie, sprze· weksel in blanco Wystawiony przet.
dając l<adio. łfoflektanci zechcą zło- Piotra. Pyt~ę. na sumę zl. 100. .we1rne1
ż}'ć swe oferty do admin. pisma pod ten umewazniam. Marianna P1eśn1ak,
.Ka"
582-o zam. w Łodzi, Zimna~ (~/loJnyJ. -1

KRAWIEC
DO SPRZEDANIA
męski wykonuje robotę bardTo dobne
samochód „Ford" landoteta, na cho• i tanio . Abram Lewin, Szosa Pabja·
006-4
dz1e. stan dobry. Cena 3.0JO zl. Wia· nicka 18.
domość:
Warszawa,
Swiętojań ska
Ne l:'.i, m. 4.
806-5
STROJENIE
fortepienów i pianin, Udańska 67 m. 3
OKAZYJNIE
NA WYPŁATĘ!
trent 1 p. Tnl. 72 .79.
976-4
Najniższe ceny!
Najdogodniejsze Wa· do sprz~dania par~. lóż~I{ nowy:h 4ęrunt<i!
Uotowe damskie i męskie zi· bowych iasnych. S1enk1ewicza .:i4, 1 a·
INżYNIER
861 2
mowe płaszcze nainowszych fasonów. picer.
-lat 53 pozna pannę do lat 25 milej po.
Czysto wełniane sweatry. Kos t1umy
wierzchownośc1, wykształconą -celem
sweatrowe. Uamskie, męskie pulawe- '
ws ól „r1 s d
w·1 c orów w
nofy n Ła~k.pigf~s~:nia ~ozd A. D. ~i
ry Ber17ty fran_cuskie. Poleca Leon~ f.tOł{ftbE (IJIESZKl\łtłft
l<ubaszkin, K1hnsk1ego 44.
-9

i

Męiczym:

15) Kurs kroju dla kraYX:ów męskich,
14) Kurs kroj11 dla krawców damskich,
15) mechanic=uy wyrób poóczoch na
maszynacb kotonowych,
16) Kurs dokształcający dla trykooiarzy
ua żakard-maszynacla i f. .O.

li

lnnUKft I WYCHDWl\Nrn

T"

przemyśle włókienniczym:

do mycia.

JEZELI ZECHCESZ -TO SPROBUJESZ
,
JEZELI SPROBUJESZ- TO KUPISZ.~.~

......... -Jm:ZHA

e

do prania

JEŻELI( ZOBRCZYSZ - ro"ZECHCESZ
,
,

GENTLEMAN

charakteru, zdol·
przeznacze·
nia. Pozllf\BZ kim
jesteś,
kim być
możesz. Adresuj: Warszawa, Redakcja
Wiedza 'l'ajemna•, skrzynka poc~towa
571. Załączyć niniejsze ogłoszenie, znaczek pocztowy na pnysyłk~.
ności

mydło pachaące

Najprzec1niejsze

Bezinteresownie I
szurę,

:Eł.

w r.ooJ.'wólczal\ska M 27. Tel. 11·23.
przyjmuje zapisy na następujące od·
działy do nauki rzemiosł;
Dla Kobiet~
1) Szycie i król bielizny,
2) Haft ręczny biały i kolorowy,
5) Haft maszynowy biały i kolorov.'}>,
4) Manicure,
5) Ondulacja,
6) Wyrób rękaw!czek aa maszynach
saneczkowycb,
7) Cerowanie towarów,
8) Pełny kurs prac pomocniczych przt

T liRl\f UJCIE SIQ
gdzie tanio i dobrze

TYLKO

u ,,Zjednoczonych Fot o gr at 6 w€'
Lódź.

I

ul. łłautowicza 13. a Telefon Z5-DD.
Ceny konkurencyjne:
lZ Fotografii
m. biust
Zł. z
p
·
k
t
h
fi OCZfÓ\VB ~~ 1~s~~~::yc
,, s
6 fOfOgralji ~:~nt~~~:ch
"
IO
] POrfrcf duz·y rozmiar
cia.
2S

40ic50

"

z nat. cala figura

U W A GA

••

10

11

Od P•P• Amatorów przyjmuje sii~ wszelkie roboty
ZAKŁAD
fotografic;mme.
UżYWA!-tE
MIESZKANlA
tapicerski B ei Uabatów, Nawrot 8. Niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach •
.csiążki szkolne oraz treści beletrysty lokale, pokoje umeblowane poszukuje r'rzyimuie wszelkie zamówienia i zakla· Zakład czynny bez nrzerwy od 9-ej do 7-eii wiecz.
nej kupu1e księgarnia A. Słomnick iego 1 poleca Buno Agenturowe „Polruch danie tiranek. Wykonanie soltdne, ob·
w~
Piotrkowslta ~4
809-8 Pwtrkowska 58, te1eton 41-01
78~9-13 s1uga fachowa:
ti55-1 Agentów firma nasza nie wysy·ła •
IK e 11 u m r t Ma~ '!!!I miesięczna „Głosu Polskiego" ze wszystkimi dodatkami
~--Ogłoszenie za Wiersz milimetro~y 1 _az_p_a_lt_O_Vł'/
_ _ _ ___, - . -.....„,1.....
~'"'l...
:''

.P
-

·(, ,

•-

.....__

~• ·

5l.I

Łodzi zł.
sylką pocztową w

nosi w

v.'y:-JI

4.50, za odnoszenie - 40 groszy; z przę.
kraju - zl. 5.-; zagranicę - zL 7.20.

-·-- -·

J strona i wtekgcie 40 groszy, s~rona 5 szpalt. :_ NeKrologl 30 gr. str. 5 szpalt - Nadesła•
po tekl!cie OO i<r. strona 5 szpalt. - Zwyczajne IO groszy str. lO szpalt, - Oglosz~nla urę
czynowe i za~luhinowe IO zlot - Ogłoszenia zaruiejscol\le ol>!ii::zane są o 50 proc. 2!a~ lłi

-------------i-n-----„-

......·-·
-...-~--------------.....- -.....- - - - - - - - - - . . , ......-'z"'"a""'gr8aiilnoliic„z.-n„yc,ah..,,o„1.oo.·„Q..,r.ao„ce..,n.t„d_r_o,..że..,;lm,.
~edaktor: Gustaw Wassercu6!.
Wydawca: „ Wydawnictwo Powszechne", sp. z 02r. od~
W drukarni .Głosu Polskiee:o", PiotrKowska ~ti.

Lódź

Wrzesień

-

1928 r. - Lwów
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BIELIZNA
.
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nie jest zbytkiem, ani aPtykulem
kapryśnej i przemijaj1toej
mody,
toteż winna odpowiada6 naat"pują•
cym wymaganiom 1

•

odznaczać się jaknajwiększą trwałością

„

•

nie tracić swej olśniewającej bieli po praniu

•

zachować

niezmiennie

miękki,

jedwabisty

pol_ys~

I DLATEGO
WŁAŚNIE
„„...„„„...
„„„„„.

/

~p

na bieliznę tylko nasze
tkaniny - gdyż jednorazowy
większy wydatek wielokrotnie się opłaci.
Zalecamy nasz gatunek

radzimy

kupować

N~JLEPSZE

„Widzewska

o.

który nawet przy bieliźnie stołowej
i wyglądem towary lniane.

K.„
przewyższa

jakością

„WIOZE""SKA MANUFAKTURA" Sp. Akc.
(Merka fabryczna)

•

W

ŁODZI

r:r...;..;..r._n2_-
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Biuro-Główne - ul. Targowa Nr. 65
Sprzedaży
- ul~ Fabryczna Nr. 6
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Oddział
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SKŁADY .
Poznań,

Łodzi•

ul.. Wielka 8-1
Lwów, Rynek 24

KOMISOWE:

il

Kraków Miliołajska 9
Bydgoszcz, St. Rynek 2

ZAKŁADY WYRABIAJĄ:
I)

przędzę bawełnianą, . wątkową, i osnowną~ nitkowaną,
pończoszniczą, farbowaną, gazowaną, merc~ryzowaną itd.

2) Tkaniny bawełniane. wszelkiego rodzaju w stanie
surowym i bielony~, towary farbowane, drukowane,
żakardowe i t. d.
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Międzynarodowe

POLSKI- 1928.

Targi Wschodnie

We Lwowie 2.IX
• W pierwszych dniach wrześn.ia
.ażdego roku życie gospodarcze
~olski mocniejszem uderza tęt~em: otwarcie Targów Wschodlich we Lwowie
jest w okresie
rivm ewenementem który na peMen okres czasu ~rzykuwa uwa1!1
f ę sfer gospodarczych, rządowych
t

społecznych.

·' .
•
•
' Pierwsze Targi W!_chodme we
Lwowie w r~ku 1 ~21 • otworzył
;.ian.~łek Piłsu~'. ~JłłC .w.::n
,fposo~ do:Wód wi~lkieJ wa.gi, !
p~z~iązuJe do dzi~łaln~ci ,teJ P
f~w~i gospodar~zeJ 0 wielkim pro
pueru~ W"P!ywow, -:V kres~
~wowze, L.--tory stał„ 51ę faktyczma.:
l„br~ą wypadową
Polski
W-Schód,
·
Siedmioletnia działalność Targów Wschodnich, nadzieje budow
~czego Polski w zupełności po-

t!

ltwierdziła.
D ·ałalność

Targów Wschod( 1. hzi kol jne fazy ich stopniowec ~w;u i ewolucyjna linja po·
li~y~i stanowiła zawsze wierne od
•erciedlenie położenia ekono1:~znego Rzeczypospolitej.
W ramach ogólnych swych zadań i celów
z właściwę sobie
zdolnością do akomodacji, umiały
one dotychmas zawsze konkretny
lprogram każdef z rzędu, corocznJe
Ina nowo rozpoczynanej, kampanii
przystosowywać ściśle do każdoczesnej zniiany sytuacji gospodarczej w kraju ł w służbie dla publicznego dobra podporzędkowy·
wały się zawsze kamie nakazom
gospodarczym chwili i aktualnym

1;
l

12.IX 1928

wymogom og61.no - pa6stwowej gicznie przez rząd idzie nietylko niezrażona, wbrew fałszywym, z
polityk.i gospodarczej.
w kierunku wzmożenia eksportur roku na rok ponawianym przez
W obecnym zwłaszcza momen- ale i walki ze zbędnym importem puszczyków wróżbom i prognocie, gdy na czoło zagadnień go- przez zastąpienie towarów zagra- zom, nietylko nie słabnie i nie zaspodar~zych w związku ze spra- nicznych
towarami krajowemi, miera, ale w nieustępliwości swej
wą bilansu handlowego Polski wy przez energiczną
walkę całego z każdym rokiem staje się lysuwa się konieczność intens~kr1- ~łeczeństwa . z ~anj~ cud~o- wotni~jsza, ~d?~ywa ~zersze ~er&cfl eksportu naszego - działał- ztemszczyzny 1 pop1eran1e kraJo- ny dz1ałalnosc1 1 budzi coraz 1..fW·
ność Targ6~ WscbodnJch,. siłą wego, przemy.siu .i han~u.
sze zainte~eso~anie tak wewn~trz
rzeczy, będzie mogła ł musiała U· Hasło walki teJ rzucił p. prem- państwa, Jak 1 daleko poza Jego
lee wydatnemu rozszerzeniu i po- jer Bartel, podkreślając doniosłe granicami.
głębieniu. Nie można bagatelizo- znaczenie nietylko gospodarcze a- Oczywista, że na przebiegu,
wać tego faktu, że do stałej kii- le i, społeczne tego rodzaju akcji. składzie i fizjognomji także tegojenteli Targów należy 21 państw W akcji tej poważną rolę ode- rocznej kampanfi Targów, na prąBliskiego i Dalekiego W schodu, grać mogą niewątpliwie i Ta•"gi dy i potrzeby gospodarczego żypaństwa bałtyckie, kraje zamor- Wschodnie, które posiadają bar· cia tak zawsze podatnych, warunskie, do których eksport polski po dzo doniosłe znaczenie dla rynku ki obecnej jego fazy i konjunktuopanowaniu szeregu trudnośći wewnętrznego,
gdyż zespolenill ry znamienne wycisną piętno. To
technicznych będzie mógł się skle gospodarc.ie ziem polskich jest też w myśl wskazań i haseł, rzuco
rowa6.
jeszcze dotych~s frazesem. Spro! nych z miarodajnego miejsca przez
W zrozumieniu doniosłości tych wadzamy z Niemiec sól, płatki o· oficjalne czynniki naszej polityki
za~adnie6 tegoroczne Targi wy- wsiane, kaszę jęczmienną, syrop handlowej, niezależnie od charaktknęły sobie za zadanie torowanie ziemniaczany i t. d., podczas gdy teru międzynarodowego, który od
drogi eksportowi i Importowi rów artykuły te z łatwością można na początku nadał placówce lwownież w czasie potargowym przy być w kraju. Pozatem różnica cen skiej rozmach właściwy i szeroki
pomocy należycie ujętej i zor~ani- tych samych artykułów w różnych rozgłos, a który, jak z ilości zgłozowanej informacji. Z inowacji or- miastach Polski dochodzi do 100 szeń zagranicznych i objawiająceganizacyjnych, zaprowadzony~h ':' proc., a :wsz!stko .~woduje. ~rak ~o si~ ~granicą zaint~reso:w~ni~
tegorocznych Targach wym1e!11Ć dokładne} orJentacp co do zródeł 1 w biezącym roku w memmeJszeJ
należy podział na państwa trakta- za.bpów. Polski przemysł jest du ujawnił się mierze, główny nacisk
towe i nietraktatowe, oraz plano- ży, lecz nie odpowiada mu wielki tegorocznej kampanji w doborze
we przygotowanie rynku dla wy- handel. Stan kupiecki nie posiada wystawców i eksponat6w spoczął
stawc6w przez inłorm.ac)e co do tradycji, operuje środkami prymi- na propagandzie konsumcji krajozbytu przy zgłaszaniu się do udzia· tywnymi i brak mu organizacli, wej, na współdziałaniu zatem w
łu w Targach.
•
zwłaszcza w dziedzinie importu i kierunku rozszerzenia pojemności
Skoro mowa o zadaniach Tar- etksportu.
rynku wewnętrznego dla wyrobów
gów '!schodnie& n~ t1~ e>gó~nej
•
rodzimej wytwórczości.
sytu~CJI g~pod~czeJ: me m?zna W tych warunkach tegoroczne Zgodnie z tą tendencją starano
pommąć milci~mem Jednego Jesz- Targi Wschodnie staną się nieza- się w t „ roku skupić i zobrazo·
cie momentu.
. wodnie nawym krokiem naprz6d wać na Targach, te przedewszystW alka z deficytem bilansu han na drodze rozwoju tej instytucji, kiem działy produkcji, kt6ryc!t
dlow~o. żai>oczątkowana ener- która,
żadnemi przeciw:n.oś~~ami rozwój musi ~eść zdolność na

* •

bywczą jaknajszerszycli' warstw
ludności i pośrednio przyczynić się
do rozszerzenia pojemności rynku
krajowego przez zwiększenie popytu za wyrabianemi w kraju ar~
tykułami powszechnego użytku.

• •

. •
•

* ••

PoswięcaJąc. s~cjalny ~ume1

„Głosu Polskieg~ ~egoroc.m~m
Targom Wschodnim 1 zagadnie·
niom eksport~WJ:m, ~ placówką
lwows~ą tak ~cisie zwią~n!m r~da~~a czy~ to .w przes_:w~adc~e
mu, iz konsobdaCJ~ polskieJ ~olt
tyki eksportowo - imp~rtoweJ sta
nie się poważnym krokiem. na d!n
dze gospodarczego , r~~~~J~ pa~
stwa.
ł'J „. c>{ .''
Sprecyzowanie tycli poważnych
możliwości rozwojowych je:;t wlał
nie zadaniem niniejszego nutn~ru,
Wyrażamy w ten sposób przekonanie, że Targi WschodJtie, kro
cząc, jak zawsze, w przedni.zj stra
ży awangardy polskiego handlu i
stanowiąc emanację najbardziej
żywych i akt~~ch cz~nni_k?"
naszej produkCJI, ich pręznosc1 ł
organizacyjnej sprawności, będą
w ten spos6b ł w tym roku nietylko ośrodkiem, w którym na prze·
ciąg ich trwania skupia się cała
nasza energja i wola rozkwitu ekonomicznego państwa, ale ~ra·
zem i dźwignią dalszego postępu
j ruchu, ożywiającą d~c~a inicj~tywy i przedsiębiorczosci w kraJU
i wprzęgającą .do,~koordynowaneJ
pracy tw6rczeJ r~znoro~e4 • roz.pr6szone i luzem idące zywioły •

•

Mieczysław KQ!toński.
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1emne ryn

I

mogą się stać doskonałym

Blis ieg

terenem zbytu die przemysłu polskiego

Kraje Bliskiego Wsichodu (Ru- naniu z cyframi ekS<portu innych spirytusu
za
500.000 dol
munja, Jugosławja,
Turcja, E- konkurencyjnych państw.
tekstylji
15.000.000 dol
11
gipt, P ersja) posiadają dla przemy
Jesteśmy we wszystkich prawie zbofa i mąki
11
10.000.000 dol
słu polskiego, zwłaszcza zaś dla krajach
na ostatniem nieomal wyrob. metal. 11
10.000.000 dol
przemysłu włókienniczego duże miej&eu.
drzewa
za
4.000.000 dol
znaczenie, jako bardzo dogodne i
A przecież pojemność tych ryn
•
odpowiednie rynki zbytu.
ków jest bardzo pokaźna, czego
Rząd
eksporterzy muszą się
Oczywista eksport nasz przy- dow<ldem są następujące cyfry im tedy zdobyć
na pewien celowy,
stosować się musi
do pewnych portu do tych państw w r. ub.
wspólny wysiłek.
zasadniczych wymogów tych ryn- węgla
przeszło 4.000.000 ton
Na plan pierwszy wysunąć nakow, a dotychczasowa · indolucja cementu
u
300.000 ton leży następujące postulaty:
c:.i:ynników gospodarczyoh i r.ządo cukru
"
300.000 ton
L Konieczność utworzenia spewych doprowadziła do tego, łe
wypierani jesteśmy stałe i aystematycznie przez ob~ prziemysły.
Z uwagi na to poważne znaczenie
ugo~ll
państw Bliskiego Wschodu jako
~' ~
..,,.,.

* •

J

rynków zbytu - uważamy za sto
sowne w numerze niniejszym, p<>sw1ęconym Targom W ~-chodnim
we Lwowie, które są ruezawo'dnie bramą wypadową" n.a wschód
"
•
ć
d .
bo
z~n~ 1iz?wa
zas~ mcze
•
łączki t niedomagama eksportu
polskiego w tym kierunku oraz
po dać
krótkie charakterystyki
gospodarcze poszczególnych kra.. BI' k' g W h .J Rozwaz'a
JOW
1s 1e o . .se ouru.
.
ma nasze oparhsmy
na danych,
za wat·tyc h w rapor t ac h po1sk'1ch
·
h
k
placowek konsularnyc w omunikatach i informacjach państw.
instytutu eksportowego, a wr.esz.
.
.
~e w sprawoooaruach J>?ls~ich
tzb handlowych
dla Blmkiego
Wschodu.
Jednym z ujemnych czynników
w eksporcie polskim
na Bliski
nn""'stałośc' okre
Wscho.d 1'...6<>t
„ . - t" ........., ·
su przedwo1ennego brak bezpośrednie~ st<lsunków z odbiorcami. Prz emysł polski odsprzedawał
towar obcym. pośrednikom, którzy
etksportowaili go Jal~ często pod
'
-"
o b cą maTk ą. T e anorma1ne l)llOIS\lJl
k: w szeregu wypadków utrzymały się do dziś dnia, przyczem najbardziej charakterystycznJm jest
ł k iż
ś dn'
1 tych
kaó t, st .na ~~ e
Tpof r~l tw
OJą„ . iemcy.
a a na
zasada
posługiwania się ·obcem
pośr ednictwem w handlu z BUskim Wschodem
sprecyzowana
•
'"'"'tała
poddana
ostrei'
kryt,,.,.e
Z""'
1
•
1
ki
„
b ,dl
w spraw<lz d am:i po 'S e'J 1z Y a
handlu z Bliskim Wschodem.
W sprawo?Jdaniu tem czytamy
tn. in.:
Spotyka się często na Wrsc 0 •
dzi
· ·
oś dni
~· wywiezi<ln~ przy P re · chwe rąk trzecich towary polskie , o których polscy pro.ducenci twierdzili, że na W1Schód penetrować nie są w słanie. Jeżeli zaś
obcy pośrednik towar mógł wy. ,__
„ .
b
· 'ć
wiez
1 iv oczywiSCie z zarro .
·
d
·
·
I
k'
·
k
k1em musi g Zl'es w po 'S 1e1 a 1-

'„

..

.

.

kulaci1 tkwic błąd zasa<lnic-zy, kto
ry zresztą przy bliższej analizie
da się ujawnić i rozłożyć na podstawowe elementy. Są niemi: 1)
.
.
z ł a kalkulacia cen eksportowych,
2) zupełna nieznaj<lmość ze strony naszych przemysłowców terenu ekspanisji i miejscowych zwy··
· · ństwi d
czaJ~wk w ~zec~wie ) b e:d 0 na
0
~zyc . ~ ent~w,: ha~ zo sła

8''"'1[ Tl• a

'1'/

organizacji transpor

ŁO\vych, 4) brak pol<Skiej linij

o-

kręfo ej któraby mogła przeciw
·• .'
ł
d .
stawa.: s1ę ce•<lwo ro.gim taryfom
··
t
l
h
.
1lDJl neru ra nyc
1u b nam wro. h S) b k c1po •00
gie ,
rai o
w1 nio rzeczowych i objektywnych informacfi o
· mo:żliW10ściach
staDle,
i warunkach rynków
blisko - wschodnich.

jakież

A
wyniki tego fatalnego
stanu rzeczy?
Oto to, że cyfry
naszego eksportu do krajów BHskiego Wschodu przedstawiają się
t, "'rv' .... .,. I .
t
.
......
~ .lCa "'Il'"- me wpros w porow-

cjafoego banku ek,spot'toweg<l dla
finansowania tranzakcji eksportowych.
IL Utworzenie regularnej linji
okrętowej pomiędzy portami potskiemi a portami Bliskiego Wscho
du w celu uniezależnienia się o:ł
wrogich nam Hnji niemieckich.
III. Stworzenie sHnej sieci placówek konsularnych
w krajach
BI. Wschodu, a przez to - scentralizowanie in.formacyjnej duż-

by gospodarczej w tych krajach.
IV. Stworzenie cenb'alnego biura sprzedaty dla produktów polskfoh, a to przy udziale poszczególnych
organizacji gospodarczych w eksporcie tym zainteresowanych.
Są to postulaty zasadnicze któ
rych realizacja jest
niezb · , n,
warunkiem wzmożenia ekspansji
gospodarczej
Polski na Bliski
Wechód.
A. R.

Nafwięcej zmniejazył się eksport kukurydzy. Gdy w roku 1925
wyeksportowano jej za ponad dwa
miliardy dinarów, wysłano jej w r.
1926 za 1.338.600.000, a w roku
1927 tylko za 337.2 milj. dinarów.
WYVf~Z psz~nicy i mąki z niej
zmn1e1szył stę o 233.232 tonn 1
20.155 tonn. Zmniejszył się wywóz jaj o 4.736 tonn,
śliwek o
14.901 tonn, mięsa. świeżego
o
4.363 tonn,
zwiększył się natomiast wywóz bydła, nierogacizny
oraz produktów leśnych,
w tern
prawie dwukrotnie dębowych pod
kładów kolejowych.
W ś . d 57
ń t
do któ eh
J
rło .
kpa s tw, ł
· ry
ugos aw1a
e spor
· ·
· ł owa
W„ a,h pierw(24 84
sze mieisce za1ę y
1oc y
.
proc.), dalej Austria (22.64 proc.) ,
Czechosłowacja (11.35 proc.), Niem
cy (10.60 proc.), Grecja (9.68 pr.),

Węgry (7.63 proc.),
Szwajcar;<:>
(3.38 -proc.), Francja (2.76 proc.J ,
Anglja (1.31 proc.), Polska (0.5 pr )
pozostałe 5.31 proc. przypada na
47 państw.
Do Polski wysłano 11.283 ton11,
wartości 32.1 milj. dinarów.
Wwóz do Jugosławji objął w r.
1927 - 1.331.256 tonn, wartości
7.286.290.000
dinarów,
wzrósł
więc Hościowo o 90.202 t.
(7.27
proc.}, a zmalał wartościowo
o
345.488.00 din. (4.53 proc.). Zmniei
szenie się wartości wwozu, przy
równoczesnem zwiększeniu się tonażu, ma swe źródło w zwiększe• się
• dowozu arty k u ł ów o mniej
n1u
szej cenie na k.t. i w spadku cP. c; artykułów
ny poszczegolnych
·
Najważniejsze pozycje w impor„
cie zajmują:

W strukturze ekonomicznej Ju-J Przemysł konopny i lniany znajgosławji, mimo jej charakteru par dował się przed wojną w pełnym
e~c~llenice ~ol~czego, wybitne rozkwic.ie, podupa~ł j~dnak w nam1eisce
za1mu1e przemysł,
co 1 stępstwie ro2'd.robruema, w drodze
stwierdza fakt, !e eksport produ- reformy agrarnej własności ziemktów przemysłu i rzemiosła, łą,cz- skie.j.
nie z przemysłem górniczym i drze
Tkalnie lnu
posiadaj4 łączną
wnym, stanowi prawie połowę ca zdolność produkcyjną 3 mi.ljonów
łego jej eksportu.
metrów tkanin lnianych rocznie.
Kraj posiada wszystkie warunki
Produkcja jedwabiu wzrasta z
naturalne dla wybitnego rozwoju roku na rok, Serbja bowiem i Woj
przemysłu: ma surowce (produkty wodina · mo.gą produkować rocz·
• . mm
· era ły), wie
· 1 me
. o k oło 2.000.000 ko konow.
.
ro 1ne 1· Iesne,
rozne
kie ilości węgla, siły wodne i część
Przem6'sł metaluróiczny. Dwa
1u dn osc1,
· · zb ę d ną JUZ
· · w ro1mctw1e.
·
· przeds1ę
• . iorstwa
.
"'
.
wytwarzaJą z ru
p
'ł
h
dn h
h d . 1
.
r~ st ac. wo yc '
mogącyc . ~ ze azn~J su.i:ówkę. Przy zdo1nodac ~ne~g1ę ~. 5 o 7 .790 HP., ko!'zy- sc1 wytworcze1 ok?ło 57.000 tonn
sta s1ę Jedy01e w 130 centrala~h rocznie, ":ytwarza1ą około 24.~
elektrycznych ze 160.000 HP. Nie tono. Surowkę na żelazo kute 1
licząc, przemy~łu g~rnicz~o, prze stal prze;abiają 4 zakłady, mogąmysł Jugosłowi~ński
da1e pracę ce przy Jedenastu pieca-eh martetkaniny bawełniane
14.073 t.
wartości
977.1 miłj. dinar.
230.000 robotnikom.
.
. . nowskich i trze-eh wysokich pietkaniny wełniane
2.735 t.
n
452.4 „
ff
Przem~ ł drzewny.I Na1ważn1~1- ca-eh, licząc 250 dni roboczych,
przędza bawełniana 10.633 t.
444.7
„
ff
11
s211 to ia ~r~emys u, odpow1a- wyprodukować rocznie 137.500 t. maszyny, apar. i narz. 20.541 t.
„
346.6 11
ff
d~~ący. fa~towi, n lasy w JuWgosła- surowej stali.
różne produkty żel. 36.339 t.
"
299.5 "
"
WJl. za1mu1ą ?·~·OOO ha.
śród
W szeregu lat powojennych rok
kawa
9.380 t.
207.4
11
~ ołu prze'!s1ęb1orstw drzewnych, 1925 i 1926 był okresem rozkwitu
bawełna surowa
6.952 t.
„.
166.9 ;;
::
s.ta?ow1 towar~ystwa akcyj~e. handlu zagranicznego Jugosławji.
węgiel różn. gatunk. 449.206 t.
„
165.3 "
„
Na1większą częsc
produkto:w Rok następny,
1927, okazał się
skóry zwierz. dom. sur. 6.362 t.
"
147.0 „
„
p~zemysłu drzewn~J! 0 . .s.tanowią dlań ~s?ce niepomyśln~, zmniej artyk. i masz. elektr. 3.114 t.
135.5
„
11
11
po~fatrbkdty ~esr cl,rozne ma- szył s1ę import, a w większym pojazdy
5.395 t.
"
130.7 n
"
terJa Ydr u ow ne ·k~ l~, beczki, jeszcze stopniu eksport, dając w
wełna owiec
3.675 t.
„
126. 7 „
ff
P 1vty zewne, pa·r 1ety 1 t. d.
rezultacie ujemne saldo w wysoryż łuszczony
24.540 t.
„
115.5
Zdo.ln?ść produkcyjna
fa~ryk kości około 950 m.iljonów dinarów
sól kuchenna
77.366 t.
109.5 "11
ff
11
garbmkow, ek.strakto.w dębu 1 kaW pierwszym okresie liczne po
cyna
27.289 t.
„
100.3 11
;
sztana •• wynosi ~oczme 0}coło 4.!?00 wodzie, a następnie długotrwała
żel. nieobr. i półobr. 48.183 t.
97.5 „
ff
11
wagonow rocztUe, pracu1ą one 1ed susza w maju i w czerwcu która
mat. żelazne kolej.
17.165 t.
91.1 „
"
11
na;k w jednej czwartej ich zdolno- paliła wprost zielone ziboż~
na
przędza wełniana
1.028 t.
„
85.2 11
"
ściŚ h d
la
d
pniu, wpłynęły na silne zmniej- l nasiona oleiste
7.289 t.
75.4 „
"
11
. ~c dą es tyedcją b rzewa zaj.m1- szenie się zbiorów zbóż, a w tern
worki
5.296 t.
70.1 11
"
11
Ją b'ię, wa pr~ się iorstwa, prze- dwu głównych artykułów ekspornafta
27.548 t.
"
69.9 11
„
ra. ia1ąc rocznie 300 - 320.~ me towych: pszenicy i kukurydzy.
ropa naftowa ·
65.496 t.
68.6 11
"
„
trkow kw. drzedwka grabowego 1 buW roku 1926 z 2.816.545 ha, za.
obuwie skórz. i buty
185 t.
57.1 11
"
owe,.;o
·
b roznym1
•·
· gatun k ami· ~bo- ,· papier d ru karski
9 .512 t .
. 6 • pro u u1'ąc rocznie o- ! s1anyc
"
50.1 11
procz 32:000 t. w~gla i 9.840 tonn ża,
zebrano 29.268.904 kwintali ! wyroby drzewne
3.227 t.
46.4
"
11
ekstraktow, częściowo. na e~sport:j ziarna, w roku 1927 z 2.947.948 ha I różne
448.727 t.
„
2.649.8 ',',
:
Zdol~ość produk.cy1na J~?yneJ 1zebrano tylko 23.450.241 kwintali.
faib~ki terpentyny 1 ~alafon11 wy- 1Wydajność jakościowa
wzrosła, i
nos~1 1~ - 3 ~ ~agonow. te~eniy· spadła jednak wydajność ilościo- 1 W porównaniu z r. 1926 znacz- c) przędza bawełniana: z Włoch
nr, zd0 lnŚ· d ' wfgbmokw al a 0 · 1wa z ha pszenicy z 1.161 kg. na lnie zmniejszyła się wartość wwie- (3.654 t. - 131.1 milj. din.) z An0 c
DJJ.
•
wu a. ry ce1~1ozy 1 800 kg., z 1 ha kukurydzy z 1. 710 zionych tkanin wełnianych i ba- glji (2.020 t. - 99.8 milj. din.J, z
wynosi , 2._700 ~ag?now rocz~1e,. ~ kg. na 900 kg.
Iwełnianych. Waga tkanin baweł- Czechosłowacji (2.111 t. _ 77, 1
czRgo e~~portu1e sif znadrzną tlosc. 11 Choć wzrost cen
powetował nianych wzrosła, jednak wartość I milj. din.);
ozw.01. przemy~ u b zewne go ·producentowi częściowo stratę na ich się obniżyła. W zrósł bardzo
d) maszyny, aparaty i narzędzia;
szo~wpewJ.esmzczaJąe poru.wedaznte 0 szhary b 1a-i zbiorach, jednak silne zmniejsze- silnie dowóz przędzy bawełnianej z Niemiec (7.077 t. _ 129.5 mn 1·•
os ępnyc
· się
· wo 1neJ.
· n8: e k spo:t na.dwyt- t· w eł. ruai;i~·
·
· .Impo rt przę dz. Y b a - di ?: ), ~ A ustrj1„ (4.460 t. - 54.5
ku dróg komunikac
'n eh , z ra- ~e
Prz m-> rolni YJ Y • • • t ki zaważyło sdme na bilansie han wełmaneii wzrosł o 3.027 t; 1 1?2.2 mdJ. dm.), z Czechosłowacji (4.41 3
. . e Y..,,,.
czy rozwm1ę Y dl owym
I milJ'. din. • a przędzy wełruaneJ o t o. _ 50 nu·1·J. d'1n.}.,
s1ln1e ·
·
295 t 1· 19 5 T d' Z · · ł
p
ł wł'ki
·
p
W roku 1927 wysłano zagrani- .
· . · , m~ l· ~n. mme1szy
e) różne art. z żelaza: z Austri"i
lbmy\ . 0 denniczy..
rze- 1cę Jugosławij 4 251 459 tonn war- się wwoz skor 1 zwierząt domow. (7 587 t _ 10S 2 mT d' )
N'
ms· ys ~we nta?y .Y5sp500onu1e 112ztatyl tości 6.400.153.0oo. dinarów,' gdy o 3.529 i 62.7 milj., maszyn, apa- mfec (5.683 t ~ 94 ~l·nu·11!1J. di
' .zn) iez
iącanu wrzecion 1
wars t· ·
ęd ·
~ 285 t 1
· 38 1
·
·
tów tkackich przem:ysł wełniany w roku 1926 wysłano 4.884.718 t., ra.{?wd~ narz {1
~· h · t · Czechosłowacj-i
(2.805 t. _ 39.5
SO.OOO wrzecion i 740 warsztata-fwarttości .7:818ł.18,0·00<? din. E~s- mk~l· m9.,38w3ęgt ~ 3ro0z2nyc·11· gd~nunar- milj. din.);
,
· k k' .
por zmniejszy się więc w porow ow o .
. 1
• m1 . 1
.,
f) • .
.
m1 t ac mu.
naniu z
00 .
633 259 t kawy 0 79 t. i 28.5 milj. dinarów, „ rozne gatunki węgla: z Aa.~ho~ przemysł włókienniczy roz (12,96 p;~~1:.)z im:" ;artoŚci ~ na~ty ~ 8.577 t. i 23 .milj. di~~ó~, !lip ~1~~·~36 t. - 55.4 milj .. ~in.),
w11a stę stale, może pokryć jedy- 1.418.027.000 dinarów (18 '11 proc.) po1a~dow o 2.377 t. i 18.2 m1lJ. di? s) 1 71.2; t.. -- 21.1 mili. d10
nie. tylko część konsumcji krajoWśród artykułów eks~rtowych narów, i>;apieru d~ka:skiego • o ~~ ':Ji; cHn )· ęgier (77.468 t. weJ.
główne pozyoje zajęły·
1.297 t. 11. 17.1 mil,. din., nasion
·
·
·•
'
oleistych o 321 t. i 8.3 milj. din.)
g) maszyny i .:1.rt. elektrotechni.:
drzewo budowlane 1.150.071 t.
wartości
Prócz przędzy wełnianej i ba- z A~sttji}„ (k~9 .t. -( 43 ·2 milj. di1
804
4
z
(273
woły
132.242 szt.
354.5 ::
::
laza nieobrobionego, wełny ow- mil~ ~.) • d J
ł „ b
11
kukurydza
197.689 t.
„
337.2
czej (o 151 t. i 10.6 milj. dinarów). ł
tmpo:ete o ?gos aW)1 . ra,
miedź
13.395 t.
257.6 :
:
Wwóz artykułów elektrotechniez
wartościowoCudz1ał: Austrya w
11
mięso świeże
17.141 t.
247.4 11
nych .zmalał o 164 t., wzrósł jed- 9·
proc.,
zechosłowac1a w
11
T di
.
chmiel
k
·
19.2 proc Włochy w 12 9 proc
"
4.0%'t.
„
n
na w cenie o 7.6 m1 ~· ,n.
N'
·•
.
.,
197 6 "
pszenica
64 053 t
195 5
'd gł'
h
tyk ł'
1emcy w 12.34 proc Anglja w
·
·
„
.
"
sro
ownyc ar
u ow po- 7 01
W
·•
11
śliwki
32.283 t.
156.5 11
chodziły:
F ~roc., ęgry w R4·9 1 P.roc,,
11
11
drzewo o:pałowe
557.365 t.
„
127.6
a) tkaru'ny bawełniane· z Cze
ra ncia w 4s· 37 proc., umun1a w
3 76 proc
91256
"
"
·
b Ydł 0
•
1 szt.
u
121.4 ~
u
chosłowacji (6.651 t. - 461.3 milj. 3' 49 pr~' ptanyk Zj · A ~· P °' łn· w
1
~~~~t owoce
3l7.427 t.
u
116.6 "
„
d~:l• ~ Włooh (3.7.f?<> t. - 235.2 a· inne państw°a \ąacz~e ·48w P[0.~9
41.028 t.
"
110.3 u
„
milJ. din.) 1 z Aust?'fl (1.554 t. - proc
1 5
kol.
"
"
"
din.) .
C
h
Im:port Polski do
ob
koni.e
39.470 szt.
"
91. 1 "
"
anmy we niane : z zec O· jął 85.106 t. wartości 107.7 milj.
11
•
"
słowatji
(1.104 t. - 178.2 milj. dinarów.
zboz'a 1·nne
37.675 t.
,"
80.3 11
d' ) A tr··1 (336 t
11 3 .3 m'il j.
chemikalje
28 304 t
'
72
Ul. • z
us 1
• "
·
,
ołów w blachach
.8 u
"
di.n.), z Niemiec r248 t. -44.3 mili. ~
9.299 t.
"
71.4 .._
~·
„
..1!- . l.
różne
.l,478.303
t..
1. 756.6
uw ,..
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szefemp~=:~~::~~flstwa
ozna występowac z miny wyznan1owe1
ltłienz.

P.

Syska

z;:~:~e~i~:!!~znt!:1

z;: Bozwyznaniowcy mogą

zgłaszać

deklaracje o wystaJ>ieniu z gmin
blicznego w województwie łódz- pQdaniem do starostwa grodzkiego, jako władzy politycznej I-ej instanc1·i
kiem,
p. Jana Bieleckiego, sta-

ne:

ś.

ła się aktualną

sprawa obsadzenia tego stanowiska w urzędzie
wojewódzkim w Łodzi.
Jak się dowiadujemy, najpoważn.iejszym kandydatem na ten
odpowiedzialny urząd jest P· Mie
czysław Syska, referęt polityczny ~ bezpieczeństwa, dotychczasowy zastępca ś. P· Bielec!dego.
•
,,,

Powstanie w

Łodzi

nowego stowarzyszenia wolnomyślicielskiego

Bezwyznaniowość. jako przeciw została uznana i uprawniona wł opinii z dnia 8 stycznia 1923 rostawne pojęcie przymusowej przy całem państwie, a więc i w był. ku L. 20065-22 orzekła, że wenależności do społecz,ności religij- Kongresówce przez artykuł 111 dług konstytucji z dnia 17 marca
nej i gminy wyznani.owej, ozna- konstytucji, poręczającej
wol- 1921 roku nienależenie obywatecza taki stan prawny, przy kt6- ność sumienia i wyznania i art. la do żadnego wyznania jest starym dany obywatel może nie 112 konstytucji o n.i€przymusza- nem uprawnionym i władza polinależeć
do żadnego wyzna.nia, niu nikogo do udziału w czynno- tyczna nie ma podstawy d-0 żądamoże wystąpić swobodnie z każ-1 ściach lub obrzędach religijnych. nia od bezwyznaniowych, to jest
<lej gminy wyznaniowej,
bez u- Odtąd „teoretycznie"
możność od każdego z nich z osobna legaszczerbku dla praw swoich w pań wystąpienia z każdego wyznania lizacji ich indywidualnego stanu
Rozw1ązan1e
stwie.
jest prawnie zastrzeżona, władze bezwyznaniowości.
żYdOWSkiBj7
Po.jęcie bezwyznaniowości wy- administracyjne muszą uznać za
Rozpor~ądzenie
trzech mini..
.
nika z ogólnych gwarancji kon- ważne oświadczenie (podanie) o strów z dnia 11 styc:zmia 1921 r.
. 'Jtak ~~ę doWlał du1emchy, .sdreg stytucyjnych, poręczających wol- wystąpieniu ze społeczności reli- (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn.
Nr.
ms
ytuc11
eczny
zy. owść
. . t. rue
. wyma ga za
. d gi']nyc
..
h , sąidy nte
. mogą żą d ać o d 2-21, poz. 44) , d o t yczy wpraw d z~.e
skich
oraz spo
organizacji
sp.ołe·cz.. no
sum1en1a,
nych 'wystąpiło o rozwiązanie ra- nyoh specjalnych ustaw,
prócz osób uznających się za bezwyzna przechodzenia z jednego wy.znania
dy i zarządu gminy żydowskiej ~ przepisów ustaw konstytucyjnych niowych przysięgi wyznaniowej i na inne to jednakże prawnie niepowodu uchwa}enia bu~etu ~
Na terytorjum Rzeczypospoli- W<1góle stosować przepisów kar-fnależenie do żadnego wyznania
nył pok_doz:isb mkeobecnosci wielu tej w okresie, poprzedzając-ym nych sprzecznych z §§ 111 i 112 j czyli bezwyznaniowości konstruczBudżet
on ow 1 uchwalony
ra u quorum.
A...
•
kon:stytUClJl
„
. .
. k przyna1ez.
został wy- o~vszeme
z dnia 17 ustawy k onstytucYJlleJ.
u1e s!ę ta k s·a mo, Ja
łączme głosami 11.Agudy" wbrew marca 1921 roku, in~tytut bezwy
Izba druga sądu Najwyższego!ność jednostki do określonego wy
innym członkom ~y, to tet po :maciowości był znany i uznany w 2 or.zeczeniach z r. 1923 uzna-' znania.
ro~~ c~onlrowiie postanJ~i, tY'lko w b. zaboneh pruskim i ła: „Artykuł 111 konstytucji Rze~ Zgodnie z duchem i treścią roz
zwrocić
do władz
nauzur-_ a?Sht1JaC
t · k'ml 1k'W101·
·
'ktał z. od~oWle
· d czypospoł'itei· PoIskieJ· nada ł oby- · porzą dz ema
· po';Yz.sze
·
' d5~o, ?św1a
czycli z się
prośbą
rozwiązanie
0
0
hecnych władz gminy i rozpisa- nic ustaw onsty UCY'Jnyc .
watelowi polskiemu, nawet nie- czenie o wystąp1eruu z gmmy w_Y:
nie wyborów. (b)
Przepisy konstytucyjne zupeł- należącemu do żadnego z istnie- znaniowej, t. j. ze społecznosc1
.1==:::1;;r--1=11=•=• nie wystarczały dla prawnego u- ją.cych wyznań i sekt, prawo hoł- religijnej w b. zaborze rosyjskim
88CtDOit
Gospodarzeł znania bezwyznaniowo-ści i bezwy dowania zasadom, wyłączającym winna być czyniona prud wł~Na.dszedł świety transport Pasty znaniowydi.
wszelkie
wierzenia
religijne ••• dzą polityczną I-ei instancji., t. J·
na szczury i mysiy z cebuli mor•
Przepisy dodatkowe regulowa- Przymus przysięgania przed są- przed stat"Ostą grodzkim lub po~kiej. Pasta. nie ~kodliwa dla lud~i, ły tylko samą technikę występo- dem nie może się rozciągać
na wiatowym. Juź reskryptem z dn.
rnwentarza l dr~btr1u, 'I! opakowaniu wania z gmin wyznaniowych. Na osoby, które ze względu na swe 25 lutego 1926 roku L. 9423.A.A.
Magis
acktemRzgowska 5. te
· b . zai'b ~ rosyi~
· ki ~c."
tłń po- we"."'nę t rzne. p:ze k onama
· rue
·
· · t ent w? spraw . we~ę trz
Skład apteczny
EPSTEll,
. r~e
u: \ mm1s
U1Waga: Poleca się również najlepszą Jęcte ~ezwyznamoW:Ośct me było znaqą przymęg1; w szczególnośCl nych zgodnie z powyzszemi przefarbę angielsk!J .'"' lrawalk~ch znane 1 uznawanę, Jako obce car- dotyczy to
bezwyznaniowych ... 1pi.sami zezwoliło obywatelowi J.
do rabaty.
wlosów. Fryz1erom spec1al· skiemu pra wod aws twu rosns
· k.le-, M ozu.a
·
· n alezec
· ' do za
· dnego z W arszawy na wyk res·1e.nie
· się
·
ne
me
Jtt•• •••••••• • •• • •• ••••••• mu. Rady~alna zmiana .~astąp~a ~a„ i pomimo to odrZ'tlcać z g~y wyznaniowej bez .ws tęz ogłos:zemem konstytucµ z dnia przysięgę .
powama do innego wyznani.a.
fv
17lll 1921 r. Bezwyzmaniowość Generalna prokuratorja R. P. w Aczkolwiek brak dotychczas
IJ
'i
"
•
+
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!WWA@
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1111 tMMZ

rady

gmiDY

l. .

P. J. fabrykant\ i

I

Paszpor

wydawał
•Jak •

bodzio
magtstrat I

do • d ·

·

~~:..~ Z:I;i~ Obowiązek
mte od starostwa .g rodzkiego wy-

~i:~~
~~:ii~~:wy~
Paszporty kra.JOWe wydawać

,

I

dodatkowych przepisów jednoli·
tych na cały ohszar b. K01;1gire·
sówki, któTeby normowały technikę występowania z gm.in, to sa
mo występowanie z gm.in wyzna·
niowych i uzyskanie stanu bezwyznaniowego nie nastręcza jld
zasadniczych trudności.
Urząd wojewódzki w Łodzi (W.
A. D. 4173-35.III) w okólniku z d.
27.VI.27 r. reguluie uzyskanie sta
nu prawnego
przez bezwyzna·
niowców w województwie łódzkiem
i dopuszcza
zgłoszenia
. . zis
. t •.
prze d starostą wys t ąp1enta
niejącej społeczności reUigi]liej i
nie wstępowania
do żadnego
przez państwo uznanego wyznania. Dla bezwyznaniowych urząd
. ódzki po1eca
woiew
p.p. starostom założenia
i prowadzenia 1
świ~ckich rejestrów
aktu stanu
cywilnego
przy urzędach stanu
· hrzk~SCl.1
· „ań
ckr:'1h.'1 negoŁwydziz?ań . mec
ł s 1c (w o
reiestr ta 1 za o.żono w czerwcu 1924 r.)
A więc jakie formalności należy uskutecznić w celu wystąpie
nia
ze społeczności religijnej i
przejścia do bezwyznaniow~ci?
Należy przesłać oświadczenie w ·
podaniu do starostwa następuM-

~ ·
Ce:J· t r.::„c1:
•
„Do P. Starosty Grodzk1ego
(fob powiatowego)
w . . •.• • • ~ a
Niźejpo~pis~y (na~wisko, imię

własne, 01ca 1 matki)

urodzony
dn. . . . . .
w (mieście}, państwowości polskiej, zapisany do
ksiąg stałej ludności (miasta .• 1.
oświac!czam, iż na podstawie §§

mlodzieiy r1emieilnicze1· ~st. iN!. !4)~ :::~!~:jizeR~;:·m(~:
11

.

uczeszczania do mieiskich

szkół

1

wnętrznem

dokształcających ściofa)
stępuję

0

przekonaniem,

wy-

z gminy wyznaniowej (ko. . . . . do której jebędzie prawdopodobnie
biuro
Na mun.eh miasta ukazało się książeczkę obecności i stwierdza- ści karnej: prowadzą-cy przemysł stem dotychczas zapisany z saksi.ąig stałej ludności m. ł..o~, ogłoszenie, które zarządza, że jąc kontrolę podpisem. swym w upomnieniem, grzywną do mego faktu urodzenia i nie wstępodczasrur~zii><>rlyb~arucz- młodzież płci obojga w wieku dniu 1 każdego miesiąca.
1,000 zł., aresztem do 14 dni, a puję do ża.dnego innego wyzna- ·
O::.~ „-.,;...i-~~'
przez Jat 15 do 18, pracująca w przeWin.ni
przekroozenia przepi- uczniowie - uporenieniem, grzy- nia przez państwo uznanego. Pro
t.._-.3,I
SMUuiiot.wO ~ 1,VI
•
._...,1 1• .oa.uu!lu
h
I
mys1e, rzemitnWe
w c a- sów powyższego zarządzenia po- wną do 100 zł.
szę zarazem w myś przepisów,
dJłUry
nkterze ~w, t~inatM~w i ciągani będą do odpowiedzialnowydanych na mocy rozporządze- .
praktykantow, a1bowiązana rest
nda p. Prezydenta R. P. 'z dn. 22
Dziś w .nocy .dyżu.rufą apteki: uczęszczać na naukę do miejl&W!iliM Mi.
•W?f&ILl&WWI
w 'M+•m
marca 1928 roku (Dz. U. R. P.
N. Epsztema (Piotrkowska 225), 1„u„ kół ..:i_k
ł .
eh
N 36
341)
da ·
·
M. Bartoszewskiego (Piotrkow- SJJ;-l'Cll sz
oo szła ca1ący .
r.
poz.
o wy nte Dl1
~ 95), M. Roz~Juma [Cegi':l- Obowiąz~owi doks.ztałcania pod
potwierdzenia zgłoszonego przemana 12), Goriema (Wschodnia lega młodzież pracu1ąca, która w
zemnie niniejszego podania (§ 18)
54), J. Kq>ro~ {Nowo.miej- roku ubiegłym do szkół dokształsolidaryzują się
ząrządzeniem o moim wystąpieniu z gminy wy„
s~~OOOO~ cających uczęszczała i nauki nie
i
·
zn.aniowej (kościoła) ••••••
ukoóczyła, ZlO"W'Ozapisani, a nastę
Wobec ~wieszenia dzi:ałalnopnie młodzid, która dobrowolnie
Radca ministerjalny minister- teczn.ę.
ści stowa.r,zyszenia wolnomyślide
zgłosi się do pobierania nauki w stwa pracy i opieki społecznej p.
Po krótkiej dysku$ji zabrał li polskich akcja występowania z
tych szkołach.
Zabrocki, o przybyciu którego do głos przedstawiciel związków za- gmin nie może być prowadrona
Zapisy do miejskich szkół 'd o- nosiliśmy wczoraj, odbył onegdaj wodowych p. Walczak,
który przez stowarzyszenie i wolnomykształcających odbywać się hę- wieczorem konferencję z przed- stwierdził, że praca nocna w prze ślicie.le muszą indywidn&lnie skła ,
d- od 3 do 8 września r. b. włą- sta'Wicielami . zw1ą.2'lków robotni- myśle włókiemńczym jest zu- dać swe ośwaidczenia przed wła- :
cznie w godzinach od 18 do 20-ej. czych w sprawie zakazu nocnej pełnie zbytecua i że jest ona dzą poUtyczną l~ej icstain.cji. A·
Nauka w mieiskioh szkołach pracy w PJ!re1Dyśle włókienni- wytworem powojennych nienor- ktualne sprawy 1ak: całokształt
doksZJtałcających
odbywać się czym.
malnych stosunków. Mówca moc sprawy występowania z gmin wy
będzie w poniedziałki, wtorki,
Na konferencji z ramienia in- nymi argumentami umotywował ~anio~,. budowa kcematorfpł!l,ił"'ll
środ 1· czwariki każdego tygo- spektoratu PJ'llCY obecn ibyli in- swoje twier~e, z którem zgo. Jum, załozen1a komunalnego cmen
--Worzy PP• w o~Mewicz
i Wy dzili się całkowicie i inni obecni ___
tarza
i t. p. sprawy
cierpiące
. yw .codz• o d 18 i. p 6ł d o 21..4>1
--, <>.t-A•
,......
, k'
b . . .nie.:I-!·
d .
dma
6
wiecz. i trwac będrle od 1 wrze- żykowski, z ramienia zaś zwięz- na konferencji przedstawiciele zw1<> t ~uszą yc JUZ <U.lS opilśnia 1928 roku do 1 J~ 1929 ków za.w odowych - PP• Kazi- robotnik6w.
nowane ; ~ tych względów g.r~~ '
_4.ł~t/4 1
'-·
mierqak, Walczak, Krzynowek i
Na zakończenie jeszcze raz za społeczn1kow
wolnomyślicieli
rO&U.
ta 'ł d
•
•
. .
Plewiński.
brał głos radca Zabrocki, oświad przys ,p1 o o zorganizowania no
PracoClawcy
lub
1ch
zast...ł
.J
•
ł
. .
- . .
n·-:' Na wstępie konferencji radca czając, że opin.ja przedstawicieli w..,c.o ~Lowamyszema wo: nomy- 1
FOTOGRAF
wmm: a) starać się, azeby uczmo Zat..-ocki
ył .
• •t
bot 'ków będ •
gół
ślicielskiego którego statut przewie uczczęszczali regularnie na
Dl'
za.znacz , ze mws er-ro n1
zie ~e owo
'd .
._;
.
. że
ł
I
.
• stwo zdąża do całkowitego znie- wzięta pod uwagę przez minister wi UJ nu,..uzy mnenu,
cz onnaukę do szkoły dokształcaiąceJ, , •
. j
•
•
• ki poł
•
kiem stowarzyszenia
może b~
b}
alni.a'' ł d 'anych od
_ siema pracy t. zw. trzecie znna- stwo pracy 1 opu~ s eczneJ.
'"'~1 k
b
POWRóCIL
1
zw
c .1}1 o oc1..t-!~a ny, uważając ją za zupełnie zbyX.
• 1 ~ o ten o ywate ł""W' . , ktO!'!
t.ódź, Piotrkowska 17 tel. 44-ll. cy na czas uo 8 goULUJ.. tygodniauprzednio już wystąpił ze spo•
wo dla uczęszczania do szkoły,
łeczności religijne1· ('>l<fodni-e z prze
~8eefte8f'.M't888~
~c.
jeże~ naulia odbywa się w szkoI
pisami obowiąrującemi w b. za"'
Dr. med.
1e w godzinach pracy ucznia, c}
borach austrjackim
i pruskimJ
wliczać tym młodocianym. godzilub
zgłosił oświadcz.enie przed
ny nauki zawo<lowei i dokształcaOrkiestry symfonicznej władzą polityczną I-ej instancjl
jącej w szkołach do oibowiązu;ąpod dyr. R. Tiilga.
(w b. zaibQrze rosyjslóm) o swem
Specjalista cb.orób skórnych wene·
cych godzi.n pracy i d) kontroloDziś o g. 5 pp. - KoncBrł popularny wystąpieniu z gminy wyznani1
ryczn ych i moczopłciowych
wać regularne odbywanie przez
ANONS: w czwartki, soboty i niedziele wei.
Pr.zyjmuje od 5 do 9 wiecz
Sienkiewicza 34.. teL. 59~ młodocianych nauki, sprawdzaiąc Dziś. o godz. 11.15 przed t>Oł.
KoacerłJr A')Opularne11
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2.IX. - Gł.O~r POLSKI -

W!bicU~ch

Kossak

Wystawa w miejskiej
galerii sztuki
W dniu dzisiejszym otwarto w
miejskiej galerji sztuki w Łodzi
wielką zbiorową wystawE; dzieł
Wojciecha Kossaka, która przez
trzy miesiące zachwycała stolicę.
Wojciech Kossak jest wybitnym
przedstawicielem starszej generacji artystów, będącej pod duchowem przewodnictwem Jana Matej
ki. Urodzony w r. 165B w Parytu
od wczesnego dzieciństwa zapra·
wiał się w sztuce, nauce pod kierunkiem mistrza polskiej sztuki, a
swego ojca Juljusza po którym odziedziczył rasowy, szlachecki tern
perament i zamiłowanie do konia,
do ziemi, do kraju. Dzieciństwo
przeżywa w latach 63 ich w War~
~zawie i Krakowie. Bog-ate środki
o ·:yY:cze dało mu środowisko i
ep.oka. Wcześnie zdobył w akade·
mji monachijskiej oraz w Parytu
technikę malarską, która dawała
Mu swobodę wypowiadania swych
przeżyć duchowych.
Ten~.enc~a
społeczna i narodowa przebija się
w całej twórczości Wojciecha Kos
saka który z,nakomicie uzupełniał
swą buńczucro0Acią i jowialnością
wielkich ih!stratorów epoki porozbiorowej A. Grottgera, Juljusza
Kossaka, Andriollego, Chełmoń
skiego, Malczewskiego i innych.
Wojciech Kossak blaskiem swego
talentu oświetla niby barwnym re·
flektorem bohaterskie epizody z
dziejów Narodu i niewątpliwie
twórczość Jego w epoce prze:!wojennej łącznie z dziełami Si en kiewicza, Matejki, Wyspiańskiego dy
ktowała spół~czeństwu hasła do
walki o Niepodległość i przygotowała podobnie współczesne poko·
lenie do zdobycia niepodległości
państwowej, jak rozkładowa rosyj·
ska przedwojenna literatura stała
się poprzednikiem bolszewickiej
rewolucji.
Obecna
wystawa skupiająca
1tajkapitalniejsze dzieła W. Kossaka z słynną „Krwawą Niedzielą•
największym i najdojrzalszym obrazie Mistrza daje nader rzadką
okazję do poznania głębokich war
tości
tkwiących w artystycznej
twórczości tego malarza polskiego
bohaterstwa.
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wojenne rozporzadzenie
wydziału zdrowotności
";:I ł
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wyk~ady

na wyższ~ dwu'.e:tnim
kursie nauczyc1elsk11n przy msty
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Prelegenci
oraz
słuchacze
. y z1a z. rtow~ nosc1tpud . 1cz-; 1Wtr:z;ymkane na 8!Dyczy.
wa~a: sta,k o 1'1_e nie. ę ą zaopa r2!one wszystkich grup proszeni sa 0
ne1 przy mag1s racie m. o z1 wy
y)ąte
stanowią
psy myś iw- w agance 1 tr~ane na smy- rił
·
·
w t;....... + d : · na
dał
·
d • w I ski. e 1· poliCYJne
·
. uzywa.
Z 6 oszeme się
„~e n.u
nas t ępu1ące
zarzą zenie
w czasie
czy.
tł dz
16
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przedmiocie zwalczania wściekli- nia ich do przeznaczonej właśdSchwytane psy i koty zostaną
•
'
zny na terenie m. Łodzi:
wej pracy.
natychmiast nbite.
OCCCCCXXX~
Par. 1. Wobec urzędowego
Swohodne puszczanie kotów
Par. 5. Kto narnszy zarządzestwierdzenia, że chory na wśie- zakazane.
lnie niniejsze w myśl rozp. prez.
Gabinet denlJ:ystyczn 11
kliznę pies biegał swobodnie w
Par. 3. Wyprowadzanie (wywo Rz. o zwalczaniu zaraźliwych
Łodzi i _pokąsał psy i ludzi, cały żenie) psów z terenu miasta do- chorób zwierzęcych będzie karateren Łodzi ogłasza się za obszar puszczalne jest ~ylko za zeZWQle ny w dT"odze administracyjnej a•
zagrożony.
ni.em magistratu m. Łodzi - u• resztem do 6 tygodni lub ~rzywNawrot 4, tel. 27-31.
•
Par. 2. Psy, znajdujące się w rzędu ~terynaryjnego.
nil do 1,000 zł., obie te kary mo-1
•
',
mieści.e lub wprowadzone do m!a Pu. ~·
.c~su odwoła~ia za gą być wymierzone ł.ączni~.. .
sta wtnny być trzymane na uwię rządzenia ntn1eiszego psy 1 koty
Par. 6. Zairządze111e nm1eisze
zi, a w razie prowadzenia ich za- będą wyławiane na ulicach, pła- wchodzi w tycie z dniem ogłosze
opatrzone w bezpieczne kagańce cach i t. d. przez czyściciela mia nia. (m)
t1.5:555l~t~1::c:::=1=--~
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Przy1'mu1'e osobiscie.
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Pożar

Dnia 30 sierpnia zmarł tragiczną śmiercią wsku •
wypadku

nieszczęśliwego

rf;

Ignacy Bie ecki
Naczelnik Wydziału Bea:pieczeflstwa
Województwa Łódzkiego.
Zmarły pozostawał w kontakcie służbowym
z naszem Zrzeszahiem i pamięć o nim, jako o wzorowym człowieku, obywatelu i urzędniku na zawsze
wśrod nas pozostanie.
·

Polskie· zrzeszenie Teatrow sw1etloycb
Województwa Łódzkiego.

W dniu 81 sierpnia 1928 roku zmarł, przeżywszy lat 34

W dniu onegdajszym okuło g.
3-ej po poł. wybucltł w fabryce
Steigerta przy ul. Kilińskiego 195
pożar,
spowodowany zatarciem
się transmisji. Ogień został zauważony natychmiast, tak, te wez
wany IV oddział straży ogniowllj
zdołał pożar bez trudu ugasić.
Jakiejkolwiek paniki, ani też
wypad.ku z ludźmi nie było. (u)

ękntęcie

Kradzież

z

w piotrliowslUej

włamaniem
spółdzielni

rolntczei

W nocy wczorajszej niewykry- Dochodzenie trwa. Na ślaCt
ci dotąd sprawcy dokonali wła- sprawców kradzieży dotąd nie
mania do spółdzielni rolniczo - natrafiono. (u)
handlowej w Piotrkowie, miesz- OCDCl0Cl0D00000000$0Su
czącej się przy ul. Sienkiewicza
,
Ludzie cierpiący na %aparcł~
nr. 8. Ponieważ lokal spółdzielni
wewnątrz nie był strzeżony, prze stolca i złączone z tern chor0by
to złoczyńcy z.dołali niespostrze- kiszki oddechowej jak również na
żeni wyłamać kasetkę z obmuro przekrwienie organów podbrzusza,
wa'llia, którą unieśli wraz z za-1 uderzenie do głowy, bóle głowy,
wartością, wynoszącą ponad 2000 bicie serca, piją po ćwierć szkalnki
złotych, oraz 70,000 złotych w naturalnej wody gorzkiej Franciszwekslach, wystawionych na zie- ka Józefa z rana i na wieczór.
cenie
omawianej
spółdzielni Kierownicy klinik chirurgicznych
przez osoby prywatne. Ponadto wyjaśniaią, iż przed 1 po opera·
łupem opryszków padły blankie- cjach brzusznych
stosują wodę
ty wekslowe nie~ełnione, war Franciszka Józefa z najlepszym
tości około 700 złotych.
s kutkiem,

;f;.

w labryca

Steigerta

' Sala zeg2'rowa

Lucjan· Kowalski,
ur:rędnik Oddziału

Pomiarów Wydział~
Budownictwa Magistratu m. Łodzi,

W zmarłym tracimy gorliwego i pożytecznego pracownika.
Cześć Jego pamięci.

Mągistrat

m.

Łodzi.

rury

w piecu hutniczym
W odlewni żelaza Turski i ćwi

;;~~:kihJ~ic:;~wi;:kŁa
~~ct~J
ka, skutkiem czego
nanastąpił

gły

tek

Tragiczna przeja · żka na Widzew

wybuch ognia i dymu. Przezgwałcili warszawiankę
robotnicy zawezwali strat
ogniowąf która po przybyciu
stwierdziła, iż wybuch nie przyPrzed kilku dniami
• chał
niósł żadnych szkód, ani też po•
,
• Pl'ZYJ8
• a użytku z broni, posiad.aheJ w kłeżaru nie wywołał. (u}
do I.och iw odwiedzmy do ZDaJO- szeni.
mych przystojna wa.rsz&1rianka p.
W mięcky~asie
Chofn eka
Wanda Chojnacka. Zamies:dtała
~._ si d dda,...
--!-•.
mucua ę o u ~, 1ec:z ....o
11
S
ODA
P. łmu5UI~ M~- tHf Ję jeden z dnbów, powalił na
ażdy Przemysłowiec
cu.
przy
ul, Marystńslde<J 14.
ziemię i
posiada na biurku
Onegdaj wieCZ(Jf'em p. Cho;nac
DOPUśCIŁ SIĘ NA NIEJ
,,PRZBWDDtllK PRZEMYSłaU
ka wraz z p. M~ u- ·
0
GWAŁTU.
~ HAHDIAU f DhSKIEliD
dali się
Pozoota.li dwaj rabusie obrabo.
~
T AKSóWKĄ NA PRZEwali p. Myszkiewicza i korzysta-,
li".;
r,.,
JAżDżKĘ
jąc z ciemności znikli w przyle;);
"
"-n'
P<YU
miasto
w
stronę
Widzewa.
głych
zagajnika.eh.
I"' .
Tam w pobliżu ulicy Narnto- Po pół godzinie p. Chojnacka
RoC'znłk U-gł,
wicza wysiedli z auta, by przejść doszła do pr:zytonm<>Ścit
dl'J kt6te~o z prawdziwą f•rzyje·
mnością zagląda w celach
się po okolicznych polach.
OSWOBODZIŁA SWEGO TOinformacy1nych
W pewnej chwili do wyciecz·
WARZYSZ.A
Hedak eja· Warszawa, Sto-Krzyslra15
kowiczów zbliżyło się
·
h go więz
· 6iw, poHeprezent.: Łódź, Plotrkowslc 5 6.
z krępuJącyc
rażeni

Bandyci

i ograbili

jej towarzysza

_t

Nazwa większości reprezentacyjnych sal Paryta związana jest z
ważnemi wypadkami historycznemi. Obecnie równlet pn:ejdzie
do historjl nazwa sali zegarowej w min. spraw zagranicznych' "'Il
Quai d'Orsay, w której podpisany został pakt Kelloga.
~:~~~~

Unia

międzyparlamentarna

I

TRZECH DRABóW, UZBROJO- ozem oboje udali się do pobliNYCH W KIJE·
skiego komisarjatu. gdzie opowie

L"~t=;=..8~-de~ty~~=- 9 ł zanim p. Myszkiewicz zdążył · dziełi

0 swej strasznej pnygodzie.
kijem
Policja utychmi.ast roczpocsęła
w ~ł,owę. pozbaWtło go_ przytom- poszukiwania i, jak się. dowiauu-1
pÓiNróciła
nosc1, Lezącego napastnicy
jemy, jest fuZ n.a drod:te do poPiotrkowska 83. Tel. 24·27.
SKRĘPOWALI
chwvcenia @tYSZkÓ11l.
~XXlCOOC t.qk u nie móitł on nawet zrobić
J_

• Lewita- tock

się zotjentować, ~erzenie

I

a obrady

unji międzyparlamentarnej zjechali do Berlina
35 państw. Nasza ilustracja pr:iedstawia wła•
Ot\\'atcia posiedzenia pod przeuf"drJr•wem d-ra

przed~tawlclele

śn.le chwilę

~c:h.Uek inga.

~~~~~
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lmponujacy rozwój nowej

łódzkiej

placówki.
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Ąngielsko-Szwedzko-Polslti Prz~mysł
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Jest

jedną
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Gumowy.

E N T L E M A N''

przodujących

wytwórni polskiego

WrtĘTRZE WALCOWrU

przemysłu

gumowego

JEDNA Z SAL FA~RYC~NYCH .
,

',

~~ przednim planie kolosalne koła zębate, wprawiające w ruch poteżne

walce i kalandr7, które nadają surowemu kauczukowi niezwykle elasty·
czną i giętką postać.

Długi rząd s.totów~ przy których seti<i ~~ecj a\nie

wykwallfikowaoycb

robotnic zestawia z poszczególnych cześcl surowy kalosz.

•

Nie myślcie, że ~ . wyrab~~,, stach, ja,k i po wsiac~ -: wyro~y •kalo~, śniego~ee, obuwie spor· wyraz ?rygina~~ .• i int~esującą leń, aby uczynić wyroby „Gett..,
tylko madepolamy 1 szewioty. Nte z marką „Gentleman e.teszą mę towe 1 ludowe, 1ednem słowem ar produkqę, zwroctlismy stę do :ia· Ueman" jaknajłrwalszymi i jaJma;- '
prawda! Gród nasz posiada już olbrzymim. powodzelliem. I ni"' na tykuły pie&WSzej potneby, bez rządu zakładów firmy "GenUe- elegantszymi pod względem kr ·11
dzisiaj potężną produkcję gumo· leży się temu dziwić, gdyż pod których ani człowiek dorosły, ani man" z prośbą o pokazanie nam i wykończenia.
OJ
wą w postaci wielkiej fabryki p. względem jakości są zupełnie ró~.v. dziecko obejść się nie może. Nosi- fabryki. W tych dniach zwiedzi. •
f. „Gentleman".
ne, a w wielu wypadkach prze wyż l my wszyscy kalosze, żony nasze, liśmy ją. Musimy przyznać, ii to,
Juz ~ierwszy rzut .oka na załnl1
Zaledwie rok istnieje ta placów szają towar zagraniczny.
córki i siostry wprost nie zdejmu· cGśmy tam ujrzeli, przeszło wszel ~owam.a f~hi;'czne ~y wywołu- .
ka, a już rozrosła się w olbrzymie
Firma „Gentleman"
posiada ~ ją w zimie śnieg<r.vców, sportaw· kie nasze oczelPwania.
Je wrazeme ~ponu1ące. Nowocze
zaldady przemysłowe. Rekordowy jeszcze i tą zasługę, że dzięki do, cy chętnie korzystają z obuwia z
Niefachowiec nie zdaje sobie sne bndown•C:W-0 przemysłowe,
rozkwit tego przedsiębiorstwa za brocl swych wyrobów i nisklin ce~gumowemi podeszwami, używając wprost sprawy, ile nakładu pracy, ~ąc~one z nte~yk!~ planowo·
dziwił wszystkich. Nie m'Yślcie nom, wyparła wyroby obce, któM [go często na codzień, a mimo to jakich urządzeń oraz jakiej ruty· scią •1 systematyczn~~· w roz..
jednak, że zawdzięczać to należy re z trudem mogą dzisiaj konku·lmało kto zdaje sobie sprawę; w ny technicznej wymaga P<>śtawie- kła~zie zabudowań swięcą wprost
jedynie korzystnym ko:?jkn~,...turom rować z naszymi polskimi pro· jaki to sposób z surowego kauczu- nie produkcji na europejskim po- SWOJ tryumf.
Nic podobnego! Tajemnicą powo- duktami.
ku powstaje to pożytecme obu- ziomie. świadome celu kierown~cKolejki krąźą po wewnętrznych
dzenia firmy „Gentleman" są w
wie.
two firmy zaangażowało najlep- ulicach, robotnicy krzątają się po
pierwszym rzędzie nadzwyczajne JAK POWSTAJĄ KALOSZE I
Celem zaspo~ojenia własnej cie szych długoletnich fachowców za wielkiem terytotjum fabrycznemi
~alety wszystkich jej wyrobów. W
śNIEGOWCE?
kawości, jako też dla zaznajomie- granicznych,
którzy dokazują wszędzie panuje wyjątkowy porq
~.ałym kraju - zarówno w miaFabryka „Gentleman" · wyrabia nia naszych Czytelników z tą nad wprost cudów na polu udoskona- dek i spokój, połączone s-. nad4:.~
"~tlĘTRZE CilOAłłTYCZtłEGO

TUNELU 'WULKArUZACYJrtEo~

\~AOONETKA

z SNIECi0'A1CAMI

..Zdjęcie powyższe daje obraz symetrycznych rzędów, rozmieszczouycll
ciągu doby przez tunel ten przebiegają setl<i wagonetek z ł_<aloszaml,
na wózkach kaloszy ł śniegowców.
które we wnętrzu tego tunelu podlegają nader subtelnemu -~·procesowi
wulkanizacji.
uajną w podobnych warunkach do produkcji używany jest wyłącz· części składowe kaloszy. Aby o~ czone objekty ładuje się na wago- kienniczych pierwszorzędnej la·
pianowością.
nie najwyższy gatunek tego SU'I' tn:ymać wyrób jaknajłepszy i oaj netki,
wjężdżające do tunelu, kości, zużywając ich przeszło mi·
Ale dopiero wewnętrzne u•..:.ą· rowca, jakim rozporządzają wiei· dokładniej
wykonany,
dalsza gdzie poddane zostają procesowi ljon metrów miesięcznie.
dtenie przemysłowe dają nam po kie giełdy międzynarodowe.
część fabrykacji z pnykr.ojoncgo wulkanizacyjnemu. Następnie goOt
.ak
krótkim za:oysie
jęcie o tem, co może zdziałac do- Surowy kauczuk jest różnoko!o materjału odbywa się ręcznie.
łowy już produkt transportuje się
~~ • V:
skonałe kierownictwo tego rodza- rową masą, której wygląd nie Tutaj możemy już zaobserwo- do wielkich sal, mieszczących sor przekr • ma się ~a wi.~lką sułkalę
f b ki
.
.
,, . . .
, dal k .d
., .
k .
.
t
• k nł k .. b • za OJODa wytworczosc pop ariu a ry •
przyponuna w mczem pozme1sze1 wac
e 01 ący, 1scie amery ·n- to~ę go oweJ o e CJl o uw10 nej i powszechnie cenionej labry·
Rzędy kolosów maS'zyn~wych, pięknej i elastycznej postaci kalo· ski pP<lział pracy, Niezwykła wy- weJ.
ki G tl
„ DJ t · , · t •
obsługiwane sprawnie przez pół· szowej.
.'.ajność robotnika osiągana jest Z sortowni gotowe już pudełka
"
em~ : .a ~J s~v·~ me
"k,
uk
d aln
h d
d
ł
zorgaiuzowaneJ 1 opiera1ące1 Się na
toratysięczną armję robotm ow,
Przetworzenie kaucz u na ma· przy zachowaniu i e ego ruchu z towarem przec o zą
o ska- lidn h k 'tał h
1 'wid
dają obraz wspaniałego te:npa terjał do wyrobów gumowych - każdego pracownika; stwarza ona dów fabrycznych, z których roz- so
yc
.api •ac • ~ aco
pracy.
pierwsza faza produkcji - odby- maszynową dokładność produkcji chodq się po całej Polsce, jak p~złemyhsłoweJ otwie~a~ą 51ę wspa· i d e al nych zalet, długieJ• 1· szerokieJ,·
ma
oryzonty .crmszego roz·
Sa pforwszym p 1ame potężne wa się na maszynach o s·il e setek przy zachowaniu
kwie
msc:hiny walcownicze, pochłania- koni parowych. Przerobiony w właściwych ręcznej robocie.
Warto zaznaczyć, ze do s,wych
tu,
jąe2 masy kauczuku, sprowadza- ten sposób kauczuk zostaje pne„
W ten sposób wykończony ka- wyrobów (cholewki śniegowców
ne~ przez firmę aż z dalekich In- transportowany do przykrojowni, łosz lub śniegowiec pokrywany i t. p.) firma „Gentleman" ' -···mdji. Niema potrzeby„~ dodawać, J~ gdzie powstaję już poszczeg~lne jest lakierem, a aaotępnie wykoń auie koJ.osame ilości tkanm wł~

W
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Persja
przedstawiają się według

óbroty han .:lowe polsko-perskie
polskich
następująco:

~ystyk

r. 1924
• 1S25
• 1926
9 mies. r. t 927

27 •

79

•

sta-

Wywóz z Polski
8 tys. fr. zł
16 •

Przywóz do Polski
28 l tys. fr. zł.
375 • • •

66 ;,

•

..

"
503 " „ „
wzrost, uwidaczniający się zwła'\zcza w liczbach wywozu z Polski.
Niemniej
jednak obroty te są
słabe 1·eszcze co oka ui·e się CTdy
'
z
' 0
zważymy,
że w roku
t 924-25
całkowity przywóz; do Persji wynosił 77 0 milj. kranów (około 300
T f
ł
wart?ść nomina
· 1na
m1 J. r. z.).
loo kranów wynosi 19,3 dolara,
wartość giełdowa wg.
przeciętne
go kursu z grudnia 1925 - 8 dolarów. W czem poszczególne pań
stwa partycypowały w sposób na-

„ "

"

"

Spadek przywozu z Persji do
Polski
wywołany był zaka 1ami
;:>rzywozu jakie weszły w :tycie w
połowie r. 1925, obejmując m. in.
rodzynki i migdały, będące najpoważniejszym perskim artykułem
eksportowym w stosunku do Polski, w r. 1927 wprowadzone zostały przez Polskę ułatwienia w
tym względzie, co niezwłocznie
odbiło się na liczbach przywozu.
Z uwzględnieniem tego czynnika nadzwyczajnego skonstantować można, że polsko-perskie ob- stępujący:
roty towarowe wykazują
stały
Wielka Brytanja
445 milj. kranów
Rosja Sowiecka
126
„

6

U. S. A.

32

Francja
Belgja
Turcja
Niemcy
Inne państwa

44

"„

(Dalszy

ciąg)

nien nie tyle specjalnie korzystne·
mi konjunkturami dla tych towa rów, co te:n, że z pośród. . firm
polskich praktycznie zaintPresowała się rynkiem perskim wyłącznie
prawie jedna z najpoważniejszych
firm eksportowych łódzkich, podczas gdy firmy innych branż rynku perskiego nie doceniają i lek·
cewazą go.
W wywozie obecnym uczestniczą oprócz
materjałów włók.
platery, łóżka, lampy i inne wy .
roby metalowe, galanterja i zabawki, cerata, naczynia emaljowane, n1eble gięte, papier, wyroby
szklane i mydło. Według polskich
danych oficjalnych · rozdział eksLwią częsć
dotychcz.~soweg0 portu do Persji wedle grup towa·
e~sportu naszego_ do _PerSJl stano- rowych przedsta'\\·ia się za rok
1926 następująco:
w1ą wyroby włók1enmcze.
Fakt ten tło
ony być wimacz
lada i t.p. wyroby farmaceutyczne,
gumowe (obuwie), guziki (zwłaszcza
porcelanowe), nici i inne artykuły
krawieckie, lampy naftowe, galanterja, wyr. mydlarskie i perfumeryjne, świece stearynowe, szczotki
wszelkiego typu, grzebienie, naczyni a
gospodarskie i stołowe,
meble, samowary,
maszyny do
szycia, proste narzędzia i przyrządy. Jako marka fabryczna lub
han dl owa me
. może by ć s t osowany
herb persji (Lew i Słońce), które ·
go też zaleca się nie używać jako
momenty zdobniczego.
Istnieje
ob~wiązek zazn~czania na t?warze
kraJU pochodzenia (Made in Poland)
'
· .
.

f1aterjały i wyroby włókiennicze
Metale i wyroby
Maszyny i aparaty (pompy r~czne) Wyroby szklane
Galanterja
Obuwie

RAZEM

"

„
„
„
„
„

„••
„

17

I

"I.

I

schodu

IS

Dotychczasowe stosunki handlowe polsko-perskie
kształtują
się naogół dziko. z pośród poczy82
„"
nań :ąonsekwentnych i zakrojonych
na dalszą metę wymienić można
770 milj. kranów
bodaj jedynie wspomnianą powyPrzemysł fabryczny
w prak- żej akcję iednej z firm włókie nitvcznem tego słowa
znaczeniu czych, oraz działalność pracujące
w Persji nie istnieje, na nader go do niedawna na terenie Persji
niskim poziomie stoi tam również tow. .Polpers», którego działał·
rolnictwo, w wyniku czego nie ność odznaczała się ruchliwością,
należy liczyć na zbyt wszelkiego niestety jednak na skutek ró.żnoli
rodzaju maszyn i urządzeń pro· tych trudności, towarzystwo to zodukcyjnych, w grę wchodzić mogą stało ostatnio zlikwidowane. Poza.
tylko wyroby gotowe, z pośród tern wzajemne stosunki handlowe
których wymienić nalety prze. ograniczają się do sporadycznych
dewszystkiem w~zelkiego rodzaju wizyt kupców perskich w Polsce
tkaniny, następme drobne wyroby i vice-versa. Jasnem jest, że dla
żelazne i stalowe,
wyroby szkla- naszej ekspansji gospodarczej kone, papierowe, 1msterjały piśmien rzystniejszą jest własna aktywna
ne (tanie ołówki i stalówki okrą· penetracja na rynka perskim, ani·
gło
zakończone)
siodła, uprząż, żeli bierne oczekiwanie na odbiorobuwie, torebki, portfele, teczki ców, co dobitnie stwierdzają wyi t. p. galanterja skórzana, czeko- niki handlu włókienniczego.

18

O dynamice importu perskiego
dane, dotyczące
ei<sportu z Rosji do Polski, a
mianowicie w r. i 924-25 wyniósł
on 26 milj. rubli, w r. 1925·26 3o,3 rubli, zaś w trzech kwartałach r. b. 27,7 milj. rubli.
Dane te stwierdzają, że rozpoczęta nasza penetracja handlowa
w Persji ma perspektywy dalszego szerokiego ro~woj:i, tembardzi~j,
że towar polski
cieszy tam su:
dobrą opinją.'
L. tego względu
wysoce pożądanem się zdaje obznajmienie zainteresowanych sfer
polskich Le stanem gospodarczym
i możliwościami handlowemi Persji.
mówią poniekąd

•

ne ry ki

OJe

""'!T

~łlll<7t:n." ..................

52,7 tys. fr. zł.
8,2 „ „ "

I,7

1,4

1,3
0,6

„ „ „
„ „ „
" „ „
„ " „

65,9 tys. fr.

zł.

Ku piec po Iski, działając na
miejscu w Persji
ma
możność
szerszego wprowadzenia
swy;:h
towarów, dotarcia do odbiorców
którzy nigdyby się nie zdecydo:
wali sami na inicjatywę w nawią
zaniu stosunków,
wreszcie, ob·
zn~jmiws~y. się dokładniej z sytuacją
m1e1scową . może uzyskać
korzystniejsze
warunki
zbytu
unikając skutków specyficznych
cech kupiectwa perskiego, które
pny swej zasadniczej solidności
posiada dużą dozę sprytu i chętnie
wykorzystuje trudne okoliczności
w jakich
dostawca
może si~
chwilowo znaleźć. Nie wskazanem
jest posyłanie towarów na skład
ko11sygnacyjny, a jedynie towar
już zakontraktowany, lub płatny
za akredytową.
Kupiec
perski
widząc towar na składzie konsygnacyjnym obniża ocenę do niemożliwości mimo, że mu towar

jest potrzebny, c.:T1cąc w ren :s on·
sób wykorzvstać svtuaci ę, ktnra
nie pozwala n a z .v rot.
Zaz:rnczvć WrP'izcie na leży , 7.~
handel z Persją w szerokiej mierze opierać się mu~i na tranzakrjach zamiennych, tak dalece tam
rozpowszechnionych, że przyjęto
je np. zą punkt wyjścia w zawar·
tym ostatnio traktacie z Rosia·
okoliczność ta pozwala na odbi~i~
sobie ewentualnych małych korzy ś
ci sprzedaży w odpowiednio zyskow:1iejszych zakuoach surowców
co z powodzeniem było j117. sto·
sowane przez niekt0rych kuoców
polskich. Rzecz nrosta, że do <n ·
nanie korzystnej tranz3.kcj1 1. amiennej możliwe
i est przedewszystkiem wówczas, gdy kontra.
het polski znajduje się w Persji.
Jako towary pożądane dla gospodarstwa naszego, a mo~ące być
importowanemi z Persji, można
wymienić skóry i futra
surowe,
bawełnę, gumi:, tragant, ryż.
Perskie warunki handlowe powodują fakt, który można już było
wysunąć z uwag powyższych, że
dla racjonalnego usadowienia się
na rynku perskim,
niezbędnem
jest posiadanie tam stałego przedstawiciela. Jest to naogół nieosiągalne
dla
poszczególnych
firm, z trudnością też datoby się
wykalkulować dla poszczególnych
branż, za wyjątkiem może tekstylnej, stąd najpożąda1iszem się zdaje
stworzenie towarzystwa handlowe.
go, rozporządzającego odpowie:lnim kapitełetn i aparatem pozwalającym na przyjęcie przedstawi
cielstw szeregu różnorodnych fir 11
w handlu z Persją zainteresowa
:iych.
Omawiając możliwości eksportu
do Persji podkreślić
należy, że pod względem
komu-

polskiego

nikacyjnym
przemysł
polski
znajduje się w warankach geograficznych szczególnie dogo:lnych o
tyle, iż ze ws·zystkich
krajów
przemysłowych Polska jest najblitszą Persji; pewnem utrudnieniem
jest, iż tranzyt przez Rosję zachodzić może jedynie za licencjam i.

Fabryka Wyrobów Kąpielowych i Bawełnianych

,,

I

tt
Fabryka: Polna 5, Telef. 71-14.

LÓDŻ.

- Skład fabryczny: Cegielniana 51,

Telef.
63·81.

·--~~~~~~~~~------

Dział Kąpielowy: Ręczniki, Prześcieradła, Płaszcze,
Torebki, Mydelniki, Sliniaczki i towar metrowy.
Dział Bawełniany: Kapy pikowe, satynowe, Obrusy
pikowe, satynowe. Kilimy i Ręczniki waflowe,
kuchenne i t. d.

I

PRZEDSTAWICIELE1
LWÓW: Ludwik Faust, Plac Halicki 14.
' Z. M. Anderson, W. Garbary 20.
POZNAN::

li

WARSZAWA:: A. Funt, Nowolipki 45.
GDAŃSK1 M. Cederbaum, Gr. <ierbergaaae 11111.
RÓWNE1 Chasin i Rosenthal, Poniatowskiego 39•

•„
I

••

•

DOM EKSPEDYCYJNO - TRANSPORTOWY

„ZJEDNOCZE I

Kilińskiego

6l.

Ł

Eł:S

"
OD
Z'

I

ED TORZY"
Telefon llc=44.

Załatwia

wszelkie czynności wchodzące w zakres
ekspedycji lokalnej, c I en i a 1 magazynowanie.
·---..+-..

-:-r. ~

--~----------,____..

:
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MOSZCZENICKA MANUFAli.TURA

EN ER Spadkobiercy

DO

Fabryka w Moszczenicy ziemi Piotrkowskiej.

Słiład Główny
Adres telegraficzny: ~,ENDER·ŁÓDżi.;.

w Łodzi, ul. Piotrkowska 143.
.a Telefony: 21-22, 47·47. 61-61 i 66-33.

Centrala i

Fabryk.a Wyrobów

FABRYKA WYRABIA:

Bawełnianych.

Fabryka zatrudnia 1500 robotników.

towary „bieliźniane, chustki do nosa, piques, oxford, surówkę, barchany, flanelkę.
--------····~~~~

Przedstawicielstwa i

wyłączne sprzedaże:
Katowice1 N. Blumengarten, Stawowa 7,
Równem Aleksander Cylkie, 3·go Maja 121,
Gdańsk: J. Schiff i S·ka, Heiligegeistgasse 117.

Warszawa 1 Lewy, Alenberg i Król, Gęsia 14,
Poznań• S. Caliński, Stary Rynek 8511,
Lwów• lt. Blumengarten, Szopena 8,

•

•

Zakłady Przeniysłu Bawełnianego

JULJUSZ · KJ
Zarząd
Ro.li

założenia

E

sprzedaży: ul.
Zakłady przem7słowe:

Prxędzalnia,

tkalnia,

A, Spółka Akcyjna

Ł,ÓDŻ

i biuro

189!.

~

Piotrkowska · Nr. 139, Telef. 10-19 i 19 -19.
ul„ Łąkowa Nr. 23/25, Telef. 9-93.
wykończalnia,

farbiarnia i drukarnia.

Adres telegraficzny: oJUKA".

Przedstawicielstwa i składy konsygnacyjne1
.
„~ ,
w Wa PSznwie u p. S. Dwormana, ul. Nalewki Nr. 2a,
6 we Lwowie u p. A. Dwormana, ul. Jagtelloflska Nr. 20122,
w Poznaniu u P• T. Abla, Stary Rynek rtr. 49,
'Y w Gdańsku u p. F. Spechta i Syn 11 ul. Hundegasse Nr. 12,
w Bydgoszczy u p. W. Dąbrowskiego, ul. Mostowa Nr. 6 •

• ··•

••••••
Spół~a

Akcyjna

Przemysłu Włókienniczego

.

„Weiss iPozn ński"w Lodzi
Zarząd,

Biuro Sprzedaży i Fabryka ul. Pusta IO. Telefon 8-28.
•

Adres telegraficzny: „SAWIP".

Składy

konsygnacyjne:

1) we LWOWIE „Goldszmidt i Szpiro" :· !:re~~4~~7~a.:;
2) w Warszawie „BŁAWAT", ul. Ge~ia 6, telet 321-76

...

meąwq+ --

Adres t'elegraficzny: „SAWIP" •

Ili

3) w KraKowie „H. Teicb i S-ka", ::· t:ae~~2~~ 8 ,!:

5

4) wGdańsku „H. Winter" Wollwebergasse 28, ~5'.of4.

• ••

FABRYKA DAMSKICH WYROBóW

EOP

Skład:

Moniuszki 7. Tel. 907.

WEŁNIANYCH

SBER& tODZ

Fabryka: Nowo-Cegielniana 15. l'el. 50ea04.

Egzystuje od r. 1885.

•

_ ·c;:r,os

I9"28.

...
:t.?x.
POLSKI .Nr. „,,~~
---------------..:.......;;;:~~..;___.;,_;;,;._._~-------------...--....-"""

.....

Krijawy Zwi,zek Pr:emy1łu Włókianniczaga
.Lódź, Moniuszki 5.
Telefony: 3-31, 26-45.

Adr. telegr.:

„Krajoz-włą.zek".

Association
Locale
De
l'Industrie
Textile
{I:nctu.strie Te.:x:t.ile 1'1.to1ren.ne)
LODZ.

• Łódzki BankWłókienniczy
Spółdzielnia

z

ograniczoną

odpowie dzialnośdą

vv LODZI, Moniuszki 5. Tel. 3-31 i 26-45.
Adres felegafi cZ!:ny;

Załatwia

9

,,Wł.óKNOBANK''•

wszelkie operacje w zakres

Adres telegraficzny

bankowości wchodzące,

Korespondenci we wszystkich

•
Fabryka wyrobów

a ustawowo spółdzielniom dozwolone.

ośrodkach

Łódź,

kraju.

pończoszniczych

''

tt

urł.

„Wt.óKNOBAl'łKu.

Juljusz Damm i S2

Novvosenato:rska 7, tel.61·18~.
"

I

'

•

-·

Fabryka wyrobów jedwabnych i

wełnianych

G • .SZAPOWAŁ
Biuro: Piotrkowską 114
tel. 48-81

Fabry·k a:

Kilińskiego
tel. 53·48„

232

I

2.IX. -Gł,OS POLSKI ......;,;f9;.;;.;;28;,;,_.--·-----------i--~·

Tow.

Ł6xlzkiej

Fabryki Nici

Łodzi

w

oraz

oronek w

Fa.bryki Haftów i

Kaliszu

„•

Właściciel

P· t.

J&kób Fuks i S-ka
Łódź,

Zachodnia 31.

Przedst.wioialstw• w

Oddział

F

Adr:~~~:ti:~~zny:

a

Skład

we Lwowie,

całej

RzpllteJ.

Kamińskiego

3.

BRYRA FILCÓW
ł

w Lodzi, ul.

Kątna

Nr. 6. a

----------i-.--------Fabryczny

Adres telegraficzny:
„STANDAU"

REPREZENTACJA we LWOWIE1

Natan Weinreb, Lwów, Kazimierzowska 26.

w Warsiawie, Nalewki 2a, tel. 41·44.

Fabryk.a Wyrobów Jedwabnych

.

,

I

,

ŁODZ, Południowa 67, tel. 19-251 19-59.
Adres telegraficzny t,H.reisfeld Łódź''.
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Fabryka Przetworów
Chemicznych
,
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Łódt, Kilińskiego 86.
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Telefon 20-78.
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Poleca w wyborowym gatunku SZKl:,0 WODNE (Natrium Silicicum).
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Fabryka wyrobów

włók.ilenniczych i

chustek

•
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Fabryka: Narutowicza 83, tel. 26-96.

Skład

,

o

,

z
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i biuro: 6-go Sierpnia 2 tel. 52-62.
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FABRYKA BIELIZNY i F ARTUCHOW

A T
Egzystuje od 1897 rok.u.

EG ....
----

TELEFON 50-09.

Egzystuje od 1897 roku.

Fabryk.a Wyrobów Jedwabnych

ul.

Materjały:

Ł,ąli.owa

·'·

1-a. Telefon 33=43.

na suknie, płaszcze, podszewki damskie i męskie i na kołdry
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Przed dwoma, trzema laty tryum-1wiem fabryki
tego olbrzymiego dziemy odpowiedi na pytanie, dla
fowały w Polsce inne marki sa- koncernu (70 fabryk automobilo- czego Chevrolet jest najpopula rmochodowe,
a dziś tryumfują wych) wyp.osażone są we wspa- niejszym samochodem w Polsce?
Q
Chevrolety. I znów dzieje się Ł.a:k niałe laboratorja, w których caW ciągu pierwszych pięciu mie
. .
.
dl~tego, . ż~ Chevr~let. okazał s1ę ły sztab. inżynierów i tec~ników sięcy roku bieżącego zarejestroTak jak wśród tworów natury, 1mez brana test pod uwagę.
nCli}bardzieJ odpoWtednim wo.zem czuwa nietylko nad precyz1ą wy- wa.no w Warszawie Chevroletów
tak i wśród tworów człowieka j I w wyścigu tym o pierwszeń- w warunkach. polskich.
ID?-~ ~a- konania,. lecz praC'Uje .~tale nad 136 z ppśród 63 najróżnorodniei
zdolność przystosowania się do ' ~t~ pod w.zględe~ wytrzyma~o- mochody
~ sprost.ały .c1ęzk~m u.lel?s~eniem konstru~~Ji, ;zy to sz~ch m.arek samochodowych, na
warunków decyduje 0 egzysten- l sci, pr.akt,rczności poł~czon~J z warooko~ d.J:o~ -polskich ~ mus~a: sI;lnikow, ~zy karoseri~· Baa~Ją ~- ogolną hcZJbę 534.
cji. Jeżeli np. wóz o drewnianych i e!e~ancią i komforte~, Jak. ro~- ły us~ąp1c. rme1~ca WOZ?W1. ta.lu~] ru wszelkie wyn:il:izki z dz.iedzi.
osiach, 0 kołach bez obręczy ~e- 1 n:ez ~ .względem ruewspółm1er marki: ,ktory nie obawia ~ię na1- ny samochodowej i dlateg0 w sa- M!Jf!]!]!]EJEJEJEJE]ElE.]EJ2]
laznych ustąpił miejsca wozowi z ' me m~~eJ cei:iy, w s.tosunku d~ bard.zie) ~rudnych ~arunkow . _k?- m?Ch~ach Genera.Is Motors,
a
SZBPO'"'BO'
osiami żelaznemi i okutemi koła- wartosCl z posrod blisko 300 na1- murukacYJnych. Bo i rzeczywiscie wtęc 1 w Chevroletach, zastosomi, to stało się to jedynie dlate- różnorodniejszych marek . s.am_o- ~óz, który ma za ~obą se.tki ty- wane są wszystkie .najbardziej no
a
!t •
w I
na całym swt~c1e, s1ęcy ~rzebytych k~lometrow P~ 'vo.czesne ule~szenta.
~~zatem,
Firma „G Szapował", powstanie
go, że ostatni okazał się od~o- cho<l~W:ych
wiedniejszym środkiem komunika z~e;iężył Chevrolet. Ze tak J_est, bezdro~yc~ .pustyru~ch Am~ryk1 kazdy samochod prod~CJl Gene- której datuje się od dnia 1 styczcyjnym od. pierwszego.
To, że mo.wią nam o te~ cyfry. Ogol?a Połudn~oweii 1 Af~k1 (obecrue od ral Motors, . a wtę~ i Chevrolet nia 1927 r., a więc od czasu likwipóiniej n~J~epsze wozy konne u- świato:wa P;?du~ąa sa~ochodow bywa się ekspedYCJa na C~evro- poddawany 1est. pro~on;i- na tak dacji istniejącej od lat 20 firmy
stąpiły mieisca .samochodom,
to wynosi 5 mil1ono.w wozow, zaś .o- Jetach od Kapsz~adu do Szt~k: zwanym terenie doswiadczalnym W. Zylbersztajn
i G. Szapował,
również stało się. dlatego, ż~ sa- golna
produkc1a
Chevroletow holm~. ~kspedycia przebyła J:U: (Pr<:vmg Gro~nd} obszaru 1.125 rozwija się nader pomyślnie. Pomochód oka~ał s1.ę lepszym srod- przez ,ąeneral ~otors . prze~ra- P?mysln1e tr~sę Kapsztad--;- Ka1;J akrow, na k~orym pr~prowa~zo- mijając wyrób towarów wełnia
kiem komun~:icYJnym P?d w~~lę: cza mil!on wozo~, ~zyli co piąty ni~ potrzebu1e .chyba 01~aw1ac s1ę ne. są wszelkiego r?dzaJu drogi od nych i chustek, szczegól1ną uwagę
de:n nośności ~ szybkości, antzeh samochod na św1ecie - to .Che- na.1~orszych .drog polskich. Lecz na1goi:szych, do na1lepszy~h. Sa- zwrócono na wyrób towarów czy
nailepszy wehikuł konny.
vrolet.
to 1es:zcze ni.e w;szystko. Chevro- mochod, ktorr zda ten n~ezwy~!~ sto jedwabnych, jak arepe de chiJeśli zaczniemy rozglądać się let poz.a swo1ą mez~~łą wytrzy- trudny e&z~n, ~ .muSl prze!sc ne, crepe georgette i t. p. Te wyEmulacja, jaka w następstwie
zaczęła się odbywać wśród samo- w polskim świecie
automobilo- małośctą od~nacza stę Jesz<?ze bar 136
na1r~znor~dnie1szych . pro?! rohy firmy G. Sza.pował cies::ą się
chodów najróżnorodniejszych ma wym,
to równiez zauważymy dzo precyzYJnem. wykonaniem, e- be~z.gl.ędme daie g~aranc1~, ~z wielkim zbytem, gdyż nie ustępu
rek i typów, odbywała się rów- przewagę Chevroletów nad wo- stetyką wyglądu 1 komfortem. . własciciela ~wego. !11e zaw1edz1ejjąc pod względem gatunku najnież według prawa przystosowa- zami innych marek. Czy to na uZbudowanie silnego, precyzYJ- nawet w na1trudnie1sz~ch warun- lepszym towarom zagrani-::znym
nia się do warunków.
Z .chwilą, li~a~h .miast, czy na s~osach P?d- ne~<? wo~u ~rz~ st?sunkowo ni- ~ach. Ch~ole.t egzammy te zda-~ą od. jed;vaibi impo~to~anycb
gdy samQchód przestał ?yc przed ~ie1skich, czy wreszcte .na wiel- sk1e1 c~me, 1akui;i 1est Ch~vrole~,, Je z .P 0 ~
emem.
.
znacznie ~ans.ze. ~rzeds:ęblO'rstwo
miotem zbytku, a stał się artyku- kich traktach - wszędzie spoty- wymaga olbrzymich środkow fi.
Jezeh teraz uprzytomnimy so- pod osobistym kierowructwem f·
łem pierwszej potrzeby, emulacja kamy
w przeważającej liczbie nansowych
i
techniczny~h. 1: bie, że ceny Chevroletów dzięki G. Szapowała zdobywa co.raz szer
ta poczęła dokonywać się w płasz Chevrolety sedany, roadstery, to- Wszystkie te środki posiada w1el masowej produkcji i naukowej or szy krąg odbiorców wyrobów czyczyźnie praktyczności,
chociaż uringi, kocze, ciężarówki oraz au ki amerykański koncern automo- i ganiz~cji pracy są niewspółmier- sto jedwabnych.
stro.na ele.l!ancii i komfortu rów-toousv na podwoziach Cbevrolet.łbilowy, General Motors,
albo-, nie ruskie do wartości WOZ'U, znaj-
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HISTORJA ROZWOJU

IA kcyjnei~ i:,oU A~ KTURY

Spółki
W ro& 1874
.załołył Julius:z;
Kunitzer we Widzewie pod todzi~ małą przęcb:alnię
o 10.000
wrzecion wraz z tkalnią na 200
warsztatów. Fabryka ta zaimowała niewielką przestrzeń gruntu.
Do przedsiębiorstwa tego p:zyłączył się
w roku 1879 Jul1~sz
Heinzel, pnycztal firma pnemianowana została. na „HeinRI i Kunib:er„. W ioku tyDl ~ wrze. n powięknono
do
25.ooO,
~~~ć krosien do 700, jak równid
w budowano bielnik ł a.preturę.
~ 1890 roku firma pneszła na
własno~ .Towuzystwa akcyjttego manufaktury bawełnianej Hein
zel . Kunitzet"", wyposazonego w
ltapi~ł akcyjny Rb. 3.000.000.
W roku l897 drulsze istnienie
·
. znapod wielkun
firmy ista~o
.
ki.em zapytaoia, gd yż zaa~gakzo:
wała si• w budowie Niciarm 1 to
"'
_.J-.
ra wytuymać musiała mel'Vw.LU\
wałkę k~ z nN"ewską
Manufaktur-.„,
W tym aam,m kryt1cznym ro.....__.._u do Tow. Akc.
kU 1897 w••.,..r-1„
n
Manuf. Baw. Heiniel i Kunitzer"
p. Oskar Kon { obeimuie wyłączną sprze~ wszystkiclt wyrobów
firmy, to jest tkani.n jak i przędzy,
na całe terytorium bJłego KróleK ..c to -....
_
st wa an.re w.....~
Wkrótce patem. bO w r. 1898,
sprzeda.z w Pol.ee tak się rozwinęła, iż musiano dobudować nową Tkalnię na 1000 krosien, jak

•

w

ZI

sprzedawszy swoie akcje, opuścili
ck> ł'Wej oj...
czyzny.
Jeden Oskar KOD
nie upadł
wśród powszechnego zwątpienia
na duchu i udał się zagranicę, a-

udzielanie im pożyczek na, leł mas2yny.
u.ruohomienie etc. W ten sposób
W roku 1927 zbudowano za ta
puszczone zostały w ruch po wo- ni k.r edyt zagraniczny oową przęjennej martwocie, przędzalnie od dzalnię
o 87.8000 wrzecionach.
najL'lniejszych
do największych budynek której stanął w rekordo
Hrm.
wym cz!sie 3 miesięcy.
Nowa
by zno~~ szuk.ać kredyt~.. tym
Dnia 6 lutego 1923 roku, a więc przędzalnia ~a zo.stała całkowirazem JW: o wiele trudnlE~Jszych, akurat w rok po pożarze urucho- cie uruchomiona 1es:z<:ze w roku
niż w roku 1919, warunkach. Po- mione było już przeszło
60.000 bieżącym.
mimo wszystko, w krótkim cza- wrzecion na 3 zmiany zaś z końRówniet przeniesiono O$tatnio
grabieży 1-ta;ą się wsrystki~ ~apa- !ie firma uzyskała od rządu an- cero maja 1923 roku p~łne 120 ty- przędzalnię odpadkowĄ na 6 sze"
sy bawełny w ilości kilku tysięcy gielskiego,
od różnych banków sięcy WTżecion.
roklch zespołów wtaz z wielki\
bel, nall'tępnie ~tkie gotowe an~ielskicb i od angielskich faW roku 1924 zbudowała „Wi- szarparnią do nowej budowli, zaś
to1'1ary, wa.lee miedziane, motory bryk masz'Y'Jl włókiennkzych,· po- d.zewska" własną odlewnię t~la- dawna przędzalnia odpadkowa zo
a wreszcie wszystkie w<>góle czę- rrzebn·e kr~dyty.
.
za i metali, a.by nie być :mnuszo- staje przerobiona na niciarnię o
ści miedziane, wyłamując je z . Po powrocie prezesa „Widzew-I ną sprowadzać cię.tkie części ma 40.000 wrzecion, do której ma·
maszyn włókienniczych.
sklei Manufaktury" z zagranicy,! szyn z Anglii zaś w roku 1925 szyny są wyłącznie i całkowicie
1
W krótkim czasie fabryka „Wi- stanęła w rekordoWyll1 czasie „4 _ zakłada .;łasną fabrykę ma- budowane w fabryce „\Vidzewdzewskiej Manufaktury", będąca miesięcy" nowa przędzalnia o szyn włókienniczych.
sklei Manufaktury".
owoeem tylu dziesiątków lat wy- 120.000 wrzecionach, będąca op
. .
d b ł
b
W tym samym roku w~niesio•
_.J t wi
. k
ragnientem
.
s1'łk'ow i pracy, prz~s
a a r()Z- statn im wyrazem tec h ni'ki ,
Ja
.
, zarzą uł yo, a y no rówrueż
budynek przę d zal ru.
l'
b
ruiny i zniszcze- , . .
. . lk C t l stopniowo m.oc we w asnym za- d dk
•
.
.
h
p~cz iwy o raz
ro wnk tez nowa 1 wiek.al en, ra a kresie budować
coru bardziej o pa owe1 o unpon~Jącyc :oz1 tryczna na 6.000 1 owatow z k
ma.
ee
l'k
.k.
miarach 25.568 metrow szekien.
.
J cltt ~ •
ta'
d
k'l
s omp i owane maszyny w1o ien
k
~
e hoc!
~O'Wks tek .pro- rezerwą • o 10.000
i owatów, nicze i w ten sposób uniezale:!- n~. bu~yńe pr!~""a1ru egip°' em euovueta, 1a o omecz- przędzalnia odp1dkowa na 6 ze- 'ć .
łoś , d
• skie,, speCJalnłe przeznaczony d1k
-L~
k
.
.
t
.
h
~łó
f
b'
.
dl
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.
b
ru.
stę
w
przysz
et o
~ra·
n
t,
n~
na anru.erua
ySlęcznyc •VV" w, ar tamta . a Ukne1
apro du k cji nafwytszych numerow
głodnych rzesz robotnkzych.
wełny. Równiet i tkalnia zosta- c:y.
przędzy do Nr. 160 o 47.250 me•
"Widzewska Manufaktura", za- ła powiększona.
· Tak naprzykład, po dokładnem trach sześcient1.ych oraz rozsze•
1
d'
•
k' h
·
'
miut ~a~ać robo.tnikom gro- Nowa przędzalnia została
przestu 1owaniu w~7yst ic.
naJ- rzono cały szereg dotychczaso~~e zasiłki ~ fcrnue up.okarza: posa~~n~ .w n~j~owsze maszyn;, . lepszych konstrukC}l krosien a~- wych gmachów i sal fabrycznych.
Jące, zapomogi. postanawia dac umozhw1a1ące ieJ produkowanie tomatyc~ych,
stworz:ła „Wi- Obecnie „Widzewsk~ Manufaim pracę.
przędzy aż do Nr. 120, które by- dzewska :Włas~y typ. 1 w roku ktura" realizuje jedno z ważkich
Warsztaty f-9.1bryczne są zdewa- ły dotąd wyłącznie sprowadzane 1926 tkalnta te, firmy została za- wskaza6 swego ~en~ralnego dyrest.owane i ograbione,
jednakże z zagranicy.
opatrzona
w automaty własnej ktora P• Oskara Kona, a miano•
W
k
t k „ .
b
„ idzewska", ufna w to, te ::io Do czasu zbudowania i tll"tlcho ons ru CJ1 1 wyro u.
wicie, iż bielizna winna ZllOW11f
wojnie rozpocmie się jednak no- mienia nowej przędzalni umotliRównież rozpoczęto w r. 1926 tak jak ongiś,
stać się trwałym
we życie wytwórcze, podczas naii wiła „Widzewska"
rozpoczęcie . wybudowanie wysoce skompliko- skarbem domowym.
Wiemy dowięks~ej gorączki . wojennej,, przy'' produkcji. bardzo ~elu łódzkimi w~ny~h maszyn dla W"Ytwarzan:i~ brze, że niegdyś zapas bielizny
rów.nie:ż drukarnię.
stępu1e do prac inwestycYJnych, przędzalniom,
stoiącym
dotąd na1wyzszych numerów przędzy, i był prawdziwem bogactwem roTo tez w
ku 1900 kapitał ak- zakrojonych na szeroką miarę, a bezczynnie, przez dostarczenie im obecnie pracują
w przędzalni dziu.y, kt&e nieraz jeszcze trze.
,cY'inT zioata;e pod:w,azony z J..ch to w myśl hasła, rzuconego przez bawełny dla przeróbki zarobko- „ Widzewskiej" doskonale własne cie pokolenie otrzymało w spuś:na 4-y m.il;oa.y rubli.
p . Oskara Kona, w chwili, gdy
PH
iiliMWW\\\W§ll&•weee
w
'M
ciźnie. To też p. Oskar Koa ini~ ~o do miasta
wpadały pociski: cjuje nowy gatunek tkanin ba, 'hlK cłońonale,
te w roku 1905 „Niemcy przygotowywali się 40
ł
u
wełnianych o niespożytej niemal
za<iłułJenie jego było ;at znikome. lat do wojny - naszem zada,,
trwałości, przewyższający nawet
W ioku 1905 WJbucba rewolu- niem jest przygotowywać się tematetjały lniane, gatunek ten nacja; ~e sabarzenia
i strejki raz &o poko.ju". A więc niweluje Fabryka viyrobów jedwabnych i półjedwabnych zwano o. K.; jest on przeznaczopairali!ują pracę wytwórczą.
się tereny, które dotąd były bar . . P~zed 60 przeszło laty: w okre n~wocześnie urz';\dzonych budyn- ny dla znawców i amatorów szla·
Doi.a 30 września 1905 roku pa dzo nierówne i posiadały wyrwy~ sie mtensyw_neg<? rozwoiu prze- kow fabry~znych. Wskt!tek te- chetnych tkanin i dla tych gospo'Ua z~ naleóca _ niezapomnia do 16 mtr. głębokości,
zakłada! mysłu włok~en~cz~go, powołane go produkcia. wzm~ła się o 1<!0 dyń, które pragnę oszczędzać w
•
•
•
•
•
ki ul'
. ta
two
, zostało do zycia pierwsze w Pol proc. Tkalnia pracu1e wyłącznte
.
, • • b •
•
1
·neg ~ J~s~ K~mtzei:, ~- 61 ę par • tce 1 s w:'f•
• rzy sce prze~siębiorstwo fabrykacji~ dla własnych potrzeb, farbiarnia i ~aqonalny sposo~ 1 me OJ'ł stę
cny człOWJiek 1 w.ieJki przyiaciel się nowe budowle, między inne- wyrobów Jedwabnych.
\'lrykończalnia obsługuje tkalnię i Jednorazowego większego wydał·
robotników, który się trosk" o mi,
w tym najtragiczniejszym
Założycielami przedsiębiorstwa 1 niezależnie od tego pracuje także ku, wiedząc, ie w przyszłości soich dobro niejednob-otirie wla- czasie, w~iesiono 0I1brzymie ma- p. ~· „Schmitz et van Endert" zarobkowo. Il~ść warsztatów jed- wicie się on opłaci. Gatunek O.
gazyny bawełniane, przebudowa- byh holendrzy.
.
wab~ych powiększona ~ostała o- K. to sprawdzian tego przysłowia
dzom ro • kim narańł.
S'YJS,
•
•
d
.
dzis' .
Po pewnym czasie f<1bryka na- becrue do 150 sztuk na1nowszego
,
. "
Po łmierci ł. p. J~ Kum- n?. a":°~ ślu.sarmę na
1eiszą byta została prze?: zn~.ną niemiec typu.
„Cotton ts the King '. przekony•
tzera obran-y został
jako pł'eees nici.amię i t. P•
ką firmę „Lebhardt et Co", któOstatnie walne zgromadzenie wa on nas bowiem. ze bawełna
zaf'Z'\dtt i dyrektor generalny p.
Na początku 1919 roku udał się ra zajęła się postawieniem fabry- akcjonarjuszy przyjęło uchwałę nietylko jako surowiec jest króbaron Tanf.anti.. który jednakże u- p. Oskar Kon zagranicę, aby szu- ki na. bardzo wysokim poziomie powiększenia . kapitału ~kładowe Iem światowego rynku, lecz i ja„
go do sumy Jednego mi.liona zło- ko tkanina stanęła wyżej od wy•
'da1' e się na stały -~yt do Baden- kać kredytu na podźwignięcie fa technicznym.
!"'„
b k. • . .
. .
.
W tym celu przeprowadzono tych, przyczem braku1ąca suma
,
•
1
1
robow . lnianych.
Baden. Wobe<: tego ukonstytuo- ry i 1 _le'J uruchomleme, • uzy- szereg potężnych inwestycji, któ- została pokryta w całości.
wano komitet zarządzający, z.ło- skał pozyczkę w wysokości t. re umożliwiły niezwykłe rozsz.eOparte na mocnych i zdrowych
Dywidenda została przez „Wiżony z pp. Oskara Kona, Kin.die- 300.000.-.
Dzięki temu już w rzenie produkcji, oraz przystoso- podstawach przedsiębiorstwo to dzewską" po wojnie wypłacana
ra, Thólke, Wiinschego i Zanda. sierpniu 1919 roku została uru- wani_e jej do wzrastającyc~ wy- posiada własn:ą tkalnię .or~z, jako tylko raz jeden, a mianowicie, w
Komitet ten kierował rzedsi - cho-miona przędzalnia; na rynku mo~ow rynku. Udoskonalenia te- 1edyne "'! kraru . pr~eds1ęb1orstwo roku 1920 w wysoko~ci 162 ma•
P
ę
. 'ł
.
.
d.z.3. chmczne wpłynęły na znaczne branży Jedwabnicze,, własną far„
W
I' k'
btorstwe:m aż do roku 1913. O- po1awi a się
pi~sza . przę
rozszerzenie zbytu wyrobów fir- biarnię i wykończalnię, a wresz- r.ek od ~CJ~
~yczną po ity 1
kres ten jest epoką niebywałego polska, a w grudnm tego.z roku- my, która eksportowała je w ·wiel cie wszystkie pomocnicze działy fuiansoweJ firmy 1est stałe tJlep„
rozkwitu „Widzewskiej Manufa- przędzalnia „Widzewskiej" pra- kich llościach na rynek europej- produkcji.
sza.n ie inwe&tycji, któr~ umożliwia
ktury Bawełnianej". Jak widzimy cowała jut na 3 zmiany.
skiej i azjatyckiej Rosji.
N~ wymi~enłe i3;ko .s-pecjal- ją konkurowanie
z przemysłein
z bilan">
f' m
za r 0 k 1913
Uruchomienie
to umożliwiło
W r. 1924 fabryka przek~ztał- nośc zasługu1ą materiał~ J~dwab- zagranicznym i pozwalają zatrud„
? l..t Y
t...
eona została w spółkę akcy1ną.
ne, podszewkow~ męskie l dain- .
.
1.
b
'
•
wszystkie ~aliZyny ~ budowle zo wielu di-: ~ nł'.'m fabrykanto~ - tk~
W tym okresie wzmagającego skie. płaszczowe,
krepdeu:yny mać
e~raz to w1ęe.,j ~«\"' ro o„
stały prawie całkoWide zamorty- czom pod1ęc1e pracy wytworcze1, I na tężenia życia gospodarczego i t. d.
czych. Nte ułega kwestji, te taka ·
zowane, a w dodatku ątworzono przez danie im możności zaopa~ , Polski nowi kieJ."ownicy przystą-x~
polityka zbiega się z ogólno go.
ogromne ciche rezerwy w towa- 1trywa.nia się w przędzę.
pili d? zrealiz.~waria. ~ielkiego
łrm ~ Tró ikiJł"
spo<larczym interesem kraju.
Dzień 6 lutE'go 1922 roku sta- 1planbu d1nwel styc11. kWtózniehsionot no- F b k
t'' d • :
.. 120
Pozatem zasadl\ „Widzewskiej"
rach, oszacowany ;h po nader ni. .
.
.
.
k
d . ·~ h . we u owe, w
ryc zas osoa ry a, za ru maiąca
ro- ·,. t t
, k k
.
.
1
s.k ie! ce.me.
.
no":' tragi~z~ą artę w ~ieJ~(; Iwano najlepsze udoskonalenia botników, rozwinęła się szybko, ies s warz~c .on urenc1ę
nte
W roku HH 4 ob1ął
p. Oskar „Midzewskie1 Manufaktury ; iest' współczesnej techniki i zmonto- dzięki fachowemu lcierowmctwu przemysłowi kra1owemu, lecz zaK on oficjalnie naczeln~ kierow- to bowiem data pożaru, który wj w ano najnowszych typów maszy- ! p. J. Fuksa oraz inicjatywie kiero-1 granicznemu, a to pr,ez wytwanidwo ,,Widzewskiej Manufaktu- ciągu kilku
godzin całkowicie i ny.
.
.
,
•1 wn~a dzi~łu handlowego
P· A. rzanie takie~ artykułów,
które
ry B:iwełniancj" da n.ie' He'nstrawił
przędzalnlę
tei
firmy
o
•
.
Reah~a.c1~
planu
mwestycyjneS~ta1nszna1dra,
~nanego
:w
~zerobyły
do~d
wyłącznym
monop~
• _ •
„ '. . .w I ". 1 j c:~
.
•
go umozhwiła produkowanie tka- kich kołach kupiectwa łodzkiego.
,
•
•
ze.1 i Kur.itzer i JU.Z W maiu te- - ' 600 wrzecion 1 maszyny paro- 1nin jedwabnych, półjedwabnych 1 Zarówno wyrabian'?- w Łodzi le?1 zagr~nicy,
~rzyczyma ~lł
go~: roku rozpoczął budowę Cen·· we.
ze sztucznego jedwabiu w wybo- nici, jak i fabrykowaae w Kaliszu więc „Widzewska
do stopnio1
polskiej
trali ~1~klrycznej, a dla jej napę· Asekur:icja w rnarka ch polski.::h r?wych gat!.mkach. Cała produk- , koronki ~ haf!Y. odznaczają się do- wego doskonalenia się
du ;...:;; s~Jówlł w Gerlickiej fabryce nle pokryła nawet drob ne j cząs t~ cia _zna!d?1e doskonały zbyt na i s~onałą 1akoscią i niskiernł cena- I produkcji tekdylnej.
mas:~yn turbinę parową, któr:i.I· ki tej olbrzvmiej straty.
rynRk_u k.ra}o:Vymlt'
t
· rru .. F.a1>rykba dbowlem została poW każdym dziale fabryki sto, - h
.
S
' .
.
owmez i a a nas ę.pne przy- wazn1e roz u owana, a po sprowa
d
.
miała. yć u.m~n~ow~na we W1-I . tracono wowcz~s powszechn~e i niosły dalszą rozbudowę przed- dzeniu maszyn z Anglji rozpoczę· so"':ane„ są zasa y oow_oc~esneJ ~r
dzew·c w pazdzt erniku 1914 ro- 1w1are w to, aby ftrma mo!!ła s1ę1r.iębiorstwa. W roku bież. zakr::s to fabrykowanie nici na rolkach. l gamzaCJI, celem wyelunmowama
ku.
Dti:a 1 .sie;·pnia !9t4 ~oku t'~szcze p0d~wi.r;:-1c:_t z tych tra- :.lz'.:>łalności wydatnie rozsz~rzo.: Główny rynek zh_yt~- to Wsch. ! przedew.sz~stkiem " tak. zwanej
gd :' r, ..,...,. -„··~·t,:w n ·va na C :•· „ ;1h 1·: ce·':;.:·~ : ~ 1 ,;;c;:. Na ·,vc wł 0 s-;y ,o: sprowadzono ze Szwa1carii Małop.olska,, Poznansłne, Pomorze, 1 „was te m mdustry , to i est mar1 •
h , . .
,
, I " ·, ·ł .. ; . .., · •
, •
i
•
1 a1n0w:<::~e -.varszbtv
do wyrobu :'.iląsk I Gdarl',;k.
j t
t
. _.,,
b
j
e.e 11 1i •:.~:·na
y1a JłlZ prJ"\ : po11 '" ,1.r111., 3~<-.c.;.::...,
1
h . d k
l
N" . f 'b k' T ''k t"
bk no raws wa maszyn, ::my ro ocze'
1 : owcz<?1:tn1 cz1.)1. k . . J
. ·b· „ i t
•
.
•
•
• ~„:l lr
. . . ~ ,,
„ ,-,_ 1• l " l.V/•1 I~ an_m J_':'!>t'l:'fn.Jnyc , U O~ ona ono
ici a r~ l „ roJ, ą .. szy. o j t , ł' .
Ó
__,
, . ,'
dacuull. "~ d~ni:i \'O lil "' · iinf •, ,o.vi e zn.r.q c.J in.a,_.ą,J
o„ „w - lL...rb1armę 1 wykoflczalmę, wybu- zdobyły sob1e uzname kh1enteli. łma el')aow 1 surowe w,
1
ska i 'WU.Cl.U. P.raca wy! tórcza dz~wskiaj" za przesądzony, to też dowaną nową farbiarnie i.a.zere~
·
zamiera.
Do Łodzi wkracnią w grudniu
1914 roku w-Ofsk.a niemieckie; nad
miastem zawisa ciężka dłot1 okupacji. Niemcy rozpoczynają niezwłocznie rabunek rekwizycyjny,
którego o~arą pada. również fabryka „Widzewskiej Man.ufaktury".
W pierwuej linji pr.zedmiotem
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2.IX: :._ GtOS POLSKI- 1928.

Z a ur · ad o mi en 1 e@
Niniejszym podaję do wiadomości Sz. PP., iż reprezentuję na Polskę wszechświatowej sławy firmy francuskie:

FERRAND AINE, MO TBELIARD (Doubs)

czółenko tłiackie wszelkiego rodzaju precyzyjnego wykonania

na

z

wyborowego gatunku drzewa „CORNEL•• i

ETABLISSEMENTS J. DE TAYRAC, LILLE

na pas7

napędowe i

bicze tkacllie (Schlagriemen), wypróbowanej dobroci.

Artykuły powyższych

jakościowo

bezlronlJurencyjne są powszechnie utywane na Zachodzie
Europy ze względu na wysokoprocentową (bo sięga,fącą ai do 40 proc.) oszczędność w produkcji.
Jednocześnie zwracam ' uwagę na artykuły tkacko- techniczne wyrabiane w mojej fabryce, oraz pierwszorzędny skład zaopatrzony w wielki wybór artykułów wchodzących w zakres tkactwa.
firm,

z poważaniem

E. MARGOLIN,

Fab~yka wyrobów tkackich
Telefon 12-36.

Lódi, Piotrli.owsKa 114·16 -

CE
Dz5ś

MEBLE

TArtlO i nA DOGODNYCH WARUNKACH NABYĆ
pojed;,..ńcze

i Kompletne urządzenia niechaj stę uda do znanej firmy
I. M TERHELTAUB (ugzyst od 1S~I:! r)

12 NARUTOWl,C ZA 12
Własny

Wielki wybórl -

'T~1~1~~i~~

Długoletnia

wyrób! -

Ili Hu :=:i •li

gwarancja!

li

z

~:c\;i~;~:t!rt·,,Hiłość i
Groza wojny
. w roli głównej_ Rr"chard Barthelmes i
niezrównany tragik

Największa parada świata
Dramat krwi,
i
w 12 aktach .
prze- Molly O'Oay
B Nad program: Komedja amerykańska 2 aktach.
•
program: .MARQUITA•

Krew"

wszechświatowej.

wielka premiera !

łez, miłości

poświęcenia

piękna

VI

Następny

22!3i

P~szut~j~m~ o~
Wojażera-lotni ka,

go,

o sympatycznym

zaraz

przedsiębiorczego,

wyglądzie,

Uo akt.

któryby

M

Komornik

wym

odbyć

sprzedaż
z przetargu
publicznei;:o rucho·
mości,

---·

....·~--

Sprzedaż

Hurtowa

Manufaktury.

nitow;-ch czarnych
oszacowanycn na

„ 5 KI N O L ",

chroniący

obuwie z giemzy, chromu i la·
kieru od plam, i nadający obuwiu olśnie
"·

Piotrkowska 211

należących

i składających się
z ~ pomników gra

wprowadzenia w Ameryce rozpowszechnionych
w całej Europie wyrobów „Skinol'", a mianowicie:

Akcyjna

TELEFONYs 5·25. 12-25, 20·25.

do Mendla Hroda •
tego

w celu

Spółka

Łódź

. ·'I

„S K I N O L'',

wający połysk,

'

odbędzie się

i Handlu Włóknistego

.A. G OSLAJT"

w Ło

Franciszkańs!!:iej

na aeroplanie reklamow>"Dl

Przemysłu

Towarzysfwo dla

jaoczyk,

dzi, przy ul. Połu
dniowej :2J, na za
sadzie art. 1030 U.
P. C, ogłasza, że
w dn. 14 wrze~nia
1928 r. od g. 10 r.
w Łodzi. przy ul.

z Warszaw~ ~~ New-Y~rtu
roślinny

przy

Okrę~o
w Łodzi, Jan

zamieszkały

pierwszą podróż trassatlantycką

płyn

r

Sądzie

inteligentne.
chciał

82-19~8

Ogłoszenie.

sumę

z!. 1500.-

Łódi,

dn.51 8. 2S r .
Komornik:
Jan Ja bczyk.

oraz

,,SKINOL - FARBA''

I

w wielkim wyborze, równiet

„Hai Dzieci~cf

samochody, rowery, drezyny,
mebelki dziecinne, wózki dla
lalek, mnóstwo gier towarzyskich poleca
po cenach najniższych - - - - - - - - - - UWAGA: IOfn1ka lalek na miejscu

I

do skór w 26 kolorach. Każdy może sam
przęfarbowac o&Juwie na najmodniejsze
kolory oraz wszelkie wyroby skórzane.
nSKINOL·FARBA" wsiąka w skórę, nie
ściera sit:
i nie jest wrażliwa na wilgoć.

34 Ul. narutowicza 14

Zgłaszać się mogą tylko nieżonaci, władający języ
kiem angielskim i hiszpańskim. Oferty uprasza się skła
dać we wszystkich składach aptecznych i magazynach
obuwia.

I

~h. Największy Wybór Mebli

Wodny Rynek(róg Rokicińskiej).
Tel. 1826 Dojazd tramwajami 16 i 10
Od wtorku, dn. 28-go do pon ie- '
działku dn. 5 wrze§nia 1928 r. wl.

od najskromniejszy~h do luksusowych
- - - - znajdziesz tylko - - - -

W

fłJRGBZY łłlB

I

IYIEBbł

~!~a~~!~-~~~!~ch ~!~!~:~
Wie~ki
straży

KATE CORBALEY na cze§ć
ogniowej - W rolach $!łów
nych: Mae Mac, Avoy; Charley
Ray, Holmes Herbert, Tom
O'Brien, Eugenie Besserer i
Werner p. Richmond.

w łiodzf, Sp. z ogr. odp.

Narutowicza 45, tel. 60-02

DLA

MŁODZIEżY:

Przez

Dżungle i

puszcze

Niesamowite przygody w 10-ciu
akt11ch, ilustrujące bohaterską wy

składzie:

prawę

Jana

Schomburgka

w głąb Czarneqo Lądu.
w poczekalniach kina codziennie
od r;lodz. 22 audycje radiofoniczne.

kompletne urządzenia mieszkań, jak
również pojedyńcze meble jako to:
urządzenia pokoi
n7ch. stołowych.

s7pia1.
gabinetów. salonów. Kuchni, meble
klubowe, biurowe
i t. p.

~~

i

u~

~

PILBTY
Story, Kaoy, Serwety

Ior.

w

badania

I

o. Kac

i

°'

~~
~=

~!

nieme

Zeromskiego Nr. 116,

egzamina wstępne rozpoczynają si~
dnia 3 września 1928 r.

w poniedziałek

Przedszkole i Komplety Przygotowawcze
·

(Syst. Dr. Decroly'ego)

Pauliny Tyllerówny

'ł

Zapisy dzieci

Gimnaziu111

codzłennle

o_d_4_-_6..;p_o_p;..o_r._ __,j

.

Zeńskie

z Przedszkolem (w ogrodzie)

przy zakupie przyborów szkolnych

V

Biała i

I-„
, I
powroc1 ; _.,________________
Cegielniana 40
t l f
e e on 36•24.

ADELI SKRZYPKOWSKIEJ
t.ódź, Wólczańska

123.

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziennie od

Bezpłatnie otrzyma każdy Kalenda
U111aga·
W
• rz:yk v.czniowski na rok 1927128

Hurt.

HA f TY

:....------------------------------------------------~

A.ul. J.
Ostrowski
Piotrkowska Nr. 55

Zarząd„

Łodzi,

psychotechniczne

P~zybory piśmienne i rysunkowe w olbrzvm1m wyborze poleca po cenach najniższych.

gwarancia

RfBlier Przemysłu Artystycznego

Łódź, ul PiotrJ<owska 79, fr 1 p. tel. 55.99
Wykwintna damska bielizna
Chustki haftow. w wielkim wyborze

I W PaństwowPi. Szkole Włókienniczej

Na sezon szkolny!!

Przyjmuje się również wszelkie zamówienia w zakresie wewm:trznej
architektury.

Długoletnia

DORO!>ŁV~H,

DLA

Zjednoczonych
Stolarzy i Tapicerów

Stale na

~

rillejski Kinematograf Oświatowy

za~ zł.

Detal.

ny 10-ej

godzi-

ppoł.

Dyrektorka Gimnazjum

(--) Adela Skrzypkowska.
~

...

. ·~

~------------1 ~~Iml&Sr!JE1i~ltlrtłl#SJBłl~lłłl!llłli11BtłlłJLiJ

