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PQI. bł& ~n:er..w7• . ~aktor . lub Jego zastępca przyjmuje od 1odz. 1-3 po połu(fnłu. Dyrektor Wyda~twa ~~yjmuje od 1odz. 1-3 po połudoJ&.
.~~cJa <::miną od -~z. 8 rpno dg godz. 7 PQ poi. bez pr;erY!'J.:• ·
. ' ·. ·
....__,.,...„.„
;. .

er pojedyńezy gr. 20.
R~ ~ "

E<>.dz. t ilQ 7.

PQ

·~

.

~

Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Termin zwołania Sejmu wreszcie ustalony!
nastąpi w sobot~ d. 13 b. ·m,
Decyzja zapadła późnym wieczorem.

warcie sesji
· gram

własny

,,Kurlera

Łódzkiego".

W mv..aw~ 4 łi&fopada.
jeden z dni podobnych
pOpll'!Z'ednich, a więc dZiień wycze. iWprąwdzie ,,Głos prarwdy" zaldział dlzisiai. że ottwaircie ~ parj naSlfą!Pi łączme z sejmem i seże będzie to dQlkooane w J>Ołowie
o tygodnia. Jedna'kOż przyWód
1138innE!lf1tand nie byli z tego izadowo• 1 uzyskać infeirm'3C.ie miaro·
P Tymczasem informacyj takich dłu
•i• byto, bo nikt ich jeszetl~ do wiedzie ~iadat Wywcływało to ticzla .:Jtarze. W1iększość ]}OSlów rozsię onegdaj wieczorem, a wcro1 lecha1i Pt1ZYWódcy niezamieaz'kall
'fil upłynął

g~wie.

Y bów naradzała się k-0imisia parła-

1
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na P

.S„ Idóra

wyjaśniła, że rząd

PRZY.WóDCY KLUBÓW U MAR„
SZALKA.

Przed

ści\iańskieli

połtldm001

prezes klubu Chrze-

Demokracji,

p.us. Chaciński,

PoiSłem Holeksą, tl!głosili się do p.
marszałka sejmu z izaipy-tainiem o termin
otwarcia sesji parlamentarne). P. mairs~
łek QŚwladciZył. że wraz z caiłym sejmem
oczekuje decy~ii i>. Prezydenta Rzeczypo

w:raz z

$POlitei co do miejsca i termmu otwarcia
sesja parlamentamej.

W go.dimmch pm:edipełudniowych konferował :rówmaeż p. marszaiłe?c z wicoorezesem klubu Piasta. J;Os. Dębskim. O g.
1-e.i po potiudlfliiu zgłosił się do p. marszał
ka z pe.?ecenia p. prem~a tnti1r. Pnrsto!I",
kitóry zakomuitAorwal p. marszatkO<Wi Ra
tatiO'Wi UEifrue vewne zyc.zema, których
treść nie była podana do wiadomości pu-

;7ioo.podarc1rem kr.aJu.

bllcznei.
W lmłuarac.b se mowyc~ oo~ •ał
przekonanie, źe -sesja s~mowa b~;iie o..
twarla dopiero Po dn~u 10-ym listcm>ada.
W kotach t>OSelsk.k h p~ już po.
wszechoo Zll!iecierpliwfonie.

•

. O ZWOLANIE SESJI NAiDZWYCZAJ·

„w

.anie sesw~ se;mo1we! d-0 tll~~ił
al
~ enia k<l\.'lstytucii i uniemożliwił
bul prace nad budżetem ii zagad111ie-

•E8wJi.ą.zanemi q; po:fożmlem

p0\litycz-

Były to k-Oin1 jedyne decy:zie jakie wc.ooraj za-

sefmotwyoh toczyły
; :o ro,zmQiwy przed:stawiclen ktut. 'lll1l'Szałkiem Ratajem, którego stan
a mac.Zinie sile pOpiraiwił i mars.za5;i: ;°'1\rał w ~aibinooie. Ro~mowy te
L.zili posłctwlle: Medztancoiwskł (P.
aciński i HOłeklSa ( Ch. D.), Wi. ibsJd, Osi~cki (P.S.L.), Głą1b!ń~ld
: PS: Mliedziiński (.,Wyzw."), i Marek
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~: ·EATRALNA"

.,,..,r.

?d I NJftłUTOWICZA 20

•

.

o•

NE.I.
Po J)tyWatnej wymianie zdań pomie-

dzy J)ł"Zy.wódcaimi klubów zaryrował się
realny oro.jekt zwrócenia się giremi,atnego
stironmotw na pod-staiwie art. 25 konstytucji do p. Prezydenta Rze.c.zY!J>O!SpOtite.i o
zwoła!!llie sesji nadzrwyc.zajnej, a to celem
da1ttta moiinOści J>Osłom speł1111kmia icJt ob~iąizków ~.telEikich wobec wyb-01rców.
Żądanie zwołania sesji nadr1JWycza@n~ .zde
cydOtwali się podpisać: Zw. Lnd.-Nar.,
Piaist, i P .P.S. Inne kluby r-0iziważają tę
propozycję. Jsmłelie J)ll'lzek-OinaJn.ie, że włęk
szOść klu:bów l}lf1zyłączy się d-0 tego projektu.
W myśl art. 25 kolłlStytuc~ lak wia-

BIADY::
~~
2.25
;i. z 4-ch

Walki

dań Zł.

Po zamachu na Mussolinie® w dalszym
zdarzają sie starcia oomiedzv faszystami a oodeirzanymi o sympatie dla op0„
zycii. W miejscowości Vado Jl10d Livorno
właściciel sklevu t:vtoniowei!o strzelał ze
swesm mieszkania do oochodu faszystow
skieg-0. Jeden faszysta zabity. wielu rani<>·
nych••• Corriere della Sera" Dll"ZYnosi: SIZCze
2ółv o ataku faszystów na dzienniik ••li La
boro". podczas które1?10 faszysta i karabinier zostali zabici. Faszyści wdarli: sie od
tvłu do drukami ; uszlrodzili maszvnY. WY
n.oszac 2łówne ich cześci.

clmru

Zł. 1.25

ińsl ik1 wystawowe Zł. 1. -

Jas:tl pieczone z kaszą Zł. 2.50
z kluskami Zł. 1.50
z grochem pure Zł. 2.30
~ka
5
llka domowa Zł. 1.25
~u. rzowinka duszona
z kopytkami Zł. 2.--·estra MANDOLINISTÓW
· ~ 5-ei do 7-ej po południu
~vte 1E O'CLOCK DANCING.
ldwieczorki -- Orkiestra.
godz. 11-ej wieczorem

fdani

ak

p,

1~~ a~~!!!!!:~!!~:e.a.
::.
-·JAZZ-BAND

ł

id batutą S. Weinrotha.

faszystami a

SPISEK KOMUNISTYCZNY. -

I

Paryż. 4 Jiiis,t0inadkł!.
Komllllni1S1fa1 Pasair.dii~ tktórv rostat wtcz.o.rad aires,z,toiwai!11~. j1UJŻ dmiai 22 :o.aźidz.irern!ka
miar WY1ra:z:ić sLe do s1wo1i1C:h ipr.zvtta'Ci6f. że
Mu1S1So1lii1ni· z:osrt:a1nie zaano1rdl()l\V1a1n.rvi w Ba.lo
wi·! dnla 31 1p.aJŹid1z;iernj/ka. Falkit 1tie1n. vodnbnie _,alk zir1;3fo·zile•n<i•e .p1rz.ez 001!:iic;iie oid:evwv„
d'Owcdizi • .ż;e zamach na Mmsoili1n&ego by;!
nie1waJtdiiiwde IWIYJllooem sDisktu. .

opozycją.

Wykrycie spisku

MUSSOLINI POWRÓOIL DO RZYMU.
Polska Agencja Telegraficzna.

Rzym. 4 H1srl:o1vad.1a.

~~- ularne porcie ,.TfATRALftfJ"
.

między

Agencja telegraficzna „Express".

z 3-ch dań Zł. 1.75
lsan.ESTRA MANDOLINISTÓW.
li~~ dz. 12-ej ": południe do 10
w1ecz.
zkę

~---P

cizie ]e's t zwotaca, ale nie jesif o~ria,
wobec czego pos,iedz·eni·e koml1stii d.zliś odbyć się nie ano·że. Po krótkiej dyskusji '
s1ek se:n. Wo1źnidldiego („Wy
przyjęto wnio1
nadi21Wyczai.ną. Alpel pe,słów J'(llzumieć na
zwalenie"), w lktóre1go myśl ipoistainowiono
leży w ten sposób, że obawiatią się, że
zwYc.zaj111a sesja budżetOwa nie dotidizie do pos.fedzenia nie odbywł<łlć, a fo ze względu
skutku w ciągu 2 tyg-Odni, więc sejm pra- na nieoibecność przed.•stawiciefa rządu.
gnie w ten sposób prtzy§pieszyć Cttwarcle Wniosek nie przesądza iprawnej sllrony 'Oświadczenia rząidu, które po.win.no być
sestl:i.
rozstrzygnlęite ,p,rzez czytlllniki powołane.
Owóż w ist0icie jedna łr1zooia posłów
Na jruJfro przed pofudn1liem przewodnima prawo zażądać zw01łooia sesji nad2i'WY
ozajnej, a w obecnej kooiul11iktut1ze llnala- czący komi'sji zagranicme1. se.n. Kin.Jors-ki, zwoła~ równiez posiedzen.ie !komisji.
zła!by 85ę dositaiteczna ilOść pcd~isów lecz
Star;a,liilśmy się 7,aisięi,mąć o~inH w koinilciiat-0rom tel myśl'i ziwróco1110 urwagę, że
chodzi tu o sesję zwvczal;ną i wypełnienie t.ach senackich co do :podstaw p1rawnyicli
zwo!y.wania posiedzeń w <Ybeanej syifuacj.i
postain-OtWień konstytucji. Opierając się za
tem n.a postaJniOr\Vienlu t~-0 artykułu kon- Panu_iące tam p.oJRlądy da·tyłby się wY'fastyitucji, onegdaj Z.L.N., a wczorai komi- zić w sporsbb nasręipu!ją.cy: Nie.pol:rzebnre
sja par-Jamemarna P .P.S. kwałlfikow.ałv odro.czono dzisiej'sze posiedzenife komisli.
stan o.hecny jako narnszooie tych p-Osta· Ośwladczenie z,l:l:steip-cy rza.du, że na .pasie
ttvi Qń i :r.~ł?f.yły eitern:~cirov i ~fau.ow" d7e„ie nię prz.-~1 fdzie, nie r ~asadnie
ni.a r>rawne:go. Zwofainie komisji przed
C2:l' prctt _t. JliJał"Otlaj:ntl byJo dla nkb po
plenarne'Jn iposied-zenlem jeslf z:uipetnifte 7!go
stanowłeme zaiwarie w dmtdm us,fepłe i
postanowien.ie o zł·oU.nitt O!'Oiektu budie dne z duchem kons'tytuic}i, a iprócz 'feigo
t(}Wego. Poo:łewaii roik budżet'OWY ma z 'P01zytywnym przepisem retg1uilamiiniU senaclkiego.
się ,zaczynać od 1 kw1iertima. oczeto w dniu
1 list0pada prelłminairz budżetC\wy wedle
Po1zaitem rei!?'u:laanin "senafu da~e ffu ]edrugą !l)Ods'fawę pra-winą. Air'f. 49 re
s.zcze
sejmowi.
moż<lłny
być
wintert
k<:1DSt'Yittciii
g-ulamirnu brzmi: ..Prnj.e.kJty ttsfa.w nadestcvn e z se.imu .przdkazuje ma.rsza,lek do
O PRACĘ W KOMISJACH ·SENATU.
W lnterpretowaniu st.anu ]'rawnego, wtaśdwvc-h komfiSyf". Z letgo wynl!Ka .nie
wYwol.anego fa!k'tem zwotania seS'.ii parta dwmnaczn.ie. -że komisje s·en.ac.lkie, odmentameij, sfery serna<:ikie przychyi1ają s.ię miennie od komisji sejmowyc.h. kfórym
do. pog:lądu, ż,e zwoitanie ·ses,itf jest w gyun wylącznie nfonrnm s1prawę przekaizuje, za
dierze.czy .równo,z;nacrne z jej oifwarciem. siadają f olbradują JIU!ż przed p1,roum sena tu.
P,rzewodniczący komisji ska'rlbowo-budiże
towej se11afu, IJ). Adeilman, zwolat na dzień
TERMIN ZWOŁANIA.
dzisiejszy ,pos.iedz,eni'e dfa rozważenfa
Do,piero późnym wfoc.zorem marszas,pr.awoz-dania najwyiższej izlby ikontroili łe.k R1aitaj otrzynia.t ofk:i.<nlne z.awfardomiepaństwa. Pirzetdsfawiciel rządu, dyr. denie o pos.tainow1ieiniu v. Prezydeinfa co do
pantamentu, p. Gmdyński, zaproszony do terminu i miejscu otwa~·cia seeF:.i. a m~ooo~
wzlęoLa udziału w obradach, odrpow,iewicie będzie ona 11,twa1rla w soihote. dma
dziat telefonkznie, że ni1e może wziąć u- 1.3 b. m. o gC-drzinfo 2-ei po południu na
dziafa w oibradach, gdyż sesja wip.raW'- Zamku.
domo, n.a żądanie Jed:nei trzeciej ogółu po
słów, Prezydent Rzeczypospolitej winien
zwołać sefim w ciągu 2 ty.g<lldni na sesdę

Po zamachu na Mussolinie o.

~.1}~.Ddz. 12-ej do 5-ej po południu

~

na Zamku.

Rzvm. 4 li1S1tOiPada:.
O g-odiziillie 20 minilllf 20 <OO\V:r'Ó.cirl do
Rzvanitl Mius1sou1i111&. iwiłarnv na dw101rcu
t:l'rnez :przedSita:wtide11i miasta. v-1\Szysńldch
mi1niistrów

j

pr:z:edstaiwliciie:li seJQreta1rjatiu
1

pari41 fas.zvstQ1wistldre1i. Podczais D'l'W.}ai·~.du
MiUJS1SIO'liit11i eg-o z diwomc.ai do mi:a:~lta Wli'taty
i::o n,i1ez,1irc.z,o;ne ·ttrurrnv. ma1TI1ifos1fiuifa1c sl\Va ra
lie1nfa Sl\Viei:ro w1od:za.
<fo1ść z po1woidu ·oca1

komunistycznego.

gu 24 godZ!in. czy .feż zosit.ana cddam:i pod
.R'raicy,in.v1ch wfo1s~i eh i
sąd. W koifaich emi1
e za:nievoko1:ehiszp·a:ńislk:i1ch .panrw.ie widltd1
n1i-e. Brrui,gtfamd' wtosicv o.baiV.tiatia s.ię, iż
rząd:

faszvislborwsrki. ikorzvs1ta.ia1c z os~a'r11:i ch

w1yipad1k ów wi Per,pi„g'.ll.ain. 1trie;nirzvch,~!11ie
U.9!XtsraJbiali·Cl!CV1ch fra111icws'ka <J1Pi n.ie ouhlkzną:, może za·żąida ć rep:resH w s.tos11111Jm do
ni!ah l'!llb w ipe,\V1TI:Vrch wv1oaidika1c.h cksbra1

dvic11i.
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FRANC.JA NIE CHCE BYĆ TERENf.Ai' W sitrzymała dotacje
DZIAŁALNOŚCI CUDZOZIEMSKICH

ch1ch0wieństwu

tolickiemu.

WYWROTOWCÓW.

kato·
ka-

l(owno, 4 listopada.
Ufewskii minister spraw we.winętrz
Paryż, 4 ł1iS<fo1nada..
nych PożeiHo w \vywia:dzie 'J)lras-01wym na
Firainrouskai radia· m~1nirs<f1r6w dz.i1sfa:i przed zapytaoie, jakie sfanowisiko rzą:d za.~muje
po t'!llcfoi,em ma za~ać sie oroiraico·wan::,em wobec iJwściota ka toilickieigo oświaidczyił,
nrzien-iisów. um1i·emo.żiliw~iati•ą1cvich w'Viw.roito- co naste.puje: Jak wiadomo. p.rzerwaliś·
wa <l:z1iafa~1no.ś .ć curdzo·z:iiemców we Firan1c.'..i1. my wv,pfacanifo dotacji duchowieństwu
Prneidewis.zv$1tildem j,eid1n,aik bedlz:Le rozpa- katolickiemu. Stanowl1sko nządu wy.iaśni
trviw:an.a SIP:rruwa SIJ)'islkowic:ów. airesizti01wa- lllśmy w odpowiedzi ;na inferpelację opozy
nvch w P.c.rip1i,g'.llain. Rzad zdiecv<lu~ie. czv a- Cji w sejmie. Doitaicje przeznaczone dla
re1sztow.a:ni zoista111a tJO•Pl!"Ostu w1vda1le111i z trmy1oh wyznań nie zostaty ,wstrzyimane f
f'rainc;ir 1wi dmdlzie adminisnrac:Y!in:lieii WI clą~ są wsJawione do bud'ż®u na ~olk 1927.
Agencja telegraficzna „Express".
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Zasadniczy dylemat polityki Francji.
z un)ą

czy z Niemcami?

łacińską

Briand zaprasza Mussoliniego do

Pomoc finansowa !Niemiec może si~ sp6fnl~.
J)d własnego korespondenta).

Pa.ryt, 4 l'iislto•oada..
~'fyka, iprurysllra slklrzettni'e nofiu}!e
iW&zcllcie wwbHnieisize ;w1ydairzieniai WI N!em

n~. wi m.ziededl11iu :za,wairieiai kau:tellu ch~
rniczln~ ~ aluminWJWe.210 lfe'~ wńklocme. że

na terenie elrofllondcz:nym imeresv PrancJi
i ~miec 'Wiążą sie ściśle. Jeśl'i1 zruo:fa'tai od
s•zJlrodow:a;ń oo :ralt·vfilJ:ralctli1 IUIIIlÓWI looid1yń
skied i wasizvm1R'fotńisildiej zostamiie 'Olf'Z'Y'śpie

czech. Sami N~iemcv 1Jl!.ZIV.z:nati·a. że informaid.ie o ruoh wie FiranliCl.ii; są. s.z:vib!kiie i ścis1le. sw111a. ~eśłi wires:zicie ko1nforett11cdai rumbasa
lfo też w.z.emówdeiniie kamdeir:za Mrur!kisa Wi do.r6wi ośw:iadlozy, że 6es.e :z.ado;woQIOna z ra
iErfurciie n:ai ~leź.dz.ie oem:Uwwtców zoista.fo ooir1fówi i!oomiSIYl.i m1i1'iita1rtniY1Ch. iwttediv kweszeroko onn&wio!llie w caileti mas.ie fira1rncu- stia JJittedterndmw. ewałcuac.i Renu stanie
skueiJ, m'ię.dizv i1runem; wa:Wtie wiszvisrtflde 'Pi- sie aktualna siła 101Ziki, siła fatalności!!
Dziieki wtialŚIIlie us.iil1Tl'V!I11 zaibiei.trom Bria n
sma ;przY1toczytiy cyltatę z mowv Ma:r:k~a:
dia._ 't!IUIII1"11CXY' IPia&a> firamiCIUISlk.ai. doszioo dQ
„D~i1ah OObrZieba negocjaic:iL abV' d'Zielo
sikui!lktu :p0tro•Z1UIIllliooile al!-biltirażio'W!e wtloskorliOtPiowia<llzii1ć do pożąidamiezo WoVllliibt. Wiei
(dm sukcesem Thoirv iednakże iest to. że. niemi edkie. B1'iamd: !)est widoibno !lrorąic·ym
zW10~1em:niki•em zwiola111Jiia nalfbł-i:ż:s,z;e.sro voiSie
uad~ł me może być utrzymanv nieu2ietY
Raidyi Li.gi Nairodóiw dlo1 R:zvmu,
dzemda
Dunkt wrtdą;enia Fraucn w Drzedmiocie okuoacii Renu, ieśili :p,rngnJe sie. <łJbY. RZiesza p:raigmląJc u1zys!lraić o'Cl! Wtoc'h mo·an1ie,fszą
która domai?a- s~ę e.wallrnaoo.ii' t'Yich tell"enówi, R"Waranicti1ę Locanm.a..
Wśród itvd:t wahia,ń.; zbo1c>Z1eń. wśród
cnz.viszlta z ipomo.ca fin<uJ.Soiwa FrnrucJi"
Wii1e1e :trzeba. czas.u. abv roziwiazać s'J)ra sprzeicZJnYICh ocen w same.i Frairnc.i1i z1naieze
rwy :niieZl\VylkJl.e slk•omp.Jiamw:aITTe. J.e'Cz praw nie Thoirv j est ieidm.alkże jaiS!llie. ż·e fu"MI1et1di'Jiwiy JPolkói miedzy Frnrn::ia ai Niemcami s.kai p0l1i;tv!kai za.goraniiezcna sfoi· iaikbv na roz
'liesrt mo'ŻIHwtvi dopiero oo koml!)!1e:fm.eti eiwa- drożiu.
Co barrxliz,iej. 1eżv w i!Ilifuresie f'rramc!i:
llruaic.id RootU".
if>. Leo1IJJ BaJi~lby w ..L'LnffiraJt11Si1ireaITTl" z CZY zawarcie bloku francuslro-amrlelskoamia 3 b. m. lf!.a~a· t 1f}01\,nyŻSze WalThiie „sło niemieckieizo. czv też bloku kraiów łach\·
wami, z.a1wi1e!SiZ0t11emi w p0.wtleitrz:u'', Potn;e skich. pnviczem Poi~silm 'Lllw:a:ża1nai deis•t za
paińs1twio• tł'aicińlsildie.
/WlalŻ • IOOJroC:iaic'ie, roa1t1ii·e1!11 jero. sa, W1 s.faCalta: leiwi1cru za!WlZiieicie brorn;i j1clei ,p.Lerw
dtiuttn n_gió1nnlki&wi ;· da1le'.i1sie nie 00S1U1t1ę.tv.
)PrainJCja :mś in.ie mi0iiie oddać [eaih1eg-o z.a- S:ze:g'o bl-okiu. ipod, P1retelksfom. że .gid)llby nie
1sfa'WtUI 'WJZiamia1n za; iliUZoryic.Z111Je gwa.rancj1e. doszto do sllruttku IPO•rnrumieu'lie kain.cmko. . Rzooz cl1iruralkteirV1St:\ncZ1t1ia~ Źle D. Bailbv niemieiclciie. to n.rustą!J)ii!o.bv :natv:chitniast
pisa1 ·~ s!o·v.~ iPo· 0t~1t.ańnie:f iko1t1ife.reinqłi am- z.bliż.en.ie an1gilo-!niemi·e:dkiie ilrosztem itló wbais.aidora 1niiemioo'kieg-o von Ifoesicha z rde Frrurnci'i.
f'rnn1cuislka zalŚ ooim~ła rnairod-01\Va tak uBr·iamdem. ooczem von łloesd1 za1żąda•t no
iwJ11ch imistrullm:\iji od swie .l?'o rnaidiu. Nie TX ze pairde w:a:liczy za a1l1.i.a1rnsem fadń1skim. iak
U!Parrcie z.w.ał·cza aiUam s z Ni·eimcanni.
szkodi.ziL~o ifo fD. }uileis Sall.lier1v,1 eirnowi1• fnon:e
OsttartmJe e!kisieesv fa~zyst6w1 n:ai .l:('ra!Ilicy
mi,edlctiemitl! p1uib+l·i 1cvście pisać w d'ni11.t 2 b.
m. w „Matfa1'Je" w1 a111tvk'u11e ws1tę.prrl'ym: fu'a1I1cuis.k iieti w: V1en1tiimi1gfidie, fuidzież wi ::n
I ,.Po zaiwirurd1u: ikairltielu p<ffaisorw!eizo d· żelaz nyioh mi1ei1S1oowośaiiaidl1·. a za1rnzem <btaiki na
---:o:·---

koosiuil.a."fv fraa11cuslkie. Wi}11WOtatv ittośne
pirntesity we f iralJllO.ii"
Ro.z:igiou'Ytcren·ie we Piramicji jesif na~t
t.aik Wli1elllk1i:e. że zainoo;i się mcz.e~ oo ll'O©llllź
nitemie S:toomlków.

1

1

1

1

1

150 tys. funtów szterlingów
.

ZAPLACf POLSKA ZA 5 ZAKUPIONYCH

·' . ~ teL

~r. ~Kur. Łódzkiego".

ciu

OKRĘTóW

HANDWWYCH.

Okrętó-w, 0 pojemności 3't}'Sięcy ton.~.

lcażdy, w:vnosi kwotę 150 tysnę<:y funtów
Warszawa, 4 listopada.
szterlingów. płatnych równemi ratami w
Dziś p-rzyjeżdźa do Warszaiwy o. Laifargue, który z ramienia stOCIZlli mmcu- pr.zecią1.n1 ·pięciu Jat naibłiL~ycb. Pierw-:
skich jest upoważnic.ny do pOdp·isaniia u- sza rata - 30 tysięcy iu:ntów - została
mowy ostat·001J11ei o 5 Oikrętów h.amllo- już 1>1'lzeiz mąd J)Oltski na ten ceł wY3SY•
. gnoWana.
wych, nabytych przez Pots-kę.
Ogólny k<>s7t całego ob:ieiki~ t, zn. pię

Udaremniony wybuch rewolucii w Hiszpanii.
Rozbicie spiskowców katalotiskich.

Ucieczka wodza
Tefeiram własny „Kuriera ł:.ódzldezo''.
Paryż,

4 Hstoipada.

IPulkowni'lc P'ran:CiSoo Macia, przywód
•~ ihiszipańskioh se.pamtysttó'W', zlbiegil'. A, riesitowano jego sifa:rsz.eigo syna.
iPuil'kow111ik Mada z pr1zyja-ciótmi po1i!ycznymi zailooył .po~ajerrnną onganl:zację
spiskową, której czkmkowie lbyM iuważ.aini
za :p.rzyszlych żotnieirzy amitii k.aitaloń3-kiej.

Główna lk:wafera pu:lko 1w11~ka Ma·cfa
zna}dowafa się w Co1<Jnnbes. Armja rekru
towała slę z ttilsz.p.a'!JJÓW, ])tf'zelbywającyich
1na emigra1eji, do których s.fę lpll'l'Lylączyly
pewue radykalne elementy witoskie, w
'term wie1u anarchistów. Organiwcja mia
ta roz·galęzie·nie w łlisz.pandi.
Oddziały, które z Per'lii&;na,nu miały iI>O
maszerować do Kata'lonJi, ibyly olbliczaine
na 1200 lurl1zi. Wszyscy sipis1kowcy aresz,-

i5~ta

rewoDu~jonistów.

w 1pooiladianiu

tow.ani byli

doll{:umen'fów

wo1skowych.

TAJNE ZWIAZKI
NOśC

UTRZYMAŁY ŁĄCZ

Z :EIMifGRACJA•
Paryż, 4 listo'Pada.
Reiwizja dokonana w mies121kanlu putkownilka Mada ujawnita, iż spi'slkowcy
mieli już wyidn.illrnwane kwity i bankn<Jty
z godłem republiki katailo:ńskiej.
Znaczna czę·ść dollmme:nitów nie dosf.a.ła się w rę.ce policji, ,pon1ieważ sp.f:slkowcy
w chwiU w:kiroiczenia władz z<lofa:li część
i;ch zniszczyć.

DOl(UMEINTY.

Paryż, 4 1is'foipada.
Doikumenty iznalezfone dowodzą isfoie
nia związku pomiędzy rucJherrn organizowianym na embgTacJi, a łajneml org<łJnuza
cjami iistniejąicemi w łlifszipanji.

konferencja komunistów za'mknieta.

WYRAZIŁA

ONtA ZOODE NA STAN OW'ISKO STALINA WOBEC OPOZYCJI
TROCKI ME NA ZAWSZE ZŁOŻYL SZA
Telegram własny ,,Kuriera Łódzkiego".
BLĘ DO POCHWY.
Rysza. 4 Hslooaid'lł'.
Moskwa. 4 a•i.srt00a<l:a
„Kra1Sina1.ia Zw~·ezidiai". Oll'Zain łromisarua
Z Mo ~1kwiv dono;sza: Na1dziisiiemrem po
sieil,z.emri:u l mnforen1cii 1Par:t.ti k•"rrt1Lllnil'Sit)7:~Z 'fi! l'l.lldiowe.iro do SiP!ra.wt w.o~s~mwv1cih sl:wier
neij 100 ip•rziemóiwieni•u kiomUinis.tkI Klairy Zet dza w ar•tYhlilie wstę!Pi!liV!m. że T!l'ockJ zło
kin. \Vv1g-.łio1Si·ł 5ta11in diluższe ;p•rzemówJe<n'.e żvit s,zablę do ipoicłl!w'Y. /iedinalkże n1iie odtozan1vfirn11aice łm•rtfernrnc.ię. Na }ego1 w1I1~os·ek żv t j.ej na zaiwsz,e.
OśwLadcZJeni•e 1POw:vżis 1ze Tr0ia'k•iego1koku1rnfor·e.'l1•cJa przyję1ta- r· e·ZOil'Lllcię. w kitórei a,_
e i~es.t iako, za1o·owJedź <la1liszej
me1111t-0wam1
.orobUtiie d()~vc.hic:z.as·ow.a poH.Lv1ke StaiH1na w
stosu1ndm <lo opo•zvoH i; ZJ?:adzai sie z i1e.go po '','la•lki' z wiię[cs1zośicia.. pal!'Jtv~a.
1
•

madami

il1a

kor1j'OC.ZłllOŚĆ śJ.ed.zenJa S'zkiOd~!

~Clł -dia ~Wi dziaJailioośd oooziyo.ti.

---:ie·---

„„...
O czem

A

musztardą

oo bie.d:z'ie j, ustama n
moW1V o pr·zedite·Iiln1n1owe.i eiwa

----x---

L

inni?

piszą

PRZEGLĄD PRAS ~

1

1

sp6łpracy.

Niemnie.i tak z i)e<lme.f. :lak i
sfron!y C"zv:nio•ne są chwa.\.ehne \I
do(J)IIowadzić do spotkaillfa Brl2·
so.lliinim.. Po k.tórem s.Podiziiewa;a
doihreg'O ćJa, obu kiraJ6w.
Mimo WtSzysbko obieidwie SJtrO!:
ceważa Thoiiry.
Jeżcloi .iedlTlak Niemcv nie m~r·
maca Frmnicj.i ,p.rzed Tatvfikaic.ia ~r(
SZV'Il·frtO·ńsłkiei to wtedy icli

ROSTEGO: \VSTAC ZROBlł SIĘ
Z P1
ZATARG KONSTYTUCYJNY!
.Mt. 25 Mszej Konslyhticji wyiraźnife
mówi, że Seijim !\Vilnf.en być zwotany w
październiku llla sesję zwyczajną. Setitm

zaczął fu111ktcjonować w ipaździernilku
T. 'b. Więlcszość prasy stotecme), która
się tą swawą sZ1Czeig6'łowo w d!niu wczo~
rajszym zajmowała, dopalr.zyb si.ę
stęipowaniu Rządu oibrazy Kooo'fyfucjf.
Rząd ·zaś, zda.ie się, stoi na sitaoowilSJrn
rozróżniania „zwotywamia Semm" od „ofiwarcia Sejmu", a zdainiem Rządu Sejm
isfo.fnie zosfaI zwalany w .paźtlziiernilku,
choć ae:sz.cze nie olwrurfy.

,,iR·zeCZJPOSpOJMa":

„Zwt<J!ka zatem w r-0z;poczęclu
wei jest ipogwatceniem Koostyitu , ,
Wypadek ten zna1dzie ruew11
i pociąwde skut!kli na tere'I!de ipa
{ W apl;nji IPUblicz,neij !kr~u."

nie

w

Nofoijemy ~r01sy pi.rasy: B. K. rw „Kur.
Warsz." pisze:

„P. MeyszitowiC'l oowic1111 me do}rzat, że interpretacja rządowa _artykoułl\1, mówią,cego o
zwo!yiwamitu ciał ustaw-Odawictiych, w dekrecie
IZ don. 31 iz. rn. WYgl~da na dowolną.

KO'lls:ty•t ucja orzeka wyraźnie: sefun winien
zwalany .na pieirwsze pooiedzenie w trzeci
w.torek '!>O d·nitt iwyborów l corocznie naroóź
być

w n:iaźdzfienniD!:u rut sesję zwyczajna,.
Z'M:>tany, czydi otwarty.

niej

Zwofarue ~ otwaTde - to ;iedtto. żadnydi
tu nlemasz wątp1iwo§cl. Jedno:ść tytli pojęt
rwyJtika !Pr.ledew.sz:si'stldem rz sameJ łogiki języ
kowe.i; wynika ono z natury 11>olitYtz:ne3 prul!>isll) w kt6r.rm (we wszystkich konstylt:ucjach)
i<lzlc o pra.J,;e n ;ik odtnie systematya:nego obradowania c:at parlr.mentarnych.
Pr~n'ijmy kr611m: we Pra11cji nie zachowuje &ię żaidne.go cerem()l!lja~u przy ołwat'
ciru lub ,za;mlmiędLu se.si.ii Y!Jb prawodawezych.
Na pcrc:zą>tku sesji zwyczalinei pre:zes przY!PO•
mina tekst fPTUIPisu k-0n&ty.tucyijne,go; na Począ>tku sesfri nadzrwyczalnej C'l.Ytta dekret !Prezydeinta Riz:pUtejj. W A11giji, w łlołand:ii -0twairciu IPQSiedzeń izb, a czasem l rzamlmiędn kii
towairzytS1Zy pewien ceremoot)ał, który jetlnak
trudnoby na:zwać królewskim. furdiro uiroczyście odbywały się te rzeczy ... we Francji
rw dobie Restauracji. Ale to już stare hisrorae.
Prostota i troska o treść bierze systematycznie górę nad pampą i umiłowaniem pozoir6w".

if>oseil Lilberman w „R0tb0bn['ku":

w.odzi:
„Do tZWołania sedmu byna.Jmnlej nie wys.ta>r·
cza wyipowiedzooie sakramentalnej fonmuł1k:i:
„Zwo,?111.ię Sejm!" A.kt zwota.nia musń dać sejmowń możność izebranfa się :na iposiedze.nia i
TO'Zipoozęda 1Pra.cy. Zwołanie sejmu w paź
d:zieimiku ma wedle Konstytucji konkretny cel,
a Jest 'llllm odby~ie sesji zWYCzalinej, „cefom uchwalen.ia bu<l!ietu, sta111u liczelb~1ego i po'bom
woJska oraz i·llJllY'ch s.praw bieżących". Zwołal!tie więc seJm,u w 1Paźdz.iemiku, na!kaza:ne
IPl!"Zez Koos.tY'bnciię, ma na celu nie 'WYl1>0wiedzenie sa'kraanenłalnen formul'ki w tymże mie- ·
sięcu, lecz r-01Z.1Poazęcie pracy nad budżetem,
sta:nerrn ldozebnyim l pcJlborem wojska oraz nad
~nneimi sprawami bieżąceimi w październiku,
a nile póź.niej!
To się de:dnaik wcałe nie staf.o", '

„Gaz. Warsz. Poe." fa;c:zy
s'fem Zw. Lud. Nar.

się

z pro'fe·

,,KIUJb parlamentarny, sejmowy i senacld,
Lud. Naimdowego ztożyl wczorai.i na
marszatika se}mu ipi&nieinny, a więc uroozysty 11>rotest.
Przeciwko czemu? Przeciwko temu, ie
scJm dotychczas nie izebral się i że nawet nie
oz.naczono dnia, w którym ma być -Otwarty;
!Przeciwko temu, że TOZI>O•rzą.dzenie Prezydenta Rzplitei_ z dn. 31 ipaźxliziemika , zapowiadają
. ce zwołanie sejmu bez oz•n aczenia terminu zebrnn.ia, a wrz ~lędnie otwarcia sejmu, nie czYifl.l
zadość wy!l'aź.neimu postanowńeniu K-0nistytucJi,
iktora naka zuje, że sejm winien być tzWU?any,
t. j. winien zebrać się najpó źniej w paździer-.
11ik11.
Klu:b Zw. Lud. Narodowe.go nazywa to „inaroszouiem iasuycb postanowneti Konstytucji".
Zwi~Z'ku

ręce

P. Stroński w „Warszawian

„Każdy zaś u.pływający diziefl ·
r%ow.u je coraiz 1111ocniiei tę ni~
Sltytooją."

Nlf'.SWilEŻ OOSPODAR(

Pod®'nem rnfianetrn iwczor·a)ł
Prawdy" 0>0hirzci'ł świąlteczną
cję .gospodM1c:zą:

„Z 1PUtrktu wW.zenia :interesów
reje3·trować musfuiy osfait:ni-ą konfo
darczą forzemyst-0wo-fi.nansową)
Rady Mini;strów, iaik:o objaw wY

•

łfisterycz.na desmago~a endecki
czasu majowej próby sił 1akąikoiwi
w ipersipe'ktyw:ie rea;!neg-0 życia, kt wnictwo znalazło się w sposób
kach rządu obecnego. Jest to 11>ie
d:Ziwy ma,<l, a me komisja mięrlz
P. prof. Bartlowi wJinS1ZUjemy
CzechowLcz-0'\w i Ju.rlciewicrowl •
go szczególnie wobec tego, że
musieli silne uprzedzenia, ri:.aszcz
ciw iich osobom przez plo1§cę end
ongiś potęiną i wszechwradm\.
łrud11. żałować tyliko należy,
w cgo tego zespołu odi»lat w
p. minister Kwiatkowski
stabemi kwałifi:kaojami".

NEOFASZVZM POLS.

..Kurier Polski" ·z dlnia 4 b. m.

beraliznnu, daje, rzecz prostta,
jetrnmą ocenę faszyzmu i wyr •
mierne zdziwienie, że w Pols c
dyikalne róv.nnfeż zaalm:rowat
1

szyzm:

„Co jednak faszyzanowń, wyro ą
Z>UiPClnic illa podłożu psychLkli
dato ipiętno specyficzne, to nie b
faszySito wska dcJttry.na, os'lt'Uta na
zesach i ko1111unatacb, lecz S%-Łem
oparty .na terorze, gwake111iu sw
1 wolności osobistej. Pod tym
ma przecież róż.nicy zasadnkzcJ
szyzmeirn a lbolszew.iz.rrnem. To :też
go, że przeciw temu systemowi
się niezawisła opinia wloska, a e
ska stata się siedz,ibą liberalny~
wych żyiwiotów, myślących o
Wfoch ze z'bawiennego rrz.ek011110
szystów.
Między bajki wfożyć tiuż d:ziś nt (}
me easfu;gi fasz.ystów okoio odro<l
darczego Wfoch. Przeciwnie stan
WtoS'Zech przetlsitavna się Jako ci iU,
Cl
ny.
Aliści ze oo'llllrlieniem do ch-0dz
aipoteoizy faszyzmu ze strony, z kt
by się tego spo<lzliewać można, z
wio!ów, uchodzących za postę,po •
'l
ne, a nawet bardz.o radykalne. M,
st-0wy w Polsce nową edycję fasz
teozuje się system sa·nacji, stosow
rzwolenników w!os.kiego duce i mat
nus<ie w P-O'lsce. Zjawisko istotni sit
iące, znov.ru n-0wy dowód na tei1
francu~kiego męria staniu o Polsce,
j!t r.iecg:ra.n lczo,n ych możliwości".
tą

e,

.

MIĘDZYNARODOWA

KONTR

o~

TELU ŻELAZNEGO.
.
,,Neues Wiener Journal" z
w oihawie przed druzg-ocząc01T1'
mi „Karte1lu żelaroego" przvta~
chem'a, doma:ita.i ą·: <J
1). Louis Lou1
i
'troli 1prz1ez Ul!e Narodów.'.
„Również f.ral!1icuskl mtn. Loul r
wskazy.wal na nfiiehe.vpieczeństwo
przemysłowej. Zaliczył on do n • ir
szych zadań Ligi Narodów przej
r.zd takiea:ni olbrzymiemi organiz ł
~ysłmwmi"

„

------------~~KUR.JER ŁÓDZKI„. _7 _ P_ia._lę_lC~._5_,l_fs-.to~p-.a~d-a...::;1.;;.;92=..:6-.r:..:o;.;;;fu;.;;;;...----·---------------~''I

:~Groźna obręcz
Łódź,

4 listopada,

~erwsza rocznica Locarno nasuwa
1~ refleksyj, które jednak nie skłan!i~dą

ptworzenia sobie zbyt różowego
oglądu na dalsze kSZitałtoiwanie się
adków polityczillych Europy, zwłasz
'fl jej wschodniej pOłact W całej potolrnmeńsldeJ, t~. co się tak efek11azywa „esprit de Locarno" ude-

V

~rzederwszrstldem rażąca niewspół
•ć wysiłków craz ofiar z obu stron
yclęsldeJ ł „J."{)kOnanej". Gdy pań
so;usznicze [)Od w,phrwem różnych
• iistycznych tendencyj usymbe-Uzowaw tdrn.rneńskfoj id~ofogji, p~ na
jtfidalej idące ustępstwa ich kontrahent
icy, uwał w tym nowym prądzie JeG:omHą 51POsObność do da!s.mi realin1 swych rewindykacyjnych dąmości.
ntono !Wdaj Jedno ustępstwo - i to

z pOozucia konieczności -

lyWające

rewantu

uległy

jut

toczące

sie wy,padld wzmoNiemiec w

sta!ntOW~sko

. • DwaAc<>twa polityka Streseman~ lima wewnątrz liraju, hm.a ,.pOur· la
iła "&opy, WYdaie korzystne pło-

e zwYcięstwa kleii pe.k&jowych

·

ki

:C , bafki

o wzra~itaj?,c yc.b wpły
a. prądów um~a.rkow::mych. o pO!"aż
; :iłi~'yc.zuych uroszczeń w 011:11i1
tri • usy,pfają czui:no ść EurOpy i

ni

n
c

owych żywio
których nic brak
żadnym krait . Tymczasem faka~tacjl

•

1F

w

ręce

ańskich.

źnic śwłark~. że jest ~naicrej.

Dy-

fa ren. Seeckta i p.rzyięde ~j przez
m3JJiew. a, były zręcznym
i
mfał ułatwić Słresem.amJOO!Wi snu-

rch nici z

kłebka

Th"Jilry.

W i-

at li.gdy od p()dpisanfa traktatu na-

zaW Niemczech nte były tak nacionaia, fak

'tchnące

ące

siłę

hn.perJaJizmem i
rychłego

nadzieją

a dawnej potey;i mititamej.
o tem raporty koml:sii kontrol-

ą

o tern

!las~, czyn~ące

co-

••.~IJ!le~zem niebezpieczeństwo po~z Wilhelma, świiadczą o tern. iak
po deszczu p<1wstaijące różne Otrm • - krypto-wo.ls<kowe, mogące rad z arc.zyć P:!ństwu -Oltmło 11-stu mHwyćwlczo.nych żołnieyixy,
d:ii już

o t~m cc·raz więcej zaborcza po-

.

1a

P<>15ld.•
irzeciei, w<.:dług plainów Niemców
m~acW, Polska ma zapbdć ){(llszi Thciry. O znie~teniu pOI[ ~~ k&rytarza i Gdańsku mówi się już
dz· iako o fakcie, będącym jeno kwe-

pos WOl>o-..!

,

i lłS.U.

llJOcześnie

s ~tja

na terenie oomeg-0

hakatystyczna

na

Gdań-

rOzkaz

-~~l ~duosi coraz bard.ziej ~łowe. Sera d • • osfatnfo wniósł prl}jekt o peł

v

i ,

masa. Stronrrictiwa niemieckie występu
re wspóllllą listą wyborczą, co wobec
skamta.tioznego rozbicia się stronnictw
polskich moż.e im dać JJOwailne zwycię
stwo. Łatwo piizewiidziieć, że wynilk wyborów będzie natychmiast wy.zyskany do
niemieckfoJ agkacii rew~yomeJ.
Obręcz teutońskiej intrygi zacieśnia
się coraz bardmej dokoła P.olskł. Nie należy zapominać, że argumenty wspólnoty
gOSpOdarczych interesów również są

ją

1ctwach, które

p0zw0łiłyby

mu

u. ."ć wszystkie zasatlnk.ze sprawy
łiekania się do uchwal sejmu gdań
orn;· Prezydent Sahm forsuje nawet,
~e1 us.ławę t>Owzięt-0 nie kwalifilmwal~ o':l. zwykłą większo.ścią głosów. Jeażymy, że w senaoie zasiadają zdeane, zupełnie zaprzedane prusacA. \mostki, nle trudno odgadnąć, iż
adzenie ustawy 0 pełnomocrni3
1p! znaoiytoby faktyczlliie przecięcie
pG wątłych nici, które nas łączą ie,; l ę zmQrzem.
Lou. ież i na G. Śląsku ŻyWioły nience ~ rozwijają wytężoną działalność.
całą
0 w !)roces Voll•sbum!u ujawnił
: k 'nną akcję s1,piegos1twa i zdrady,
r-1 ; łązanych ~ Vaterlandem. Do ry-

przez Niemcy bardoo intensywnie wyzy- ków wewnętrznych dałemy światu · s~
skiwane, a wśród sfer clężkiiego przemy- ne widowisko upartei niezgody I małostko
słu Francji orwz Anglji już d!Ziś polityka -wych walk partyjniczych na ciasnem po..
Niemiec znajduje bardzo WIJ>fyWowych dwóriku swego izaścianka, gdy dokoła nas
popleczników. Ostatni manifest fina.mł na:rodv smraczkoW10 01Yc1nizufa słe i w wY
stów świata iest znamiennym przyczyn- tęroneJ pracy W!Zmacniatią ftmdamenty
swego poltycznego i gospodarczego bykiiem do tel akcji.
tu.
Cóż P<>lska przeciwstawia tel kamA jednak iuź czas wietki, aby wireszcle
pa;nji ze strooy Niemiec? POd wizględem
politycznym idziooiy po finji biernego zakasać rekaiwy dO p<>zytyWneJ pracy na
wyczekiwalllfa, tonącego we :firalloołogji ·wszystkich polach, które wciąż ugoru.
pacyfistycznej, gdy dokoła nas toczą noże Ją„„
Czesław Oumkorwskf.
i ostrzą mieoze„. POd względem stosun-
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SWITY POLITYCZNE.

Olbrzqmie problemq olbrzqmiego imperjum.
• •
,,Union Jack'' reorgan1zu1e

~ank

or.

(Jifbrzymio

chłych Już wyb<Jrrów gminnych w wof.
śląskiem Niemcy przystępują jako zwarta

stQpDiOwainiu. Pier-

Jest rewłizt.I

wscho1 w tym kierunku Nfomcy roz;wlostatnio akcfę tak sif11!>, tak wsizezha izaira-zem tak periiidyjną. jak ni1trł!YChczas. Locarno i dailsze k-Onsę

K4111 etapem

niemieckiej ·intrygi.

(Od

własnego

korespondenta).

Londyn. w Jtsfopadzie.
LondyńSika !k:o1111feiren<cja .preimjerów Impe:r(iU1111 Bryityjlslkiego jest , ,ryidairzeniem o
Wlszechśwf aftowej dooiostości poliotycznej,
TQIZważaine są howiem zagadnienia, od 'kfóryich w zmacznej mierze za:leiży QJczip.ośred
nio iprzyszfość 457-iu miłJolflów htd.zi, zamietszkującyc1h jedn·ą czwartą pov:ierzchni z·iems'kiej. Talk pirzedsfawiaią s ię zasad
nicze dame cyfrowe, dające podęcie o wi1eilikośd państwowego 01ni:ranizmu an.i;rie;lsikiego.
P oszczególne kraje, wchodz ąice w jego
s'ktad, po!ączcne są z mebropolją węzłami
o lba.dzo r6żnetl śdstości. A wręc szereg
eg-zoty:cz.nych monarchij znajduje się pod
protektoratem J.eigo Królewskie.i Mości posiadfości koloojal'lle adminilsrtmwane są
wtprost przez Londytn, dom!nja natomias'f
k naJszerszych przywflej,ó w
korzysfają z ja1
aułtonomicmycth i.Ud ..
Konforenicje teigo rndzaju od'by.waty się
~uiż i dawmiej - pierwsza w 1887-ym imku,
ale ipopir.zedlnie narady miały 2'Jgota in111y
charak't er: premjer J.orndyński infonowat
solo arję, reGzta zaś oibeooych cd~rywa~a
ro:lę klasycznieigo chóru, z..~od'tlym tonem
ipowfarzają·ce,i;;o ko11cowy refraln - rezolucje, zawrczasu opra1cowane :pirzez centralne władze.
Dzfiś sytuacja uileią;la radyikaJ1nej .zmianie, !którą znany pulblkyis.'fa Garvi:n, wsp&?
redaktor dos'kona1e poirmformowaneigo „Oi!J.servera", oikrnśla w naslępująicy, lapidarny sposób: zamias~ dotyichczasowego hasta suibordynaaji, p1rogiram skooTdynowanej iiederacji. Należy przerto lioezyc
się poważnie z kapi.taJnemf IJ)'rzeoibraże
niami, iktóre zajdą zarÓ\\'lllO w we.wnętrz
nej jak i zewinętrzinej strukturze Jmperjum
Brytyjskiego. O v.>tpfywie lego wz:ewirotu, gdyż o przewrocie śmiato mówić moiŻ
na, •n a ukszlfatto:wanie sfę międzynarodo
wych stosunków polify.cznych i eko·nomicznych zibyteczniem b:y1!oby nawelf dysik:uwystarczy wslkazać jeden ziriatow:ać mie1n ny fakt, zaszfy juiż teraz: Dominja
.postanowity zachować wolfią rękę wkwestji zobowiązań, pol\1.:ziętyioh pr.zez Chambe,rlai1J1a z lyfulu paktu gwaTa1ncyijneigo pordip]1saneigo w Lo,carno.!
Nfeu:sfa.n1J1e trudności , z któremi boirykać się musl A111ig1ja w Bgipci'e, Indjach,
Beludzyislfanie eic., trumaczą się latwo separatystycznemi ternrdencjami Judów, 'Pragnąicy•ch z<lOlbyć sobiie n]epod:!egtość kooflikty, mogą>ce b~ roz wiąza<ne w najg-orszym razfe ... manu mi1itari, g-dyż przewa1g a wojskowa mefro1Poldi jeS'f w tyich
wyipad'kach lbezsprzocma.
lninym ZUJPe,f.nie ,polbu<ltkom przypisać
wy.pad.a ema1nqnpancyjr.iy r:uch, zazma-czający się ostatnio tak jasiklrawo w d.ominjach; w<::hodzą 'tu w girę ozyinniki dwoja-

kieli naturv - ellmnomkznej i ipoliltyicznej,
w różnych kraja1ch z rótną wysltępujące
si1rą. Te kategorje nieiporoz<umi1e:ń absolutJnie i1 uiż nie dają się uisuinąć ar'gumeintami
uzbrojonej ipięści , zresztą nikt w Ang]ji o
nich nie myś.li, gdyż najzagorzalsi zwoleinnky centirai!iisfycznych koncepcyj o<l1grażają się najwyżeti rnpiresatiami go.s1podarczo-finanisoweimi.
Na ko1111ferenicji w 1923 roiku zdotat Baldwi.n , który i wifledy byf przewo<l-niczą
cynn, przeprowadzić utrzytmalflie w mocy
wszech!brytyjskiej taryfy celnect, zapewniającej anig-f elskim fabrykatom, importowanym do dominiów bezwzig-lędnie rnonopdlowe przywNeje (33,5 ,p roc. ziniżki). Te
pireroogalfywy, stanorwiące rocznie poważ
ną :róż~1icę bu•d1ż1eitową w wyisdk:ośd 12~u
mHjonów ftmtów szter:llingów, są w g-runde rzeczy tiqcry;tem opoda·filmwaniem, molyrwowanem iprzez londyńskich mężów
Sltanu obbrzyimierrni wy<latłkami na marynarkę · wojemną, dadąicą oieZibę:diną i najlepszą rę1Jrnjmię bezipioczeiństwa.

Potęilf1a

gwairantuliąc hege!!nonję morslk:ą,

•

· się.

nader pomyślnej sy"fluacji ekonomkZll'lej
<::oraz wzeto kate,gorycznied nalegają na
;rewizję ustaw, normująicyich ich stosunek
do illle'fropoH1 w klwest(jach ellmnomiiezinych
oraz lch syit.ua1cj.ę rpo:lifyczną wobec innyiC!h
ipaństw. W ślad za okólniikami teoretyiczneml nastę1pują konilue:tne ,posunięcia, stawiająic Londyn przed donrlostemi fa~tami
dokona111emi, z któremi 111a1eliy się no1lerus
volens pogodzi.ć.
Kanada nawi.ązuje bezpoś.rednią łącz
ność dyplomafy~z;ną ze Stamamf Zjedn.,
Irlarudja regiestruje swotlą umowę z Aflgłją
w Sekretairjadc Ligi Narod6w, po•łudnio
wa Afryika ustainawia wtasme przedsfawicie,J•sitwo w ... LondynJe, AoofraA!ta w;pirowadz.a O!Rlfaniczenia <lila emigrantów arugie~
ski1ch it<l., itd. WszytS1tkie zaś dominia zapow i adają solidarnie, fż w wzysztości nie
będą uznawaty ża<l·nych uraiktafów, wrią
żąocy>Cih w jaikik()lwiek ·bądź Sipos& Impertum Bryfyjs.ki·e, jalko catość, a zawiera·
nych bez '1.llp.rzeid!niego z lfliemf 1poirozurnienia. Mimo jednak licznie 't'ard·a i nioomlk:·
nione ryWaliiza.qje, zlbYl! .Vt.idoCZ1I1e i '!ron:Krefae są korzyści, tbuSfronne, by małe
zienie 1'rwa1tei iplallfoirmy porozuaniooia pomiędzy meitropolją, a d()rninjarni mogło
byić poważnie podaw.ane w w.ą.'tp!liw~ć
Da'1 eko idąica ennatJieypao}a ekonomlcma.
szeiro!ko p'Oję!fe równouip ra Wltlienie potltyczine, z wytkluczeniem iedna!k '\W.'Ze'łkich
Z1mian, godzącyich w organiczną całość
to n~ezfomne iposfa·now.iepaństwową nie :podklreśliU na samy.m :wtc>tępie wszys-·
cy ·bez wyją'tku uczes'tniicy konfereincji.

usv.TIQlbodne ,p rowadzenie wymien
neigo handnu pomiędzy p·os.zczieg:ólnemi
łfraJami, należącemi do „Uinioo Jacku".
Nie W'S:Z%CY jednak cztolfllkoiwie „Common Wea1't'hu" zga<lzają się z wywodami
premje:ra Baldwi1na - panowie ministrowie J(iin·g i gen. Iierftzo1g o,świadczyli wyraźnie, że oiby+wate1e Kanady i potuidnioiwo
afrykańskkh sfanow nie mają żadneigo
powodu obawiać si.ę o losy swokh 'towaTów i że uważają przeto kosztow:ną opi1ekę a1w:ie·lslkflch pancerników za z:1.1•pcfnie, z
punikfo w'Idzemia ich interesów. zJbęd1J1ą.
Austfralja i Nowa Zeland~a zaś chętnie goto\Ve są wrprawdzle 1pirz:viczyn.ić się fi111au~
sowo do u.trzymania brytyjs1dej marynarHOTEL
„
(Traugutta 1.)
1ego .GRAND
• 1p1ns
ki na wvsoikim poziomie s.pirawności bojo'Weii. ale ofiarno,ść ta, ze wz;gledu na jej Rozpoczynają się: lekcje praktyczne,
połączone z wykładami ostatn. nowości
z.dccydowa•ne anti-japońskiie po<ltoiże. od- 2)
kars początkowy i 3) dla zaawanso~
bija się ujemnie na sffosunkach pomiędzy wanych. Zapisy na miejscu lub EwanLondynem a Tokio. Domi111da, produku~ą
gielicka 17.
ce w ollbrzymic.h hlościach su1rnwce .p ierwsze.j potrzeby, zna.Iaził'y się po wojnie w
f11ofa,

mrnż:lhvia

1

tańca
Szkoła
• • k•

W L

Królewiki WłoI~i Kon~ulat wto~Ii
zawiadamia, że wizy na wjazd do Włoch dla całego okręgu konsu"
Iarnego (województwa Łódzkie, Poznańskie i Pomorskie) wydawane
będą tylko za pośrednictwem Kónsulatu. Podania o wizy skierowane bezpośrednio do Kr. Włoskiego Poselstwa w Warszawie nie
będą uwzględniane,

ADAM OSSER Konsul.
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Prawdziwe oblicze czerwonej

dokłrqnq„

Demaskujące szczegóły o rządach apośtołów
Sensacja polityczna Austrji.
(Od wlas. korespondenta).

w paźdzferni!Ku.
Dta: socjalistów ausllrjackich, nastal
~rawdziwy dzielń sądu. Wszystkie „sztuciki", „()pera·cje fi.nansowe" czerwony.eh
dzialaczy - cala ich zgubna dema.go1gja
Zadania teigo
zosfata zdemaskowana.
pod:iąif się tyigodin.iik wdedeński „Das Tribooaq„, reda1g owany przez · b. redaktora
„Abeind11" Weissa. Ten dziennikarz bije
się dziś publkznie w S'krusz.e w piersi
f 1przyznaje, że ·wsfyidzie się tego, że kiedyiś w od>oz.ie socja'1istycz.nym praoowat
Jedyinie znajdu1e sam w tynn samosądzie
oko'li· czno•ść fagodzą, cą, że będąc „u źró
dła". stojąc w nabliższ.eoj styicznoiŚci z wyb1tnymi dziafaczami -Socjalfistyicmymi moiŻe temz odsłonJć „prawtdziwe o'blicze"
Wiedeń,

~ocja1li·zmu.

Wśród prom>dy;row s-0·cja!isfycznych

nastąpUa
tlziej, że

zupetna konsternacja - itemlbairtedaktor ws1pomnłanego pisma
ogfosif w caileij .prasie praw.icoweJ oświad
czenie, że o iie zaatakowani dzi.afacze so'"
cjaaistycz.ni nre zaskartią go do dni 14 o
obrazę czci - om. sam vm1esie doniesienie
karne do prokuratorji państw.a, o kradzieze grosza pub<HiCzne1g o 1 różnego [Odzaju
,w yrafinowane oszustlwai.

--

. ·Wsipomrnane ,pismo wyka.z.uje, że par'fja socjadisfyicma w Ausltirji, to zorganizowana banda kUkudziesięciu derma.gagów, ,gl-oszących: „pfJjde wodę", a zalewaJ j,ącycb się - wLnem. Socjaliści gfosill od
Pierw'Szej chwHi przew1rotu, że za·bio;rą s.ię
do sanacji i czyszczenia życia pulblicwe"go. Przeciwnie oszuistf kryl oszusta.

Nlemaf.o dos.ta'.łe się lb. kanclerzoWi 'A..ostrj! Rennerowi. Ten ci to diziafacz so-

cjałisfyicmy. oskarżony j.eist przez „Da.s
ifribunail" iż był pom<J>cnym w fatszowanilu ibi.lansów i faktur w ro!botniczynn cen~rnil.n-ym IKorusumlie.
. Okazuje się dafoj, że b. „czerwony"
u największego
~.anclerz in'ferwendowat
przeciwnika par ni socja'1isty cz.nej b. ministra fi.nainsów A:hrera, na r.z ccz owego oszukańczego konsumu. Calym szeregf em
·fak'fów il dokumell!tów, udowadnia „Das
ffrilboo.ał'', że socjalilści, którzy gioszą hasło w.aiLkt z lronmcją, sami żyją gtównie
z koriUIPCji.

NiiedaW1llo zbiegit z Wiednra, ścigany 1is'fami goń.czerni wydawca i „rredaildor na:cze1ny" osifawiooed ,.Die Stunde" BmeTytk
:;;

Ten żydeik węgie:rski . K"amny

Wiednia gol"y jak święty forecki i za!ożyl
w.pierw w czas-ach konjunktuTy gietdowej
pismo „Die Borse" i po mies!ą·cu w ymusH
od znanego miliardera Casti1g lioniego ogromną sumę, poczem zailoży;t dzierunik „Die Stunde".
Wszystkie brudy pornograficzne wie:lkomi.ejs1k iego życia, wszystkie skanda1lczne afery - z.naj<lO\"\'afy uj;ście na lamach lego pisma. Dzięki ździiez.einiu obyczajów - zanikowi morafoośd - umiał
Bekessy zdo1być dziesiiatld tysi~,cy czytedników w sferach radykalizuj ących. Tein
sza.nt·a!Żysta i o•szukafi·czy żydowi.na całe
szpalty poświęcał wiance z w<iara, i kościo
łem. Od ipierw.s.zej chwili zajmow.a.t wobec iP01lski stanowisko najbardziej niie:Przyichylne, a w osfawionym procesie
Steigern rozpocz.ąf for;rrialną kampanję,
pełną oszczerstw i inw1eik:tyW :przociwllrn
naiszemu ,państwu.
. W między.czasie „interesami"' pan.a Bekesy'ego, który szaafaiiami do1roibit sfę
krociowej fortuny, zaczęty się bliiżej zajmo, wać wfadze, które ij)OShunowi,ty ostalecznie wydallć ilJnpe:rtyne-nckiego żydzia
ka z grank Arnsfrji. Był to okres przedwyborczy. SoicjaJi.stom byf DOlrwhny
organ mi.eszczaf1ski. I oto dzięki wptywom wy<bifuych działaczy socjalistycznyoh, uzytSkat sz-anta:żysta obywatelstwo
Wiednia, chroniąc się fom samem od wydalenia. Wzamiao zawarty zostaf pakt
między 10-ar.tją socja1listyczną a o.w ym aferzys'fą , który w swoim brukowcu zmieni~

Dramat iedneg<> kiwadransa..
CRzecz dzieje się w wykwi1ntnym sal'Onie mód. Szykowna ni1ewiiasta przymie1 rza: kapelusze przed wielki em trójskr.zy,dłem i.astrze. Modystika kirząta się koiło
nfe'j, coraz to nowe zdetimując z po!Sbumen:;tów modele).
iPan1: Nie podolbam się sobie w tym ka-

peluszu.

Modystka: A ja uw.aż.a.m, że wyigl0 ąda
pani w nirrn :nader interesująco. To obramowani1e 1PO<lkreś1la typ pani urody, praw4ziwą lbeaute de diable.
iPani: Kiedy ja wlaśnie chcę się zmienić. Nudzi mnie moje odbicie, wi ecznie
fo samo, w [Uostrze.
Modystka: Więc mo:że ren pani wt-0.
ży?
Pani (mierząic): Ach, jak stara ci:oitl<:a
w all'bumie rodzin.nyich fotofrafi;i. W każ
d:yrn kape'luszu mi dzi 1ś n·ie dolb:rze.
Modystka: Może ipanf zmęczona?
!Pani: Niie, pópirosfu stracitam zaufanie
do swej urody. Niechże mi ipaoni dolbierze
!kapelusz, któryby uczyni1ł ze mnie czto'"
wiieka nowe1go, iktóryiby odllnienfl mnie tak
_
aieby mnie wta~ny mąti nie poznat
Modystka: Kobieta tak powab.na jak
'l)ani nie ·Powi 11na wątpić w swą modę, an·i
IŻY·czyć solbie zmi1any. Wspominata pan.i,
przyz.na mi rację.
.~ mątź nadejdzi1e - on 1
!Pani poilrnan.a każdą rywalkę.
Pani: Tak pani mówi. bo w1e, że mój
mąż rozwiódł ·się dla mnie ze swą ipf·erwsz.ą żoną. Ale, ale! Czy przychodzi ona
. od czasu do czasu do pani:?.
0

Gdy po wy'borach żytlowina sł.al się
Dm niewygodny - ro1z\])oczęU w „Arbeifer
Z.etturng" kampanję .przeciw Be!kessy'emu
zarzu.caj.ąc tnu 80 szantaży i zibrodri.i wymuszen ia , apeludąc do iprokll!I'art.ora, by raczJnf się zająć pfasz!k:ienn ! Bohater nasz
z<liotal jeszcze na czas 2.!biec z Wiednia.
Oto podwójna morallność soc.}a.1lst6w.
-•
„Das Triibunail" podaje szereg dokumentów z gospodarki w bankach socjalislycznych ! Zgroza ogarnia, w jaki sposió'b barbarzyński marnuje się ikrwawo zapraco\vany grosz robotnika.
A jak żyją ,,:proletarJu1s zowi" dziatacze? Co drugi ma wiQlę, auto - mają
con.ta banikowe na ogromne sumy 'P'Od rożnemi innemi nazwisikami.

t/

KINO Dom Ludowy
ni. Przejazd 34.

Dziś!

sfer socjalistycznych chaos zuRobotnicy fna·cz,e:j zaczynają pai!:rzeć na swych „wodzów", którzy na ich
krzywdzie, na ich ciężko .zaoszczędzonynn
groszu - ipasą się i wiodą tżycie saharytów.
Narodowo roibołniczy organ chrześci
jańskich rchofai1k:ów, drukuje sta le Hs.tę
członków, którzy po fych rewe.1.acjac:h opv:.ścHi poś1pf es zn ie szere;g-i :Par'tyjne.
Wśród robotnitków og-ronrun.e wzburzenie. I przcci\viko o·szu'kaf1czym przywódcom i demago.Q'.om może się- kiedyś skierować ta pieśń: „Nadejdzie ki.edyś dzfeń
zaipł a ty ... "
A sądzić będzie oszukany, fumaniony
lud.

aktorzy Bebe Danfie!1 I a,..
szard Dix.
UWAGA! Ceny miejsc na 1111y.
stkie przedstawienia i we wazm,
kie dni I m. 60 gr., II m, 30
III m. 20

*

'
w.
oczątek ostatnie~o przedstawił.
P~·-----------.....i-----nia o godz. 9.30 wieczorem.

Jest moją sfatą kiientfką.
U-

Była n1eda'lej jak 1Przed dwoma <liniami.
wia.żam, że zeistarza~a się bardzo.

iPani: I tu, przed tern lustrem mierzySZ'koda, że szikfo nfie zatrzymuje obrazu. Chciatalbym ją zobaczyt.
Modysilka: Nłe jest ładna, ani śwj:e
ła?

ża.

Pani: Ni1gdy nie by ta ładna. Ale miaciekawy wyraz oczu i ibyta taik
pewna swego wyglądu, że n·bgdy nie usHowata go odmienić.
Modyistka: Pani jest !bystrą obserwa'ror'ką. Jest isto'tnie lbardzo ko111serwatyw'"
ną, od lat wyibiera: zaw,s ze .tę ,samą formę
i ten sam kolor.
· Pani: Jaiki ko~oir?
Modystka: Ni.elbi1eskL Pasfo1owo nie. bi esiki. Łagodna barwa nie w gu:śc!e ła
skawej pani.
Pani: Proszę mi po1mzać kaff)elusz, który ona kupita.
Modystka: Ależ on nieodpowie·dni dla
pani. !Paru jest :z a młoda d'O te·go modeła jakiś

łu.

Pani: To nie szkodzi! ~Merze z rąok modystki dwż.ą lblękifn.ą ipasrerikę). Nie brzydki.! (ktadz1e go na gfowę). Doprawdy jest
mi w nim !bardzo do twarzy.
ModysUka: Raczej pani zdobi len Ka.
pelusz.
(Wchodzi pan, kta11Ja się i cat'Uje panią

w

.rękę).

P a n: Dzi.eńdobry. Czy nie spóźni,tem
· się zibytnio? Pokaż mi sie ! Slicznie !
nim doskoWeź len ka-peilusz. Jeśf ci
na:le. nie mierz wf ęc e1j.
Pani: Podob a ci się naprawdę? Zazwyczaj jesteś d'ość powoLny w wyiborze . .
Pan: Lu1bię ten nie1bieslki kolor i widzę
wireszde dużą fo.rmę, o którą cię ty1e ra·
zy 11>rnsitem.

w

-

!!!iiiskjego Nr. 12!.

R.oman Hernkz.

2

Dzltl

W rolach głównych genialni

1

tEMiWl N!W.\P

§t

:::::::::

~ay mnou ~~ńnJ nt

W·śród

0

DZIŚ

nieml~iliwe ~li

dolara
•

;aaeu&•

Cesar

czy niepięknej pamięci Tamerl: ~
10,00 domów i po~azać 10,000 nagf~h~
w1c. Teraz to się trochę inacze· tłdik
czy: 184 kolory lamp o sile~ .u~
340 baletnic, które w ciągu 160 m· 1w1 ~
bie:aj.ą się 27 razy: To jeszcze ni~n~r
~ozy1 emy 606 _dziewic przebiera· Ol!
się . 84 razy w ciągu 142. Za kaid iący
tę opóźnienia manager płaci wid ą mni1
d_ol_arze .. Oto amery~anizm. Par~~m P
sie1szy ~iedny, po~oi~nny Paryt hot~
smakowi amerykansk1emu. f'rancuz·
stali chodzić do teatrzyków po 50 ~
pu, t~ za ~rogo na ich kieszenie. AieWR
Par~z lubi ten sm~k? Nie, robi to,~
musi, lecz tytuł na1nowszej revue, ~
teraz w teatrze Gaite tłumaczy wszyr.;
ko: „Amours Dollars". Rzecz Jasna
kome!1tarzy nie wymagająca - biedni
·1
Paryz„.

petny.

I AMERYKAŃSKIEGO GUSTU.
w)" Siedem teatrów paryskich ma obe- rej pracowitość na polu han.d lowem I
cnie w tytule granych en suite sztuk i technicznem musimy podziwiać. Nie mor ewji wyraz „nagi". Jeśli dodamy do tt- żemy jednak mimo szczerych chęci zgogo doskonalą komedję „Naga Prawda" dzić się na ich pojęcia o sztuce a nawet o
{Theatre de Paris), graną w Warszawie zabawie. W sztuce Amerykanina za
pod tyt. „Dzień bez kłamstwa", ilość na- wiele jest na nasz smak zupełnie dziecingich sztuk podniesie się do 8-u. świad nej radości z rzeczy zupelnie wulgarnie
czy to raczej nie o tern, że kult nagości nieprzyzwoitych oraz naiwnie kolorotak bardzo pociąga Paryżan, ile raczej o wych (stąd to zamilowanie do revues, z
tern, że dzisiejszy „mlody Paryż" - Pa- których zupelnie już wybrano treść i
sens) w zabawie zatrącającej nieco szynryż hulający i bawiący się, składa się
prawie .wyłącznie z czarnych i białych kowniami z Texas czy Klondyke hałaśli
Amerykanów. Amerykanie są rasą, któ- wości. Pomysły amerykańskie przypo-

Modys'!:ika:

KAPELUSZ.

„front", przesfaf ·pisa·ć conlra socJałislom.
nucąc fm hymny pochwietllne.

•
Paryż pod supremacwą

M4F

·LOLA LAND.

0

Be!kessy.

na Węgrzech niejednokrotnie o pospoHte
osz'UStwa I wymuszanie - przyibyt do

socjalizmu.

młna]ą naiwne pomysły

M&5&

'MW#A

!Pa-ni (wzilmrzona): Lubisz rpen ko1lor?
Ten farlbkowy, kuchenny kolor? Toż to
olbrzyd[i.wy kap.eilusz. Takie rozpędowe
koto. romantyczny ·straszak! (rzuca kapelusz).
iPan: Nie rnzumiem "twego wzlburzenia!!
Modystka: We wszystkioh naszyoh
kape'luszach }esl 1pana matlż once prześlicz
ni·e, a wyhór mamy w!e1lkl. J•eiszcze pójdę
do atelier 1po najnowsze modele (wychodzi).
Pan: Czemuś się fan<: uniosła, kochanie?
Pani: Poszarpalalbym len kapelusz!
Pan: Dla cze.go?
Pani (ktadzie zmów nielbieską ipasfer!Kę): Więc patrz! No? Po·zn.aijesz? Czy
poznajesz wreszcfie twoją pi1erwszą żonę
w ·P astelowo - niebieskim, romantycznym
kap.el uszu?
Pan: Gabryelo, co ly wy1gadujesz?
Pani: Zdrad.zi-fe'Ś się. Tęs!knisz 4a nią,
.
okłamujesz mnie!
Pan: Nie myślę o ni.ej wca1e. Zdejm
już ten kaioeilusz.!
Pank O, nie! Ciesz się. Ofom się w
eim., dllan~ą przeolbrazHa. Teraz -roz.umi1
czeig o mnie zawsze namawi1 ateś do dużych
kapefoszy.
Pan: Czyżbyiś ibyfa zaz<lirosria o 'fę opuszczoną koibietę? Zwydężytaś ją przederi.
Pani: Ja myślę! Ale jej off:>ecn<}ŚĆ dą
gile czuję koito si ebfe, ni.e moigę jeJ wypę
dzić z nasze,11;0 domu. Ach , nie wróci jU1ż
dla mnie radość życia!
Pan: WtS,pomn1eń nie można uśmiercLć,
ale czyri leraźnie.i szość nie rJ.ależy nf epodzidnie do ciebie?
Pani: A koc.ha się zawsze Io, cze.g o się
nie ma. ZamienHyśmy się ro!Jami. Teraz

Potętny

dramat w 10 aktach, . . . .
tle powieści.

Dziewczeta,któiJCh poHnbit Dit
w rolach głów. Ellen Kurti,H
Mierendorf, A. Stein

-

„

u
U waga: Ceny mieisc wew
kie dni na wszystkie
balkon 60 gr. I m. 50 gr.lak
i
30 gr., IR m. 20 gr.
ie
Passe partout w niedziele i święta

..

.,

ona jest nieosiągalną zjawą. Wemt
ka,v.elusz, niechaj ci ją wyooraźam.
Pan (usi:lu)e oibjąć ipanią): Qiodmy
domu, Jmchanie. Musisz się
Cóż ci uczyniłem? Czy mam ~
kape'1usz i w.rzucić go w ogień?
ModytSi1ra (we:hodzi :ze srerta
kapeluszy): Oto są zachw~
świ·eiższe modele.
Pani: Biorę ten ni·ehieski. Prosił
go zapaikować.
Pan: Nie weźmiesz go, Oabrylio
pozwalam! Nic jest ci w nim do
Modystka: Niech pani spojrzy
mate arcydziełko. Wygląda jak
Jest wprost dla panu• stworzony!
(Pan! mierzy).
Modystka: Czarująco. !
Pan: Oryginalny, ale l.adny. T
możesz sobie pozwo~i.ć na noszenie
lusza tak zwrncające11;0 uwagę.
nim inaczej wyiglądasz!
Pani (przvg-ląda się uważnie w
przechyila ig-tówkę i nagle W}"buclla
śmiechu): Namrawdę wy.gdądam i
Zmf,eniit mnie kapelusz? Uczynił?.e
noweigo cz.towie'ka? Ledrkomy.ś~
w fom cacku i cza.r. Jego wes~
wość udzie!lila mi się, tysiąc nowYd
śJi •w:iruje mi w gfowie. Chcę byt
i próżna. Mam ocho.tę tańczyć dzH ra
czór. Póidziemy g-dizie:ś , doorze?
Pa·n : Uszcześliwliasz mnie, k~
Modystka: Bier.ze pani ren ka
Pani: Już wzi ętam. Pójdę w .
Pao : Proszę mi przystać racl11d~~
. zi
domu.
(Pani podeszona i uśmiechmęla 0
chodzi, wsparł<!' mifo.śnie na ram!esll l>r
u
n~.

n- .

~I

- . w•.-

·
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Echa

dzień

f~

niesie?I

r,5

.JUTRO: Leonarda W.

li

he Płatek

w

-

,p r·z,e,z ,g:tÓW'111·V lkoimi1tef W'VibOlfCZoV. ZiWlrÓ
-0.101 p1re:zesa Raidv .M1ei~ikfoi. p.
· 6-a-a Piclmv ieefom zars:ią~nieda: bilii:żis.z:yich
1
informaicY\i w ite,i1lkwesttii.
S21c~eg-ól'y ~ej iITT1terieiSiutiraiooj SiP'l'aJWY
Prredis:t~wi:a.,ja się w s1
oiooo1b 11Hu5,teiP'Uli,ąicy 7
c!Hśmv s:ię

Długość

dnia 10.49.
dnia 7.07.

I '

~r·•••••• Ubyło
. --~o.,..--

f>Z~

..;

me

ie~ rocznicę restytucji Pafl•
stwa Polskiego.

.niu 11 b. m. ;przypada 8-ma roczzvsrkauia niepodfogl<JiŚd Polski.
uczcz-enia lego. dnia odbędzie sf ę
•i 'Ulroczysty oibcMd wo1Jskowy. A
~ :cie: w dniu 10 iis.to,pada wieczofuędzie · się capisfrzyk, odegrany
rkiestry wo1js'kowe na 'llllkach mia-

1

wtaśdwym dniu -uroczystości t. j.
1ada, odibędz.ie się wie!llka d:efHada
• ·a oddziaitów sifa.cjornu1ą:cych w
gami'zoni-e. Po ipoJudiniu w oddzfa
rlą wyig-foszone
okoliczflolściowe
~Y- ·i poigadainiki.
(w)

1

t-

~.. iZNE ŚWIĘTO 28 P. STRZ. KA-

NIOWSKICH.

e-

ału 10 lb.

m. 28

ipU!łlk Strzeiltców Ka

0 1bbfrodzić

będzte doroczne
mrkowe. Z tiej okazji o godzinie
- teigo1ż dnia w kościele garnnzono
lY Uil. św. Jerzego odprawione zo
lbażeńs'fwo żato1bne za poleigł}"Ch
pt11łku oraz w dniu 11 b. m. o
-ej rano odwawiooe będzie uroooo.żeństwo lf6wnież

wvun

z oikazji

w
. s

tytfucjf Pań

Y
D P. P:REZYiD.BNTA CYNARzf UEOO DO WARSZAiWY.
!Skietgo.

~"

----

Da

-··'

t

I

I

Pod:atlkowego p. 'laiwnikiem I.
s iczem wyóec:hat do Warszawy,
tn. S'W1111ić
sta1raniia: w :Ministerstwie
~odnie z ucłrw.a1tą iRady Mietli. 14 paź:dzieirnillrn i:r. lb., o· zwo:l ażn podaft!lru od'. 1ókali 1111Jieszkań, '.kitó
me ;przed'wojeooe nie :prz.ekrambli: a:oczni-e.

DZWIE KOLO PART.ft PRA·
CY ,w, WD11.

todlzi>~z0trg-a111iiZiOlwam1e zio1s1la;fo, wo
.e KOita. Panittid1P:raicyi.
l~~ d1z:i!S,i;ejs~vm. o .gioidiz. 8 wiecz.
spić ~ !POIS•elt ® ' SeJmllll dJr. Je<rzy Ba'P · celllaic:h oirKalllli;zacvtimrvicb..
'e Oidibęidizi:e się 1Dr1zv Uil. Namto

·•~

no le'W01 oifii:cvu:ia~ I pi:ei'flro.
ce

zęlnośt Urzędu Miar

w t.odzi.

r

'ocha:l1

apel \VŁóiKiENNICZY W LODZI.

w ni)~zielę od~ę~zie . się w Ło~z~

·h1111e 'mysitu · wlok~enmcz1ego chrzes·c1

. .zwi"ązGców zawodnwyiclh. Na zd·e·ź
ię.ti:-tt :oszą refora:ty ,pos.loiwie: Haras~
fen 1 'lkoszowski, noczem po dyskus11
ostaną 1
r ezo:lucje, doly;czące wa~.r.urn· acy i ptacy w przemyśle wtó-

('b)

-~

N~

5w

Łodzi.

więc ;. WQ·eśc'i. roopoJWs:zeichniaine ·Dr-7JCZ.
szlkodd.iiWlV d[a dz1iaitiawn.ości1 sarrno1rządiu ~·
Dlaiczie1g:o1~ąik i·e'sif - iKio1I1tyinuud1e 1Pa!fi. p.re ta1111 ;pir.aisv tódiz\k:iie:j, bvitv świaido-lni1e roz-'
zes - n.ie wniilkam wt itio - S•Vwii erdlzam .ic- sie1wa1ne:mii k:tamsrtiwami. Do1wodem tego
<lyUJJie simult:nv :t1erri fakt. Za1m i·es1z1cza się j1es1t 01R1toswn1v w diruiu wczÓiral~szvun wvirok
w ,szivis1tJ<iie lkaic:zlk.i diZlie111ITTlilk.a1rsiki1e. ,uodl!'yiwa odroocaij:qicy slk:a11".g-ę ik:ómiotertu Histv wvbortt<11oe aiU!to;rvit·e'f S•all11iOII'zątd1U1 dalko 101raiwdię r.:.e czeij m. 5.
T!l"'Y'buiniaJ diecv;zu1ę swą, O'P<aJI'.f n:a tern. ie
zrnp1rzie1czailiną bez U1WZJedirui1
e,gio j1eJ sn:muwdZJeniai i: często w P'rzie·śwLaidic21einiiu o jiej jedvrn·ą ~ nia~iwryŻ!Sza die:cvid111tia.1ca władzą
pirzv wiyibornch Jre&f g.rówinv ilromd1tet wvblęidino1śd.
. .
Tvil1e o 'taffdfy;ce nd1eil®óryiCih DiS1111 fódz- ho1rczy. Odiwo1tairuiai od d;ecYZi.ii lromi•ti:::tu
nie maig-a być k'ie1rowrcune clio wta1dz atdmini
kiclJ.
że fail( Jeis'r, a, 1[11-e d1I1ia1cZ1eti. na,fd1oisadtn}ej sfr1cav1mvoh. a .fed'vini1e z.ais.lkairfone d10 Na:jśw:iadie:zą poda1
wa1ne m:zv kaiż,diei okazi·i wv·żisZJe,g-o, Trvibuna1~u Adimi:rniistracvijnc,,i
ktan111liw:e v,~i.aidom0iści1, ca1tik:o1w 1id1e z p.alca w o!kirieis:ie 2 mi 1 e•się.cv.
R;z;ieiczin'i!k Lis1ty n:r. 5 cd1wo.fa1t s.ie do m~
wv~1s.aITT1e. o 51p1
raiwii·e U1nii ew<:tżrniieltl'i a Hs tv
.rur. 5 ;, sfa:nol\vli!siku NatJwvi!s1l')e,g-o Trvibu:na- n-I:;:fte1rsńw1ai. a w międizvicza:s:i1 e uro.f v:n.ait rerht Aidimi!Illilstira1cV1,neg-o :na.1ite u1chwa1te. Uw.a mi111 .Zlt1oiżie1nia1 sk1alI'~·i1 dio Tirvhtl!11atu. Ni·e·zażarn, ż.e s1to1
s.rnnelk ·Pms.v do v.1fadz komu111al leż!l11i1e j1eidinialk oid forma1tneti· sibr<iin1v s10irawv
nrvich winielll bvć ohieikltyw1nv.'w imię do- Trv~:min:ait roz1po1zinaw'SZV merHu1m swa wy
s:kairg-ę oidirruci·f .ialko n'icziem n:ieu1zaisadnio
brn i1rnteir1e1S16w liU1d1rio.ścU mia1sit:a.
rią, gidVJŻ wvlk:r01cze1
nie .p rz,edw u1&ta1wi·e u.I'lllf.erie~mJ;ą1cru :pam.ów s1)rarwai UJn:iierważ.n!e
nfa kiomum!i:sfVviamej JiiSlfv nir. 5 r01Z1pa.fry- dowodnionem ni1e z.os.tiaitio- i' mz'eoz D1rven'.sv
\.Ya1na: bvit.ai na: sik'111t·elk odtwntan1i.a s1ię tit•j witaidiz .p1ołicy.i1n1vich ·wl()ll1no§G; wivbo·rów nie
goru1p·v do Nad1wv..ższieg-o Trvibu1na1l1u Admi- pO,g'WaikO<!llO.
R1e'Wekuci1e swe za:ko11k,zv.t u. d•r. Pid11\la
ni·straicvi.~nieg-01 .im w ik'-vii;e·fuii1U b. r. Wvroik
.ied!l1aik: o,Q".f.os.z;io1rnv mrra1f być 101óźrni!e'i. Jako oś<wj;aidtcl')e.ni,em. ż.e clheltnj1e J na1dia.l sttt'-V
rze1czll1'iik Zw. Prdie!tarr-ij1a;t1J1 Mia:sif i W1Si sfa rnrnsiie w1V1c:zie1npu1}ącem~ wi.aidio mo·śc'iarrni ce\Va1t aidiwdrnf Brra~,t.e.r. T1emrni111i o..Q:if.ois,zeEia lem z.a1p1o:bież.en1i.ai w1p1rowaidzainiai w bi i:.!.d
\vviro!kl{.t od:r oiczmv bv1r ',frz:vtk1ro:tnie i1treść P•Uiblii1CZlnO•Śd.
- - - : 0:---.....1.. „
degio nd!Irormu w!iadiOm~ hvć n:i1e mogifa:, a

ll1aiwe:f ina ,niiorem ·nii1ewyltt1Umaiaw1I1ie.i nie-na
w'i-ś· ci.

1

Panstw. podatek dochodowy na r.1927.
Składanie

•

wykazów i list odbywać sit: będzie do dn. 15 stycznia.
. Wyjaśnienie .Izby Skarbowej w t.odzi.

Fzibai Ska1rbowa WI ai.a~b1bi;ż.s1z;:v;ch dnia.eh domów (dlzi:e.r.żaiwcom ~'Ulb zasteiJJtco1111) a.Jbo
d1 s1U1bfo- wliaśioiiw1e1; rwit:ax:l!z.v s!lmiribo1weti zai P011Jwlcirk.ai00trÓ\V1. by w t-ermi1111iie do• 1 sty1cmiai 1927 d.reni1e m oidi1Jio1m na foirimudairzu w ieidiiugrolklU, '\V1faś1cici1e:.ld1 :zaś (i1c:h zais,twiców.. dzier ;\Vzoru m. 3. wvkaiz ws:zV1S1tlkiclI bedąicvch
żaiw1c6w ,Iiub zairząid!Zia,jąicvich) diomów,
-..v dlrniu 15 g<ruidin!iai 1926 r. nai j1e._i m utnzynia
niiu 1cdoilllków rro1diz:i111iy bez 'Wz.g-le:diu na; m:ej
w1zRil.1Po!Siiaid1~o·ści1 biU1d1'mkoiw1V1oh. bv nia·~ipóź
tJiej idio 15 s1tyc.zm.1iai 1927 :r. dosita,r czy1l;i1w.fa sce zaimiies zlkia111:i-ai ·l'Ulb IPOibvibu t\71Ch cz:lonÓZIOl111 :slkarrborwym ~ZIÓWI J1aiis.t. - .tyczą~ lków.
cych -s:ię. !P'Qd:aitdru idoie:1roidiQ1\vie1.?"0< :nar. 1927. · W'Vkamv ;f e beidzi1e mo0n1ai nrzesy;tać do
W szozie,g':ó~noś1ci. ka0d'V1. k\t'o zaj:mu~e !\\l!f,aidlzv slkair:b:o.we.ł ir6wndie·ż ;po1c21tą.
mi'e.s1zik:a1J1:ie (łiOka~oir) zobo1wia.1zam1VI hędl1ie
Wireis.voi•e każdy rwta·Ś·Ciiefol domu, wiz~!.
dor~'tar1cz:yć wtaiśiciic:i.e1l10iwi1 dom1U 1'Ulb }ego
piosii:aid~oś1ci1 bU1d1V111.kio:Wei (d:z:i;e1rżaiw1cai lub
zaistęipcai) rÓW\no1c.'Zleśrn;i1e . z wVika:zami1. zlcz.aisltęipicv ~dlziiie:rżawicvi. adlmi;nis.trntloirto1wi)
za iPOUwd•e1r<lz.e'Thiem oobion.t :na.i fo:rm1ufar·zu ŻOIThemir 1P1rzez, ldka1t,01rówt Ofra,z or1ziez g}o•
m. 2 w'V'kaz 01s.óib; ,z,amies:zikaitVlah wt ]eg-o wv r0idzi1nvi. zohowia:.zauw bed!z,i1e <lO!starmi·eisZ1ka111.1i•U1 fV,11 dlruh1115 ~irni~ru 1926 ir. 1 mai czvć w1taśte:iwei w1tadzy ·~Qrn;rbo1 wei· n1ai forjąicyic;h srumo~:strw <l1
01ch6d be:z wzig:lęd1ui' na mu1lair:z:u wedll'. wz1011iu n1r. 4 ,i mie:rnne Hs;ty
je.g o wtyis()ko1ś;ć.
0S16b. lktó.rie· W< dtruiu 15 .mwdmda. 1926 ir. zaij
Wiytk.azvi te will1inV za1tean obe31111oiwać po mo1wa;ły w Giez.o po1s.ia!Cl1fośic:i1a1ch buidYTii1msiaidla1czy mi.e;s:zlkań ~ czi~o'llkófWI ·i1oh lf'()dzin, wych mi:e:s!zJkiami.ru ł•ttb ipiomiisezic:ze'll:i.'1.'. prze
ma[ją;cviclli samod'SlnY1 dlo:c:l16di. 01rnz O!SOib°Y',
.z.na1cZ10l!11e dlla za!kta!d!Ól\V' haITTidiio1WV"ich lub
k:tó1r.e zain1Ji1es,zlk:1ut~ąi u :111i1ch:, ibędaic wt s1toisu~1- [}!rz,eml}'lS1fow:v1ah„ 111·p. ina. s.kJ.e1P1V. fabryki',
ku s1f1ttJŻboiW1VITT1 dlo :JJ10siJaida1cz::v: mie1szkań, wrurs·z1ta1tv. slk1taldV1. Ś:pk1h11er:ze. stafo1u·e. gaj.ak ;uaJPrz. g-u1We1ma1111tikii1, holll'YI. s1e1kireta.r.ze raże i. ,t. p. z 01zinaieze:niiem WiV'so!kośieii umó
csiob.iśoi. sU1bjeil(JcJ1, s:tiu:iiba1domowai (dmchar
wioinej ·ce:rw n<
ai1mu :z3J WV!Thati:et,e miesizika'ki. ~oll.<:.aiie) ;, lt. JP., wir1e1sz1c.i1e sub.Vo\k.a1tJo1ró'W', n.i1e d,wb rpoimi1eszicz1e1111i1e, wizgil. warr'fo.§ci1czyn
od:nali!Imt~ąrovcii: 1
p okoj.e •rUJb cześć mieszka
1

1

1

1

:111iiai.

i Wąg
·

:>[D. .~ dowiadu1emy, cafy obsza1r Pań
r.wa·r~ podiz.iełony na 6 urzędów mia!.'
i-Y m<ltln.-yu.n z tyleh mzędów: jest urząd
k ko Móireigo zadaniem jest kontrofa
nad wagamL i odwa1ż1nPkami nieskleipacl1 arle 'PO falbryikach i hurk<kl,aidadh węgla, cemieo'tu i1 .t. d.
yl „ wisz.elki'emi sfltami staira s,ię wyde ~'JCzciwość
w hanidiiu prze.z ciągłe
1
Jai
iwane 'konl6role. Jak sądzić z
s'f najwię'ksze nadużycf,ai byty połU'g.llrzez dirolbne skleipilki kofonja'Ltie,
.łta
na fa1r~rnch
i pr.zez
· acl'•zeda"""Ów
W''-'
~.
in rteli węig1a na fornch i 'to szczeZ;~ tokolicach ul. Naw:rof ~ Chojen.
·o~, i w.a.t1r1
i: u tyicth roz.wozideBi są
·oiscb r~e. Wedtrng usfawy każdy slk:ile:p
Y'~e'. trzeic:h fatach UJżyda da.ć do uic iś ę i odważnitki celem sprawdze·z
(m)

111.

listy wyborczej

ZaJ\\~e:zwJie :v.ns1zyltlskid1 lo:ka~orówi

n s u dzisiejszym ;prezydent miasfa
k :narłS.ki: Vl!faz z iplrz_e·wodnicząc-ym

os

W ipierw~stzvm rzę.dztl:e - mówli nasz
i1n;terr-fokiultoir - mU1szę oma:irmi6. ż,e w~,zyta
painiów s;pra1wi~a. mi pewrne._g-o .roidzadiu miią
111:i·e.s,poid!ziiaITT1kę. Sza1
l1eniie rzadlko zdairza s1·ę
bv rp:i1simai J:ódlzik·i:e 1P1rz.etl zam:Iesizic:z.en i cm
jaikd1e1•ś wda.1d10mośici za1sd: ę.g-a1frv iITTfu1
r macyi
u źl"1ódita. Ni1e .po1te1P1iaim w czarrnrburt ca.k i
:prais.y tród'zlk:.i1e1J.. a marrn j.edJvinie na u1wadze
perw1nią jiet część. któira z !każ.deii kmzvsta
olka0H~ bv szlkodizić sanmrzaidowu·. ruie za:miiesocz,aJ.ąc !Thawef slri.ns,z,nviCih ~IPl!'01S1to1wań.
Jeślii .ohodtzj, o to. bv k'famać 'i wmo:wadz.2ć
cZV1teh1tlil<ów w htą<l,, to czvrni sie to z P'O\V
ne.im iroidza1j1U; smt.w;faikic!.fą,. neś1Jii1 z.aś chodz:i
c ·zamiiesi:z1c:zelll!iie 1JJrawidv• .to f.amv nfoktóIVICih 1P'i1Sm sąi dŁai 111d 1e~i zaimllmie~·e. WozóJ.e
sfo1S!lllnelk :trytch dz.ie.n1rniki&w dlo1w1l:aJCLz ml eiski1ah .rui1e j.e'Sit obH1e!ktviW1t11y,_ .ai 0ipa1r1tvi na wy
ra1fi1111()1WJaITTiYm s.Uibdieki®iwiiźmi1e. r~eikltbym

łmśde1le

w

•

un1eważn1en1a

rów dio Rady Mi;ej1slkiej w u-1oiku 1923 z Estiy
nr. 5 - Zwi.ą:zilm P:roiletamta1tu Mira.st I \Vs.i

Wschód księi. 6.00 r.
Zai;hód księ:t. 4.30 pn,

. ~

li

W ~wJ·ąziku z o.gfoszeinii•em .deic:v~jii Nai
wyż;sze·g-o T ryboo·ail:u Adimin1
i stracyijin 0go
SiPr·aJW11e uITT11ewa,ż·n:i•eniia r·eruli1:a·ńu wvb-o-

-:Wschód słońea 6 36
Zachód słońca 4.01.

'.ltc
i r:

•

Wyjaśnienia prezesa Rady Miejskiel.
P. dr. Fichna o taktyce pewnego odłamu prasy łódzkiej'.

~k~----ł!li DZIŚ: Elżbiety

~-llODld

P_iafek ;__5 listopada 1926 roKu.

"\

szoweti mi1es~a111Jia. Lub oornu1es21cz:ein~ai. o~;.
daltl'eg-o do he:ZiO'lai~ne.g<o• 'lllŻVl!JkU ailibo za.i ·~fe,
g-o orzez same-JW wlaśdci1 eilai domui. wizl!l.
pó1siaiditośici' b1UJd1
vmllmwte1.i.
•
.

Do !POW:V!Żiszvch wibmó'w. wtaiśaiiciie!e

domów. wzgil. q1c:h zais~ęipc:vi łub d!z:i•eirżaw
cv. o ~le zarlu.n1una IPOill1lieszioz.erniai we wras-

nvm dornu. dot.ąic:za. !W!Yikiaizv 0aJ111il,eszka.tvich iw idh mie1S1zlka1111itt: OIS'ób. o J~e zaś staino1wi:ą: zaira~em gif()IWIV rod1Z1in.v. za~ąiczą
rówmd1 eż 1
i wvlka·z hęidJa.lcVIClh nai 11ch ultiriz:Y'maITTh.11 czi~o111ków ll"Odi.z:im1Y..
·· :
Pormudair!Zle WIZIOlr:ów ll111'. 2„ 3 ~r 4 wsfaną
ro21eisitam1e w1tra1śdci1e:11()1t11; dlomówt. a ll(J{kato._
rzv i g-ftoiwrvi [OdJziiin będą modir !Ooltirzieib;1'e
fortt111U1la:r.ze wtzoir1U1 illl!'. Z 1i1 3 01t:r;z;vmV1waó od
w1ta1ści:ci:e1Li1 diom6w.
Osioibv. Móirvm IIliied!o;sffarorono btiainK·ve
fów' f.O!nmrudiamzv. Wlimv zi~l'osic sdie
ith
oid!Mór dlo witia.ści wie1g-o•urzedlUI sikairbrnwego.
Wrr1t11Ui· 111,jez.loż,enfa1 WV!ka1zió1w W1 'W'V1Zltlla
czio1nV1ch 111ia1ws.teipii1e itie!rlmli!rna!Cih. ail!b0i pir'Zle<l
stwwi1einia; w ·zrtoro1nr:vclr l\VlVlk!aizaich 111!i1e1Z1tlfl)·el
nV1c:hr dra1t11V1c:h - uJlie·gintąi ~rizYIWtrlli·e dio SOO
zt101tvich.
, . GJ,1)

"°'

:~„~

---x--- .

Do w1~1k:a:z:ów •·w~iltllny byić W:Pisaine ró\.v.
nie:ż 1, ~·e . oooibv. lkltótre IP!11ZYiPa<llki01wo. J1uib

Podejrzany spacer komunisty

chwiiil101wo 1byit1y :ni·eo.beone WI miiies.zik2111:•u
w dtm'll! 15 .g-rnidirni1ct 1926 r .• ,lJe1cz oozio.sita\·d
tv itJ1oimi1es1zcz:e1niia do darr1sziego siwego u-

.JAKóB TENENBAUM SKAZANY NA PÓŁTORA ROKU TWIERDZY.

żyitl\Ju.

· D01 Ji1azibv: .z.ami·es:zika1łV1c:h iTili•e in.aJ!.eżą os-o.bvi :PII'1ziV1Paidlkowo w itvm te1nmi1n~ie· prz.ebv<w~mtąice, a. ma1ją1cie zami:e.s1
z:ka1J1:i,e wl :1
::n:-viuh mi~jrs1 co1wo 1śic:iia1c.h~ jalk 1rówmli•e i osohv
oid:nad1muljią1s1e 1P01ITJiie1
s:z1c:z1e1J11ia1:nie w oeau za
mi·e<szlk:.a111•ia1, 1le1cz dilai .s,pe.J1rni1ainiiiaJ czVl!11llOiŚoi
stUIZbo~vivic:h !liu1b z.arwodow:vich (oo. oomiesZtcZ1e1l1li'at. w!V!na:J.e:te iJ)lf21e,z foka·rzvi. adlwcka
'tów. aij1einft&w ha111idl10'WY1C:h -i 't . .o. dl1a '!Jll"ZVjęć 1c:h1011-vich. k!Hienrt&v,,i. -i1n:ter<esa:n1tów) .
UfirzymU1.iiąicy bioite1
l1e, pio!lroj1e rnmeblow:ane. ;p1e111:~•;01n:a.1tv. giois1potdv. dlomv za'.i1ez1d
ne 01ra:z :iu11rne :zaiktaidY'.. 1P1rz·e·znmCZIO!fi;e do W}'.
1nali1ęoia1 IJ)Omiie&zc:zeń !Ilia! z,armiiesizrkaITTIT e, jak
zak1f.a1dy ;~eic21nii1az.ei. san1.ait101rt~ai ~' t o. wi·nni
w.c.ra,1g;n:ą1ć dio wi:vJm1z;ówi itv;Tiko ite .zami1esz.ka
te w .i1cih1z.alldaida1ch oisobv. 1kt6re odmajnm
ja1c rP011T1!i1es:zic.zien1:iai na, m iesfa1c ['U1b cl1oc'. aż
by ll11a1diobv. zami•elSIZikmda ditiuże:.i. ia~k dwa
rr,1ie1si.ą1oe. Wvmi1e111io1111e {)IS!0tbvt 1naft,eżv w-tą
czvć dio wv1
kaizów i !W tV1111 W1V1DaidlkJU1, irdY
byitv tni·e·obe1c1ne w dinfi1u 15 g:md1naia: 1926 .r..
lecz •rnnad·ę!t·e oomi·e'SZ1C'Z1e1n1ia z:a'tlrxV1mviw.aly
nada[ dJla, sii'ehLe.
PozaJtem !kalŻid'V, il dio1sifanmwiiJ ztiewv1ę rodzi1nv. za:r6wtno· zaiimu1jaJcv (folk. a ~Drzy), 11aik
i odinr1imutiiiicv (siuhloik:alto<r:z v) mi1e'~izikwi a,
01Yo·wti1ąJzail1iv dn 01p1fa1ty voda..tlk1
u doc:hD<lowego., bed!Z'i1e 1111lllSiia1t zit01żvć wif.a&cicielom
1

w

Łasku.

W d1niiu 30 kiwii1et1I1d,ai r. b. wv1wiaduwcy
połi10.ii· w Łaislkrl!. wivis1
z,edins:z v wi1e1c1zorem
z.aiww1a1żv·1i gimplkę mlod:vich l:uidz:i. kltiórzv
s·pa.oeirowadi1: p;rzvsfa:i1ą1c c.hiw11lami ood silittp.ami' 'i ś'Ci.arn.arrn1i1 d:omów, gidz;ie z;wivlk1l:e ro-z
k 1P1ia siię 01gifiQsz1erriia. Za1chol\V1aITT1i1e irch wry .
da1lo s.i-e fuikiejo!11arjurs1zl()1111 poilii·c.ir po:d:ei.i1rzane,m. podies1zM wi.ęc, chcąc siie irn bl.:żei.i
pir.zV':ilnzieć. 6ed111aik c;. nia1
gilie roiz,bjieg11ii siie w.
różmvioh 1riernmlka1clh, g:i;n.ąoc w rnrr,oka10h za
uillk•ów. ·Ud!a:fo sie za:t!rzvimać ·tV'liko j;ed111eg-o
z 1rniclt. J afi(Jórb.a. Ka~me 'f.emmb:a1U1ITJta:, ik'Mrv
w cl1iwJ;I1r rzaitr:zvrrn.am1ira1rrZIUIClil~ i111ai vi 1emi'.ę o...
de·Z1We rpo1dl :tviulllfiem „Oz1eirwonai Promnc w
Pdisoe" ; m:ia,t reioe ziawaila1nie k;lie1i1em,
ws.kiu!te:k: iro1z1l:eiO'ia'llliai odie.zw nai ścia111a1Clh do
mów. Nalkil1etiioITTe 111.ai mrurad1 'diomórw miiesz
kailrnryich j1dr2'w1ira1c;h ibożlnii1cv oidiezw<v zcr,v,amo. iP'l"ZV'C.Ziern oilm:z:afo s•ie. ż.e za1wd'ern.m
orne ba1S1ła wvw.ro1toiwe. niaiwo1fiud1a1ce l:udn oiś·ć do zibr('A1rJ.1eigio WYJSfąipi1oona Thr·z,edwko
rz.ąid!01wq, a mioędizy -ininemi· zaiwtl1
e1ra.!y nn1e
zwtrołv. ri.ak: „do, ro1zipaczv d10JP1mwa1dzają
nas rząidvi !lma1l1i1cfi obs:za1mikóiw. kavifali!sitórw, 1pir.zVJW1ódlc6w Chi. i NPR. i.ed:v1niyim ra
t'Ull1lki1eim .ie:srt W\a.1llka z reakicfą, m:a1«3JOa na
ce:l:u oba1J,e1111iie rządJU". W czasi-e otSob:is:tiej
r erw:i:zt.ii Tie111ie111ba1U1ma ~os:faito uii.aiwin1io1nie
morc kolI11IJ)lromifudącyiah ro diriulków o "treś

<:1! :wviwrro1to1w1e·i, Ten1e!11ibailiim ~Vl1Urrnaic:z:vił s! Ę

ź,e iw1
vsizedlf na ulllicę w 1i1e1e1ziol!'ean w 11run vm
zu1p1etinrie oe[u, g-drvż z,aiw:ail'<cii:a, i1aildedlś Płr'ZV
.l!oidrue~f z:rna'.i1omośd. ·T~1u1maczen1i1e to jednak
Telll!e1I1b.a1u m wy·mviŚ:lli1f Sl()bie beida1c za.a:reszftoiwalll'vm. P1vita1ł się bo1w1·eil11 i-edme·frn z
a1re:sizta1nit:órw. cr,v 1thuma1c:ziooi1e to b ędzi e
dohre JP1r7Jed: sądem.
Sipiraiw1a ltai ro,z1Da1brv1wamia b;\llta w sadl')ie olkreigioiwvrn w Łoidizi1 i Jaikób Katma
Te:nierriibaiUJID z.ai iro,z,Le1ptlfa1ni.e o<l1ez;w wvwro'tol\VlV'C:h z:os:tait s\ka,zany .na: oóiHorn ro ku
·~w:i1e1rdlz:v z ~a[iirc~einii·em a:msiztu pr·eiwe:nc~/\;
n ego.

Miejski Kinematograf
Od wtorku 2-go

Oświato'Yy

listopada do 9
Dla dorosłvch

listopada r. b.

Pollkuszka CTrag;:i~hł~;!~skieDramat w 6 częściach podług
Lwa Tołstoja. Nad program:
Mróz (Morozko)
Dla

. Hrabianka

młodzieży:

opowicśd

„Dziadek

'

Popychadło

Dramat w 8-miu częściach. W roli
nej MARY PICKFORD.

głów·

__„KU~JER_l~Q~I". -_PialeK. 5 Usfo~~a 1926..::r~o~Ktf::.;·------------------::•;!,:r·~31ł!!.._
PRZED PRZYJAZDEM P. W ICEPREM.JERA BARTLA DO LODZI.
W diniu d1Z1iSiie.iszYlll1 odlbedizie się :pasie
drenie SiPecJawneR:o ikomi1etu.. wv1lo1t1io1111e~o
w cclu 01pa:a~iwrul'i~ .;pro.giraanru m.z.Y!J.ęc!a
1wioowe.resa. ;radrv munnstró'WI mof. Kaiz,1m1e
irza Bair·t,la. ~tórv za 2 rtvgod!Itie ocz;vbędzle
do Łodzi. W poisiedireniu Jromdtietu weźmie
rówmrież :udzia.t przyibyiwai<l!CV d:zi 1ś do Ło
cliz:i czJooek .•K11Ubu Praicv" ooset Ko·ścia·t
ikoWlSlkii. W·ice.oir. Bairool odbyć ma oodiczas
swie.R:O oołYvtn.t: w Łoc:Lz;, szerel?' koofea:ency1
z ipr.z.edis·truw•ici ela!Il1li tódzlkitcli sfor R;osooda1f!czyich.
·
(e)

Zaniedbane

1

1

SJ>RZEJDAŻ

MARBK

DOPŁATY.

Dwekictiai :Mdzlkliie.i 1P01 c~w !P'Odi~ie do w!a
w mvśl ro?JpOifzaidizen.iai Gł!ów
nej Dvrekic.m Poiezt q Tei~e:giraiów zie·ZfW!afa
<;ię siprzedarwać na mdeśei1e marriki oo,czttowe tak zw. „do1P1t.afa.", kitóre dlołvchczas

domoścr. że

i:naddo.wwłrv s1ię wv~aic.zmiie 111ai ,p.oczicie.
Ma:riki 'tailde !!labvwać można w · ~kle
.c ad1. iposi.adatinicvch marrłki 1oocz,towe. przv
czem mo.żma 1taJmwe dawa,ć l'il5ii:onoi:.zon1
wzv w:szieillkic:h d:o1p~aita1ch dio listówt nie Vo

siad.aiacyich od1poswiedln1ie1 oqytaitv.
SldooVI. ohcąice sde za.io1Paltrzvić w ma.1tnd
winmv sie z.wrócić .PO talk:olWle m Poc1Jtę
Oł6wrn w Łod!zi.
(u)

PRZERWA W KOMUNllKAC.Jrl LOT-NI-

cre.J LÓDŻ-ODAŃSK.

Komuin:ilkao.iai lońrniicza..pamiied1zv Ło,dz,ią
zos.ta1ta! 1P1rzerwarrJJai oo czas
1niieQig<ra111a1Croamn.
'(u)
a

Odańi~i1em

WSZYSCY BEZROBOTNI LODD: MA~JĄ
BYĆ OB.JĘCI AKCJA DORAżNA.
Na. iterenie Łodz.i1 aikicti'<li ~.l p0mocv zasi11llmwej oib(ięitai 1e5Jt! il1!iie oaJ'.aJ ł1iczba
zina,jdu1;a1c:vich stlę rtiu be:ZU"obo1ńnvoh. Ozęść
z rach nile llmrzvs1ta z żad!nrej alk.'Ctiii zais~ tikowej, oo zwlrustz•czai w zwia1ztku ,zie z1b1Hża.,ia
cą isie z:i!mą czvn:i svitua•a.ie icih b. cieżika.W
cell.UJ oipa1rnorwaITT.iia s1:virua1ctii1 isrtmkie p;rojekf
ob.ięciia te.i krait·erg-<Jirji . he.zlroil.Jo tin vd1 s:oe·c..'.al
nemi iro:z•oo1r.ząidzie:n.iami: !f,ząidiu. nai ood:śta
Wliie iktórYIC'h w ;s;ta1Hlby oni objęci I.
zw. aikiQtą ipomocV' dornźinre.1. Uimo1ż1l:i 1wii1loby
ło wowradrz,e;niiie aikicji ży,v.111:0ś1cizywie~• i 01pa
loweii w z.n.aiemie mniie.Js:zvic;h rozmiarrach
niż Wf roikiu uibieR:.t'Y!ł11.
(e)
1

KURS .TAGUCZNY.
W druru 'WC'.rora:is·zvm wvL
iechia1r z ra...
miienfa malj:?lilS/IJr.atu 'kii1eroiw:nilk seiko~i1 do wa:l
ki iz '.iaigil1i1cai dlr. Gzeisifiaw Ja:S1tlrz;efbs.k1 ~1a
łruI'IS dJ1a.t ~1elkairizv\ obe.łtrutltjaicv z.anns ~eikar
sk:OHS1Pó1lieioonvi o tiia1R:1Hcv ;: tiieti z.wail,czaniu.
W1S1oomnd.a111:v llrurs ro1S1t:1a1l 'llltwo!I"~0>11y
orzie.z Deoairfamem.1t Zdirio.wia: Mill1lis/ters.tw a
Soc.atwr Weiwnęt1rz:nvic'h· :oirzv 'WlS.nóffUldiz:lale
ki1inlil!ci. Olkiudiis.tyicme1\ UniiW'e!fs!Y'liem Ml airszaiwskiie~.

(u)

-~ ·-:::1· ~ ·;r :-·

~·..

źródło

a dopiero konsorcja zagraniczne
Są w Potsce bogaC'łw.a naruralne, zby'f
malo do'tyichczas wyzys'kane, chociaż wy
!korzystanie ~dh nie podąiga za sobą ani
wielkich naktad1ów, ani ryzY,lmwnych
1prólb i do·świadczeń. Tym zasobem są
girzytby, który;ch niiewzebraoe mnóstw~
rOlśnie 1t1a ziemiach na<szych ~ po części
marnuje się •bez żadnej !korzyści.
Po·lska j.esł po.Sylber,ii najlbo1gatszym
w grzYlJy kra.iem lk'uli ziems'kiej. Stąd 'teiż
Ameryika zwraca się od pa.ru laif na.tarczy
wie do Min. PrzemY'stu 1 Hand'Lu, do dyreko.ii Targów Wschodnich we Uwowie
i 't. p. fulstyfa11cyj, do,py'tująic o warunki
siprowa<lzania grzyibów 1po1lslkid1 ip-0d jalkiemikolwiek ipo!Sfaciami. Tymczasem u
nas nie ro!b1 isię pra wi.e :ntc, lby zasipokol·ć
te cel!l.ne ·Z)gloszenia, a również i zlllżyde
,grzybów wew.ną'trz kiraju nie sto·i w p,ro~
ipoxcji do kh illości, .a:ni die> wial1tości odżywczej.

Prof. Teodorowiicz, najrpow:ażniejszy u
nas s·pecJaliista na po.lu grzYboznawstwa,
oolicza, że catorocroy złbiór girzylbów jadalny1ch w Po1lsce ususzooy ii na't adowany
w dziesięd-0'00.n1nowe wagony utworzylilJy
szereg wagonów o dih.11goiści przeszło 2.000
killometrów.
Grzyiboz,nawsillwio slo1111 nas bezWJz.f![ęd~
ni1e na: bardzo niskim .poziomie. Wynikają
stąd z }eKlm.e~ s~rony dość częste wy,pad/Jd
zafruci1a igirzylbami, z dmgiej ~aniczoue
kh wyzYISlkiwianie. I 'talk np. w byłej Krnngresówce 11"0.zróż.niają ludzie na o(l!ót 16
ga.tunków ~nyQJiów jadalnyclh, na Pomorzu .zm..ają 26 odmian, gidy 'tymczasem
wjpośród zlbadanych grzybów isttnieje ro,rze
szto 260 .gatuinków jadak1ych, IrÓIŻnyich co
do wykwrun.tności smaku, tecz zawisze nie2'1111iernie wartościov.ryc!h dfa organl.zmu.
Grzylby zawuerają 01grom111e iilo1ści soli mineralnyich, np. żaden inny twór organiczny nie posiada w .tym stopniu soli J}Ofasowych. DaJ.eti zawierają bia1!ko, bardzo zbli
żone do zwierzęcego, cUlk:ry,
tł!uszcze,
kwasy fosforowe, ogiromnie wartościowe
dla ustro:iu cz.towie'Ka i Tótne weg1owo<lany, nat-0miast nie '))Osiadają wca~e skrobi, czyili mączki. I fak ni!). S!l.lszone .Usice
(zwane ifletż ilmrki) za wi·erają 11 % lecyiyny, substa.ncji oożywiającei nerwy; pieczairki 'SUSZOlle mają dO: 00 % ibiallka.
Wysoka zawartość potasu 111asuwa JeSZICze możnmść zużyt!kowania grzybów jako nawo.zu, do czeigo s•tużyćby mo1gty oczywiś:cie :także grzytby rtirujące. Calorroczny z'biór tyich g-irzytbów w IPolsce, spafony na rpo,pi6t, wydaliby ko1losafoą ilość
ollmlo 18 tyisięcy wagonów kwasu fosfo-

„LITOśaWiY" DEZERTER SKAZANY ZOSTAŁ NA 3 LATA W!IE~ENTA.:

1

:t>O~~,cyr.inwh.

W itvim czaisi·e 1.llk:air.ain;vi zosta;t Już n-ai 6
rrJJiieSJi'e'CV' wti ęz;iiendai .zai ooi1forw1al11!i.e m~eku.p
stw.ai oolii1aiii'. zdv fa II'01Z1Pro1czetai nraidl rti.tń
ślediz,'f1wo. W d1Itiu 24 ł'll!fe.iro r. b. sic:hMr.ytanv zos;taJf. !P'1'ziez. ipodricJe z fart1S.ZV1W1V1111 d1(}WO
.dre:m ooohis1tvm i i>o' stw!i,efld'Ziell1liitti toiż:sa.mo
, ś.ci ipn.estiairnv dio d'V'SIP'QIZw.i)i· wotiL5lkow1ych
iWlbaid:z s·ąldi01W1Y1ch.
Nai saidiz:i1e Mosz.ek DO!broiwial!l Z1ez.n.a.ję',
.ze z l\VIOiiisilm uciielklt iZaJ 111iamotwai s.w~i n.a rze
czo111~'. kttó:ra 1JJ1i1Sia1
tiai do 1!11i1eR:1Q1 [istt:v. Wf kV6r'Yiah 01świru:Iiczivtfai mu. że liietreLi· 'WI olkreślo
·nvm '.tern11i111:ie n1ie 11.11cie1mie i nare mz;y\~eid.z1e
do 111foll do W.airszaJWlY. zerwie z llliil!n ws.re!
kie sto Slllll11k:i. •• KoCihaitiem 1ia" - zaizin.aię o-·
.sk.air:żio111v iwaęc nii·e mogfrenn odmówi~
~ej 11J1rośbiie i· !PO'ZiWOld'Ć !11.iai zeirrwaniie z ·!la1

.priz.VJZJ11atte

się

steit>'Stw.

do

ooipe1łinii1 einfa

itvich prze-

oiŚlwi.aicLczvl. że !Il.ie 10amieta. bv
DOiPeiłlnii.f .i·e. ltiruid1111
i.t się bo1wiiem h.a1111d!em
st.rurą g-airderobą !P'fZvi bazaira.ch nai uL WotOlWel1 ;. z te,g o ~d·e ułńrZYlll1'V1Wait. Muin<l1m.· i

ek!W1ilJ)IU1!11eiki. d.alk1i· zalbra1t z 001fllm iro zd:at bi e
d1111vm żo1f1111ieirw1111., kt6rzv ll'ti1e m•i d·i rw cz.em
chiodlzić. Rzeiczami1wod1sik:ow1
emi11!1i1e haindlo
wia:t lbo1na.i „ Wrorłoiw~i" poU,i1cd01 in.ie po.z.w ala1ta S!IJII'Zledaiw:ać woislko1w'V'Clh wzedm:'c'"'
lów.
P.ro3rnrat0rr Tmta1111owislkik ehair a1krf ervzui,i1ą1c ipo1d!slątdlnego Dobmwiam1
ai. ialko zd1ekolairowoo1e-g-o .p1rzestęnJ1ce ~ dezeriteirai. które
nm łtirvb życiai woi.siko1weig-o nie l[)loooibar się
i' w b7m oe.l:u. by uicih'V11'ić sii'e odi iłe,g-o obo.Wi'atzJlru. a1~eid!11101cz,eśn.i1e· UIP!I"aiwiać dałrei siw.e
n~1ea111e irzemiost-o. udelkif z odidiia1
t1UJ z my~
ś.la. bV' dio n~•e.1ro .n11ż 111ą1gid1V1 111ie 'Wlf!6cić. R·ze
CiZVT 1W10d\skiowe I eikwdipme!k: ,zJhv! wi wiado
domv d1Lai s!iehie svooób. czem doooiśdt sle
roztbrwto1ni·etnda1mi1e1nfa1!P'ańsi1JW1o1w1esro ;1z le
g-o iwimtędiu. 'Zra1S•l1uJR:1Ur e :n01 S1UlrO!W!V' w'V'lll i ar

kairv.

Obroń1ca

.a<ltw. Diidkis'ileill1! rtwdierd:z.i1, że
Do'br<JIWłiani nafożvi dio ~YIP'Ótw sooteCZITTY'Ch
!PaltOlo<Q'dlczm.'V!ch. !któirYJCh naiJ.eżv ;ro.Zlł.ll!l.1!eć
i.a'lro [oo~. o zibo1cwneii oovichii.ce i wobec
'tcR:o 'W1Ilosi1o 1TJ1rzv;zn.a1nie ;podisadtn,emu oko
liczrn!O ści 1ł!3isrod:za1C1V1ch.
(l"izecZ'OUllą,.
Sąd ;po nairadrzie o,11;.f.orS1i1r W!VlfOK, 111mca
Prne1wordind1c:z.a,icv. seid:z:iai Grrul1eiws1kiii, od hióriego Mois·z1ek Doibrorwara1t11 ~1aicmi:e za· p0
,czv.ńudię z .a!k'tów. 1n:a1dles1frainiy1cl!J fl)rz,e;z oolive:t1111io1111e 1110trzedln:iio osz111Shv:a sika1zaaw Z'0cie i1ża111id.arrmeiri.ie s:ze·rieir oisz,uis.tWL k·tórvch ~1fa,r 111a: 3 faltai q' 6 mies.ięcv oieżffc,ieR"o '"/ię
001PUJS'ZlCza~ sie 051kairżio11w W1 d.aiirn dlwi'iich :zierrid~a; orra:z IJ)Oikirvicie kosztów. :roz,pira wv
sąd~j.
W ..GdlVl sędiz;itaJ Zta(J)IVlt.a1r osff<:.aiWon.ego, cz".)'
(u)
„
1

ot.

•

•

bogactwa narodowego.

Polska iest naibogatszym krajem w

Patologicznytyp.niesfornego żołnierza
1SaJdl WQWSllroW!V1 'WI Łordz:i' ood; iP!nz.ewod
1nlrdtiwean maj0tra Gra.1l1ew:sk.iel?'o mz.ipa·try1""1ar ~afWle diezeiricJi1s.~e.reig-orwca 69 IJ'. .p.
w Ozę;sitoiohowioe, M<Js:z/kai Amnai Dołbro ...
\'\'TuaitlJat. kbfuvi IPO lkir6llkinn. ho za.'lie<l!WJiie kilk"'Um.sifu ltwodJn~OfW1Vtl11 po!bycie wt 'WO.~ku
:zhiieg;ł z ordidzdiaiłlu do· Wairs.zaiwlV i uJkJrvwal
się !Pf!ZleZ 2 faita. W C'irąigiu; tre•Q'OI 1CIZla1SIUI DchrowtklJłl.1. IPO wietiściU! Wf lkol!l!taik t z apas~z.amd.
Wiall"siz:aJW'Vl diolkOltllai~ 15 oczieisite1Pis1tlw, zmie
11'1iatlą!C oo 1Pewtie111 CZraJSI SWOtie di01wody oisobiiste, klbórean~ l1e:R:i1tvmorwa~ siiie u Wlfa:clz

---

uczą

rowego, przynosząc ogromną !korzyiść
rol'1ictwu.
Vv Nieunczec:h, gdzie nauczono się juri
lepiej doceniać wa.1rfość grzylbów, iziużY
wają de WfOŚ·Diamie jako dodatek do jpaSZY dla bydt.a i owioc, gotują nawełt girzylby d1a drobiu i ni1erogacizny, oiszczędza
Jąc tym spoisobem zboże. Również karmienie gnyibami Tytb, nip. lkanipi, daje dobre wyn~i.
.
.
P.rancja, iposiadająrca znacznie moiej
dzDko ro:snących grzyibówb n.Dż P-0lsk.a,
s~worzyta sztuczną hodowle pieczarek,
kitóra :rozipowszechn1a się i udoskonala co
raz bardziej, ·przy.nosząc znaczne doichody. W r. 1914 np. 'P'fQ<lulkcja pieczarek w
s~myich tylko hodowtla:elh ,paryski1ch doohodzirta do 27.000 ik!g. d:zienoie.
W Polsce zużytlkowanriie grzybów jesl
do.tychczais minimafoe. Olboję'tinle fakże

gr~yby,
nas rozumu.

zachowuje się społeczeństwo wobec~ '
portu przetworów grzybowyeh Na 1 11
~wie. spół1ka wt~o-airne~ykańska dtJ ·ż
zaw1 grzytoibran1e na wielkicli wlaea
las.ów, zaorpa truuąc zagirankę zaró""' s
Polską w ig,rzyiby rsU'szorne i marYnowil
Z pomorsikfc:h borów, również obfi
cych w grzyby, ods~tają Kaszubi 51
ipfony do Gdańslka, otrzymując po 8 zl
100 ki~. rbororwilków. Te same grzyby
ca.ją do nas rpo zamarymowanlu w fab l.
gdańskiej i lk:oszitują wówczas około 1 f
~t. za 100 kg. Rażąca r&bnka cen m
l Il
tu samai za siebie. To tei w interesie~ k·
nomiczne1go podnfesienia stanu kraiu a l>
goręcej ']Jra:gnąć naJl.eży, aby wzrosh z
na1S zarówno świadomość posiadan d
bogactwa, ~ak i celowe jego wyzJ, ~
nie.

---.no-

si

O utworzenie starostwa tomaszowskiegt s
PREZYDENT M. TOMASZOWA
Brezvdiein1t m. TomaS<zow~. IP. Leichov.::i1c:z rprzvbyQ 0111egrda1i do Łodiz'i1 • ce.Lem o.d
byici.ai lko1J1~erell1lc!i•1 z fi}. WOtierwoda Jasizc:zo l
tem i\V1 SipriaJwie uitwoa:zie1J1ń1C1J stairos1ńw:ai itcmaiszo'\vrsil<ie~ . P. wci'ewoda, J.asziazo1
tt po
rozipaJbrZleiniu p•rzedstawio111yich. mu P1rziez. P.
Lec.ho1wi•czai uc:hwail rady: mi·e jskid toma
srowStk:iieti w teiJ 'S!PffaJWJ·e. IPI"zvrzekt s.wo.ic
g'Ora,,ce oopa1riciie i1 po1J1edil' 'Wvsitos-01Wać do
Minister'Stwa Sp,raJW1 Wewme!triz1nv;ch meJT!or.iału z wvisz1c.ze;g-6!1J11i.err1:iem 1t1ai1S•k!rup.ulat
nie;,,sziem giramii•c 'P'rO!POlllOWam.ieR:Qi ilJOl\Ąr'iialu,
1

Drożyzna

u P.

wo.rewoDY .TASzSZOLTA. L
't
a fakżie 11J1r:zedisfaiWlien1iiem W5didi r
nvich sttatvstviczm'.V'Ch d1l:a oświetlenia 'P
wy1ż.s1z;eR:o p1roieklbu. P. w.iewoda zaz
cz:vil II'ÓW111~ eż, i:ż tnWarż.a mod.eitd ten 14 ~
pef1n:i1e mo 1żdoi'WV' d10 ueailirzoi\vam.ai, we
cz·e.ro rnd!zi1ł wwtać 11a1t'7!cl!miast ~ c
cie z m.emoirfaitem do Warrsm.rłi'V. ob:,
ja,1c iudziełić :nari1PirzYJchyll!lie~ oninj.
W'Y!lliika z fP'OrwyŻ.Srego sr>raiwa: !Mvo17.4
sta!I'OrS'~wai tomaiS!ZIOl\Vl5·kiie!?'O zostanie 1
PT.aiW1dooodoni1ed ·W [liallk!rótsZiwn wsie i
di

a!'l'zowiamą.

wybija swoje

hołubce.

OD DZIŚ MA ZDROŻEĆ CHLEB I TOW ARY KOLONJALNf.
Z powodu ipodmżenJa mąki ipyt1owej, ku, obowJązuje nowy cenni!C fo~ c
sLtikowej i rnzo\\nej, z dniem dzisi·ejszym mączno-kofonjalnyd1. Cennik ten pod!
zostanie ,podwyż:szona cena chle!ba pyttlo sza ceny: Jra wy z1booowej z 4() do 45
wego z 61 groszy do 66 groszy, chleba szy, marme1ady z zt. 1.8() do 2 il. d
s~tkowego i irazowego z 47 <lo 51 groszy
żytniej 50 proc. z 66 gr. do 72 gr„ s:k
za klig. Tak znaczna podw:y~ka ceny chle maony i krakowslkiej z zt. 1.03 do z!.•
ba wszyis1tkk:h gatunk16w motywowana pertowej funtówtJd z 94 gr. do 96 gr„v.r:
jest •brurdzo. mocną tendencją na rynku z.bo czaiku i jęczmiennej z 64 do 66 gr. t
ŻOWYIITl i zwyżką cen żyita.
(w)
czan ej białej z 90 d~ ?~ (w) i~
Z dniem wczorajszym, t. 1. od czwartr

•

•

,

sk

Zebrania kontrolne rezerw1stowsi

kó

DZI$ I JUTRO REJESTRACJA WEDŁUG LITER OD L DO Pb.
W dni.u dzisie.fszym na zet'brania konRoczn,fik 1898 w fokaiu komisji
'trofoe wilnni stawić się mężczyźni nastę (Skł,aidowa 40), o nazwiskach na lłten'a
pująreyd.h rocznilków:
Jutro winni stawić się:
r;i
Roczn,Jlk 1891 w fok'a'1u 'komisji Nr. 2
Roczmfik 1891 w łokalu komisji tW
'(u11. Konsta1t11tynowtska 81, koszary) o na- fol. Konstarnynowska 81, koszary) ofi
zwiskach :na !Hery N, O.
·zwiskach na rliite:rę Pa do Ph.
''
Roczn.ilk: 1892 w lokalu komisji Nr. 2,
Rocznilk 1892 w łokalu k:oani:sii ~a
o nazwiskach na Iiterry N. O.
o nazwislka.C'h na lite.re Pa do !Ph.
Rocznik 1893 w loka1u ikomisji Nr. 3
Roczoi'k 1893 w lok~lu !komisji
(Leszno 9), o niazwisnrndh na liierę Me (Leszno 9) o nazwls1kach na ntery hia'
do Mz.
Rocz(1iik: 1894 w 1olkalu komis.ii N!Y•
Ro·czoik 1894 w lokalu komisji Nr. 4, o nazwłsk.ruch na litery Ma do Md. ~
~Konsfant:vmowis'ka 62, koszary), o nazwiRocmfik 1898 w .Jokalu komisji N1t
skach na literę L.
o nazwi:s'kach na liiterę Ma do Md.

„
I

Z Miejskiej GalerJi Sztuki
Nowa wystawa zhiouow.a dzieł Karota
Wierusz-Kowalskiego otwarta zo.sitata w
obecności artysty ornz pp. V!rezydenta
miasta: M. Cyoarskiego, wiceip.rezydenta
W. Wojewódzkiego, prezesa Sąd:U Okr(gowego T. Kamieńslkieigo, ław1111fika Z. ttajkowski·ego, przed.Jstawi.cie:B kuraiforjum
szikolne·g o omaz prasy i mi1ejscowej inteligencji.
Wwtawa obejmuje o'koto 100 prac,
daff ących doktadną charakterystykę ita1lentu !Kairnlai Wieirusz-Kowalskfogo, zażyłego
WfSip6f.pracownik.a pracownd Al.!freda Wle-

rusz-Kow.als!k.ifłl!'O.
Wystawa trwać będzie ·zaledwie jeden
ty.dzień, gdyż j'U'Ż w so!bofę, dnia 13-go b.
m. nasrtąpL orwarcie wysfa:wy wnętrz sty

[owy•ch, mządzonycll przez warszawski
„D<Ym Szitukf".
"V TYDZIEŃ AKADEMIKA".
Dnia 4 b. m. rozpocząit slę „Y Tydzień
Akademika", na cze1e którego stoi p. wojewoda Jaszczotf, przewodnictwo zaś komitetu objął ,p. adwolkta.lt Borlesław Jasień-

ski. „Tydzień Akademika" trać będzi~~
c:Lnfa 14 1b. m.
W międzyczasie „Tyg'Odnia" odlJ~a
się wielka ogólnokrajowa loteria faflta!k
Sprzeda1ż fosów odbywa się w różnllo
punktach miasta, -eu'kie.miach i resta~

m

tja~.

Z okazji mnóstwa cennych w:nrytz
cych, j,ak równietż z uwag,j ma tanią c
losu 50 igr. - z.alk:uip tychże cieszyć sięfO!
dzie wie['kienn zaintere:sowaniem i poto

'tern.

SAVOY~
''
~

,
.·. RESTAURACJA
~~
UL. TRAUGUTTA

6. TEL. 3- ,L

Od godziny
1-5 po poł.

OBIADY
pierwróJ:r
·
rzędfrs

jakości z 4 dań po 2 zł. ~~~
Podczas obiadu KONCERT. ~
===-=-= Ceny najniźsze f

?-a·

~'j

1~

/

„KUR.JER LÓDZKJ". -

W TEATRZE POPULARNYM.

\\'!i~lędlem lktwall!i~ilkaicvti

Sensacyjny ten .Proces

11Jia s1oenę po-

W dniu w1czoirajszym w Sadzie Okrę
gowym w Łodz1 iroztyoczą,l się ,proces p1rzie
ciwko St.a:nisfawie KozarSikfe~, la.t 315, R:oza~dL OrJiińslldej, lat 67, Jiózefowi Or~iińsilde
mu, 'lat 29 i Wincentfemu Pailuszlklewflczowlh, laf 48, oska:r.żony1m o z.aib6js:two Józefa
KozaJrlslkieigo, męża Stanisfa wy Kozars:kiej.
Tlo l51prawy jest bairdzo pon.UII'e.
W dniu 11 czerwca r. lb. o godzinie 2
IPO po·tudni'll, na pofu.1, na1leżąiceun do Józefa
Paillbuchowsikieigo kofo rzeczki Batuftlki, w
brózdzie w rzie.pa1m maJezioae z·osfa>fy
zwłoki mężczyzny, jak się P'Óźn:iej okazało Józefa iKozarslk:ie1go. Ciato roajdowal<J
się już w starni·e .ro.z[dadu, iprzyczem
śmierć mogla n.as1tą:pić w 3 tyigo1dinfe pr1zed
znalezieniem, a na cie[e '\Vtidl{)lczne byty
jaka za:jść
ślady, śwfadicząice o walce,
musiała pomiędzy ofiarą a mo1rde:rcaJlllt
Usta ·tirupa wypchame były ,po przewód
gardłowy lbrurlną sZJmatą. iPodeij,rzeinie o
dokoflan~e mordu padfo w ipie:rwszym rzę
dzie na żonę ·zabiteg-o, Sfaniisfa.wę Ko.zar\łboiis IP. Sf. Dętbim, irołe ~u1hemato
s[cą, a'lrnsze:rilcę z zawodu. Maliżeńrstwo
typ
~ eia Call1111J00tv. '~r<Ut IP. Bcilih.'1QłW'Slb,
r scy !byli '\'/laśicidelam1 d'Wlll domów
Koza.
1ia: ·ódlcvi bairndtvi ;wiJiarrnvrwia1az1v (śl1imat:)
iPomtędzy maliżonlkami :pa.nowa
sipbf.ki.
do
zaiirzvil UJdta!tinń1e IP. Pil.llchirultslki Łaidlne de
od lld!llmnas:fu [ait t sąsiedzi
niezgoda
la
z# :niad:at?ai sz.t!uJce w1tiCliŚIClif\Vtv llrodor yit.
częisto styszeii Mjlld w domu KozarSikiah.
wtmość @<.rąico clclais~ii\viatfiru wivlłro1t1a'W
Stroną czynną byila ·zawsze StaITTistawa
de•
!która do pomocy w bitce 1brata
!Kozalf'S.ka,
obił
solbie brata swego Józeifa Orllńslk:iego,
·m~. ZW. PRAC. M1iE.JSI<!ICH I ZAcl(L.
teśdową RozaHę Orlińską 1 wuja PaluszUŻYT. PUBL.
~z
Z rozpraw .talkiioh iKozarslki wyikie\vicza.
'1~ zy Zwi1ąz.'kn.li Ftr-aco~111iJk;ówi W.etPs!kii..::.h db.odzrt zwyłklie pokrwawiony. Swojegio
a.si d6w Użvroetcmoiści Bulbihliamei.~ Zie- czasu matżon!kowie uzysikaili uniewafoiee.:iiCI! ZatW!Odlo•\\"e1!0 iPoillslk;iie.iro ziois.tat.a
nf!e ·zw:i.ąziku, 'kfóre jednak mo!gll'o lbyć u'wwRl!101 Komds~,ai Kru1btUJrallmo-Oświ1a znane za ważne do1piero .po zatwierdzeniu
z s·iediz.iłba 1PirtZ1V !\lit OMwtnei L. 31, go iprzez n.aj,wytfazą illłsfancję p:ra wm-ko448) IWl slk:itadi !kJtó.rie~t \\'IOOzM1: Win- ście.Lna w Warszawi1e. Opór is'tawiała KoStamd·s:z.eiv.-"1Sk,i. ja!ko mz,ewo1dindiOU\!c v, zairslka, ni'e zgadzają.c się jednocześnie na
'!!awi J:aiworslkli11.akoo wmemzie,w).dn:i sprzedanie 1p1r.ziez męża naiJe·żnej mu części
owr. Mnm Po1Jcen ja\ko selkiretamz, Al'e-· mają:tiku. Sąsiedzi rniejed!nolkrottniie styszeli
potrr Wv1rn.lbtkdieiwi1cz jalko l5tka:rlmiik oraz że KozaTS.ka oraz !brat dej za'J)orwiada1i u45 nMrur-ci111dralk• .E!liźibiieta1 &d!óiwlni:r, Wla śmiercenie ni.ewyigod111Jego solbie męża i
~r., „ Bi·eirs!veihail1s\k:Ji i Iginiaicv Steiborowszwagra. Dnia 20 maja Kozarsiki na·gle
•., ł~o czitoo3.mwtle.
zni;knął. Zaci·e ka wieoi dił'wższą nieoibe.cnozt v;okm1a Korruisda. 1D01defuni1e mrlędzv ścią jeigo znajomi :zw1rnca1i stę z · za:pyfygr. wa1eę. :zwi1a;za111ie z 01rzanii\Z-Oiwaini1;:m w.aniami o miieijsiee pobyitu męl.ia Koz.a.rr. i ÓW\, oogaidia1mek n§wti,aitorwvichi. czy- Sikiej. Odipowie<lz~ Stanistaw.y lby'fy zwyw) hiVdtlolt'ekli. z.ebraiń rorwimr:zv1Slk1i1ah, za„ Me .nierwyr.aźne, mętine., a czasem dlOdawia
\ViV!ciec:zieik. !lrołiek ~. chó- ta, że mąż jeij 'PeW'n1Le ni.e żyije.
0in1cmłbów, IP!rziedisitarwfon a1111Jat<JirZ zeznań Emy Ordińs11dej wy;nika, że
,1>l'lk!iiesttl" ZIWtl<ąJzUroJWIY'Ch [1 \t•. iD.
Kozarsika trzek!l'a je!ji: Obcym niie wol1.110,
uo17mmq1e1111h!J !W'ZJ!lJios,fości; IOlr<lJC pirzez ale rodzindie mogę wyznać i]Jrawdę. Mąż
d'.ieltvoh. Kd!n!i1S1.i!ai aiPeffw~e do czto11- mój nie żyje.
w:iąiZ1kiÓW! dia1lm ite:ż d10 os 0b JITTfferesuBylo to je.szcez przed oddcrydem
:siię maca kuilittuira~no-ośw1i,a;rową o
Do jakiego stopnia zawzi,ęito·ści do
zwlolk.
sj.i hiie jalkm1a~iis1zetrszie.R"o oO!Pia!l"ieiai poczv
w swem u:porze Stanrsfa.wa iKochodzi.ta
lttetl ~omiistvL maz. zaJoif.iairowa1ni·ai swe1i
1ni.e chciała zgodzić się, by
!kiedy
zarska,
dać
mOlżie
tai
Jra1cvi. bo'Wl.iiem IPT·atcai
mąiż sipir:zedat swój mają:tek, świ.a<lczą sfoS}i rauek,iie!J 1Pr!ZIV!StZ~O·ŚiCi1 !P10tmy1śi!111e WtV!!iIfar"tlińską,
;y) cnie 11:mzv irzie1c:.zv1Wi1Sitie1tn :zaliińuer:eso- wa, s !yszane ptl"ze-z Ma1rjann.ę
lie:lenę Kraśniicką, Emi:lję Sfoinke i 'Fran.slę ot1rói~u i iPrzi:vi .ie.Rn S!Zleiroikim posil !'i
i W& )Yl!iil±M*'"44fł
h. fuwh 'WSllJIÓ.bp{ra1cv CZVI ro 'W1 hiib!:jo·rsjń ł~!ca1c!h SiP'O!rfto1wyd1. czvi ifież W chólf.Y ~ooerfaclt. ~Óillkaich. ~1it_fo·śin:iik ÓW: s~ e lliA PILHARtMONJl„
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'Th~ sekmefair~ia1t Zwiaz!k:u 10'rzvi uH·c v
i L. 31 (tel. 4!4-48) mhxl:zv .g,01diz.i·n·ą
~

oot z wtytfą!tiktiiem n:iie<llziie[ ·i' świąt
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m~żobójstwa.
· bałuckich.
w dniu wczorajszym. ·

Echa ohydnego mordu na polach

:na lllliie IPOIZOStw.iie W1 ityil,e z.a 1P'OtPl"'ZC.dN .: s:z.tiulkacrryt ~'e\P'eirt:ua!lllll. :~!W'iedz.i·e·ć mo
~\' 11.1awieit sm.naiłio. ze z irooncv1cll wizi:dę
t d, na SJOOlllę :POiPUl1a1nna 111Jaidiad1e s·ię u'l.'!.a
aceR'óilini1e.
~il!el!oidiraima1t .,Dwiad ma11cv" P'Os1iada
·f.~ie l}aik!n:at~lie1Ps!2Je wa~orv s.Zilitll'k1t po111e.i. J.es1t bę.uidiw itnite!f1e1srutiąioo wi it're8 'Mita: w momemitv f.aisc:vtniuti·ąJce, ca·t-ość
· z.taooiwi1 do ite:z wtzlfllllS!Z>ari1aioe d:zii1elłe ma1r
~Y ~.li d!wo~i11rn cliilo1P1iat. rruc101nY1ch na
:ioru. ik!Vóirv OfPih~1ta1t siieicia or!Zed1~iiwo .oik:o1li1c:mości1 ~' fun1tirw iboh:a1teróW1 sztu
n,Z/Wka 1PrzvklUIWlai 1lllW1as?:e widza od
.e 1wego obra!Z.IU! d!o os1tatbniie.go. A ohra
JU tyab 1jesit 8. Sztulkę wJVlSitarw\iooo ba1rosstruram..n1ioe. W w::vikooairuiiu ~r:ty'~1tvczaabair1ttzo miis1temai, lllii1c diz:iiw1l11e.zo rtleż, że
ZYsiai.iąice momelilltY 1nai sicen1ie Otdlbi1Ja:ly
v1wiem eohenn m '\vlidOWtn.d.. Roł•ę paa1ł
L'Oir (:niieiszcizę.§l1iiw1e:.~ matt!ki ~Mre,i..
slrurt;k;ierrn rui1e1poirOIZll.!lmiooia od<lait d~;.e
as:ne zt10tcz.vrń.ioom) g:raitai 1D. We:tni. mlę Camteil'l!Y JP. Brootdltóv.llnai, Ker
. kire-0 wail /P. Matrl~ani Bie1e1ckli.1. Rvb':!ir

id.

5 Hsfopaaa

Krwawa zbrodnia

„DWAJ MALCY"
Vystawiony melodramat „Dwaj małwTeartlr.zie P<Q1Prn1aimwn. sfta1I1<0wi w re
:irurze scenrv IPQJ)lllłłrurnretl cail1lrow1·tl~ .not. ndemniiie~ 1·eidinak a m nowa siz~Uika

R.ą'fcle.

Józef

,
Sll\vlński.

Na miano wbelkliah mts't:rzó.w foifepia:zasl'lligudą ci. z 1J,Jial!1listów:, którzy a.1llbo
girę fortepianowa op1a11owa.li w caf ej dosko1natośd środlkóiw ~e·chniiezny;ch z jednoczesue:m :wy.czuciem s.tyiJ1u infe<r11J'I"efow.ane1Zo <lziefa, ale nie maj.ą je!Szcze us'failonej opfulji · dzięki cią,g.te11111u zróżini1czllww;a
niu i utala.niu non:i i interp;retacdi, allbo ci,
którzy 'P'rz·es.vli julŻ .w:szystkie efa.py na
drodze do ;rozwo!ju falen1fu, 01sią.gnęiH w
:poszUJkfwanlu 1Pewn.e normy,
ci.ąg-.tem
;przy jedmoczesinej oil:Jecności olhrzY'ffiiego
teimpe:rame111t1u o:d1t\vór.cz1ego, mają już wyrobioną i usita1oną vpi,n.ię, na 1kt61rą w zupef.naśd i;a'Sfo!g!Ują, dzię<ki ·wie1loleitniej kul'tur:ze swie~o 'tailent11.
Pierwsi z 1JJ.iclh sa z:wyikQe 1nieznanemi
o.s·obistośic'iami, pojawiającemi się po raz
·pier'W!Szy [utb tdrulf{i na estradzie dane.go
środow'i's'ka muzytczine·go; drudzy są oso„
bistościami znanemf, pelnemi wladzy narzu1cania swej indywidu1alnośd zlbiorowej
<ll.l!Szy sluchaczy, autokira1tyicz1nemi •panami
ikonceirfo•weu isali, mDsitrzami w swoim zawodzie i przeideiwszysfk:iem sy1no11tlrnami
pewneii wie!l1ko'Ś:eil - w d.anYm wypadku.sy1nonimami wi1errdmśd 1g1ry estradowej na
jednym in!Sfoumenicie.
Niezawodnie pr.of. Józef Śl'.wińs'ki, ·znany w Polisce wyłb-it>ny piana:sta należy
do tej drugi·ej lkate.gorji. Ulb-0 1czną u.wagą
Maj bę<lz.ie: że selekcja 1ind:vwiduailinoścf
nu

rozpoczął się

dowego p.roikma'foria wyitoczyfa wszysf.kim os\kar:żonY1m ,proces, lk'tóry ze wziglę- "
du ca tajemni1cze 'flo i dU!Żą :prze!sitrzeń czai
su, dzielącą chwilę ddlrnna1ni:a .z!brodni od 1

ciszka Laskowskieg·o, jaikie wyipowiedziala Stał1i1s.tawa iK<Jzarnlka do nidh: ,,Padnie
~rupem ikażidy, ik't.o ikup1 mają:tek męża".
Na pDd'stawi.e [icznyich zezinań św:Lad~
!ków i znajornyiCih, lbędącY1C1h świadkami
w p1rocesie, kifórzy s·tyis~e1H, że Sfani·s tawa
Koz.arslka ipropo1t1owa'fa Pa:ll.l!Sz!kiewLczo.wi
za 2.000 z.t. za'bfde 6ej męża- i n.arna wia1f.a
go, iby WY1f1aijątl w 'tym celu „lobuzów",
padto podetl:rzeniie dokonania zbrodni na

i'eJ wyjkryicia, 1D1rzeidstawta
sk0i!11pUkowani1e.

się

!bardzo

Standstawę

Oska11"1żony;ch bronią:

zarslką i Rozalję OrJiiń.sik'ą -

Ko--

adw. Pidtr'
ri. a,plilkaoci

[I(on. ipozosfafyic:h adw. B~fiytk
adw. Wii!anows!ki i E·dkelrs<l<Yrlf.
Rozprawy potrwają przyp:uszczafoie

Stanrslawę Kozars[(ą.

Nai ipodsitawie o!bfi.fego ma:tetrtia'łu dowo

około

3-ieh dni.

Miejska kolonja lecznicza w Rabce.
FRf:I<iWENCJA PACJENTÓW W ROK!U BIEŻACY:M.
WecUUJg dauytch Wydzia1t111 Opieki Sipo- przy1bytku wam u dziecf.. średni· przed.ęll
tcczned w roiku lbi.eżącym z !kofonji foczrni- ny ,przy1rosff na: wadze wyno·sif 3 !k]g.• na:jczeti Maigflstratu m. Łodzi w Raibce korzy wy,ższy zaś przwost do.szedł do 8 i pół
srta!o 01g;óbem 204 dziaifwy, w czem 111 klg.
Vv i:}:pcu wizytowa·t llmlonję przewodni
dzie.wczą:t i 93 1chfopców. W teti :liczbie by
t.o 13 dizie'Cii, wysitaITTych na :rachooek Ka- cząicy Wydziarn Opielki SPolecmej ;fa•
sy Ohorych, 83 wyichowaników Miej'slkidt w.n~k W. Adannski, slwte.rdzająic dubry
Domów Wychowawczy;c!h, 11 - z·e spo- sifan zidtrowia .dzieci, ze slfrooy lk'tóry1ch nie
1~yito żad111y.ah nairze1rnń oo ·oplefi(ę i odtżyłeczny·cih domów w}'1chowawiczytch ·oraz
97, zabv.alliifiikow:an}'ich p.rzez 'seik1cię do w~anie.
Ogó'!my koszt tftrzyman1i:a idzied na kowiatki z igriuźlką z ;po1śród niezamożnej lulontli wy.niósł zt 29.081, w czem żyw1enie
dności miasta.
W cią.gu ,poibyifu illia łmionJi. d'zieici maj- dzieci lkosmtowato tł'. 14.967, koszta ~po
<lowalv się rpod statą ·opieką 1le!lcarslką i !ko- dróży i przewozu 'ba:gaż;u - Zif. 4.394, iko!l"zysta1ty z kąipieH _. w my.§1 wskazań 'le- morne-z:t. 3.500, :peruslie personelu - ·zt
1.739, 'kąipiele zł. 1.412 ł if. d.
kars[dch. ,
Dni iJn:sty;futowy:oh byto 01gótem 5.813,
T·rnslk:Uwa opLeka, dobre odlżywl.anie
daty w ko1111s1elkwencji dodatnie wyni'ki 1le- wolbec cze.go przecięfuiy d~ieniny ko.szt'
czeinia, wy1raiża~ą1ce się w dość znaicznym utrzyma1t1ia jednego dzl.eiclka wynióst 5 zt.
1

Upadek naszego czytelnictwa.
Nałeży dodac, że w<ieillld wiplyw na ip·o·
prze1Prowadzooa w s~erngu
czytem w Warszawie daje czy.tność i pokUJpność danej lksiąiżiki wynam -01braz upadllm czy.te1lnitcfwa polskie- wie:ra teaiir i !kino. W ostafaiich ~ygod
g-o, a wraz z niem iuipaidiku książki .p:{).tsikiej. ni.aich najbard'ziei iroochwy(tvwainą książłką
w Wariszawie byb ~,Dzie'Je girzeclnt' t
Cięż.kie wairuinnd eJconouniicz.ne w społ·e
n TTędo.wafa".
czeńog'twie, jego dąiżenie do ll"Ozrywek, obHczrnny;ch na najmni1e.tisz1e zUJŻyteie lj)'raCY
1ic'te«en<t'ualnej - wp·l ywa na to, że frek- UKW.łDACJA ZATARGU STOLARZY.
wencja w czytelni1ach .w ·osta~nilch fafa.cih
Jak j:u:ż donostliśmy, sfo1arz·e iprzyisifą·
zmailata (Jd 40-50%. Przeciętny Tl111Ch ado siltrajJm, diomagaff ąc stę podwyżlki
,p]li
czy
różnyich
w
llmnen"t·ó w dzienn~e wynosi
:I>tac.
'fe'tnfa-ch od 100 - 200 d!zioonie.
W dniu wczorajszym zarfarig Z'oisfat zlfOibni!Żyt sFę 111ówoie:ż ko'losalnie poziom
czy;taniej ksią1żiki. Arcvidziet Uferatlury wta ikwid-0'\Vallly wdbec 'Przyznanta ipraicowni(ib)
snej czy ohoeti ni.e cz'}'1ta się prawie •z.ul}eł kom 15 procent ooidwy:ż.ki.
nie, niema rówruieiż olbjawów dążno1ści do
zdroweij, lekkiej rne:ra~ury - 'to co je'S'f
ZE ~AZ~lJ HALLBRCZYKóW. ·,
irorehwytyWane, !to. najnowsze sensacje
wydaW1t11cze o ipo<lilożu jeśli nie erotyczW solbo1te. d!nii.a16 :O. m. o rodz. 7,30 wiiie
nem, czy iporno1g-r.a~i'cznem. to napeWltlo czorem '\Vi .Jclk:ailiu wtatsmiY\!11 P1rzv tlll. Roko!l.miHystyiczn.em. Z ksią0etk t0isanyich w k<Yw1slkiie,f 104. odlbę1dzi1.e sie nia1d!ziw:vioza1jne
językach obcych irównie'Ż te1go rodzaju re
ogióilnie · z.eibntfl1ii1e C'zfto1J11k6w PJ1arcóiwilc1i1 Łódz
perliua1r je!St na[iibardizi·ej po,żądaITTy.
kfo'.i.
Ankieiła

największych

* ! " " ' " f i - WiJiW4

;;www;g

odihvó11czyc:h na. pe:w1ne gmpy ~es~ konieczno. ścią, wyniilkatlącą z po'trze1bv lldasyfillrncjf. Przeosz·eidil -0n ju:ż W1szy1Sitilde s•topnie po:l:s1cielj odtwórcw:śd e:strncfowej, wJtanv iws-zędzie e:nfoz.jas~ycz.nie i sz·czerze.
Nale. ży do inajwyikwinfoiejszyc:h polskich
pianflstiów pomLmo ;peW!Ilych ni1e1doma1gań
gry. Dzisiaj, gdy zmaterjaHzowane s1poi:eicze.ńs.fwio nii·e Jesif zdolne do bez1Si~ronnej
analizy ar'tytsityczne,go zl.ia wis.ka, gra śH
will.slkieig-o 111aibiera speqnfilcznego blasku i
zina-cze.nia. Jego l1nteiriprefa1ctla z<rsadniiezo
r1ć:żni sfę 'Od przedę't:nej, a nawe~ nieprzecięfoed gry: dllacze'l!O? - dlatego, że
IPOtmrmo wszystko g.ra śHwiń'Skie,go, jalko
wvkł.adnilk pięlkna oid~w16:rczego 1esf inidy·wtidiualna i oryginalna, swoiista, nienaśla
diowa.na i dz iwin.a <tą. wf a sną swoistoścf ą.
Obecnie gorę Ś'1iw<lńis1de1,go na'leży zaU.czyć
do lkafogo1rj1i gry bez żadinych 1wz.urów, lbez
por:ównawc:zed miary. W sto1sunlku do dzisfejiszyich wymagań, być może, j1e-st on lyperm z ·epoki J).rze-brzmialej, nie·i 1srt,nieją1cej ,
'l e1poki panowania typu Liszta, Kaik'bremnera, Hummł-a.
Co s·ie tyczy prngiramu 7-go konicer'tu
z ·c~nklu „Wielkich Mfsfrzów~' - to byt dosyć mo1J1otonny; &ziwnym trafem nie umieszczono d:zi el, będących odiźwiercia
dlimiem je.go falen{u - przeważ.nie 'te1chnkztJo - w1i1rituozoiwskie, bfahe t.reśicią muzyc:m<l t obliczone n.a chwifowv poldask
W oryiginal1nyich konn.pozyiajach i trans. '.krypcJarh przewa.ża~ Liszt z erpoki przewag-i elementiÓ"w wirtuozowisiki'Ch nad konstrukcyjnemf, p.rócz e'Nudy Des-dur zagranej po mlistirzo."tis.ku, 'Wl pclini· poelyeikie,go polotu.

•l.i.'lllmliiiml!lr!!!A!llt•mm•m•i~•

fiMli!!t ,

Nje mów1i·ątc o pie:rwszej czę.Ślci ipirO'
gra.mu (.nudt1e i rroz.,vlJ.ekłe warjac}e Brahm
sa, :oraz drwa dzief.a Olmpina) w wytkonaniu której mistrz masz lbyt nieuis1poso1bi01I1y,
druga część ilśnifa prze:py;ohem j.ędirinego 1
poifężnego brzmienia, w~e1!ką siłą uderzenia, 1po1Wiem sarmandkim ~emperameintem„
Niekiedy prze1z zwały ailcordów, tamanyich f.igUJr pasażowy;ch w '1iirycz.nyich epizodach ukazywała się jemu 1-yłlko znana
tr-0ju z suw1faściwo1ść wydobywania na:s1
c:heti kanwy diźwięików w sposób przypominaj.ąicy daw11ą g;rę.

prośby nieHcznie zebranej
nad program mistrz zaigirat
walica Choip·ina cis-anorril, we wtasned in.terprefacji, to znaczy, że g-dy 'ktióryiś z pia:n~sitów w ·p·odoilJin y s·pcsób odegra ten utw16r, !Przypominamy solbie, że 'tak w'taśni.e
graf ~alea ŚliiwińsJd; do ty.c zy to .s.pe.cjalnie krótlkkgo motywu w za!ko.11czenilll uk.ryif.ego w b01garteu fi1gurracji. Cho·pina i ni1e
uwidoc:znioneigo spe:cjaloeim oz:naczeniem
nofog-raficznem .pirzez 1kompozy.tora.
Z niedolkrtadnośdą gry Śliwińsklel!?:o
musimy się po~odzić w ten sam 1sp'O·sób, w
jaki się sa1I11 pfanisl:a pog-0d1zit, i bez d·1uż
szego zaisfanawiania się nad ana'iizą te.i
gry, .życzyć jeszcze wi·efo fa1t tak świet·
nej ffrnrjeiry ar'tys:tyiezniea. Co uchodzi w
sprawozdaniach dzie,nnikarskfch w s1tos1111:ku do planristów mni·eltszej wagi, nie da sic;
zasftosować w sfooo111,ku do O'Ce'lly g:ry ś.li ·
wińislkiego~ aiż ·naz1byit <lo!brze f sz·erOO:c
maneij.
Szym()n Waliewskl

Na u1silne

pubHicznośd

n

--
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Wysokie

odznaczenle

b • . dyrektora Y .M.C.A. w l.odzJ
p. A. A. Ebersole'a.
Nieda-woo :opuści~ Po.Iiske. UJda1aic: sfę dr>

A.mer\'~ki•. dotychcza1sow\" dV'rektoir P{)l•
sk::e.i Y . M. C. A w Łodzi. p. A. A. Eb0rsoj(' \Vs·1.vscv. Ji ,f {riv się z n:im stvkali. że
l!'na·li l!O z ża.lem. rozurrnie;taic. żie tir~~ą. i~d
n'..''!'O z r.aic2:ynnierszvcl1 piraco\v1ni!k5 w sp ·1
tec.znvch. który swe ż:vcie oo·świec.t dla
i'linvch. W u:inain1iiu Jel!o zais1f:t11ir irz,ąd Podis.~C'i udz.iel,it p. dv:r. A. A. Ebiersoile'owti• Zło
tv Krzyiż Zas1t:uió. ikitórvr wis:tait mu u1roiczyś

cie

·wrę1czoov

w

Wastz.y1111g:~ollliie

,JJliize.z oo-

, . - ..SPRA!WA MAKROPULOS'•
(Vec Makr0p0utos)
W TEATRZE MIEJSKIM.

iPod t'Y'IIl wiclce ffaj.emni<:zym a frrupu]ącym lyfutean wystawia Teatr Mfejslld w
'środę przyszłego ~ygodfiia nieznainą ze
Stcen P-Olsk,iic:h 4-aktową k0rmedję gfOlśnego
rpi.sar.z.a czeskiego l(,arrola Czapka (autora
„R.U.R.") w przeOdad.ziie F. Gwd!Żdża i E.
Dosfala. Będzie fo pierwsza nowoczesna
pretm]era HteTacka obecnego sezoinl\l. U:f wór czesik,fego aulora (!k'fóry .ohieg:tszy
wszys'tkie wyibitruiejsze sceny Euiro,py, do
stal się ositaftinio n.a s•oeny amerytk:ańslkie)
ualeZy do tego lt'Y'P'U ws.pókresnej l'w6rczo•ści Iiferadm-scen1
i•czcej, !której najpopulairn.fejszyml ,przedstawiiof efami są: Pirande'lfo, Kaiser, Jewreinow, WLtkiewJicz
f inni.
Ogromną, n.i'ezwyktą w · 'fyjpie .główną
!I'olę kobiecą (kobiety żY.iąceij wieczruie)
odtworzy Iza Koztows!ka, mając za .parlnerów pp.: Falbisiaka, Grolic'ldeigo. Krasnowie<:lkie1go, Krzemieńs:kfog-o, Mroz.iT1Slkiego, Znicza, oraz panie: DooaJe\v1Siką,
Niedzlia~k0rv.islką, Żeromską. Oprawę dek'oracyjną kom'POlllUr.ie Kons!fanł'y Mackiewiiicz, r-eżyser'1llje Mieczys·faw Szpak.ie-

s.ta JPd.11sUdezo. Obeioo:i·e ;p. Bbersoilie wa.cude
w swe1' oj,c,zvźndie na irzecz' Poll'slki. I Pols.kieti Y. M. C. A.. zy'.Slk,Ut)ąie dl1a P0;JIS/kJi: nowvch przV'.ialC!iót z za 0ioea1111u. Dziieki; niemu setlk; 111.l'dz.i w rÓŻIIlY'C!h ;pwnild:aich Amen ,ki zaic:zvma TOZ'll!II1~eć, re Polis;kai .iesrt fo1na. rui:ż ,prrzedls1taiwi.a Ja 'WT<l.!ra :lllam ~
g.anid.a.
Dosilrona1lai zaś ~natiom10.ść 1I10s.zveih sto
su1n:ków i o·lbrzvmia Jil.01ś.ć slkrr:urDu1Latniie zehranyich materJa:Mw, tila1k irórv.;1n.ież se~ki,
przieziroczv z II1'aiłwieiksizyic.h zakalbkówt Poaski. sa mu pomo.onie iw1'.fe·.R'<> p;ro;pa.J:!'a1ndzie.
PoJrska Y. M. C. A. ai szic2Jeg-ó!Lnllie ł-ódz.ka, Wll1cz.
ni.e trarei z 1!1im serdiercz:nero ikonit:akrbu ; ży
W slferach Mdzlkiej ,pulb'Jiicznm;!ci łea
wo ,nte.resu:.ie stię IPOSfe!PMnir ie.l!o marev w 'iiralrrej z.aipowiediź ipremjery „Sprawy Majedna1niu mm ipr:~ooót
kiropulos" budzi zroz:umialą sensację zacie
~awienia.

PRZYJAZD MIS.fi FRANCUSKfE.l 00

ZDl'.SSKIEJ-:W.OLI.
W a.nru 15 :tislot>adru ipr,w;;c,!t.~e do
fa:aOOt;Slrn t k!5:a.
7.aJafl1JJra:ż;mie l!'Oboltinilkrówt .z.ai ioośrerd1r1ictwem
'.t.a:m1tejsz.ej ek!soorzY1tuJrv. P. U. P. P. dro
Z<luńs!{:e1-W0Il Mf~a

·Framc.ii.
{fo

.

R~ WZMitn<JfW1alnli· be.dia rooofo·itCY·
{u)

robóti:'rolttl'Yclt.

1W 1VMWR PODATKU DOCHODOWEGO
1JOSI'AL UKOŃCZONY.
;wlwnWair IJ)Od1alfilru dioohodoweJro .z.o:slal

~ ~

ilmmi!stiaJclli

till<'.ońic'Zlorrw.

-

~&ii ..rood:aitlk.iul :wyilraizamiai W1 na1
kaiz.ie pfat
il:ilcziym foir~dlziialllk'ai 10) jest otiarbna nia 1jpóź
t:li'ieri 1W1 idlnlil 30 IPO dKJiręiazeniu ftregioż.

1

Od! oitwvtm0lllieg-o mlk.a:ru ;o.laitlniirewl!o

maimal 'wtlld·eść od.iwo1ralt1lie dlo Korn~m Od-

·~ :za' 1J)OŚlredini1ctwiem

Komiis,il Sza

,caailrowieli iW1 le:rmimli•e 30 dll1i od <lattv dotreazieniai II1abiru !Pl.aitllliicz.e.iro. W tvm wypaidbJ IOOitieiJvi ·mżaidać od: KomiiS·\i Szaru!l~ ;podlSfialwi·wYmiarn.
{m)

&ONTROLAI NiAD SPRmDAżA WĘ-

DIJJN.
_-<.:· ~ lklomistia! sanmi:farrmiai ,nQisfuno
~ai.twlzttnOOnii'ć-oodzót IIllaldl .'O'U111k-t01II1ii S!Pirze
~ wędilliJn1, SIPOC!~an.ie :zaś mai zam:a.r,12'JWlrÓait uiwia1
R"el 111rai zailraz: Stm:zedla.żv v.ięid liin
'W SkJ]eip.adłi i!1d're IPOSi.aidiaij;ąic;yiO]] a:iai !to Zle:Z!\VO
łenda. ;w'.ędll'intyt bez 11J[omb. stwieirdlzaJ4':cyd]j lbaldlam.ie M zia1w1arritość tirviołvi1n~. ma1ją
bY\'S iloo1I1fis1rowrarrre. Poizaiteim bedizrlie zmTÓoom JU1Wia1.ir.aJ il1'aJ lt'OI. bvr w. k.awiam11ia1c.h wę
1'dłilnivt hm [ileidJyiniiie dl()! swż.vlcia oo rni,ejis.cu
i a l!1die db dbtnlóiw.
(w)
'„

i WYSTĘP GOSOINNY TAC.TANNY WY"

. SOCKJE.J NA PORANKU ŻENOBJI JAN
CZEWSIQE.J.

/ Niiezwvkile zalDWliadai si•e Poraneik Tań
ców. P.Iais.'WcZ111.y:ch Zeinob.ii1Ja1111creW!siki ei.i z
~·ei U1CZ!ein·i1cami w :niedzie1e. dnniai 7 iistoria<l'ai rw Tea:trzie Miejsikirrn.Ta•cjam.a Wvsocka
s:twirna amtvs1t1ka1. dv.r.eJkltl()lrlka teatru: ta~1e
cme.iro. .pirzyj1e:żdrż.a1 Zie sw.01iim zinaikomi~ym
ze:srpo,fem. kltÓirY odltańlc~y oj:e:kJn1e 'UJtwory
Mendte.l'.S'Ohin.a~ Sz:orp1en.a. Szuib:erita1i iimrrie.
Miaizirnrki· ·L[ill"a~o 1wtlaiki• Szio1Dena bę1diąi od
lworz,orne wt rnairodO'W'Ycli strQri.ad1. Wyko
rr.a.nie będą trudme i. 1Dięikrne ćrwilczenfa '/; ryf
mi!kiii i techm1ik.i itan:e1cz:ne1j, :nie deimon:sitrowa
·l!e jeszcze w 'Łodzi. Zeis.pól' ;oalt1'i. Jarnczew
i;kie.t zrn.anv o<lda:wma oobi1i1c·m.ośd f.ódzki ej
Cla swvich du:ży1clh ''~a[orÓ\v amtvistv1czmych
w;yfkoin.a1'1.t1t>worv Ra1chrmainii111owa„ SZIUllTiana
{Rzeźbv mr.eie:ld:e). Beie:tho,venrw i q1nine.
Pa:ni1 J ainieww!Sk.a odrtaiń1qz,v ilmmpo zycti.e Gdegai i Sro1pena.
Biiletvi oodizi«~:rnnie w ks1ięzami o. Fisze
.ra. Pfo·triko·wslk:.a 47, ai wt diz,i1eń mz~dsta·wie
1J1Ia odi 9 r.amo w kas'iie Teaitiru.. Poc.ząlek
irl!lJ11ik tuarliniie o• godz. 11 i pól 'Wi .1vol111drn1
i.e.
' ZE ZWIAZKU HARCERSTWA
·;
POLSKIEGO.

.w .niedziie1lę, dnia 7 b. m., o godz. 11-ej
za;rządu,

o·didtz.iiafo Związlku łfar
'ceris~wa iPolskie1
g-o, IUIL Ew.a:ngelidrn 9, p.
in. J. KIQczkows'ki wygiłosi odczyt dla mto
dzieży starszej, iJ.ustrowany przezroczami
rp. t. „Wodna chemiczrua",
·

„w iloikalu

SAMOCHODOM NIE WOLNO ZATRZY
MY:WAć SIĘ PRZED GMACHAMI.
Wetdtu.ir .roz!POłrząd21e111d.ai oodk:fi: m::.hu
liaidią1c'V'I111 lflla widl{)lwdislka1nie v.:nl-

sz.ofomn'l

noi zaitirz:vmviwiać się :oir.z.e<li gmachami-. re,g1U!l0W1alt1lie in:a«eżmo·śiei' za P!I':zeJa:zrd <J1dbywać s&ę wfur1m10 m ipr;zes:trZielilt 01~1t?ltn ich

400 metrów.

(u\

POLIC.TA

RUCłIU.

Woibeic sfarle zwięikszadąice.1ro się ruchu
sannooho<li0'\V1el!O IW ŁodZJi1 OO'\V1S:tam1ie w.J<.rót
ce piluron .z.tożooyi z ki·likiu:n:ais;tu Juid!zii1; 2...ch
mo1t-O'cvk.1is1tów z ilros.zykaimi ood'. nazwą :
.łpoJfoja mch'lll".
Zaiclaini·em łe.~ :poH,c,,ti· bedizfo Jwmrtrnfowa
nire i :rel!'U!lo1wamdie rrochll11 samo.chodów. do
ro!Żlerk i cvklisltów IIlaJ mi!eśde oira:z zwrnca
niie 111\v:a.zi na z.byt szvbika fazde samo•chodóv.1. co ,ies.t g-i6wll1'Y'JTI :powodem tailf częstvich wvioadkó.\v.
(u)
OROŻBA ••CZARNEGO STRAJKU" W
CZĘSTOCHOWSKICH

FABRYKACH
.JUTOWYCH.
Roz1p.01czetyi wzed! tyiR'()drnńem s'Vra·?k w

fabrvłkarcll: •• W.anta",
dom" tlrwia daite.J.

„Onaiszm" i "Stra-

Oneg;diali oibdy~ai s,ję konforene.iai u 1nsoeiktora Tua·cv mzv uJdziafo dwekitorów
fab.rv1k, kiero'\\milków zwi·ąz1k<óWi zawo·dov."v!ch ora:z dei1e,,g-afó"'" 1rn1boltiniczvrch. Prze
mvs1towiov ośwńa<liczylH1. ż.e os.ta.tecznti·e mo
.ira się m:odz:ić :na 5-io iprocernitowa ood:wyż
ke dtotvic.htczaisoiv.'VJCin zair-0bików. na co roboifini1cv .niiie irodrza sie i ośw:iardiczvlli~ ż.e uŻY1.~ą wi·ęrceii .rad'Yil<· ai~ny.ch środków, a1by
zmws1ić w.f:aśdci·eli fa:brylk do NZV1Z111ania
im wiięik'.S,zie:t oodiWYźlki. _
W siprrawi'e te'~ odbyć s;ie mai w dirniiu dzi
sie;,~s·zvrrn o giodz. 10 ira1t10 koll1!f.eirenicja> w
lilliSi!Jleik!torade Praicv: ·i· irGho1mkv WI ra.zi-e
nJezail1aitwiie111i.a zaltar,Q:u ogit10s.i'C maiia „:.z.ar

Co dziś usłyszymy z głó
śnicy radjo-aparatu?

Teatr, muzyka I sztU'

Program warszawskiej stacji
nadawczej.

raz szósity znaikomlta I
dia Gogola „Rewfaor z Petersburga", kt6rt
statn!e przedstawiienie odbyto się tl>?!ZY ~
nej do ostatlliiego miejsca wid-O'W'lli. Nat
przeds<tawienie w pcnie<lziatek.
Jutro, sobota, o godz. 3 m. 30 ,po ~
raz przedostatni „Ballady.na". Ceny na~
Wdeczorem po raz 11>ier.w szy IPO
wY«:>orna ikomedja spókzesm Stefana Kieł
skliego „ Wńin-0, kobieta i dancLng" IZ udz.lal
Teatr.u Połskiego MHi Kamińskie} w gł
kobiecej.
W inledzdele o godz. 3 m. 30 11>0 ra:t
praed zejściem ZU1pe11nem ez; a.flsza „Cały
bez kłamstwa." Ceny popuJarne. Wieoz
raz drugi i sta·tni komedja Kiedmyństkie111
no, kob:ieta d dandLng" rz: Miilą Kamińsk~

(.Pi·ąile!k). Godz. 15 KomU1nillmt ·S?OStPOOar
czy, 16.45 Kom1mi:kart1 hairiee.raki. 17 Pr<Jg-rann <fila d:z.ieci·. 18 Konroer.t .potx>Jlll!din1iowy
Wyllmnawcv: AJCLeila Comre-Wadg-oaka (ŚllYiewi). rp, Wad.aiw Ko.chańisiki ('S.k!rzy:pce)
~. iJ>. Jei:'ZY Lefe1d (akompamt)ameintt). 19 Od
czv1t 'P. ,f. „Poote;oo1Wl3.:niie adllninis:~raicyj.ne
i ~to!Suin•elk oibvwaiteQi do wiladiz" WIY'f!łosi
d0roent Wolne.i WisJZ:e1ooni1CV' :proif. <lir. Taidc
UtSZ HifaroWlicz (z cyil<d1
u „Co lkażid:v Polak
o siwo1irn badJU: wliedlz:iieć oowri1111ien"), 19.30
Kon1n1111iilka:e iro1miic.z.v.. 19.415 Na<l mOLl?'ram
Rozma:Ltioścr, 19,55 P.o.l!aFWerdikai z d:ziia1fu „W.śr6dl ksi·ąiżek" ( Przeg-faid 111aiinoW1SZych
w:vdaiW111ic~w) wtV~J'osi rprof. H. Mości!Cki~
20.30 Koo,ceir.B 'W'ieiczorn'Y. W'\i1ko111aiwicyi:·
kwiairtert J~eif.a Ozimińi~ego. Beietth1ove:n:
Kwarret snwczffrowv 0-dllllr m. 2. Mendel
sohin: Kwa1rte1f smY'czikio·W'V D-dm. Na1załmńicrel!1.ie S'Y'g1na.f cwisu i .imforrnaicj1e wa-

sowe.

ULGI KOLEJOWE DLA KURACJUSZÓW W SEZONllE ZIMOWYM.
:ZwJą;ziek

Uzidirowlrslk PolsUd.ch kornrun.i-

kitcie:

Dzięk.i żv•cz:1i"\VIQŚJCi Miin.iisforntwa Komu
nika1c.ii oiraiz s;ta;ra1niem Geniernlnei Dy.reikci.i StuL.-by Z<lTO'\V:ia. ud.a.łoi się i w teg-o.rocz
nrym sezoniie zimowvm uzvsikat lll1l!·i kole
:io.wie dla Jruraic;.fu!SZ.ÓW, Powraicaiiaicyrch z
kmaic.i1i. w uzd1mwą1skad1 kr21'.<CJ1w1vrch. Z uilg
tych. oodobnie, jaik i w lecie, korzvsta.ć mo
,g-ą wiszvscv kiu.Ta1c,,iuis.ze. iktórzv •w1 ~edrneom
z przvito.cz.orn,y-ch :niżej. uz1d1row1sik ,oirzie:bvWta.Li- :nicu lk:ll.ll!ac.ti coma.~mn:i·ej !Przez <linii 14.\V
dirodre 'PO•w.ro.tnei z UZldiro1wuska do sta!el!o m1·e!VSica zamh~szka111ia• kuiraciusz k()ll'ZYsta z 01D'll'S·tu od normarLned ta1rvfv oisobo•Wet1
:P. KP. wynosz<1'Ce_g-o 66 r>:i:oc. cenv bHetu
bez '\VZ~1edu na kiase.
Z dohrodzieistwa te.i 111Liri kQlrnvstają
j,ed1t1ak nie w~zY!'tki1e uizdrowi1s:ka>. i:alk byto 1v kieic. :lecz t>1lik:o te. Móre umch.aim'.aia w itvm roku seron z'imowv. a miaino•wic:e:
w woj. krakFwslki'em: Ja&z1czur<5w1rn
·(sf. fool. Za~rnpane). Krv1ni.c.a.. Poironiin, Rah
ka (.st. kol. Ra·hirn łub Cha:bówilra). Szczaw
ni•ca (st. kol. NO\VY Tan.r J.ub Starr v S;h.:z),
Zaikooane. ŻeR:iestów Zdirój i że11:i•est6•v
Wieś (st. kol. Żeg-iestóW' l•ub Że·sriest6w
Z-clr6j).
W '\VQ~!. lulbelis.kiem: Naiteczów (:s.t. !ml.
Na'.feczów !UJb Sadmki).
W \vo.:. ,p 10,z,n,ańslk.fem: Lnowrrodaw.
W 'v0;'. Sitarrnistwwov.rtSIJdeim: Jairernicze"
TD.fa.r6w i Po!rlerchita.
W "\YO.i. warsza1Vi1Skiem: Otwock
Ulg-;1 i10\vyższe stoisowarne beda wt O-·
kres:,: ()d I liist<J!pada 1926 r. do 15 maija
1927 r.

1

nv" Si'tirad/k.

(m)

MLODZIEŻ SZKOLNA A TEATR.

Dowfardu.i.emy si·ę. że w kiróllkilm czas:e
wtv1da'l1!v zo·sfam1ie 1p1rz,ez v;:tadze szlkioJ!!l.e re
giufaimi1n dla sZtkóti. og:ram.i1cz.ataov możi11ość
uczęsz•c·za1nia: m~od1z.ieży szko~nieii. dio tea.tru
od1po'\V1i edin'io do situ!k w 111iic:h wtVJSita wfanych..
('ll)
1

LICHWA

WĘGLOWA

W LODZI.

P-0rrnlmo, że ostatnio nadchodzą Już
wfęlksze 'transporly węgla inietylko d'la
.przemysłu, sp1
e-O<:'ulanci. wę.gid ohow.crją .l
jedynie przy ipro~e'.kicji można Dtrzymać
węgiel

po wygórowanych cena·ch. .
Obywatele maj.ą nadzieję, że kompefonime wtadze ukr.ócą w1re'Szcie wi:!cze apetyty ,panów wętg-la.rzy.
(lb)
NAPAD BANDYCKI POD ŁODZIĄ.
W dni:u 3 b. m., o godzinie 17-ej doko-

nano zlbrojnego napadu barndylOkfego na
drodze prowadzącej obork lasu do wsi NiemysJów ,f P-0r•czyn. na prze:ietż-Ożają-::e:go
itannfędy mieszJk:ań>ca Foddęibic, powiiatu
tęczyckiie.go, 1Hejakieti;a Prusinowskiego.
Naipadu dokonało 3-,ch uzlbirojorny;ch w r·ew-0!we:ry mężczyzn, !którzy ste1roryzowawszy napadnręte•go, zrabowali mu 50
zfoitych w gotówce oraz .lrnżuch. Zabrawsz.y turp bandyd b::drnrnie oddaELi się w
.nieznanym kiernnlku.

WIECZÓR

TANECZNY U HARCERZY.

Starnrnfom Seikc'.f.i Do.c.hodrów Nies.taity·ch
przv Zairządzie Oddzia•łu Łód'.zild·eJ:!'o Zwiiąz
kiu Harce:rnf.w:::. Poilrsk:i1e.gio, w dm.tu 6 l:isfoooida r. b. w Iorka:lu wta1Sl1fVIIl1 (Ewan.g:e1Fieka
nr. 9). o .1rod:z. 21 od'będ.zi 1 e s.ie W.i•eicz:&r Ta
niecZl!ly, z k•tóreg-o dcdT6d nrze.z:naiczon}
będizi'e •na ce•}e ha1r-cerskiie.
We.iśdc '\ł;':vfacznqe za ok.azan:iem z.apror~zenia.

ZE

SZKOŁY

ZAWODOWEJ A. KOPYDLOWSKIE.J.

W szkole z~·w·odo\v:e:i A. Ko1pv<l1f.o·ws.kie}
w Łcd.zi IO'mwadzorne sa dziaJfv: krr{}jU i
sz:vc.Ja., rob6t .ręicznwch. modm.i.a.rntiwa i haf
tu rna•szvnOl\VCJro. Wszystkie dziiahr DN'\'rca
d:z·one są pirz.e'Z wv~wa11ifirkowal!1.e si.tv in·
siuruiHorskie. Pe u1ko.f11czemiu ilmrs:u uczicnice otrzvmu.i:1 świade·ctwa.
Dnia 1 I~pa~·a TOz_rP01czeitv; s.ie lekicje
r..a •r-01cz.nvrn Kurs11e r·ohot re.czinvich. vrzvs.tosowa::i\;m <lo p,wg-ra1111JU 111.a nairnczvcidki
szkM śre·d:1:.>;:h i .po 1w~1wch:nvich. Pro.wardzo
ne sa W'Szelkie mbo·ty ręczrn1e, sfo•td. roboty
frehl~\v~;ki~. i11,tro·Hg-a·toirstwo. ko1szyk.aii"hvo : ,,.yi::-.:n.a1111KL
Kms kroju .: szvcia w zaik>res.i1e wivż
szvm c.dpo;wi«1da wv11na.g-.ainiom osób chcq
cv1ch p.rncownć w damym zarwodz'ie. K:i>rs
:iiż:szv. or·zvsfornwainv do u:żvtku domowe
!?:o powi1
uJta 1nać każda lrnbite1a.
Celem 1mrz:rśtęprn.ioo1a szybh"iei· i g-runtó·\vnrn.i nauki TII{l«imfair~w,a. p.ro•wadizone su
2-m i esięczne ikmsy, obeJim'llfa1ce cztery se
zo·nv.
Z1:a:i·Om<JŚĆ 1;racv zaiwodowei daJe kob!C\:i e możno~ć siamoidzi~1:ne·iro zairobkO'W?.
nia w. diomu. PrnOo'Wm:i a:1iho hafiei:arni. gidz!e
lmhv·iekbądź s1ę zina~d1zi,e. Za1
oisiv kandyda
tek od. 10 do 1 i od 6 do 8 wiecz. w kamee
la·rSi 1.aiwocioweli szkorfv A. Ko1ovd•lowisk'.ca
Pio~rkowska 154•

TEATR MIEJSKI.

Dziś, piąfok, 'PO

w-.

TEATR POPULARNY.
Piękny

melodramat „Dwaj malcy",
na naszej scenie popularnej rzaslużoneni
tą. l)J'O'.W-O<lzeniem da•ny będzie dziś w·
jutro ,po 1potudniu i \l/iioozorem. Udaliat ~
Brand·tówna, Wernlsówna, Zielińska, Bielrit
kowski, S. Dębicz, J. PuchalsJki i 6:n. ~

się

S.

Dębicza.

Uł
Koncerty warszawskiej ,,Harfy" .. za.p
ne na 6 b. m. wffeczorem d 7 b. m. po .pci.I
ruszyły ~aszych rnelomam)w, ikitórym ~
wyj~tkowa o.karLia ;postucha•n ia najle:l's.ze
.
pals.kiiego. „Ha.rfa" umieszaza w swym
mil! między inne.mi utwory wykonane na
sie w Amsterdamie, gdzie śwńetna ta d
trzymała ipierwGz.ą l!'la•i?<mdę. Urozmaicenl
cePtów będzie wspó!ucl:zdat wy.bitnych
opery warszaWSlkieJ, ,p.p. ZofJi Do.b row
wloW1SłcieJ i Aleksa.n dra MiohatoWSikiego
L. UrszteJna. Po:zostare Qiile1y spr.zedaje
harmonji.

WARSZAWSKA „HARFA" W

WYSTEP KOROLEWICZ-WAY
NA PORANKU MUZYCZNY
Jak byl'O do '!>rtZew1i<Lzenia ipieriwszy
muzyczny or:kiestry filhanmonic.zne!
wśród stałych bYWalców wielkie za~nłer
I nic dziwnego, i?<dyż wyistąpi :zmakomiJta
ka operowa Jani•na Korolewioz-Way<lo
wszędzie swoimi występami
odnosiła
triumfy. Ina11guracyjny ten poranek
będzie muzyce polskiej. Niewieliką ilość
fych bHetów nabYWać mo ż.na w kasie Fti

TEIKO KIWA W LODZI.

Wszechświa~owej sfawY śpiewaczka
Teiiko Kiwa, odnosząca łriiumfy na

p.
wJelkLch scenach :Europy i Amery.kl, l
wana en.tuzjaistycz.nie p.rze<l dwoma laty
rze warszaws;kiej i powańSlkieJ, wysitąp! _
w Fdlharmonji w tytułowej roli w oper.ze V
me Butterfly". •
Znakomii'ty gość m;chodzącego stońca
ny będzie ~ajlepszemi solistami opery
skńej i a'r<:ydzieło Pussiniego „•Ma>daime
wykona'lle bęc4Je w całości, w orygina
1
stjumach. P11ZY WtSpólu<lziale o.rkiestry
cją Teodora Ry<lera. Bllższe szczególy il :
podamy.
•
ę

DWA WYSTEPY LUCYNY MES

Za.pmviediziane na dziś oraz na niedzl
7 b. m. występy ar.tysitów QJJeretikń w3JTS'll
wzbudzHy zroz.umialą sensaicję. Nie pomi
zwisk wyJwnav.'ców: Lucy!lla Mess.ail,
Mierze}ew.ski, Mieozystaw Dowmunt,
Zbierzyńskl, Stanislaw Lasko'W'Slki i Wielu
zwrócić należy uwa•gę, iż operetka „Tere
poleon" odegrana zosta'llie bez żadnych
a
z chórami i własną ' orkiestrą pod dYl!'ekcją U
stawa Nawrota. Operetka osnuta na tile
sars.twa prawdziwie stylowa, odbiega od a
nu dzi>Sie,jszych shimmy-fox.tr.otowycb kJ_
Wl!>rowadza słucha-cza w krai>nę milych WTJC.
d~dąc ba·rwny obraz e,polki nat>Qleońs,kJiej .'\f ~
p1ka.ntnem, lecz dys:k.retnem ujęciu. Bilety
bycia w kasie filharmonji.
C

eJXtll

DZIŚ, w piątek o god. 8.30 wiecz,
Pierwszy występ

Artystów
Teatrów
Stołecznych
Na
urocza
~zele

l!wiazda scen
polskich

r

LUCYNA MESSAL i~

Odeg1ana zostanie ostatnia nowość
z repertuaru Warszawy

„HRESlffA i HAPOLfOft''
Opera komiczna w

3-ch aktach

Szlagiery Mu:yczne

Szczegóły w

afiszach i programach

Bilety sprzedaje kasa Filharmonji.
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fi listopada 1926 r.

życia

sami sobie to

gospodarczego
wyobrażamy.

Znamienny głos swedzki o Polsce.
zl Jeden z

na]poważniejszych dzien-

'1' szwedzkich,

mianowicie „Stock1Dagblad" zamieszcza dłuższy arty.
t-a ,o!ożeniu finansowem i gospodarchlPolski p. t. „Polska dąży do konswego życia gospodarczego".
zamy poniżej ważniejsze z tego
a

wyjątki:

d polski niedawno ogłosił budżet
rys 1926-27. Wydatki i dochody pań
fel bilansują się sumą 1900 mili. zł.,
~
wydatki są tylko około 2 proc.
llsa niż za rok 1926 obliczone, zaś dotbliczone są z wielką ostrożnością.
czając, iż życie wewnętrzne Pol
się normalnie rozwijało, i ża.
łania międzynarodowe nie po.
or polski minister skarbu będzie
b a większych trudności przepro·
"'
ój plan budżetowy. Należy tu
e ia dobry znak, że Polska dopnie
którego cała energia narodu
- zupełnej wewnętrznej koni stabilizacU.
zdaje się posiadać wszelkie we
dane. aby cel ten osiągnąć. Kraj
wielkie, jeszcze niewyzyskane na
łogactwa, ludność powyżej 27
się powiększa o 2,4 proc. ro•ys bszy to przyrost ludności niż w
rzy·irajach europejskich). dług pań
k' wynosi tylko około dol. 12 n~
w · zn. o wiele mnie!, niż w którym„ kraju europejskim. Finansowe
ot d Polski powstały przedewszyst·
1X>wodu ogólnej dezorganizacji
~
wego kredytu i utraty Patdl centrum finansowego. Dzięki
~ d oszczędności Potska dlatego skub ~własne siły, by pokonać trudne
e a e Położenie I odzyskać stabilitan B. Polsltlego nie jest świetny,
wa przez ostatnie miesiące była
, że siła Banku zdaje się być

!aW

ą,

ia ski strajk węglowy stał się dla

1eh'zystnym przez wielkie powięk
Gze..łPYtu i zbytu na polski węgieł, co
in wyniku poważny wzrost wpły
1

. a titałów zagranicznych do Polski,
Sikr' uzyskała na przyszłość cenne

·a s I nowe rynki zbytu. Pomimo pol•JJ'O'kllieckiej wojny celnej, Niemcy nie
sza zupełnie zamknąć swoich ryn~.patł Polskiego zboża i drzewa: 20
:zr·u~rtu Polski idzie jeszcze teraz
w tiiec. Nie można uważać stanu
y- doll>-politycznego Polski za niepolawet, gdyby rokowania o polskotraktat handlowy, które teraz
nie doszły do sk:utku. Jednak
zcze dysproporcia pomiędzy
Polski i konsumcją, z czego
zbyt wysokie cyfry importowe.
niezadawalniający pochodzi z
ita~ów obrotowych i inwestystaoowiło to dotychczas przedrodze przemysłowego rozwo1przyczyniało się do ogromnie
stopy procentowej, która paraelką racjonalną inicjatywę, po'ć
· e podrożenie produkcji, a co
,,
, zmn jszenie konsumcji.
nowe Polski mają też przed
Ymia pracę, bo współrzędnie z
sanacją finansową stoi też cię
'e, aby w państwowej jedności
różnych ras, by utrwalić p'orlamentarny i organizację spodanie to jest spełniane z nieenerg\ą i z udzia?em całe~o
zy.:zer: mocny i gorący patrjoki stanowi tu czynnik bardzo
yślne
naki wskazują, że sta-

,,

l.

rania te są ba~znie obserwowane przez
przyjaciół Polski w różnych kra!acb, niemniej przez fiuans~erę międzynarodową.
Dążenie Polski do normalnych warunków
i do wydobycia się z wojennego i powojennego chaosu witane jest z wielkim zadowoleniem. Jednym z wymowniejszych
tego dowodów jest rapod amerykańskie
go eksperta finansowego prof. Kemmerera, oparty na bardzo dokładnych badaniach ekonomicznego życia Polski. Prof.

Ostatnie

Kemmerer wyraża się bardzo korzystnie
dla kraju. Nie ulega wątpliwości, że Polska w dalszym ciągu będzie wykorzystywała. swoją wewnętrZ!tą siłę i naturalne
zasoby dla Gsiągnięcia stabilizacji. Postępy, które na tej drodze osiągnęła, stanowią ponstawę dla międzynarodowych
interesów finansowych, wyczelmjących
chwili, kiedy będą miały zadawałniające
gwarancie dla udzielenia Polsce kredytu
w jak najszerszej mierze".

wiadomości

gos o ·arcze.

ex) Wedlug informacyj kół miarodaj- nie ruchu
budowlanego Ministerstwo
nych, tegoroczna k~mpanja cukrowa po- Skarbu przeznaczyło 12 miljonów zł., z
zostanie na zeszłorocznym poziomie, czego 8 miljonów zł. wpłaciło już do Bancukrownie polskie wyprodukują przy- ku Gospodarstwa Krajowego.
puszczalnie 520 tysięcy tonn cukru, z cze•
•
•
go okola 260 tysięcy przypadnie na poWobec ustabilizowania się już Ćzęściokrycie zapotrzebowania wewnętrznego, • wego notowań bawełny na g-ieldach świa
reszta zaś jest przeznaczona na eksport. towych jest nadzieja, że dotychczasowy
Wobec wzrastania konkurencji, ceny na zastój na łódzkim rynku włókienniczym
ry11ku światowym kształtują się dla nas minie i nastąpi ponownie ożywienie, kupniepomyślnie. Cena tonny wyniesie mniej
cy, bowiem będą mogli zakupywać towawięcej 570 zł., gdy same koszty wlasne
ry, nie narażaj~c się na straty przy ewensięgają 800 zl. Różnica ta musi być potualnej zniżce cen tkanin bawełnianych.
kryta przez konsumentów rynku wewnę- Wobec stalszej t.;,ldencji na bawełnę, cetrznego, z tej też racji sfery cukrownicze ny tkanin pozostają zupełnie bez zmiany.
domagają się energicznie podwyżki cen
* • *
cukru. Tłumaczą się one i tym wzglęOgólna-polski zjazd przerr:ystowców i
dem, że ceny dotychczasowe były ustało- kupców drzewnych odłożono ze wzglę
ne w okresie waluty stałej przy innym pa dów technicznych do dnia 15-17 grudnia
rytecie dolarowym.
b. r. Zjazd ten odbędzie się w Warsza* * *
v.rie.
W czasie od 23 do 30 października r.
• • •
b. na terenie dziatalności P. U. P. P. SoPo długich pertraktacjach w Paryżu
snowiec, ogólna liczba bezrobotnych wy akcjonarjusze Tow. Akc. „Premier"
nosi!a 13,631 osób. Z liczby tej przy- uchwalili jednogłośnie fuzje Tow. Akc.
padło na Sosnowiec 3500, Będzin „Premjer" z Tow. „Credit General des
1400, Dąbrowę - 830, Czeladz - 470, Petroles", który przejmuje Tow. „Pregm. Olkuska-Siewierską - 900, gminę mjer" drogą zmiany akcji „Premjera" na
Rokitno-Szlacheckie - 400 oraz pozosta- własne w stosunku 4 akcyi tego towałe miejscowości 4631. Jakkolwiek pozorzystwa za 1 akcję 500 frankową „Credit
staje jeszcze dość znaczna liczba bez- Genel'al des Petroles". W tym celu
robotnych, jednakże sytuacja na miejsco- ,.Credit General des Petroles" emituje
wym rynku pracy uległa zmianie na 70 tysięcy nowych akcyj, podnosząc kalepsze.
pitał
akcyjny do 75 milionów franków.
Nowe akcje będą brały udziat w zyskach
* * *
W dniach 7 i 8 listopada b. r. odbędą od 1 stycznia r. b.
się w lokalach giełdy zbożowej i towaro---o--wej w Krakowie konferencje delegatów
250 MILJ. PRZEZNACZAJ,\ NIEMCY
gietd towarowych w Polsce (Warszawa,
NA NIEMIECKA KOLONIZACJĘ NA
Poznań, Kraków, Lwów, Bydgoszcz),
POLSKIEM POGRANICZU.
podjęte z inicjatywy Giełdy Zbożowo-To
ex)
Na posiedzeniu komisji Reichstagu
warowej w Poznaniu, w sprawie nowelizacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczy dla spraw wschodnich, minister spraw we
wnętrv1ych Rzeszy złożył sprawozdanje
pospolitej „o organizacji gietd".
z
akcji rządowej na kresach wschodni.~h
* * *
Powoli, kcz stale rośnie drożyzna zbo w kierunku pomocy dla wychodź:::ów z
ża. Każde niemal posiedzenie giełdy zbo- Polski oraz akcji kolonizacyjnej. Na cele
żowej wykazuje zwyżkę cen. Cena żyta te nrzeznaczono 250 milj. marek w 5 radoszła już do 38 zł. za 100 kg. Przyczy- tach rocznych po 50 milj. Pr~edews?'.yst
ny tego niepokojącego objawu tkwią \V kiem jednak rząd Rzeszy w porozumien:u
z rządem pruskim opracował pro'{ram t.
masowym eksporcie zboża zagranicę.
z.
akcji doraźnej, na którą przc:zn::tc'l'.ono
• • •
32
milj. marek, z czego 8 mili. r1'.l kredyty
W dniu 30 ub. m. odbyło się w Okęciu
zebranie akcjonarjuszów Tow. francu- rolnicze i rzemieśłnicze, 24 milj. zaś r.a
sko-Polskich Zakładów Samochodowyc~ cele pomocy kulturalnej i Ha ogólne cęle
i Lotniczych „frankopol". Towarzystwo gospodarcze.
nrzeszlo w ręce czeskiej fabryki „Skoda".
WZROST WKŁADÓW W BANKACH
Rokowania ukończone być mają już w
PRYWATNYCH.
dniach najbliższych.
ex) W cią_g-u ostatnich 5 miesięcy w
• •
Ze wszystkich dzielnic kraju nad- ban1kach związ!k:owych wktady wzrosty
chodzą wiadomości stwierdzające staby blis:ko o 20 p.roc.; 'Przeważają w1dady dourodzaj tegoroczny ziemniaków. Ostatnie larowe, zlotowe wpływają w mniejszym
przymrozki i deszcze pogorszyły jeszcze sto,polu, co przypisać należy powtarzają
cym sf ę co pewien czas wahaniom złotie
sytuację.
i;o na rynku wewnętrznym .
• • •
Lokaty zfotoiwe mają ptzeważnie chaZ podatku od lokali na fundusz rozbudowy miast wpłynęło do chwili obecn;)j rakter przejściowych pozycyj Icr-e<lyt-018 miljonów zł. Z kwoty tej na ożywie- wyich na rachu111kach bieżących.

•
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RYNEK DRZEWNY.
ex) Eksport drzewa zagranicę nte sła·
bnie. Niektóre gatunki cieszą się jeszcze
większym popytem niż dawniej. Dośd
znaczne ilości drzewa wywozi przede·
wszystkiem Małopolska. Wywóz materjalów miękich rozciąga się na Anglię,
Ifolandję, Szwajcarję, f rancję, Belgję etc.
Szczególnie wielkie
zamówienie n1
wszystkie gatunki daje Anglia, która musi
napełnić swe zupełnie opustoszałe skła·
dy. Polska korzysta przytem z bojkotu,
jaki stosują importerzy angielscy wobec
Szwecji. Niewielkie ilości drzewa, gatunkowe najlepszego,
wywozimy do
Włoch. Austrja, Czechosłowacja i Szwaj
carja biorą u nas dębinę, przeznaczoną d<J
przeróbki na deszczułki podłogowe, f rancja i Belgja deski dębowe. Wiochy oraz
południowe rynki zbytu, jak Egipt, Syrja
etc. są dla szerszego eksportu drzewa po)
skiego niedostępne, ponieważ zostaly opanowane przez Austrję, Jugoslawję ~
Rumunię. Niemcy paraliżują przywóz
drzewa obrobionego z Polski, natomiast
chcą przy toczących się obecnie rokowaniach handlowych przeforsować import
drzewa okrągłego. Na import drzewa tar·
tego chcą nałożyć tak wielkie stawki celne, że zupełnie się on nie opłaci. Eksport'
drzewa skierowany jest bądź to drog~
morską przez Gdańsk, Królewiec, Ryg~
etc., bądź też drogą lądową przez Austrj(
i Czechosłowację. Ruch w handlu kopal·
niakami i stemplami jest ożywiony. Poważne zamówienia daje zarówno przemysł czeski,
jako też knjowy. Ceny,
drzewa są bardzo niskie. Daje się to teraz tern bardziej producentom we zna~
ponieważ robocizna podniesiona zostalą
o 15 do 20 proc. Bardzo wysokie frachty
morskie, drogi przewóz kolejowy, nadmier
ne· podwyższenie cen taryfowych za drze.
wo sprzedawane na pniu z lasów pań·
stwowych, wszystko to wpływa niekorzystnie na handel drzewem.
ZBOŻE.

ex) Dla zboża panuje w chwili olieene?
tendencja mocna, co przypisać należy m~
sowemu eksportowi oraz magazynowa·
niu zapasów przez producentów, tak, że
tylko stosunkowo niewielka ilość ukazuje
się na rynku.
Eksporterzy, którzy spodziewali się, że koniec października przy
niesie jak zawsze zniżkę cen, zrobili szereg umów z zagranicą na listopad, nie PO·
siadając jeszcze towaru. Teraz więc mu·
szą się na gwałt „pokrywać" i płacić
każdą cenę, byle dotrzymać w terminie
swych zobowiązań. Zagranicą panuje
wskutek nieszczególnych tegorocznych
urodzajów tendencja mocna; ceny na'.
wszystkie gatunki skaczą zarówno w
Ameryce, jako też w Europie z cjnia na
dzień. To także wpływa w bardzo poważnej mierze na zwyżkę cen
krajowych. Ostatnio notowano za 100 kg.
franco stacja zafadowcza: ż)•to kongresowe 38 zł., żyto poznańskie 37, pszenicę
kongresową okręgu warszawskiego 50.
poznańską 48, okręgu lubelskiego 47 i pót,
jęczmień warszawski 40, poznański 38,
owies warszawski 33 i pół, poznański 30,
i pól, lubelski 32, otręby 22 i pół zf.
TOW AJłZYSTWO DLA HANDLU Z
TURCJĄ.

ex) U rejenta Borkowskiego w Wa.rszawie zawarty zos1at akt s;pó!iki Tow. dla
handu wymi~rnego z Turcją. Tow. to
przejmie od rz.ądu tureokiego koncesję na
składy konsy~na.cyjne wzdłuż kolei Bagdadzko-Ainaitoliisik·iej i ma na celu w pierW1Szym irzędz1e wyvv-ióz do Turcji maszyn
i narzędzi rolniczyc;h produkcji kirajowej.
Kapi.tat zakładowy sp6lkl nie zostnt
nar'azfe ściśle olkreślony, co ma tiastą:pić
z chwilą .prz.elksztakenla · i ro-z:szerzenia
Tow. na wielkie przedsięblorstwo inmortowo-eksportowe oparte o znaczne kapitaty kirajowe.
--~x·---
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AMERYKA WYKUPUJE MONOPOLE
ZAPAŁCZANE.

ex) kmerykańslka firma Irnte-rna.tional
Ma.tch Co.rpo:ration w New-Yoriku zwią
zana foi§.le ze szwe<lzką firmą zapaficzaną
która dzie:nżawi międ\zy rnnemi olbecnie
pols1ki monopol zapakza111y - o._i;fosita
SL~hs:kr ypcję na nową emisję akcyj w ogólnej wartości 30,750.ClOO dol. Ogtoszenie suibSlkrypcji spowodowane zostało ob,ieciem przez wispomnianą Inlernafi.onaff
Makh CoTiporatioin monopoH za.pakzanych w Gr·e1cjl i P ortuga.lji o:raz kUJpnem
i największej
afrvkańSlkie,i
riaiwiększej
r.orwesilded fabryki zapatelk.
Wedtuig wiadomości, nadesztych z
.\meryki popyt na świeżo emitowane akcj1e uiprzy\vlile.iowane jest bardzo wielki.
Emisja wynosi 450,000 szftuk, nominalna
wartość 35 dol. - kurs emrsyjny zaś 50
dol. za akcję.
sja jest gwaranifoPonieważ 'Tl•OWa emi1
wa.na przez 6 wie1kich amerykański1Clb
'Jall!ków, a warurnki je'j są nader korzystne, g-dyiż łla dwie a.kc1e stare wypada jedna nowa - uz1nsffrnły nowe akicje zapatczane bardzo wysoki 'kurs. Za akcje uP!"zywilejowane. któ1re, ja/k wvżiej wspomnieliśmy,

posiada;ą warto·ść nomi,nal1ną
juiż w obrotach .p rywat-

35 dol. - ptacą
nych 62-63 dol.

ŁÓDZKI„.

koina. Obroty

małe.

34,82 1/ 4

20,37 1 /2
32,01

His~rnanja

· 18,22 1/2

D!!.nja
Norwegia

19,15 1/2
Helsin~fon 192,6-2

W ars za wa

43,50

Pod

WARSZAWSKA.

Warszawa, 4 listopada (Pat.)

PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.

AKCJE.
Notowano

w

złotych.

Bank Polski 83.50, 84.25, 84.Bank Handlowy 3.20
Bank Zarobkowy 6.-, 6.15, 6.Bank Dyskontowy 9.25, 9.50
Bank Przem. Lwów 0.18
Puls 4.05
Czersk 0.33
Cukier 3.10, 3.15
Wysoka 3.Nobel 2.70, 2.60
l.Jlpop 18.50, 18.25, 18.75
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Waindrv-Zo~% ~ b:raitai Kaiz.iimiieirza oa-N
g-o - dfta :na1tt.tioo.ższych ziłlt>. 2 s~a

1

I C

Krad Riffenów ma s.ie nadaiwać na te- . Kw. Nr. 649. - KaTol M111.1.m skifu
a
2{).- na „C7>e['W'()ITT'V Kir.z.vż".
ren osadlnii1czv dfa emi,giraicii,i ooil1slkiied.
Kw. Nr. 690. - P. L. Z. si1dtaida z! r.
Cz:v czvtruHście P'OW'V'Ż'SIZ.V' airtvtlrut w
oo Dom Sierot oo pQae.1?1łyich rol'mi a
jedinem z pocz·y1ttrtd:ejs.zyioh dzie'l11ndikórw?
Kw. Nr. 651.- Mal!"'jain Cy;ru!limk5
Ozv chdeoi:e wiie.rzyć. ż.e kioll11JlJetlen.fine
czvirnnJikt pos1fc;w1ie i• inni ~uidtzd:e 'ki1ern.t~-cy d;a zit. 15.- n.fi! Dom Si~eirot po ~·
ve
nawą państwowa z.aist.ama!Wiatia sie POl'N'alŻ- . żo:l'll'ie~zaic:h.

Bartoszewicz
Telegram wtasny „Kuriera

Łódzkiego".

W ars.zawa, 4 listopada.
W da1ls·zvm ci.ą,g:u •sa·d ;p1rze:sif'l.llc.hi\vał
ś wiadlka k(mtraid1mlir.a.ta K:loczko·wisi!de g-o.
Sw:iadeik nie 1IT11Óig1fi soibie ,pirzv100111110deć wielu fakitów z diz1i:e'.i6w k-i·eww.niictiwia: maTVnruriki w ·laita1cih 1923 i 1924.
Świa<lek p0iwo.f:uje sie na cia11r!y brak
kre.dytów dfa marY!l1a.rki. którv nie po-~wa
la.t W' norma111'v S1P01Sóh mag-az:vmol\vać bro
ni i i111ny.ch :przedtmiotów w man!l1mrce wo
t~enne}.

Pruwodin·iicząiev

UiSltala na oodsitawie
aktów. żie w 1czaisie. l!dv zaiehoidzHa koniecz1ność \v vibudorwani.ai ma,g-azv11ów. do prze
choW1Y1Wan:ia hroirui'. kirndrvtv wó.wc.zas bytv.

i wstydu.

GROŻNE DZIAŁA

Europę I

MIAKAROWA NA ZACHODNIEJ

Telegram własny ,,Kuriera Łódzkiego''.

Ryga. 4 l~sitooaida.
W 0Jw1I.i1cach Cairy;cy:na odbv·tv się pru
by nowezo d'z.i:a1ta. si!mTI1s1ńmo1wa.:rH\~o- dila
ann'.i· sorwi·eiclkii.ei.i iJ)'l"•ZJeZ iin:żvni,era Mallrn:rowa. P!l"óbv daitv .z.aidaiwa lrrtia.J.a.JOO vtvnilkL
Dzia1to Maikia!fo.wai biti-e 111.a 40 klm. oraz
1

GRANICY

SOWIETÓW.

po•sia.da wzv wi1eila<lm kaddbrre s.tosuITTilwwo
ma1tą wag-ę, iklt6ra ze.ziwa'1a n.a taitwe t'rains
por.t·owal11'ie. R 1ewDł'llieV'.iinai rada wojenna
p.01s.tainow.i1ki: T01z.po1cząć hUJcl:o1we tv.eh dziaJ
dfa sowdeclki1ch odidlzia,fiów airh4•erv.is!k:tich.
rn zilioikowan1JY1ch na g-:raITTiiicv zachodmde'.i Ro
1

sjii.

Nowa konstelacja na

południu

Europy.

PLAN POLACZENIA RU.M.UNJI I WĘGIER.
Agencja telegraficzna „Express".

Budapeszt, 4 listopada.
Na dzi51iejzscj sieis.ji węgi.ersldego zgromadiZe.nia naroidowe1.t<> p<li,seł demokratyc1my Nagy o~łeiEii.ł soo@acy$ną wiadomość

węgier~iko-rumuńslkiem.
Według oś.wiaidczenia posła Nagego, rząd
węgierski zaproponował rządowi rumuń-

o por<>zurnlenht

Rząd

ski emu J)Ołączwie Rumunii i Węgier w je
dno państwo pod herłem następcy tronu
księcia Kairola rumuń.skiie.go, któremu mia
ło być przywrócone prarwo d2Jfodi7liczerua
tr0inu oo królu Perdynaind·zie. Rewelacje
te wy•w<Jła-ły "ie1kfo wrażenie w całych
W e~rzeclt. Ocirek-lwane ie.st wkrótce wy
jaśnienie rządu w tej sprawie.

przy . pracy.

UCHWAŁY RADY MINISTRÓW.
Polska Ari:encla Telegraficzna.

W arsza.wa, 4 listo1pada.
Na posiedzeniu !komHetu ekonomiictznego rady ministrów, który roz·począt się
o godrz. 5-ej .po potudntu pod ,przewodnictwem wicełprezesa rady ministirów prof.
'
Bar~:
1) przyjęfo w zasadzie projekt rozporząidz1eni.a ·p. Prezydenta RzeczyipospoHtej
o usta1no·vvieniu pri:iy prezydjum rady mini
sfoów komisj.i .an!ld.etowej, badania kosiz't ów i wamnk6w prodlu'k1cji i wymiany, a
taikże projekt irozporządzenia p. Prezvden
ta Rzplltej o ustanowieniu biura had2riia
cen przy ministrze przemystu i handlu.
S:z;czegófowa dyiskusja i O'stateczne ustale
nie projektów p.rzeprowactz.on1e będzie na

wojenn~

wszędzie osią złego.

Br.z.ew.: Kt0i soowodo,wait z1miaITTe za,.
mów:ienia dila mairy:na:rki; zarrni.asit p1fviwaków na- ko·r ousv?
Ś·w.: SP'rawę itę ireferowait mi ~mm. Bar
tosz1ew.i1cz. twi·erdząic. że tłeis·t to ba.rdiz.o ko
rzvstnai tramallrciai dla mairVl!1airtki. tembar
ózi,e i że .plfyiwaki wów1czais bv-tv wdecei po
trrebne. Zmi·amie teg-o zamówienia ah-icep.to
wa.tern.
PJze•w.: Kito re.f erowat pe\vine s.p rawy,
związane z p.rrechoivtvw:aniem bro111i podwodtnei?
św.: Te s11Ta·W'V nałeżaity d:o refe:-alu
kom. Bair<tosi:ewi.oza. który mów11t mi o
tmd111Q.Ś>Ciaich. zwiąiza111ych z mzec.ho•wvwainiem bronri·.
Brolk.: Czy nie dziiwHo naITTa admiira·tru,
że Jeden z cl'<'~w:nie.iiszvcll. do1Stlaiw106wi ma-

Celownik na

Pożyczka

dolarowa 72. 75, 73.Pożyczka kolejowa 87.Pożyczka konwers. 8 proc. 92.50
4 i pól proc. listy zastawne ziemskie
przedy.r. 39.-, 38.75, zł. 38.-, 39.15, 38.4 i pół proc. obl. Tow. Kred. m. Warszawy złotowe 40.-, 39.50
5 proc. obi. Tow. Kred. m. Warszawy
przedw. 31.-, 31.50
5 proc. obi. Tow. Kred. m. Warszawy
złotowe 44. 75
6 proc. obi. Tow. Kred. m. Warszawy
z roku 1915-16 21.75
5 proc. listy zastawne m. Częstocho
wy 21.5 proc. listy zastawne m. Piotrkowa
14.5 proc. listy zastawne m. Łodzi 15.25

Jl

Proces ·o nadużqcia w marqnarce

Notowania oficjalne.
Gotówka.
Dolary 8.99 - 9.01 - 8.97

'Czeki.
Belg]a 125.75
Londyn 43.68
N. York 9.Paryż 30.175, 30.125
Praga 26.72
Szwajcarja 173.95
Wiedeń 127.25
Włochy 38. 775

bV'Ć.

Sl:irai.

Z POLSKI DO MAROKA.

p.ręgierzem hańby

1

GIEŁDA

GIEŁDA GDA~SKA.
Odańsk. 4 11s1opada (PAT).
Zamknięcie notowań koóoowyoh w gul·
denach gdańskich.
67,28-57,42
100 1Jłotyoh polskich
H,9S
czek na Londyn
Telegraficzna wyplaia:
67,06-67,31
na Warszaw~
122,547-122,858
na Berlin

niie nad fem, czv l«a1 Riffeniów n
Siie może dfa osadndCltwa oo[s!kieiro. I~
się 'IJ(}iważniie o kQinforeoo)i \Vfadz oob
z wtaidzami frarrmookiemi na ten tema
firma p·on•iżis.za twierozi. ż,e w p
bedzie dosyć waicv dla roboibniika nas
o iłe mv-0·1iniimv sii e od nairo<l01Wed wa~
t>Oiw.ainia wszvs:t!koieg'Q co za!l!'ram.icmeJa;
ciaż wwób kiraJowv pnsiadarrnv i mŃ
g-oirszv od zaigi.rainJcmeg-o.. A wiioc. pllr.
nie ik.ulP'll..~de zagranliicmvc:h :oiroisz.kó" t
det do mainfa zad11Wa1lanrvich i.allco cnd;i.
a żądati1ci·e wos:zek i mvidto k!radow~1J1i :
rołm . Mewa", któ.re wszedzie możii rn

OS T A T NI E WI A D OMOgCl;

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym
w Lodzi w godzinach wieczorowvch dolar kształtował się po kursie 9.01 ·i pół w
żądaniu i 9.01 w płaceniu. Tendencja spo

listo.p ada (PAT).

Notowania końcowe.
29,83
N. Jork
143,65
Hiszpanja 469,00
414,00
Szwajoarja 571,<?_9
126,76
Włochy
793,00
St1w•cia.
Holandja 1187,00
16,85
Rnmunja
92,30
Praga.
Niemcy 702 OO

Beliria
Niemcy

~~:Qdzynarodowego Jns~ytmu Oszczędi:o
jc;owego, wynoszą 3 mi].lardy 509 milic-

w dniu 4 list0pada 1926 r.
zfotych: LondyTJ 43.50, ZlllrYich
100
Za
57.50, Be.d in 46.36-46.64, wypłata na
Warszawę 46.38-46.62, Gdańs.'k 57.2857.42, wypfata na Warszawę 57.06-57.31
Vłiedeń czeiki 78.50-79.00. banknoty 78.40-79.40„ Prnga 375 3/4.

4

Londyn
Belgja

L<>ndyn 4 11sto!pada (PAT).
Notowania końcowe.
lt, l ~
4,84- 6 /s Hol and] a
New-Jork

22 PAŃSTW.
ex) Wklady, zlożone w ~954 Kas<1ch
Dslczędności 22 państw, należą:ych do

'

Parvi.

GIEŁDA LONDYŃSKA.

144,00
Fraocfa
112,6 '.
Wloohy
Sr.waioar.ia 25 131/2
Portugalja 2,53
1815 8 /s ,
Szwecia
1~3,62
Praga '
34,35
Wiedeń

lfslopada.J.2.~6,J:.QK~. -------------------".:.:r;.:.·.;;::304~·
GIR.DA PARYSKA.

Norblin 1.05
Pocisk 1.30
Starachowice 2.47, 2.50, 2.49
Zawiercie 16.10
Borkowski 1.30, 1.35
Cerata 0.90, 0.98
Chodorów 123.50
Gosławice 1.32, 1.30
fidey 0.45
Węgiel 79.50, 79.Cegielski 16.75
Modrzejów 4.10, 4.20, 4.15
Ostrowieckie 7.45, 7.65, 7.55
Rudzki 1.32, 1.35, 1.33
Ursus 1.55
Żyrardów 12.50, 12.-, 12.35
Spirytus 2.15

WI(LADY OSZCZĘDNOSCIOWE

r:ów, t. j. 19 miliardów franków zl0tych,
740 milionów funtów s?:tcrH11gów, 100 miliardów lirów włoskich.
. W ostatnim czasie wkład3r te wzrc.sty
do 22 miljardów franków złotych.

PiafeK. 5

-

następnem iposiedzeniu ·pocze.m dzfsie]sze
wnioski zostaną przedfożooe radzie minii·
strów.
2) Uchwarlno przedł.ożyć r.adz,fe ministrów wniosek minis'tira spraw wojskowych w sprawie zawarcia umowy z fabryką .. S'koda" na dostawę s.ilników lo.tnicz:vcb. rozwiązując równocześnie umo·wę
z f. „Branik:opo1l".
3) Uchwalono ,przedfożyć radzie ministrów wniosek ministra komunikacji o
zaUmp wytwórni wa.gonów p. f. „Wagon"
w Ostirowicu.
wniosek minisfra
4) Za twi·eir.dZOtno
przemystu i handlu, przyznający dotlatko
wy kontyrns.;ent dla Łotwy na okres do 31
grudnia r. b.

rvna.rki MaTszaiłili. bY1t częs!vttn
r.
Bairtoszew1icza?
Sw.: Nie. l!'<lvż stvsza.fiem. ż,e .młd
żvili illl:Ż w bHskioł\ tow.airZ1Y1srtkid1
~
kaieh.
Przew.: Czy kom. Pe:tedooic
pmu o diziiwirrvd1 zamierz.eniiaich k
rosze.wi1czai. kltórv miał dać zainjn
"if.oskie.i famie. do które!i :na~eżal
ki adm. TiirlJ)j;fz?
św.: Nie. o tern kom. Pet~l

nie m6wi.ił.

Prok.: Czv z w:iedza pana adm
svwa1no do ksią'I!' iinn.e mz:ednnioh
rze-czvwi:Sto§ct otrzvmam.·e?
św.: Jeż.e.Ji .tak byto .z.aipiSVi\Vrul
lkażidwn iraizi.e bez mottej wiediz,yi.
5)' Przeiprow.adzono. dysl!{usJę
wie roS11ące<j droiżyz:ny aritytlrut6w
size.i ipotirii:eby, pr.zyczem dailszy
dyskusji odfożo.oo do oostęip'negO
<lizen.fa.
Posiedzenie zam'knięfo o golf(,

r~

Włieczorem.

Agencja telegraficzna „Express",
Paryż. 4 1i1S1
Z Afon do1110 1szą., że trzY'slbu ofioen
dalon"ich z airmiJ gireakiej zai d:zirutal
ialistvc21J11~. zawią.za?o spisedc.W raa
i'
cięs-twa monarchistów podczas
uy;c.h wvborów, mfa~ oo oba.Iić r ;
di-lisa. Wszvscy UJczesinicv sipisJrn i
ć
a :-esztowa111d.

ZWYŻKA FRANKA.

0

k.

Agencja telegraficzna „Express",

Paryż. 4 li~~:
Kurs rramil(a :Era11.1!cUISlkieg-o ~a
w cz\Vlairtek b. Z111aczniie na sriietd~ sł
ki ej; notowano 155 franków za · t~ !
fonta. No·towamfo to .teisit n1aihvvis.7A n;1
0:5'h:J1giną:l f.ra1J1:k w cią;.~"U OiSltatmiiieh ił
il), kl
.
s1ęcy.
--~.._._..._.____._.~N

-

. Nr. :'D"-

a.~-

~\

O G Ł. O S Z E N I E Nr. 2 3 o.

cl
ICE

~ Do Reiestru Handlowego w I::oozI

Nr. 97 B. Bank Polskich Kupców i Przemy.
slowców · Chrześclian w ł~odzl. Spółka Akcyjna.
Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 113. Na mocy decyzji
• NrNr.:
~~·)r. Z73 A. M. Lewlnson Spadkobiercy. Sprze- Sądu Okręgowego w Łodzi w Wydziale Handlolie towarów jedwabnych
i
wlókienniczych. wym dn. 26 sierpnia 1926 r. został ustanowicny
~\ ul. Piotrkowska Nr. 39. firma obecnie nadzór s ą dowy nad Bankiem do dnia l grudnia
„M. Lewlnson, wł. Chaja Lewinsonowa". 1926 roku. Nadzorcą SądoWYm mianowany zestal
~1mocy aktu, zeznanego przed not. m. Łodżi Tadeusz Konarzewski, Łódź, Moniuszki 10.
:ca Jeżewskim z dnia 1 września 1926 i. Nr. rep.
Nr. 141 B. Towarzystwo Handlowe dla PrzeChaia Lewinsonowa nabyła wszystkie pra- mysłu Chemicznego I Włóknistego „Cltemtekst",
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łódź,
od pazosta!ych wspólników.
ir. 1237 A. Bracia Kaszub. Łódź, ul. Drew- Piotrkowska 123. Spółka została zlikwidowana.
lka Nr. 77. Spółka została zlikwidowana.
Nr. 240 B. „Hexa - Jlifonopol", Spółka z
ograniczoną
n~. 1245 A. K• .E. Philipp, Łódź, ul. Piotrkowodpowiedzialnością.
ł.ódź.
Aleja
i~~r. 158. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego Kościuszki 24. Na mocy aktu, zeznanego przed
notarjuszem m. Łodzi K. Rossmanem z dnia
:~Jdzi Wydzialu Handlowego dnia ·2 lipca 1926
l(J ogłoszona została firmie upadłość z dniem
22 września 1925 roku Nr. rep. !i061, spNka została zlikwidowana.
1udnia 1925 roku. Kuratorem mianowany zoZ·apl. adw. Ryszard Vogel.
Nr. 281 B. Młyn Wielkowiejski, Spółka z
• r. 2369 A. Józef Fuks I Synowie. Urządzenie ograniczoną odpowiedzlałnuścią, Siedzilla spólki
farb i chemikalii. Łódź, ul. Zakątna Wielka Wieś, gm. Pias!rnwke, pow. t.r;czycki.
Spółka została zlikwidowana.
Paweł Witaszek i Jan J 67.w1ak ze srółki i z zak t. 3363 A. Hochenberg i Szlezinger. Łódź, rządu wystąpili. Zarząd obecnie stanowią: Wta'YIC,egtelniana Nr. 53. Firma została zlikwido- dys!aw i Zofia maiż. Kostrzewscy i franclszek
i Teodozja małż. Wardężkiewiczowie, zam. w
. 3580 A. D. J. Pereł, Szulmelster i S-ka. Parzęczewie, gm. Piaskowice, pow. Łęczycki,
. I fartuchami, chustkami i manufakturą. Łódź, każdy z członków ma prawe• w imieniu spółki
ólnocna Nr. 5. Na mocy aktu, zeznanego inkasować należności, zalatwi,1t wszelkie czynnot. m. Łodzi A. Karnawalskim z dnia ności oraz reprezentować sp0łkę w~he~· wtadz i
nla 1926 roku, spółka została zlikwidowana
osób, zobowiązania zaś i weksle podpisywać bę
m J lipca 1926 roka.
dą
Franciszek Wardężkiewic1 i \V!adys~aw
•. 469fA. ~oman Graebsch i S·ka. wt. Ro- Kostrzewski.
ilraebscb. tóaź, ul. Nawrot Nr. 2. Prokurcn
Nr. 293 B. fabryka obuw'<1 mei:banicznego
firmy mianowany został Rudolf Graebsch,
„Salamandra". Spółka z og ·anicz 0 111ą odpowit~·
4 Nawrot Nr, 2.
dzialnością. Łódź, Piotrkowska 112. S~óika ze;.
~ 4880 A. Paulina Arzt. Kawiarnia. t.1dt, -,stała zlikwidowana.
~ Sierpnia Nr. 94. firma została zli'~widoNr. 321 B. Sztama Tobol1ki i s. ka. $pillka z
ograniczoną odpowiedzi alnością.
Łód?. ul. .An'6891 A. fabryka wYrobów bawc!nhnycii drzeia 14. Spółka została z!lkwid .·.v;ina.
Nr. 329 B. 1\\ał:>polska · 1th!nuiaktura, 811t'iłka z
'usz Berlln i Joachim Zllberszpic. I:óJź, ul.
ograniczoną odpowiedzialnośctą. ti)dź, u~ Piotr·
cL 14. Spółka zosta!a zlikwidow.ma.
7596A. "Polrat", wł. Aleksander Rozin. kcwska Nr. 70. Na mocy ~lkt ,1 , zeznanego przed
·ż manufaktury. Łódź, ul. Wólczańska ,13,
notarjuszem Tyborowskim w ·warsza wie L dnia
zosta!a zlikwidowana
23 czerwca 1926 roku za Nr. 2•152, :' au! Rapaport
9607 A. „Caslngpol", wt. Her~zberg I Milsc edo wał swoje wszystkie ndzhły na rzecz .Mor; ~ Handel solonemi i suszonemi jelitami.
ducha Jewne Cymeringa.
Nr. 466 B. Towarzystwo PrzcmyshWQ-lianBti!L Nowaka Nr. 15. Spólka została zlikwi. eńl z dniem 31 grudnia 1925 r.
dłowe „Colpet", Spółka z •Jgrank·zoną c•dpowic• 9762 A. Edmund Wizner. Sprr.edai arty.
dzialnością. Warszawa, \Vi·~:~;kJ :'I. Oddział w
malarskich. Łódź, ul. Pańska Nr 109. fir- Łcdzi, Nawrot 34. Spółka została zlikwidowana.
,tala zlikwidowana.
(Wpis z un:ędu).

Nr. 476 B. Wyroby włókiennicze Z.ajdłer
Rebzda, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 62. Kapitał zakładoWY
po zwaloryzowaniu wynosi 3000 71„ podzielony
na 300. udziałów po 10 zł. udział.
Nr. 597 B. Spółka Akcyjna dla Handlu i wy.
robu towarów jedwabnych i bawełnianych Maurycy Tauman w Lodzi. Łódź, Juliusza Nr. 6/8.
Za:i:ząd obecnie stanowią: Maurycy Tauman, dyr.
Izydor Zand, Samuel Fryde, Maks Szenwic i Fela
Taumanowa, zastępcy: :Edward Brinckenhdf,
Henryk Oksenberg i Lola Oksenberżauka.
Nr- 626 B. Łódzka wytwórnia Mydlarska,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łódź,
ul. Po<lrzeczna Nr. 21 i 31. Pełnomocnikiem Jakóba Wolfa Grynberga jest Józef Grynberg, Łódź,
Drewnowska 22 z prawem łą :;znego podpisywania
firmy.
Nr. 637 B. „Standard", Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wyrób i sprzedaż wyrobów
dzianych i pończoszniczych. Łódź, ul. Grabowa
Nr. 5. Kapitał zakładowy spółki zostal obniżony
i obecnie wynosi 7500 _złotych, podzielonych na
75 udzialów po 100 złotych każdy.
Nr. 703 B. fabryka artykułów technicznych
„Delta", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łódź, ul. Piotrkowska 110. Firma brzmi:
Fabryka artyku1ów fotograficznych „Delta",
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy obecnie wYnosi 15,000 zt., podzielony na 30 udziałów po 500 zt. udział. (Wpis z

~a!u A i B wniesiono następujące wpisy

rk

P·"f;ni,

·Cr

J

urzędu).

Nr. 4027 A. Gust::: ,, Paszke i Srul Lande. fa.
bryka pończoch, Aleksandrów, ul. Kościelna 390.
Na mocy aktu, zeznanego przed not. m. Łodzi
A. Smoliflskim z dnia 29 grudnia 1925 roku Nr.
rep. 11926, spółka została zlikwidowana.
Nr. 3122 A. Szmul Goldfarb I S-ka. I-Iurtowa
i detaliczna sprzedaż towarów kolonialnych. Łódż,
St. Rynek Nr. 11. Spółka została zlikwidowana z
dniem 31 grudnia 1925 r.
Nr. 9233 A. Dom Agenturowo-Komisowy i
Ekspedycyjny Orosberger, Feliel i S-ka. Łódź, ul.
Kilińskiego Nr. 85. Spółka została zlikwidowana.
Nr. 3479 A. Jakób - Rafał Meissner. Prowadze
nie farbiarni zarobkowej. Łódź, ul. Kilidskiego
Nr. 243. Firma obecnie brzmi: „J. R. Meissner".
Nr. 7'27 B. "Polmin" w Łodzi, Spó!ka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łódź, ul. Piotrkowska
Nr. 127. Członek zarządu Marjan Kruszyński
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Uwaga!

m1~1scu.

Z~ierz, Średnia 39.
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BANK
Przemysłowców Łódzkich

Kurs modnia!Nltwa.
Kurs haftu maszynowego.

tefan Placzytiskl

Spd!dzłelnia li ogr. odp.
Rok założenia 1881.
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ul. Ewangielicka Ne 15
puylmufe z oprocentowaniem: Wkłady 0111zcsędnoi·
ciGve w złotych z: wym6włenłem i na katde żądanie

1

.ś~Drzewka

edzitić najlepszą porą jest je~ Ka owocowe, jagodowe, alez,0istrJ~e, parkowe i róże.
I• motna w wielkim wyborze.
1
/

ogr.

HOłBllRDWSBlegn

Pioukowska 225 -

Ogród 241.

-8-~~

,da. ~zycja
wyczaj na ł
'

"renie!

Świa-

pa'flławy psychodn~ S!Jller..Szkol"'rr ~rac nauko~. ~·1daktor pisma
'll !Wiedza Ta;powie C!, kim
iim być mo·
ideilij charak.
a twój, lub
. ~'.ąanej osoby akomunłkuj imię.
:l!~c urodHnia,kawaler. tonały,
:; ilość Osób najblltsxej rodziny.
} ~1c1eg6łową analizę charakte'.'e'?~ zalet, wad, zdolności, prze,~·. Ja!C równlez horogkop 1łyn·
·"llllil M·l!e Evigny. Wszystkim
'?m ,Kurjera ł.ódi:kiego• analizę
'j po otrzymaniu tylko 2 złotych
D S). Osobiście prz1im11ję
od
1
~h·i°~ć.ly, odezwy, podziękowa1
p nic;&tych osób stolicy. ·War·
o.-„ l~yc~ob~alolog Szyller-Szkolnik,
ift'"' "'. .S Na ~n~t ndaktora.

:4

•.,Pl5
• QJS&e ogłouenie wyciąć
1e ·d tni
~
· o 111tu.

Warszawa, Ks. Skorupki Nr. 3.
Nr. 639 B. „frotte", Fabryka wyrobów bawet
nianych, Spó!ka z ograniczoną odpowiedział·
nością. Łódź, ni. Polna 5. Julian Gustaw Kerger
ze spółki i z zarządu ustąpił. Obecni ·~ zarząd interesami spółki należy wylącznie do Tobiasza
Rozenblata.
- Nr. 44 B. Towarzystwo Akcyjne Skła dów
Towarowych „Warrant" w Łodzi, ul. Piotrkowska
Nr. 56. Radę Nadzorczą obecnie stanowią· Tadeusz Szulborski, Teodor :Ender, fli9olit Siemic.•·
radzki, Władysław Baumgarten
Juliu!:iz RY·
szard tteinzel.
Nr. 10448 A. Jan Jack i S-ka. Fabryka WY•
robów azbestowo-cementowych. Spółka faa:uwokomandytowa. Pabryka mieści się w Ogrodzie'l\cu, pow. Olkuskiego, a zarząd spGlki w " odzl
przy ul. 6-go Sierpnia Nr. 30. Dyrektor0wi firmy
Mojżeszowi Dyninowi udzielono prokury z PM•
wem samodzielnego podpisywania firmy.
Nr. 9889 A. Adolf Tetzlaif. Sklep \i'.awatuy.
f,ódź, ul. Piotrkowska 100. Na
mocy wyroku
Sądu Okręgowego Wydziału Handlow.!go z Jnil'
16 stycznia 1926 roku ogłoszona zostah upadłe-i~
firmie z dniem 16 stycznia 1926 roku. K::raterem
mianowany został adw. Wojciech Mis .ala.
Nr. 692 B. B. Lłchtenstein, Spółka z o~rani·
czoną odpowiedzialnością. Prowadzeni! skł:lda
drzewa budowlanego I stolarskiego. Łódź, ut.
Cegielniana Nr. 102. Zarząd obecnie stannvią:
Icek Maliniak, Zakątna 13 i Abram Zysman, Szkol
na 10; obydwaj w Łodzi.
Nr. 323 B. Polski Dom Handlowo-Agenturowy
„Poldom", Spółka Akcyjna. Łódź, Nawrot za.
Wyrokiem S ądu Okręgowego w Łodzi z dnia
3 listopada 1925 roku firmie Polski Dom Handlowo-Agenturowy „Poldom", Spółka Akc. została
ogłoszona upadłość z oznaczeniem chwili otwar•
cia upadłości na dzień 2 listopada 1925 r. Kuratorem mianowany adwokat Stypu!kowskL
Nr. 9983 A. Wytwórnia wyrobów metaloWYcłi
1
I(eppe, Benke i S-ka. Łódź, ul Gdańska 110. Na
mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w Wydziale HandloWYm z dnia 4 lutego 1926 roka
ogłoszona została firmie upadłość z dniem 3 lutego 1926 roku. Kuratorem masy upadłości mia·
nowany został adw. Alfred Beller.

PREZERWATYWY
najlepsza marka światowa
żądać w składach aptecznych
aptekach, perfumer}ach i w składach optycznych~

Kurs kroju pasowania, modelowania i bieliinlaratw.a. K111'11
szycia i nt'.i.erzenia. Kurs wszelkich robót ręcznych, slofdu,
robót freb!cwskich. Po skończonym k<..trsie uczenice d!rzymuj~ świadectwa prywatne lub cechowe. Dla pncaję.;:ych
kursy wieczorowe. Zapisy w kancelarii •~koły od 1-0-1
i od 6-8 wieczór. Sprzedał m1on6w popierowyc:h.
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Wydział

Rejestru Handlowego
w Lodzi.

Sądu Okręgowego

Dr.
SKLEP ZYQMUftT
med.

z mies:ltaniem w
dobrym punkcie pouukuję od lRll'az.
Oferty pod .A. B."
do admin. n. piema.

~- BR AO23H

Pnyfmul• od 1-21
ł od 5-8.

czopłciowych.
Leczenie światłem
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fi. RY~lRWJki
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SZKŁO OKIEi'ltłE
ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
po cenach niżej konkurencyjnych
-

J, Olejniczak, Główna

płuc i serca
Naświetlanie lampą
kwarcową.

spec.

lBJfhł;

N2 14.

UWAGA: Szkło inspektowe w wielkim wyboll'Jlle•

Kształtowanie

ry-

św.

DYPLOIOWłftA '

~ ~~

w:

P. Mar~owia

(Lampa kwarcowa),
Przyjmuje 9 do 11 powr6ełła z Pai od 5-8 wiecz.
ryia przyjmufe w
gabinecie lekar11ko-ko11metyo•
n--ym Piotrkow1ka ·
Dr. med.
124 - od 3-7 pp. ·
Choroby skóry i
włosów. Uauwanie
defektów cery. -

sów twarzy. Stosowanie ne.jnowuych
ł.Harza.
sposobów leczenia. ,
Specjalnie choroby
Elektroterapj a
skórne, weneryczne
i moczopłciowe.
Ulica Zamenhofa
(Rozwadowska)nr. 6

IW •WFC

w Aptekach, Składach aptecznych,
Perfumerjach i Drogerjach.

n

Południowa
Pi•.amowfedawnłef Olgłli•ka 3
Specfallsta
teL 48-95.
Chorób skóro y c h, weneDR. MED.
ryc•nych i mo•

Przyjmuje od 9-10
z rana i od 4-7
wiecz. W niedzielę
od 10 do 12 z rana

łądać

DIIYftfl
choroby nerek,
\)ęcherza i dr6JI'
moczowych.

DR. MED.

b. lekarz Ssp.
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i ROBó1~ RĘCZNYCH.

s~ prvwatnem mieszkaniu
ie115ladamy duż~ ilość ko- ~chów wartościowych
sfólkich, zakopiańskich:
artowych, oraz skórek.
10.llll?wi~nia

I
SZ kOta

;

FELCZERKA .

ikuamia·iłasazratka

K. MmBm·
Przyjmuje

BonluHid 11-29 1
od Qoda. 10-12 ' '

-

-'-6 po poi.

DR. MED.

l.Pi~ielDJ'

Cegielniana 47.
Tel. 2G-02
Choroby nerek,
Od 2-4.
pęcherza i dróg
moczowych.
Przy jmuje od 4-7,
NAWROT Nr. 8
Telef. 19-90.

śród płomieni

Taniec
role główne graniesamowita •

RUTH WEYHER,

ją:

DZIŚ PREMJERA pierwszego filmu
EROTYCZNEGO produkcji 1926/27 r.
Początek o g. 5-ej, ostatni o 10-ej.
Obraz wł. 11 B. K. Kolos"

TRUDA BERLINER, :~j~~~erotycznie
ROSA VA.LETTI ~iin- Film ten to dramat
czemu wpada w

.•,

Zarząd Spółki Akcyj11e] Towarzystwa

Handlowego

„ielazo" w Pabjanicach
1:awiada~ia PP• Akcjonarjusir;ów, te dnia 4

będzie się w lokalu Banku

grudnia 1926 r, o Qodz.
Ludowego w Pabianicach

poł. od-

5-ej po

następujący·m

pors14dkiem obrad:
Zagajenie Zgromadzenia i wybór pruwodnlczącego.
2) Odczytanie i zatwierdzenie protokuła ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgro·
madzenia,
3) Sprawozdanie Zarz,du i Komiejl Rewizyjnej u 1925/6 r
.
4) Zatwierditen!e bilansu, oraz rachunku strat I zysków' 11a 192516 r.
5) Zatwierdzenie budtetu wydatków oraz określenie I wynagrodzenia Zarządu i
Kombji RewiayjneJ na 192617 r.
6} Wybórfednego c11łonka Zar•lld•, fednego Zastępcy i pięciu członków Komisji
Rewizyfnef,
7) Sprawa Kapitału akeyfoego.
8) Wolne wnioski (§ 20),
O ile ?po:wy:ttze Zgromadzenie nie dof dzle do skutku, wówczas drugie, bezwzglę,
dnie na zasad111e § 33 etatutu Spółki prawomocne odbędzie się dnia 18 grudnia 1926
r. o god11. 5-el po poi. włrm eamym lokalu i • tym samym porządkiem obrad.
1)

Dr.

łngowi~i
Dr. med.

l~B~~~H
H.akumr-glneloiog

Z. 421/24

OBWIESZCZlNll!

DECYZJA

W Imieniu Rz~zypospollteJ
Pol•kleJ.
Dnia 5 października 1926 r.
Sąd Okręgowy w Łodzi w Wydziale Cywilnym w składzie na-

Komornik przy
Sl\dzie Okręllowym
w Łodzi, J6:aef

Tomaszewski.

zam. przy ul. Zachodniej 36, obwie
stępującym jednoosobowym: Sę szcza, ie d.18 listodzia Zajkowski, Sekretarz apl. pad.a 1926 roku od
g. 10 rano.w Łodzi,
Kozłowski, na posiedzeniu pu- prllJ' ulicy Połud
blicznem rozpoznawał podanie niowej pod Nr. 44.
Berka i Rojzy małż. Gelbfisz o odbędzie się spr:se
unieważnienie tytułów na okazi- dat - przez pullcy t aciela i na mocy art. 712 U. P. C. blicsną
ruchomołcł,
c ję
art. 7, 8, 9 i 12 Ust. z dnia 26.VII skladah,cych się •
1924 r. i art. t Rozporz. Min. samochodu i 3-ch
kas ogniotrwałych.
Spr. z dnia 30/IX 1924 r.
naldących do Firpostanawia:
my "Leon Rapo1) unieważnić następujące ty. port ł S-ka• 011.aco
łuły na okaziciela: a) 50/o listy wanycb na 1900
zastawne Towarzystwa Kredyto- dolarów.
du. 26.X.26 r.
wego m. Łodzi wartości nomi- I.ód•.
KOMORNIK

nalnej po 1000 rb. każdy MM Tomasae••kl.
~38, 30048, 34093; po rb. 500
N"11N"11 49375, 50438, 51734; po 250
rb. MN11 66355, 67248, 67450,
Komornik prsy
68142, 68143, 69046; po 100 rb.
.Ni.M 86175, 88357, 99083, 90676, Sądzie Okręgowym
ł. o d z l. Jó••f
90677, 90678, 90681, 92354, 92357 wToma•zewskl,
92668, 92735. 92950, 93297; b) umłeszkały p r 11 y
41'2°/ 0 listy zastawne tegożTowa ulicy Zachodniej
rzystwa po 100 rubli każdy N11Na nr. 36. obwie11.cza,
w dn.l3 lietopada
61970, 66012 i 69381; c) 5°/0 listy te
1926 roku od godz.
zastawne tegoi Towarzystwa po 10-•I srana w l.o·
1000 rubli katdy M 30250, 30251; d:d przy 111. Połud
po 500 rubli NaNt 46625, 50055, niowej pod nr. 20,
odbędzie 1ię 1prse51508, 51607; po 250 rubli N11 dał
pr:i:n publicr.ną
69036, 69043 i za 500 rb. M 49376; lłcytację ruchomo·
2) zarządzić ogłoszenie decyzji ści: 1kladal14cych aię
niniejszej w „Monitorze Polskim" mebli naleb,cych do
Lichoraz w 0 Kurjerze Łódzkim ; 3) Moazka·Lelba
tensteina, osaaco·
odpis decyzji tej doręczyć To- wanych na 1020 zł.
warzystwu Kredytowemu m. Ło ł.ódł, d. 3. Xl. 26 r.
dzi.
Komornik
(podp.) Zajkowski
Toma•••wskl.
Za zgodność: Podsekretarz
(Podp. niecz.)

onw1e11n101a.

11

Dr. Leon

Kursy dzienne i wiec1orowe kroju.
szycia oraz modelowania z żurnali
najnowszym systemem angielskim i
francuskim, prowadzone przez dyplomowaną mistrzynię cechów Warszawskiego i Wileńskiego

Piotrkowska 191, pr. oflc.
Zapisy codziennie od 11-7 wlecz.

~1aierowin
Choroby kobiece
ul. Traugutta 8 .
Od 9 do 11 r. i od
5-el do 7-ef p. P•
Tel. 35-71,

1

P
d

Przyjmuje od 5.30
do 6.30.

„

ruchomości, nalet 14 cych do Tow.
M -~ kt
Ak
~nlllaHury
c.
• ugo
Wełniane1
W~Hson• i. składa·
da1ą~ych się z 49
partf1 koców wełJ. Tomas:aewskl nlanych (~ 12szt.katda) oćen1onych na
Do akt Nr.799 i 800 sumę 8520 :zł.
ł.ódł, d. J/XI-:16 r.
1926 r.
Komornik
Komornik prsy

Walter w Brzer.i·
nach zamieszkały,
na r.asadr.ie art.
1030 U. P. C. ogła
Ha łe d. 11-go li1926 r.
1topada
o godz. 10·el r. w
Brzezinach przy ul,
Stare Mia1ło 32.
odbęd:de slę aprze·
daż przez pu\iliczną
licytację ruchomo·
ści naldących do
i
Jakubowskiego
a
Pachnowskiego
mianowicie motor
firmy Darmszładt
A 2226, ocenionych
na zł. 1000.

sre„••wkz• ...
•

„

:
bę z h5 iu~e
owzycg ·na te ącKyc
d o y mun a
rołotzyi11klego, oszacowanych na sumę
500 zł.
ł.6d11, d.19.X 19:16 r.
Komornik

Sądzie Okręgowym
w ł..odr.1, Wacław

przyjmuje chorych w chorobach wszy stkich specjalności od si. 10 rano d o
6 ppor. Szczepienie ospy, analizy
{moczu karu. krwi, plwocin i t. d.J
o perncje, onatrunki

złote.

·- - Wizyty na mieście - Zabiegi i operacje od umowy
Kąpiele świetlne,

~~~irod••u·~

I

OOl.OSZENIA DROBNE.
po 10 groszy za ..,yru. Dla poszukującycb

fti!Wiftiiki i-""'~

Komornik przy
Sądzie Okręgowym Choroby skórne I
wenervczne.
w Łodzi A. Łaao
.
• ki , zam1eud • I ns
Naśw1etlame
kały w Łodzi, przv
ul. Kilidskiego 55. lampą kwarcową.
art.
na :zasadzie
. . od 6 do
1030 U st. p ost. Cyvr. Przyimaie
ł d .
16
ogłasza, te w
9 po po u niu.
llatopada 19J6 r.
od godll. 10-ej raDr.
no w Lodzi. prz7 ul.
N 194 E D l'A U l'I D
Kil'fl ki

r~c~omoh odbędzi:"~ię ~~rze~
~l~cznegkł
s ab' aiąkcycd dat przez licytację
~ •

OU!OSIBDIB

denfJstJczny
lekarzy specjalistów i gabinet
przy Górnym Rynku
I Piotrkowska 294 fłl. zz-og

Porada 3

•

fK.K,. fft I

groszy

5

za

N~mn::. „ •.,„„,

KBllB1 1mu1nOU111le P'~.~~:·:·:~.;:

na·
Rutynowany
uczyciel udziela
lekcji w zakresie
. 1. kl as. S pec1a
o ś miu
ność: matematyka,
fizyka. łacina. polPrzyspasabfa
ski
szy bk o a d o b rz;e d o
egzaminbw dla ekstern6-w, podługnalnowuych programów. Kurs klasy 4
miesią:e. - Lekcje
i grupamt. Ceny puyetępne 6-go Sierpnia 14 pralnia.
6125

pojedyńczo

podniecających

do sprzedania przv
ul. Śląskiej Nr. 32.

Wiadomość c~giel-

n Iana 86. p. M ni'b .
6096

l'.1nane i sprzedawa
wystawie
Gospodarsko· Higie
w Łod'!:i
niczn~!
specjalnb
mscne pastylki mię
towe są do nabycia w każdej ilości u ich wytwórcy (praparatora) w
Katowicach I. Rłt
tersporn- Stanisła·
wa 8,
fj ne na

otrzebny z ar a
damski fryzjer
P
lub fryzlerka do

! tł li

1

salonu damskiego.
Nawrot 41, W. Bog6111
danowicz
uczciwej
lłuiącej
tl z dobrem goto·
waniem i długolet
nlemi świadectwa
mi do samodzielne•
go prowad:i:enla gespodarstwa poszukuje dom polski.Wiadomość K. Jarocińska. Piotrkow611l
ska 121.

Poszukiwane
inteligentna
Osoba
w wieku

średnim

z dobremi refennejami poazukuje posady zarządzaj14cel·
gospodyni w mająt
ku. Gruntowna znajomo§ć kuchni, pieczywa. przyrządza
nia ws.telkich konserw, konfitur w
aparacie nwecku"
orat mleczarstwachowanie drobiu i
t. p. Oferty w Administracii „Kuriera Łódzkiego" pod

p"'

biady
I kolaefe 1
ne, 1drowe "li
li• Od li!OdL Q
W> Orla 23 m.t
llat11r1ystka j
l'I kodczonJ11
•em metody
ptdaioglclll'flll
br, matema~
freblanki, intei
ne 01oby do~
d11 domem. !
dtctwa dobre
watne ref~
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